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Kara Ákos országgyűlési képviselő Ménfő-
csanak önkormányzati képviselőjével,
Laczkovits-Takács Tímeával tartott mun-

kamegbeszélést. Az országgyűlési képviselő
elmondta, hogy rendszeresen egyeztet a városi
önkormányzati képviselőkkel. „Hatékony,
ugyanakkor rövidebb munkamegbeszélést tar-
tottunk, hiszen képviselő asszony a férjével két
kisgyermeket nevel. Márpedig a család az első!
A virággal együtt a családunk és kollégáim jó-

KARA ÁKOS: MUNKAMEGBESZÉLÉS
HÚSVÉT ELŐTT MÉNFŐCSANAKON

kívánságát is átadtam Tímeának és családjá-
nak a közelgő ünnepre.”

Kara Ákos a következő információkat osztotta meg
lapunkkal: május elején valósul meg a Malom utca
utolsó szakaszának az aszfaltozása és ezzel az
ígéretüknek megfelelően teljesen felújításra kerül
a Ménfőcsanak–Győrújbarát–Nyúl közötti út. A
tankerülettel együtt mindketten azért dolgoznak,
hogy a ménfőcsanaki iskola mielőbb felkerüljön a

felújítandó iskolák állami listájára. „Képviselő asz-
szony abban is segítséget kért tőlem, hogy a Győ-
zelem úti iskola udvara szebb és jobb legyen. Erre
is megkeressük közösen a megoldást! Egyébként
neki köszönhetjük a szép húsvéti dekorációt Mén-
főcsanak Királyszék út felőli bejáratánál.”

Végül Kara Ákos és Laczkovits-Takács Tímea is
áldott húsvéti ünnepeket kívánt minden mén-
főcsanaki és győri lakónak. 

Húsvétra eltávolítják a Káptalandomb épületeinek falát csúfító
graffitiket. A problémára a polgármester hívta fel a Győr-Szol figyel-
mét, a szolgáltató pedig lépett és azonnal munkába is állt a Püspök-

vár környékén. Természetre és emberre veszélytelen szerrel mossák le a
szakemberek a falfirkákkal szennyezett falakat, majd kis idő után nagy nyo-
mású vízzel veretik le az érintett felületeket. Szerda délelőtt az ötletgazda
polgármester is csatlakozott a graffitimentesítő brigádhoz. „Megígértem,
hogy húsvétra eltüntetjük a házak falait csúfító, oda nem illő graffitiket, mert
azok nem méltóak a környezethez és csúnyák” – mondta dr. Dézsi Csaba
András. „A graffiti egy művészeti ág, amit lehet profi módon művelni, és a
profi alkotásoknak meg is szeretnénk találni a megfelelő helyet, de ezek a
sokszor obszcén falfirkák nem ide valók” – tette hozzá. „Polgármester úr ki-
fejezett kérésére azonnal megkezdtük a falfirka-mentesítést a középületek
falairól, speciális szerrel és módszerrel távolítjuk el a szennyező graffitiket”
– fogalmazott Nagy Csaba, a Győr-Szol illetékese.         

GRAFFITIMENTES LESZ A KÁPTALANDOMB
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SZEMSZ      G

Garamvölgyi Imre

VIRTUÁLIS

LOCSOLÁS 
– Halló! Szia!
– Zöld erdőben jártam, kék ibolyát láttam,
el akart hervadni, szabad-e locsolni? 
LOCS, LOCS…

Egy éve hangzott el először ez a telefon-
beszélgetés egy közeli, ám annál mesz-
szebb lakó rokonommal. Akkor kedves-
nek hangzott, és jól is esett az illetőnek.
Ő is tudta, pandémia van, nincs személyes
találkozás, főleg, hogy ő már a veszélyez-
tetett korba került. Vigyázunk egymásra. 

Akkoriban úgy gondoltuk mindketten, el-
telik egy röpke év és újra lefújhatom a ká-
bé harminc éve elmentett Krasznaja
Moszkva elnevezésű, ma már legendának
számító büdösítő szerrel, amit csak nagy
jóindulattal lehet parfümnek nevezni.
A szovjet gyártású „kölni” átható illata ki-
moshatatlan volt. Bármire fújtuk, ruha,
nyak, haj napokig árasztotta magából a
CCCP minden romantikáját. Feledhetetlen
volt, főleg a mi „lázadó” korosztályunk-
nak, akik mindent utáltak, ami orosz…

Aztán szépen lassan elmúlt a rendszer-
változtatás, és a szokások is megváltoz-
tak. A Krasznaja Moszkva ciki lett. 
A hagyományőrzők vödörrel, uram bocsá’
szódával öntözték meg szívük választott-
ját. A finomkodóknál pedig előkerült a
Givenchy, a Nina Ricci, a Gucci a fürdőszoba-
polcokról.

A nap végére a fiúk megittasultak a locsolás
örömétől, a lányok pedig – az NCIS szerint
is – azonosíthatatlan parfümfelhőbe bur-
kolóztak napokra. De boldog volt mindenki.
A tavalyi telefon után eltelt egy év, a mu-
tálódott vírus miatt már én is veszélyez-
tetett korban vagyok. Úgy vélem, idén is
így locsolom meg távol élő rokonomat:

– Halló! Szia!
– Zöld erdőben jártam, kék ibolyát láttam,
el akart hervadni, szabad-e locsolni? 
LOCS, LOCS…

Talán annyi lehet a különbség, hogy most
magam is szívesen kapnám meg az oroszt...

Mikor nyithatunk? Mikor leszek
beoltva? Mikor lehet úgy élni, mint
régen? Nemsokára – mondom
válasznak, s közben tényleg így is
hiszem. Hiszem, hogy van feltá-
madás. Azt is hiszem, hogy most
új értelmet nyer a húsvét. 

Mondom, tényleg hiszek a feltá-
madásban. Hiszem, hogy egyszer
még találkozom azokkal az em-
berekkel, barátokkal, akiket el kel-
lett temetnünk pár hónap alatt.
Akik egyik napon még rám moso-
lyogtak, erejük teljében voltak,
másnap pedig imádkoztunk értük,
mert bekerültek a Covid-19-in-
tenzívre. Nem tudok még örülni. A
nagypéntek idén kicsit tovább tart
bennem. 

Közben, ahogy most írom a sorokat, átértékelem mindazt, amim
van. Nézem a feleségemet, Verát, aki várja a családot, a gyereke-
ket, az unokákat. Főzi a sonkát, a tojást, beszerzi a tormát, amit
csak úgy szeretek, ha almával készül, mert akkor kevésbé csíp.
Odafigyel mindenkire, látom rajta, hogy benne már feltámadt
Krisztus. Az unokájában ott van az élet, a jövő, a remény, tudja,
hogy van mosoly, van önfeledt nevetés, hogy van csoda. Lassan
én is megnyugszom, s kezdem hinni, hogy megtisztulunk, meg-
váltanak minket, feltámadunk, újra ott leszünk az életben. 

Húsvét hétfőjén lehelet parfümöt fújok feleségem nyakára, s el-
döntöm, hogy boldogan megyek tovább a számomra kijelölt úton.
Szeretném, ha Önök is társaim lennének ebben, mert könnyebb
együtt vinni a keresztet is. De még egyszer mondom, hiszem, hogy
van feltámadás! Higgyenek benne Önök is, visszatérünk az életbe. 

ÁLDOTT, BÉKÉS, EGÉSZSÉGES HÚSVÉTOT KÍVÁNOK! 

HÚSVÉTRA

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester
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Az új győri kálváriát két éve, nagyhétfőn
szentelte fel dr. Veres András megyés
püspök. A belvárosi keresztút 14 stáció-

ját győri művészek készítették, különböző
technikákkal. Az útvonala egy kilométeres kört
zár be a Káptalandombról, a Nagyboldogasz-
szony-székesegyháztól indulva, érinti a Duna-
kapu teret, a Széchenyi teret, a Bécsi kapu te-
ret, majd a székesegyházhoz érkezik vissza. A
keresztút állomásait hét dombormű, két grafi-
ka és öt festmény alkotja. Az alkotók: Babos
Ágnes, Babos Éva, Borbély Károly. Csizmadia
István, Csurák Erzsébet, Horváth Ákos, Kis Péter,
Kurcsis László, Lebó Ferenc, Lipcsey György,
Lipovics János és Szabó Márton. 

Tavaly sem volt rá mód, és idén sem lehetséges a
csoportos keresztútjárás. Dr. Borbély Károly fes-
tőművész, a 12. stáció, a Jézus meghal a keresz-
ten készítője szerint azonban egyedül is érdemes
megnézni a stációkat, és nem csak az ünnep előtt,
hiszen sokak számára örömet jelentenek ezek az
alkotások. Ő maga is, ha a belvárosban jár, újra és

Az elfogadott előterjesztés indoklásában
kifejtették: a Káptalandomb Győr ki -
emelkedő jelentőségű része, ahol a vá-

ros műemlékeinek többsége található: a győri
bazilika, a Püspökvár, a Szent László Látogató-
központ, a Győri Egyházmegyei Kincstár és
Könyvtár, a Hittudományi Főiskola.

Az örömteli esemény kapcsán Veres András
megyés püspök akkor így fogalmazott: ,,...A
Káptalandomb Győr belvárosának lelki,
szellemi örökségben gazdag helyszíne,
amely már a római korban is fontos szere-
pet töltött be a város életében, a keresztény

EGYEDÜL IS MEGTEHETJÜK A NAGYPÉNTEKI KERESZTUTAT

JÁRJUK VÉGIG
A BELVÁROSI KÁLVÁRIÁT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A vírusjárvány miatt akár egyedül
is végigjárhatjuk a maga nemé-
ben egyedülálló, belvárosi, sza-
badtéri keresztutat. Még akkor is
megér egy sétát, ha nem vagyunk
vallásosak, hiszen kortárs alkotók
munkáiban gyönyörködhetünk. 

újra felfedezi a keresztutat és „örvendezik” neki, a
sötétben, kivilágítva pedig még nagyobb élményt
nyújt. Mint mondja, a járvány miatt nála az idei ün-
nepi készülődés, a hangolódás azzal telik, hogy az
1995-ben általa készített és a ravazdi templom-
ban felszentelt keresztút-stációkat „frissíti” fel.
„Idén ez a keresztútjárásom, a húsvétom” – hang-
súlyozta a festőművész.

A belvárosi, egyes stációkon négy nyelven
olvasható a felirat, valamint a mai kor kihí-
vásainak megfelelően, annak érdekében
hogy az érdeklődők minél pontosabb és
részletesebb információkat kaphassanak,
QR-kód is készült, amelynek használatával
az egyes stációkhoz kapcsolódó internetes
tartalom érhető el. 

EGY ÉVE NEMZETI EMLÉKHELY A KÁPTALANDOMB
2020. március 24-én az Országgyűlés nemzeti emlékhellyé 
nyilvánította a győri Káptalandombot.

magyarság számára pedig valóban megha-
tározó hellyé vált, nem csak a szó fizikai ér-
telmében.

A Káptalandombon történtek olyan esemé-
nyek, amelyek miatt joggal kerülhet a figye-
lem középpontjába. Olyan személyek éltek,
dolgoztak, haltak meg itt, akikre mindenkép-
pen érdemes odafigyelni, gondoljunk csak
Boldog Apor Vilmos püspökre, aki életét ál-
dozta a Püspökvár pincéjében menedéket ke-
reső nőkért, vagy Boldog Brenner Jánosra, a
Szombathelyi Egyházmegye vértanú papjára,
aki a káptalandombi szemináriumban készült
a lelkipásztori hivatásra. A Káptalandombon
őrizzük a Walter Lynch clonferti püspök által
Győrbe menekített Szűzanya-kegyképet. Az

imádkozó Szűzanyát és a gyermek Jézust áb-
rázoló festmény az előkelő ír családból szár-
mazó püspöké volt, akinek az írországi kato-
likusok ellen irányuló üldözés miatt menekül-
nie kellett hazájából. Walter Lynch – Püsky
János győri püspök meghívására – Győrben
telepedett le. 1663-ban bekövetkezett halá-
lát követően pár évtized múlva ismét üldözni
kezdték a katolikusokat Írországban. Ekkor az
ország összes püspökét száműzték egy par-
lamenti határozat alapján. A parlamenti ha-
tározat napján, 1697. március 17-én Szent
Patriknak, Írország térítő apostolának és vé-
dőszentjének ünnepén a Nagyboldogasz-
szony-székesegyházban elhelyezett képen
ábrázolt Szűzanya szeméből véres könnyek
gördültek alá. A kegykép mellett a Nagybol-
dogasszony-székesegyházban talált otthon-
ra hazánk harmadik legfontosabb relikviája,
Szent László király koponyaereklyéje, és itt
nyugszik Boldog Apor Vilmos püspök is.

Forrás: gyor.egyhazmegye.hu
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Püspök úr, mi lehet most, a Covid idején hús-
vét üzenete, mást üzen-e hívőknek és hitetle-
neknek, mint amikor nem küzd a világ egy
ilyen súlyos, rengeteg áldozatot is követelő
járvánnyal?
Az, hogy ennyire és ilyen gyorsan elterjedhetett
a világban ez a vírus, két dologra is figyelmez-
tet. Egyrészt, hogy ne képzeljük magunkat
olyan hatalmasnak, hiszen látszik, mennyire
képes volt átrendezni mindenki mindennapi
életét és az egész világot a Covid. Másrészt so-
kakat rádöbbenthet arra a mostani helyzet,
amikor korlátozva vannak a személyes találko-
zások és érintkezések, mennyire szükségünk
van a másik társaságára. Legyen szó család-
tagról, barátról vagy munkatársról. Remélem,
sokak számára felértékelődnek a személyes
kapcsolatok, amik korábban természetesnek
tűntek. Itt az alkalom, hogy rendezzük kapcso-
latunkat egymással és persze Istennel is. Szü-
lessünk újjá a krisztusi tanításban, az evangé-
liumban, magában a szeretetben.

Naponta érkeznek a szomorú számadatok.
Szakemberek azt mondják, csak a vakcina ál-
líthatja meg a járványt. Ön szerint elég a vak-
cina vagy kell egy nagy adag hit is ahhoz, hogy
túléljük a Covidot?
A vakcinára és a hitre is másutt van szükség, de
a vakcina és a hit együtt biztosan kiváló gyógy ír.
Az oltás nem egy mindent felülmúló erő, hiába
kerüljük el a vakcina segítségével a megbetege-
dést, ha a problémákat nem oldjuk meg, ha a hit
alapján nem próbálunk megújulni, akkor ugyan-
úgy boldogtalanok fogunk maradni. Fontosnak
tartom, hogy a hitben próbáljunk újjászületni,
megerősödni, megtalálni a kapcsolatot Istennel.
És ha ez sikerül, akkor embertársainkkal is mi-
nőségileg új kapcsolatot tudunk kialakítani.  

A Covid-járvány az élet minden területére rá-
nyomja a bélyegét, így a napi hitéletre is. Eb-
ben a helyzetben nehezebb felkészülni Krisz-
tus feltámadására, nehezebb ráhangolódni az
ünnepre?
Van azért pozitív hozadéka is ennek a mostani
helyzetnek. Sokaktól hallom, hogy soha ennyit
nem imádkoztak még családi körben, mint most.
De persze természetes igény van arra, hogy az
emberek nagyobb közösségben élhessék meg a
hitüket. A templomban való találkozások híján
bezárkózottabbá váltak a hívek. Látszik, hogy so-
kan félelemből vagy a betegség miatt távol ma-

VAKCINA ÉS HIT, 
EGYÜTT KIVÁLÓ GYÓGYÍR

Zajlik a nagyhét, a keresztény világ húsvétra készül. Más lesz a mostani ünnep, hiszen Magyarországon is
tombol a Covid-járvány harmadik hulláma. Húsvét üzenete most is Krisztus feltámadásáról szól, erre em-
lékeznek az emberek és élik át újra meg újra, de a járványnak is van egyfajta üzenete. Ezt mondta a közel-
gő húsvéttal kapcsolatban dr. Veres András megyés püspök. 

radnak a templomtól. Ezért sokaknál elmarad a
szentgyónás, a szentáldozás is. Bízom benne,
hogy pap testvéreim tervezik a húsvét utáni jö-
vőt, mert mást, valami egészen mást kell kitalál-
nunk. Nem tudjuk onnan folytatni a hitéletet,
ahol a járvány előtt abbamaradt. Új találkozáso-
kat kell kitalálnunk ahhoz, hogy az embereket
meg tudjuk szólítani, közösségbe tudjuk hívni. A
pandémia az elmagányosodást is felerősítette,
még több embert kell majd megszólítanunk és
elhívni a templomi közösségbe. 

Kijöhetünk pozitívan a mostani járványhely-
zetből?
Én ebben nagyon bízom. Már utaltam rá,
hogy a személyes kapcsolatainkat meg kell
újítanunk, sokak szívében biztosan lesz erre
igény. És ha egyszer vakcinával és hittel felül
tudunk kerekedni a Covidon, még jobban
egymásra tudunk figyelni, egymásnak tu-
dunk élni. Ezzel pedig egy jobb pozícióból
tudjuk majd folytatni az életünket, mint ami-
lyen a járvány előtt volt.     

Szerző: Zombai Kovács Ákos
Fotó: O. Jakócs Péter
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Győr kiemelt projektje a kulturális ne-
gyed, előkészítésében különböző mű-
szaki, tervezési feladatokat kell végre-

hajtani, többek között ezzel foglalkozik az
újonnan létrehozott városstratégiai és tele-
pülésfejlesztési főosztály – jelentette be a
polgármester. A főosztály élére Varga Ferenc
mérnököt nevezte ki.

Örömmel vállalom ezt az összetett, kihívást je-
lentő munkát – nyilatkozta Varga Ferenc. Hoz-
zátette: 51 éve vagyok győri, ide jártam közép-
iskolába is, 1984-ben szereztem diplomát. Vol-
tam beosztott mérnök és igazgató, dolgoztam
Magyarországon és külföldön egyaránt. Győr
ismerete és szeretete késztet arra, hogy 36
éves szakmai tapasztalatomat a városom ja-
vára használjam fel.

Dr. Dézsi Csaba András ehhez azt fűzte hozzá,
hogy a projekt az előtanulmányok fázisában

Több mint egy éve alakult ki a polgármesteri hivatal új struktúrája, az azóta eltelt időben néhány szakember
más irányú elfoglaltsága, vagy az eredeti szakmájában rá váró feladatok miatt személyi változásokra van
szükség – jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatóján hétfőn délután dr. Dézsi Csaba András polgármester.

VÁLTOZÁSOK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

van, folynak a különböző tervezések, s pár hé-
ten belül már bemutatják az elképzeléseket. A
program kultúrszakmai részét Virág-Adorján
Andrea polgármesteri főbiztos fogja össze. 

Megválik sportért felelős polgármesteri meg-
bízotti funkciójától Petrov Iván is. Elmondta:
nehéz szívvel, de az én döntésem volt a távo-
zás. Minden időmet leköti a győri úszóknak a
közelgő olimpiára való felkészülése. Köszönöm
a város bizalmát, a sport támogatását, és szak-
tudásomra továbbra is számíthatnak.

A sportügyeket magasabb vezetői szintre
emelték, ezentúl Radnóti Ákos alpolgármester
hatáskörébe tartoznak. Nagyon jó csapat al-
kotja a sport irányítóit, és én velük együttmű-
ködve azt akarom elérni, hogy Győr legyen a vi-
dék legsportosabb városa, ígérte Radnóti Ákos.

A győri úszók az országos felnőttbajnokságról
hat arany-, hat ezüst- és öt bronzérmet hoztak
haza – hívta fel a figyelmet dr. Dézsi Csaba
András. – Ez is mutatja a győri úszósport ere-
jét. Petrov Iván úszóitól kiváló olimpiai szerep-

lésre számítunk, elfogadtam azt érvet, hogy
most erre a feladatra akar koncentrálni. Javas-
lataira továbbra is számítunk. 

Nagy Balázs színész, polgármesteri biztos
szintén távozik. Én úgy értelmeztem a felada-
tomat, hogy az az új színházigazgató megbízá-
sáig tart – érvelt. – Az új, a társulat nagy több-
sége által támogatott igazgató engem kért fel
arra, hogy a művészeti tanácsban képviseljem
a színészeket. Ennek örömmel teszek eleget,
és jó érzéssel tölt el, hogy a színházat az ön-
kormányzat is magáénak érzi és támogatja.

A polgármester szerint Nagy Balázs számára
megtisztelő elismerés, hogy a művészeti ta-
nácsban az új igazgató felkérésére a szakmát
képviselheti, sok sikert hozzá – mondta. 

Dr. Dézsi Csaba András bejelentette: megke-
reste őt dr. Csörgits Lajos aljegyző, aki hosszú
ideje magas színvonalon, felkészülten látja el
hivatását, hogy április elejétől megválik a
tisztségétől. Közös megegyezéssel távozik,
keresik az utódját. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet győri
öntevékeny művészeti csoportok
tevékenységének támogatására 

A TÁMOGATÁSRA 
FORDÍTHATÓ KERETÖSSZEG:

15.000.000 Ft.

A pályázat célja: 
A városban magas színvonalon mű-
ködő öntevékeny művészeti csopor-
tok szakmai fejlesztésének támoga-
tása, működési költségeikhez kiegé-
szítő hozzájárulás nyújtása, mely
elősegíti a különböző művészeti
ágakat művelő öntevékeny csopor-
tok értékteremtő alkotásainak és
produkcióinak létrehozásával, azok
bemutatásával a város kulturális
életének gazdagítását.

Támogatás igényelhető:
• az öntevékeny művészeti csoport

szakmai tevékenységének dologi
kiadásaira,

• 2021. évben megvalósuló/megva-
lósítandó programok és rendezvé-
nyek költségeire (anyagköltség,
fellépések csoportos utazási költ-
sége, terem, hang- és fénytechni-
kai eszközök bérleti díjai, szállítási
költség stb.)

• működéshez szükséges eszköz vá-
sárlására, fejlesztésére.

Benyújtási határidő:
2021. április 15., 15 óra

A részletes pályázati felhívás és az
adatlap letölthető a gyor.hu oldalról. 

Információ: GyŐr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, Kulturális Osztály
Telefon: 96/500-198 
E-mail: kultur@gyor-ph.hu

Ingyenes, online dietetikai tanácsadást
tart a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kór-
ház Győri Járási Egészségfejlesztési Iro-
da és Lelki Egészség Központja Bénes-
Molnár Réka dietetikus vezetésével.
Április 6-án 15 órától a tejcukor-érzé-
kenységről, április 12-én 15 órától a
lisztérzékenységről lesz szó. Jelentkezni
az efiprogram.gyor@gmail.com e-mail-
címen lehet.

Ingyenes, online 
dietetikai tanácsadásÖTVEN ADAG INGYEN EBÉD

A COVID INTENZÍV OSZTÁLY DOLGOZÓINAK
Szerző: Németh Boglárka

Ötven adag ebéddel támogatta a győri kórház
Covid intenzív osztályának dolgozóit Takács
Krisztián önkormányzati képviselő a La Maréda
étterem segítségével. 

Hétfőn délidőben kupacokban álltak a papírzacs-
kók a La Maréda étterem furgonjában. A szatyrok
műanyag ételdobozokat rejtettek. Finom falatok
lapultak bennük, a menü: cordon bleu vegyes kö-
rettel és vargabéles. Az önkormányzati képviselő
kereste meg az éttermet, akik nem haboztak,
azonnal tudták, hogy segíteni fognak. Két ápolónő
egy bevásárlókocsival várta a finomságokat, több-
ször kellett fordulniuk, de nem bánták. 

Takács Krisztián szerint a Covid intenzív osztály
munkatársaira óriási nyomás nehezedik, szüksé-
gük van az energiapótlásra. Szerinte az élvonalban
dolgozókat támogatni kell, és ezt azzal is megte-
hetjük, ha regisztrálunk az oltásra. 

Takács Krisztián biztosította a dolgozókat arról,
hogy bármire szükségük lenne, keressék fel nyu-
godtan. A képviselő arról is beszélt, hogy bárme-
lyik belvárosi étteremtől vagy pizzériától is szí-
vesen fogad további felajánlásokat. Bár tudja,
hogy ők sincsenek most könnyű helyzetben, a
harmadik hullám csúcsán szerinte fontos, hogy
a „legnagyobb hősök” folyamatos támogatást
kapjanak.

Győr úthálózata 480 kilométer hosz-
szúságú, és annak ellenére, hogy az
idei tél enyhe volt, a fő-, a mellék- és

a szervizutakon is keletkeztek úthibák. A
kátyúzást Győr Város Útkezelő Szervezete
megkezdte, és első körben 70 millió forint
értékben, 4000 négyzetméteren végzik el
a javítási munkákat. Az autósok Gyárváros-
ban, Révfaluban és Kisbácsán számíthat-
nak félpályás útlezárásokra.

A kátyúzás minden városrészt érint, és elő-
ször a főútvonalakon és tömegközlekedési
útvonalakon lévő úthibákat javítják ki.
„Most már működnek az aszfaltkeverő te-
lephelyek, így meleg burkolóanyagot hasz-
nálnak a kivitelezőink” – kezdte Máthé-
Tóth Péter. Győr Város Útkezelő Szerveze-
tének szóvivője azt is elmondta, a kátyúzás

INDUL A TAVASZI KÁTYÚZÁS
nem azonos a felújítással, ennek célja el-
sősorban az, hogy az utakon biztonságo-
san lehessen közlekedni és megóvjuk az út
állagát a további károsodástól. 

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint Szi-
getben, Újvárosban, Győrszentivánon, Sza-
badhegyen és Kismegyeren keletkezik a
legtöbb kátyú. „A javítási munkák tartós-
sága nagymértékben függ attól, hogy az
útfelület milyen alappal rendelkezik, ahol
stabil a szerkezet, ott hatékony ez a fajta
eljárás” – tette hozzá a szóvivő.

Bár a kátyúzás mindig tavasszal kezdő-
dik, ilyen hosszúságú úthálózatnál szinte
egész évben tart, amelyre Győr Város Út-
kezelő Szervezete összesen 350 millió
forintot fordít.
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Anépi iparművész sajnálja, hogy idén sem
mutathatja meg személyesen egyedi to-
jásait, a hagyományos viaszírással, piros

színben készült munkáit, nem adhatja tovább tu-
dását a különféle kézműves foglakozáson, hús-
véti vásárokon. Szilvia hobbiként, több mint négy
évtizede foglalkozik a tojásfestés mintakincsének
és technikáinak megismerésével, alkalmazásával,
annak továbbfejlesztésével. Azt mondja, idén
nem készített festett tojásokat, hiszen a pandé-
mia miatt már tavaly sem tudta értékesíteni őket.
Otthonában jelenleg több száz hímes tojás várja
dobozokban, hogy végre megmutathassák ma-
gukat, ajándékként a húsvéti asztalon. 

„A magyar ember a piros tojást kedveli, azt illik
ilyenkor készíteni. A piros a vér és a tűz színe,
továbbá a megújulás, a szerelem, a tavasz, az
öröm, a szabadság, a kicsírázó élet, s Jézus ki-
ontott vére, a feltámadás és az örök élet jelké-
pe. A piros szín mágikus, szerencsét hozó, óv a
betegségektől” – hangsúlyozta Szilvia.

A hagyomány szerint a tojás színével üzentek a
lányok a locsolóknak. Azt a fiút, aki piros tojást
kapott, szerették a lányos háznál. Aki zöldet ka-
pott, az reménykedhetett, aki kéket, azt szívesen
látták, de közömbös volt a lány számára, azt a fi-
út, akinek a sárga tojást adták, nem látták szíve-
sen. Mára ez a hagyomány feledésbe merült, de
régen nagy jentősége volt. Úgy, mint a ráfestett,
írókázott motívumoknak is. Érdekesség, hogy
megyénkben nem volt hagyománya a tojásfes-
tésnek, így elsősorban a nagyon szép erdélyi és
csángó mintakincseket vették át a kisalföldi to-
jásfestő asszonyok. A környékünkön kedvelt mo-
tívum lett a csillagos ég, amely az élet körforgá-
sára utal, a növényi szimbólumok, ahol a tulipán
a nőt, a szív a férfit jelképezi, az állatos motívu-
mok esetében pedig a férfi a kígyó, a nő a béka.
Kedvelt az ördögtérgye minta is, amely a gono-
szokkal szövetkező ember szimbóluma.  

Szilvia azt javasolja, a bolti tojásfestékek he-
lyett használjunk növényi alapúakat. A vörös-

Az ünnep nem az igazi tojásfestés
nélkül, még ebben a vírusos idő-
ben sem. Idén válasszuk a hagyo-
mányos, természetes színezéke-
ket, technikákat a készen vásá-
rolható tojás- és ételfestékek he-
lyett. Kóczánné Ács Szilvia hímes-
tojás-festőt kértük, adjon taná-
csokat, hogyan fessük, díszítsük a
húsvéti tojásokat. 

hagyma héja barnás színt, a lila káposzta sö-
tétbordót ad, a vöröskáposztával kékre, a cék-
lával pirosra festhetjük a tojásokat. Szép levél-
mintás motívumokat készíthetünk, ha például
petrezselyemlevelet vagy lóherét teszünk a
nyers tojásra, úgy, hogy szorosan belekötjük
egy harisnyába és így helyezzük a színező-főző
vízbe. Legalább 15 percig főzzük, ha sötétebb
színűeket szeretnénk, akkor hagyjuk a vízben
kihűlni. Levehetjük róla a harisnyát, majd pici
olajjal vagy zsírral kenjük át, hogy szép fényes
legyen. Fontos, hogy első lépésként főzés előtt
mosogatószerrel tisztítsuk meg a tojásokat.
Erre az esetleges vírusok eltávolítása miatt, va-
lamint a zsírtalanítás érdekében van szükség,
így egyenletesebben veszi fel a színezéket –
hívja fel a figyelmet a szakember.

A tartósság miatt Szilvia anilin ruhafestékkel
festi művészi tojásait. „1984-ben kaptam meg
a Népművészet Ifjú Mestere címet, és a meg-
mérettetésre készített alkotásaim ma is pon-
tosan ugyanolyanok pirosak, mint amikor fes-
tettem őket. 1990-ben lettem Népi Iparmű-
vész, a zsűrizésre szánt munkáim is tartják a
színüket, az otthonom ékei a vitrinben.”    

Tojásfestési divatról nem beszélhetünk, de mindig
feltűnnek újabb technikák. A hagyományos díszí-
tés a viaszírásos, a levélrátétes és a karcolásos –
ez utóbbit férfiak, pásztorok készítették. Ma már
találkozhatunk batikolt, papírrátétes, gyöngyös,
patkolt, dekupázs technikával készített tojásokkal,
de akár filctollal vagy ragasztással is díszíthetjük
a húsvét elmaradhatatlan kellékét. 

CSILLAGOS ÉGBOLT ÉS 
AZ ÖRDÖGTÉRGYE

NINCS HÚSVÉT TOJÁS NÉLKÜL

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter



2021. április 1. 9

Akezdeményezés hátteréről
Klauz Balázst, a 2020-ban
„Ménfőcsanak Szolgálatá-

ért” díjjal kitüntetett egyesület el-
nökét kérdeztük hétfőn, aki el-
mondta, a nagyhét folyamán 750
tojást festenek meg az egyesület
tagjai. Mint mondja, a hagyomány -
őrzés olyan formáját keresték,
amelyet a járványhelyzetben is biz-
tonságosan megvalósíthatnak, hi-
szen a tojások festését mindenki
otthon is végezheti.

„Kezdeményezésünkhöz a Börcsi
Faluszépítő és Kulturális Egyesület
is csatlakozott, így összefogásban
hozzuk létre a művészi alkotásokat,
amelyek között nemcsak piros tojás,
de különböző technikával, például

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

750 HÍMES TOJÁS
GYŐR TISZTELETÉRE
Királyi várossá válásunk 750. évfordulója alkalmá-
ból 750 tojást fest meg a Marcal Tánc- és Népmű-
vészeti Egyesület húsvétra. 

,,Nyuszi fut a fűben" címmel jótékonysági futásra és nordic
walkingra hívja az Első Győri Lions Club a segíteni tudó ér-
deklődőket. A jelenlegi korlátozásra tekintettel a távot, a
helyszínt és az időpontot  a résztvevőkre bízzák! A futásról
szóló fényképet kérik feltölteni a szervezők a klub Nyuszi-
futás nevű  Face book-csoportjába. A nevezési díj 18 év alatt
ezer, felette kétezer forint, amelyet az Első Győri Lions Club
számlájára (12096712-01610795-00100000) kellene el-
küldeni a nevező nevével és a nyuszifutás megjelöléssel. A
befolyt összeggel a mindszentpusztai Autista Lakóotthont
támogatják. 

Az otthon lakói már ajándékkal készülnek, színes tojásokkal
kedveskednek majd azoknak, akik a jótékony akcióval rájuk
gondolnak. Solymosiné dr. Kiss Ilona szervező és dr. Plentner
Nándor, a klub soros elnöke Scott Jurek ultramaraton-futó
gondolatát választotta mottóul: ,,Futni jó, futni megéri: olyan
élénk színekben fogod látni a világot – sőt hallod és ízleled is
–, hogy korábbi élményeid fakónak tűnnek majd mellette."
Ehhez az élményhez társul ezúttal a jószolgálat felett érzett
öröm. Az akció április 2-án az autisták világnapján az ado-
mány átadásával zárul Mindszentpusztán. 

NYUSZIFUTÁS
AZ AUTISTÁKÉRT

festéssel, batikolással készülő tojá-
sok is lesznek, és megjelennek töb-
bek között rábaközi, kalocsai és a
Kárpát-medencére jellemző egyéb
motívumok” – számolt be lapunk-
nak az egyesület elnöke, aki azt is
elárulta, hogy több tojás Győr királyi
várossá válásának 750. évfordulója
tiszteletére készül, látható lesz raj-
tuk például a vaskakas, vagy éppen
az ünnepi év logója is.

A tojásfestők sorába csatlakozott
dr. Dézsi Csaba András polgármes-
ter és a város alpolgármesterei, dr.
Pergel Elza, Szeles Szabolcs és
Radnóti Ákos is, akik szintén külön-
leges motívumokkal járultak hozzá
a kezdeményezéshez. Az akció
szerda délután, lapzártánkat köve-
tően ért véget, ezért arról részlete-
sebben a gyorplusz.hu honlapon ol-
vashatnak.

Győr idén is csatlakozik a Ragyogj
kékben kezdeményezéshez, így április
2-án, pénteken este, az autizmus szí-
nébe, kékbe öltözik a Jedlik Ányos híd
és az Audi Aréna. 

Az autizmus világnapján,  április 2-án
a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-
Sopron Megyei Szervezetének autista
gyermekeket segítő csoportja felhí-
vással fordul a győriekhez.

Azt kérik, hogy idén a kék séta, futás,
kötés hosszát ne kilométerekben
mérjük, hanem a fotók mennyiségé-
ben. Aki csatlakozni kíván a kezdemé-
nyezéséhez, ezen a napon öltözzön
kékbe és készítsen magáról egy fotót,
vagy keressen egy korábbi, az autiz-
mus világnapján készült fényképet és
töltse fel a következő közösségi oldal-

TÖLTSÜK MEG KÉK FOTÓKKAL
A VIRTUÁLIS TERET!

ra: facebook.com/Magyar-Vöröske-
reszt-Autista-Gyermekeket-segítő-
csoportja-1876569189124199. 

Magyarországon körülbelül 160 ezer
ember él autizmussal, és minden 15.
család érintett. Ezen a napon Árnics Ka-
talinra is emlékezünk, aki a Magyar Vö-
röskereszt megyei szervezetének autiz-
mussal élő gyermekeket támogató cso-
portjának vezetője volt. Hosszú évek óta
azon munkálkodott, hogy Győrben több
színtéren segítse az autizmussal élő
gyermekeket, családjukat, az őket kö-
rülvevő környezetet és a szakembere-
ket. Többek mellett szervezte az autiz-
mus világnapjának helyi programjait, a
kékkötést, színházi és koncertelőadáso-
kat az érintetteknek. Egész életében a
sérülteket elfogadó gondolkodás meg-
teremtésén dolgozott.
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ÁPRILIS 10-ÉN NYIT  A DUNAKAPU TÉRI PIAC
A húsvétot követő szombaton tér vissza a piac a Dunakapu tér-
re, ezt követően szerdán és szombaton látogathatunk ki a régi-
új helyszínre a belváros szívében.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester korábban el-
mondta, sok győri várja vissza a piacot az egykori
közkedvelt helyszínre, ezért is tett ígéretet a visz-

szaköltöztetésére. Ahogy lapunk is beszámolt róla, a pol-
gármester március elején jelezte, hogy az előkészülete-
ket követően április első felében nyithat a Dunakapu téri
piac. Az első piacnap tehát április 10-e lesz, amikor reggel
hat és délután egy óra között várják az érdeklődőket az ak-
tuális járványügyi szabályok szigorú betartása mellett.

A régi helyszínen, megújult formában vásárolhatunk
majd, hiszen egységes, igényes megjelenésű árusítóhe-
lyeken fogadják a vásárlókat a kereskedők. Az ősterme-
lők standjai a tér középső részén helyezkednek majd el,
míg a Széchenyi tér felőli oldalon a nem élelmiszer jelle-
gű kereskedés kap helyet, a túloldalon pedig az úgyne-
vezett mozgó árus installációk. Természetesen a gaszt-
ro-faházak sem maradnak ki a kínálatból, de a jelenlegi
szabályok miatt itt csak elvitelre vásárolhatunk.

Információink szerint induláskor mintegy harminc őster-
melő lehet jelen a piacon, és a tavasz folyamán, ahogy
egyre több terméknek jön el a szezonja, ez a szám is úgy
bővül. A piacon találunk majd többek között friss zöld-
séget, gyümölcsöt, füstölt húsokat, sajtokat, virágot, pé-
kárut, mézet és lekvárokat, de az élelmiszer mellett ru-
hanemű és konyhai felszerelés is szerepel a kínálatban.

A piacnyitásról további részleteket jövő heti lapszá-
munkban olvashatnak.

Városunk egyik legnagyobb alakja, Jedlik
Ányos 1800-ban született Szímőn, és 95
éves korában, Győrben hunyt el. Váro-

sunkban és Pannonhalmán is tanult, illetve ta-
nított. Az elektromotor és a dinamó-elv atyja a
technikai haladáshoz és a magyar tudományos
nyelv kialakításához is hozzájárult, a tudás to-
vábbadásában pedig tankönyvek írásával segí-
tett. 1859-ben dinamót alkotott, de találmá-
nyát nem publikálta, így Siemenst tartják a di-
namó feltalálójának. 

Persze a nagy elméknek is kell néha a lazítás, így
hát Jedlik Ányos egy olyan berendezést is készí-
tett, amely mesterséges szénsavas víz előállítá-

GYŐR 750: TUDTAD-E VÁROSUNKRÓL?

BORBAN AZ IGAZSÁG ÉS A BUBORÉK
Nálunk szólalt meg a vaskakas, Győrben pezsgett először a fröccs, mi
őrizzük Szent László koponyacsontját, hogy csak néhányat említsünk
a városunkkal kapcsolatos történetek közül. Rovatunkban Győrhöz
kötődő legendákat, érdekességeket villantunk fel.

Szerző: Papp Zsolt sára volt alkalmas. A szódavíz elkészítésétől pe-
dig már csak egy (hosszú)lépés volt a fröccs fel-
találása, amelynek Jedlik volt az atyja, Vörös-
marty pedig a keresztapja, aki a legendás fóti
szüreten magyarosította a spriccer elnevezést. 

Azóta a fröccs igazi kultuszitallá vált, amelynek
rengeteg változata ismert. A legnagyobb klasz-
szikus persze a kisfröccs, de füttyként és rövid-
lépésként is emlegetik – amelyben egy-egy a
szóda–bor aránya. A nagyfröccs, illetve hajtás,
vagy húzás esetében két deci borhoz jár egy
deci szóda. A hosszúlépés épp fordítva, két deci
szódával és egy deci borral készül, ezért fordí-
tottnak is hívják. A házmester nevű itókában
három-kettő, míg a polgármester esetében
hat-négy a bor-szóda aránya. Találós kérdés-

nek is túl könnyű, hogy mi a keverési arány a
Puskás-fröccsben: Természetesen hat-három.
A Krúdy-fröccsben egy deci szóda találkozik ki-
lenc deci borral, a sóherfröccsöt ennek ellenté-
téből készíthetjük el. Ennél is szegényesebb a
színészfröccs, amely mindössze két deci szó-
dából áll, ráadásul az is langyosan.

Jedlik Ányos emlékét Győr sokféleképpen őrzi,
hiszen utca, híd, iskola is nevet kapott róla, de
több köztéri alkotás, köztük a Jedlik–Czuczor
szobor (Rieger Tibor, Kossuth-díjas szobrász-
művész alkotása), vagy a Szódásszifon-csobo-
gó (Hefter László győri üvegművész alkotása)
is neki állít emléket. A bencés szerzetest mi is
szívünkben őrizzük, és tiszteletére fröccsel teli
poharat emelünk!
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Az ókori görögök az agórát meg-
szentelt területnek tartották, aho-
vá a bűnösök nem léphettek be. Ez
volt a város társadalmi és keres-
kedelmi központja, itt zajlott éle -
tük minden fontos történése. S
bár azóta eltelt két és fél évezred,
valami nem változott. Az igazi piac
ma is több mint pusztán kereske-
delmi helyszín. Hogy pontosan
mennyivel, s hogy kinek mit je-
lent? Sorozatunkban ennek próbá-
lunk utánajárni a belvárosi piacon.

Úgy huszonöt éve vettem az első kilót tő-
le. Akkor még nem gondoltam, hogy at-
tól kezdve csak szigetközi burgonya ke-

rül majd az asztalunkra. Pista bácsi, Hegedűs
István neve azóta fogalommá vált nálunk.
Nemcsak családunk, de szomszédaink is tőle
vásárolnak. Piros héjú, magyar Rózsája jól bírja
a főzést, míg a sárga Agria hasábburgonyának
kiváló. Salátának a kiflikrumpli az ideális, de a
vásárlók kevésbé keresik, inkább az első két
fajtából választanak.

Az ásványrárói gazda több mint negyed száza-
da piacozik. Feleségével, Marikával rendszeres
programjuk lett a korai autózás, hogy a győriek
hetente kétszer kedvükre válogathassanak
termékeikből. Amíg Pista bácsi a zöldséget kí-
nálja, Marika az erre kialakított fedett helyiség-
ben csirkét és tojást árul.

A férj fiatalon az iparban dolgozott, de mindig
vonzotta a föld. A rendszerváltással egy időben
váltott. Öt hektáron gazdálkodnak, a földek jó
részén gabonát termelnek. A burgonya pár ezer
négyzetmétert foglal el, munka pedig az év
minden napjára jut bőven, bár a gépesítés nagy
segítséget jelent.

Megható szeretettel beszél a feleségéről, akit
nemes egyszerűséggel a jobbik énjének nevez.
Négy lánya két ikerpárként jött a világra, s ez csak
első hallásra meglepő, mert a családban gyakori
az ikerszülés. S bár az öt unoka között nagy a
korkülönbség, mindnyájan a nagyapa szeme fé-
nyei. A legnagyobb lány kereskedő lett, ő szükség
esetén besegít szüleinek a piacozásba. Azt
mondja, addig senkit nem engedne boltban dol-
gozni, amíg nem próbálta ki magát a piacon. Aki
viszont itt szót ért az emberekkel, azután már
megállja helyét a szakmában.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

Pista bácsi nem csak a krumplit adja jó szívvel.
Jár hozzá a mosoly, az őszinte érdeklődés, a
viccelődés. – Vigyázzon, mert csalok! – villan
huncutul a szeme a fizetni készülő vevőre, az-
tán megbeszélik az időjárást, s a közélet törté-
néseit. Mert a piac hozzátartozik az élethez.

Ezért is volt furcsa, hogy heteken keresztül a
lánya helyettesítette. Csak a negyedik héten
árulta el, hogy a koronavírus a szüleit sem kí-
mélte, és édesapját különösen legyengítette.
Szerencsére már jobban van, s alig várja, hogy
újra a szokott helyén üldögéljen.

S hogy mit szól a piac Dunakapu térre való visz-
szaköltözéséhez?

Egyrészt örül, hiszen számtalan szép emlék fű-
zi a régi nagy vásárokhoz, amikor óriási volt a
kereslet és a kínálat is. Akadt, amikor délelőtt
10 órára eladta mindenét. Emlékszik még a
győrújbaráti fertályosasszonyokra, akik a négy-
felé vágott, zsírjában ropogósra sütött kacsát,
libát árulták. S természetesen nem felejti az itt
kötött barátságokat, a régi arcokat, akik közül
sokan már egy másik világba távoztak.

Ám örömébe üröm is vegyül, hiszen a mélyga-
rázsban kell majd parkolniuk, ahonnét jóval ne-
hézkesebb lesz a ki- és bepakolás, hideg téli
napokon pedig sokszorosára nő az áru elfagyá-
sának veszélye. De amíg akarat és erő van, ad-
dig mindent meg lehet oldani...

AZ ÉLET RÉSZE
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Hatoss Szilvió Bácsán nevelkedett, és a
győri városrészben töltötte első hat
évét, ami kihatott egész életére. „Az

unokabátyáim már fiatalon vittek horgászni,
ami azóta is nagy szenvedélyem. Ráadásul a
nagymamámnál a természet illatát már gye-
rekként magamba szívtam” – meséli. A horgá-
szat nyomán kezdett halakat rajzolni, amit
édesapjától tanult. „Tehetséges ember volt. A
rajzfüzetében rengeteg szép alkotást lehetett
felfedezni, amik engem is ösztönöztek” – em-
lékszik vissza Szilvió, aki nem sokkal később lo-
vakat is papírra álmodott a Rózsa Sándor című
filmsorozat hatására. 

Miért vonzódunk a művészetekhez? Magunkban hordjuk az önkifejezés iránti
vágyat vagy a szülői minták határoznak? Hatoss Szilvió még keresi az útját, de
úgy tűnik, az alkotás iránti vágy ott munkál benne, bármit is csinál. 

FESTŐVÁSZON, ROCKZENE,
AZ ALKOTÁS AZ ÉLETE

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor

Hatéves volt, amikor Bácsáról Adyvárosba köl-
töztek, és tizenhárom évig ott is laktak. „Lét -
elemem a víz és a természet közelsége, így ele-
inte nagyon nehéz volt. Az általános iskolában
rendszeresen rendeltek tőlem rajzokat az osz-
tálytársaim, ami segítette a beilleszkedésemet
is. Volt, aki versenyautót kért, míg mások a
kedvenc zenekarukat örökítették meg velem.
Így találkoztam először a Kiss együttessel, ami
kezdetben inkább taszított, mint vonzott. De
csak kezdetben” – mosolyog Szilvió, aki ötödik
osztálytól kezdve külön rajzórákra járt, hogy
csiszolja tudását. 

A középiskolában, tizenhat évesen egy életre
szóló utazás vette kezdetét, hiszen felült a
rockzene száguldó motorjára. „A kezembe ke-
rült egy Kiss-kazetta, én pedig meghallgat-
tam. A véleményem pedig egyszerre megvál-
tozott, annyira tetszett” – idézi fel első meg-
határozó találkozását a rockzenével. A Kiss

dalai újabb együtteseket hoztak magukkal,
így ismerkedett meg a Judas Priest, a Motör-
head és a Scorpions zenéjével. A rockzene ha-
tására kezdett el gitározni, és húszesztendő-
sen megírta első saját dalát is. „Volt néhány
zenekarunk, amikkel felléptünk falunapokon
és baráti összejöveteleken, de végül megma-
radtam magányos gitárosnak. Időközben
megtanultam szintetizátoron is zenélni, így
ezen a hangszeren szerzem dalaimat. Az el-
sőt még húszévesen írtam.” Még 2006-ban
saját hanglemezt is megjelentetett, és
ugyanabban az esztendőben egy szombathe-
lyi divatiskola divattervező-képzését is elvé-
gezte. „Kész ruhaterveimet Győrben és Buda-
pesten is bemutatták, de képeimet is állítot-
ták már ki, amelyben Beőthy Élő Hajnalka
festőművész támogatott.”

Csak rajzolásból vagy gitárzenéből kevesen
tudnak megélni, így Szilvió a szakmunkásképző
elvégzését követően a vagongyárban helyez-
kedett el, de épített csarnokot, utoljára pedig
buszvezetőként kereste kenyerét. Persze, ha
teheti, inkább alkot, vagy a világot jelentő desz-
kákon kalandozik, hiszen élete egyik nagy uta-
zása volt, amikor annak idején bekerült a Győri
Nemzeti Színházba is, ahol több darabban is
közreműködött, statisztált, vagy éppen a külső
karban énekelt. „Verdi Az álarcosbál című ope-
rája volt az első előadás, amiben közreműköd-
tem. Nagyon szép időszak volt, élmény minden
pillanata.” 

Nemcsak édesapjának, hanem édesanyjá-
nak is sokat köszönhet, hiszen ő gyűjtötte
gyermekkorától kezdve a rajzait, és ő íratta
be gitározni is. „Csodálatos asszony, tele
energiával. Rengeteg helyen dolgozott
élete során, és bár ő is javában nyugdíjas,
továbbra is segít az idősek gondozásában”
– hangsúlyozza fia, aki az elmúlt hónapok-
ban kevesebbet gyakorolt kedvenc hang-
szerén, de alig várja, hogy újabb dalok szü-
lessenek. „Az elmúlt időszakban kicsit ha-
nyagoltam a zenélést és a festést is. Most
viszont úgy érzem, egyre több olyan gondo-
lat kavarog bennem, ami kikívánkozik belő-
lem” – magyarázza Hatoss Szilvió. Ha pedig
találkozunk vele, bátran kérdezzük kedvenc
zenekarairól, vagy a legutóbbi kapásról a
Bácsai-csatornán. 

ÖZTÜN KK
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Nem példa nélküli az eset, hogy riasztják
az Első Nyúlmentő Alapítványt, hogy el
kellene szállítani a már megunt, húsvét-

ra vásárolt kisnyuszit. Ahogy az sem, hogy szapo-
rítótelepről kell befogadniuk a kicsiket, olyan tele-
pekről, akik bérbeadásra születtetik a nyulakat.

Mód Péter, az alapítvány munkatársa elmondta,
2019-ben 302 mentésük volt országszerte,
2020-ban a járvány miatt kevesebb, 217 ügyben
intézkedtek, köztük Győrben is.

Kifejtette, tapasztalataik szerint az ünnepre vásá-
rolt kisállatok nagy részét sajnos kiteszik az utcára
vagy az erdőbe. Aki az utóbbi mellett dönt, néha
azt hiszi (vagy azzal mentegeti magát), milyen jó
lesz majd a nyúlnak a természetben. Csakhogy a
háziasított nyúl ezt nem éli túl. A nyuszibérlésről
megjegyezte, ez a gyakorlat csak a szaporítótele-
pek gazdaságát segíti, akik nem etikus, állatbarát
módon járnak el. Gyakran az anyjuk mellől pár he-
tesen elszakított kisnyulakról van szó, akiket tör-
penyúlként adnak bérbe. Pedig egy kisnyúlnak 8
hetes koráig a szülője mellett a helye, a váltás óri-
ási stresszt okoz a picinek, az új helyen csak gub-
baszt, nem eszik, ami miatt az emberek nógatják,
piszkálják, tapogatják, így könnyen betegségeket
kap el. Hiába jó szándékú a bérlő, a nyuszinak
gyakran ez az utolsó hete.

A Győri Állatmenhelynek is ismerős a problé-
ma, minden évben érkezik hozzájuk megkere-
sés húsvétra vásárolt kisnyuszi elhelyezésével
kapcsolatban. Nagy Péter vezető hangsúlyozta,
az állat soha nem ajándék, húsvétkor se legyen az.

ÉLŐ HELYETT CSOKI- VAGY PLÜSSNYUSZIT VÁLASSZUNK!

Ne adjunk kisnyulat a gyermeknek húsvétra! Vagy csak nagyon kivételes esetben, ha a leendő gazda már több
hónapja erre készült. S ne is béreljünk, mert az nem jó a nyúlnak – figyelmeztetnek a lapunknak nyilatkozó
szakértők és már gyakorló gazdák, akik mind a felelős állattartó magatartásra hívták fel a figyelmet.

AZ ÁLLAT HÚSVÉTKOR SEM AJÁNDÉK
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

Ha valaki hónapokat készül rá, az más, a felelős
gazda létre fel lehet és kell is készülni. 

Nagy Péter arra kér, a leendő vásárlók nézzék
a gyerek szemszögéből is a helyzetet, mit érez-
het majd a kicsi, akinél pusztán szeretgetésből
lesz baja a nyuszinak.

A nyúl nagyon nagy fokú odafigyelést igényel, mi-
vel érzékeny állat, nehezen viseli a stresszt, gya-
kori lehet náluk a fog- és gyomorprobléma, ké-
nyes a bélflórája, alacsony a fájdalomtűrő képes-
sége, és ha valami gond van, azonnal orvoshoz kell
vinni – erre már dr. Vojtilla Zsuzsanna állatorvos
figyelmeztetett. Hozzátette, gondoskodni kell a
gazdának a nyuszik ivartalanításáról, s a rendsze-
res oltásról is. Dr. Vojtilla Zsuzsanna azt mondta,
a nyuszibérlés a család szempontjából jobb ötlet-
nek tűnhet, mint a vásárlás, de a nyúl oldaláról
nem szerencsés, hiszen a bérlés időtartama alatt
nem biztos, hogy a neki megfelelő ellátást kapja
az amúgy is stressz alatt lévő állat. 

Nem egyszerű a nyúllal
Ezt Tomozi Viktória nyúltartó jegyezte meg.
Mindamellett, hogy rengeteg szeretetet tudnak
adni, nagyon kényes állatok: kényesek az étke-
zésre, huzatra, a változásra, a gyerek túlszeret-
getésére, sokat zörögnek, hangosak, mindent
összeszénáznak, s rágcsálnak. Ha megbetegsze-
nek – ami kényességük miatt gyakran előfordul
–, kezelésük tetemes orvosi költségekkel járhat.

Nagy Adrienn gazda is azt mondta, rendkívüli
odafigyelést igényel a nyúltartás. Ők például
hónapokat készültek a nyuszi befogadására.
Azt is hangsúlyozta, a család minden tagjának
egyformán kell akarni az állatot, kisgyermeket
pedig nem is szabad egyedül hagyni vele.
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Mit jelent, hogy egy gyerek szenzoros? 
A szenzoros integrációs zavarral küzdő gyere-
kek az érzékszervi ingereket nagyon különbö-
zőképpen kezelik. Ha meg kellene fogalmaz-
nom, akkor azt mondanám, hogy ezek a gyere-
kek vagy tartanak bizonyos ingerfajtáktól, más
esetekben meg nem tudnak betelni az átlag-
ember számára elviselhetetlen intenzitású in-
gerekkel. A szenzoros integrációs zavar annyit
jelent, hogy az agy az érzeteket nem tudja
hasznosan rendezni, és ezekhez megfelelő ter-
vezési és végrehajtási folyamatokat nem tud
kapcsolni. Ezzel addig nincsen probléma, amíg

Szerző: Szigethy Teodóra
Illusztráció: O. Jakócs Péter

Flóri, ne pörögj annyit! – szól rá már sokadszor az óvó néni az ötéves kisfiúra. A gyermek megáll, majd megszédülés
nélkül szalad tovább. A fiú a meséket sem tudja végighallgatni, közben általában ficánkol, tekereg. Lehet, hogy
szenzoros? Mohos-Pálfay Veronika gyógypedagógus, DSZIT- terapeuta segít tisztázni, mit jelent ez az állapot.

a mindennapi életben, tevékenységükben nem
jelent számukra akadályt. 

Mik a tünetek?
Mivel miden gyermek más, így a szenzoros in-
tegrációs zavarral küzdő gyermekek tünetei is
nagyon különbözőek, szélsőségesek. Ami álta-
lában feltűnik a családoknak, hogy furcsán, ne-
hezen alszik el a gyermek, s akkor is kevés idő-
re. Elő szokott fordulni, hogy különböző ruhá-
kat, különböző anyagokat nem tudnak elviselni,
ki kell vágni a címkéket az egyes ruhadarabok-
ból, elutasítják a gombost vagy épp a cipzárast.
De más bőringer, illetve fájdalominger szélső-
ségeivel is találkozhatunk, ilyen például az ext-
rém fájdalomtűrés. Jel lehet a válogatós étke-
zés, a különböző állagú ételek elutasítása. Jel-

lemző lehet még, hogy különböző egyensúlyra
ható tevékenységtől tartanak, például nem
tudják a mozgólépcsőt használni vagy rosszul
vannak az autóban, de ennek akár az ellenke-
zője is igaz lehet, hogy például elszédíthetetle-
nek a hintán.

Mennyiféleképpen mutatkozhat meg a prob-
léma?
Nagyon sokrétű lehet a probléma. Egyrészt
érintheti a mozgásszervrendszert, nekimegy
dolgoknak, fejét megtámasztja az asztalnál. A
látás területén jelentkezhet, hogy nehezen lé-
tesít szemkontaktust, térbeli, síkbeli tájékozó-
dásban akadnak nehézségei. Problémák jelent-
kezhetnek a hallás területén, nem hangos za-
jokra is befogja a fülét, szeret zajt kelteni vagy

SZENZOROS 
A GYERMEKEM?
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éppen nagyon zavarja a zaj. Az érintés nem
tudja megállapítani, hogy az őt ért inger milyen
erősségű, illetve nem szereti, ha bizonytalan
testhelyzetekkel járó dolgokat, vagy ha elbillen.

Mi okozhatja?
Ezt valamiféle neurológiai zavar okozza, vagy
valamifajta behatás, ami befolyásolja az ideg-
rendszert, de valójában ennek pontos okai tu-
domásom szerint nem minden esetben tisz-
tázottak.

Mennyire könnyen diagnosztizálható a szen-
zoros integrációs zavar?
Gyógypedagógiai vizsgálattal viszonylag köny-
nyen felállítható a diagnózis, egy szenzoros
kérdőív segítségével, amit természetesen sze-
rencsés neurológiai és pszichológiai vizsgálat-
tal is kiegészíteni. 

Sok gyerek érintett szenzoros integrációs za-
varban?
Azt olvastam legutóbb, hogy a gyerekek 16
százalékát érinti ez a probléma, de hiteles ada-
tokat sajnos nem tudok, viszont azt állíthatom,
hogy sajnos egyre több gyermeknél jelentkez-
nek a tünetek.

Gyógyítható, karban tartható az állapot?
Ez nem betegség, hanem állapot, gyógyítani
nem lehet, viszont különböző terápiás eljárá-
sokkal sokat lehet javítani a gyerekek állapotán.
A terápia igazi célja az, hogy ezek a tünetek eny-
hüljenek annak érdekében, hogy a hétköznapok-
ban minél kevesebb nehézséget okozzanak.
Ezen terápiás eljárások közül én természetesen
a DSZIT-et (Dinamikus Szenzoros Integrációs
Terápia) preferálom, mert egyénre szabott,
azonban sokaknak segít a TSMT (Tervezett
Szenzomotoros Tréning), HRG (Hydroterápiás
Rehabilitációs Gimnasztika) vagy az INPP (Insti-
tute for Neuro Physiological Psychology) terápia,
de itt természetesen sok más terápiás eljárást
sorolhatnék még. A hétköznapi életben azt tud-
nám javasolni a családoknak, hogy minél több
időt töltsenek a természetben, illetve a játszó-
téren, és a televízió és egyéb digitális eszközök
használatát csökkentsék a minimálisra.

Sokszínű és hatékony eszköz, ami a leg-
több gyerekes háztartásban ott is van, s a
fejlesztő foglalkozásoknak is nélkülözhe-
tetlen eleme – mondta a gyurmáról Sárosdi
Virág gyógypedagógus logopédus, aki öt-
leteit a skillo.hu oldalon osztja meg.

A szakember közölte, ez a játékos eszköz
jól jön, ha relaxálni kell, segíti a stressz fel-
dolgozását, ha a felgyülemlett erőt, ag-
resszivitást kell kivezetni, vagy ha nehezen
megy az önkifejezés, egy történet, ese-
mény elmesélése.

Sárosdi Virág kifejtette, egy introvertáltabb
gyermekkel is sokkal könnyebb kapcsolat-
ba lépni, ha a beszélgetés közben a gyur-
mával dolgozhat. Ahogy az ADHD-s, hiper-
aktivitással élő gyerekeknek is segít a fó-
kuszálásban.

Ráadásul a gyurma segítségével bármi-
lyen alkotást elkészíthetünk. Ezeken ke-
resztül a gyermek fantáziája fejlődik, és
a közösen elmesélt történeteken keresz-
tül könnyebben feldolgozza a számára
negatív élményeket is. Mivel könnyen
formálható, a kezdetben szomorú arcot
közös játékkal könnyen vidámmá is lehet
változtatni. S az anyaggal együtt a gyer-
mek kedve is alakul.

AZ EGYIK LEGJOBB
FEJLESZTŐ ANYAG 

A GYURMA
A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS ZAVAR
NEM BETEGSÉG, HANEM ÁLLAPOT, 
GYÓGYÍTANI NEM LEHET, 
VISZONT KÜLÖNBÖZŐ TERÁPIÁS
ELJÁRÁSOKKAL SOKAT LEHET JAVÍTANI 
A GYEREKEK ÁLLAPOTÁN. 
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MEGTALÁLTUK 
A GYŐR+ RÁDIÓ KEDVENC 
HÚSVÉTI TORTÁJÁT

Hatalmas sikert aratott a Győr+ Rádió Face -
book-játéka, ahol arra buzdítottuk amatőr

cukrász hallgatóinkat, hogy küldjenek el egy
fényképet saját készítésű tortájukról. Mindegy
volt, hogy milyen ízű, milyen formájú, egyetlen ki-
kötés volt, hogy húsvéti témájúnak kellett lennie.
43 csodaszép tortafotót kaptunk, melyekre ösz-
szesen 33.161 lájk érkezett a Győr+ Rádió Face-
book-oldalán.

Az első helyezett 5.837 szavazattal Varga Ale-
xandra lett, nyereménye egy kékfestőkötény,
plusz a Győr 750 születésnapi tortája verseny
nyertes tortája, valamint egy cukrásztanfolyam
és cukrászüzem-látogatás a Pálffy Cukrászattól.
A második és harmadik helyezettek egy-egy kék-
festőkötényt nyertek.

I. helyezett: Varga Alexandra

II. helyezett: Horváth Dorina III. helyezett: Kiss Gergőné
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Gyôrkert Parképítô Kft. • Gyôr, Tatai út
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–17 óráig, szombaton: 8–16 óráig  

30/768-2048 • 30/335-6855 • www.gyorkert.hu

KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Illusztráció: Denis Cristo/shutterstock.com

Már most el kell kezdeni  bizonyos kerti
munkákat, főleg a metszést vagy a
fűfélék visszavágását, mert látva a jó

időt, a növények gyors fejlődésnek indulnak,
nehogy kifussunk az időből.

Tehát, ha az idő engedi, nincsenek erős fagyok,
akkor vegyük elő a már előkészített, megéle-
zett kerti szerszámainkat és kezdjük meg a
dísznövények metszését, ami lehet akár alakra
nyírás, formázás vagy éppen az idős részek el-
távolítása. A tavasszal virágzókat (pl. orgona,
aranyvessző, téli jázmin) csak virágzás után
nyírjuk vissza.

Most kell visszavágni a díszfüveinket (pl. pam-
pafű, lámpatisztítófű, kínai tollborzfű). Erre a
legjobb, ha sövényvágó ollóval vagy géppel az
összekötözött növényt egy mozdulattal levág-
juk. Ha szaporítani szeretnénk őket, ezt most
tőosztással megtehetjük.

A manapság divatos csüngő eperfát is érdemes
megifjítani, az idős, fás, száraz részeket eltávolí-
tani, hiszen a termést úgyis csak a fiatal hajtá-
sokon hozza. A földig lelógó vesszőket legalább
kétharmadára vágjuk vissza, így azokat a gom-
bás fertőzések kevésbé támadják meg.

A korallberkenye is meghálálja, ha visszavágjuk
vagy alakra nyírjuk. Így hozza a legszebben a
piros hajtásokat, melyekből bronzvörösre szí-
nesedő, bőrszerű, örökzöld levelei lesznek.

A hónap második felében a fűszernövényeket is
visszavághatjuk. A rozmaringot is érdemes meg-
ifjítani, visszavágni vagy éppen alakra nyírni. A le-
vendulát is vágjuk vissza. Mindaddig visszavág-
ható, míg a fás részen látunk kis hajtásokat, így
kompaktabb, dekoratívabb növényt kapunk.

Az első lépés az, hogy ne megszokásból cselekedjünk, hanem nézzük meg, 
hogy milyen idő van, és milyen időre számíthatunk, gondolok itt az elmúlt 
évek hektikus időjárására.

Sok kertbarátnál látom, hogy amikor a gyümöl-
csös tavaszi lemosópermetezését végzi, a
díszfákat, díszcserjéket is lepermetezi. Ez jó
dolog, de csak ha lombtalan még, tehát rügy-
pattanás előtt végezzük (rózsák, som, orgona,
fagyal esetében), de ne permetezzük a lombos
és tűlevelű örökzöldjeinket, mert ezek mind az
olajra, mind a rézre érzékenyek lehetnek és
akár a növény pusztulását is okozhatják.

Még nyugodtan ültethetünk konténeres, föld-
labdás dísznövényeket, legyenek azok cserjék
vagy örökzöldek. A jól előkészített, azaz érett
istállótrágyával vagy érett komposzttal feltöl-

Márciusban van már feladat a gyepünkkel is.
Most kell a tavaszi gyepszellőztetést elvé-
gezni, amit késes gyepszellőztető géppel
vagy gyepszellőztető gereblyével tudunk el-
végezni. A gyepszellőztetést mindig csak egy
irányból végezzük, a keresztirányú gyepszel-
lőztetés tönkreteszi a zöldfelületet. Ha a
gyepszellőztetést követően úgy látjuk, hogy
kiritkult a fű, akkor ezeket a foltokat érdemes
felülvetni jó minőségű, fajtaazonos fűmag-
keverékkel. Ilyenkor a gyep táplálásával 3-4
hetet várjunk. Ha nem végzünk felülvetést,
már most kijuttathatjuk a tavaszi indító
gyeptrágyát.

VÉGRE ITT A TAVASZ!

tött talajba ültessük őket. Ha nincs ezekből
egyik sem, akkor szárított vagy granulált istál-
lótrágyát vásároljunk a kertészeti boltokból. 

Ha szép az idő, a dézsában, kaspóban lévő kerti
növényeinket is kezdjük el rendszeresen öntöz-
ni, sőt tápoldatot is biztosítsunk számukra. 

Ha száraz lesz a tavasz, már a hónap második
felében kezdjük meg a gyep locsolását és per-
sze a rendszeres nyírását, ami 5-7 naponkénti
fűnyírást jelent. Ezt lehetőleg fűgyűjtős géppel
végezzük, mert a vizes levágott fűszálak köny-
nyen tönkretehetik (gombásítanak) az alattuk
lévő fűtöveket. 
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Megélénkült a forgalom a győri vásár-
csarnokban, a tavaszi primőrök meg-
jelenése és a húsvéti készülődés

szemmel láthatóan növelte a vásárlókedvet. Az
árusok is felkészültek a fokozott érdeklődésre,
a boltok, standok minőségi termékekkel feltölt-
ve várták a vásárlókat.

Janus-arcát mutatja a márciusról áprilisra forduló
időszakban a győri vásárcsarnok: a kínálatban még
ott vannak a „tél vitaminforrásai”, a narancs, a kivi,
a banán, de a kereskedők és őstermelők üzleteiben,
asztalain már megjelentek a várva várt primőrök,
mint a friss retek, a zöldhagyma, és ott a paradi-
csom, paprika, a fejes saláta is a szortimentben. 

Évek óta ugyannyiért adjuk ilyenkor, tavasszal
az újhagyma és a retek csomóját – mondta az
árakról Kincsesné Szabó Ibolya, a csarnok egyik
legkedveltebb standjának birtokosa. – Az ex-
porttermékekre igaz, hogy felment az áruk, de
a friss hazai zöldségek árán nem változtattunk.

Bár összességében a zöldség-gyümölcs-kínálat
drágulását mindenki érzi, a minőséget és a fris-
sességet sokan a vásárcsarnokban látják garan-
táltnak, sok vásárló visszajár egy-egy termelő-
höz, kereskedőhöz, akinek portékájában megbízik
az évek során szerzett tapasztalatai alapján.

A húsvét közeledtével jobban fogy a füstölt áru,
a sonka, a csánk, az emeleti henteseknél íny-
csiklandó az illat, az ünnep elmaradhatatlan
kellékeinek már a beszerzése is külön élvezet,
hát még milyen lesz az elfogyasztásuk! 

Lehetett volna élénkebb is a forgalmunk az el-
múlt hetekben, de nem panaszkodom, inkább
abban reménykedem, hogy a húsvéti nyüzsgés

PRIMŐRÖKKEL, VALAMINT A HÚSVÉT KELLÉKEIVEL VÁRJA VÁSÁRLÓIT A VÁSÁRCSARNOK

ÜNNEPRE KÉSZÜL ÁRUS ÉS VEVO
Szerző: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Ács Tamás

kárpótol a lanyhább időszakokért – mondta
még a roham előtti napokban Lőrincz László, az
egyik hentesüzlet bérlője, aki szinte ki sem lát-
szik a hatalmas, étvágygerjesztő sonkamonst-
rumok, kolbászfüzérek mögül. – Olyan termé-
kekkel készülünk vásárlóinknak, amelyek mi-
nősége minden elvárásnak megfelel, legyen
szó parasztsonkáról, kolbászról vagy bármilyen
más füstölt és hentesáruról.    

És persze a tojás is a legkelendőbb cikkek közé
tartozik ebben az időszakban. Annak ellenére,
hogy a sokat átkozott járványhelyzet miatt a leg-
több családban elmarad a nagy húsvéti összejö-
vetel, nincs olyan vevő, aki ne húszasával, har-
mincasával vinné, hiszen nemcsak díszített aján-
déknak, de egyszerűen főtten, töltötten, meg sa-
látákba, süteményekbe is kell a tojás, nem kevés.

Magyar ember asztaláról még hétköznap sem
hiányozhat a kenyér, ünnepkor meg a kalács, a

hentesektől karnyújtásnyira a pékségek most is
a megszokott bőséggel állnak rendelkezésre.

Egyelőre mutatóban bár, de felbukkant már a
standokon a virág- és az eperpalánta, a kisker-
tek, saját termelésű zöldségek, gyümölcsök sze-
relmesei a következő hetekben jöhetnek majd
zavarba a bőséges palántakínálattól, hamarosan
növendék növények százai közül válogathatnak
a gyorsan megszaporodó teli asztalokról.

Az egyedi vásárlási stratégiától függően vannak,
akik a csarnoképülettel szimbiózisban élő keres-
kedők utcájában kezdik, mások itt fejezik be a be-
szerzési körutat. Bármilyen legyen is az időzítés,
a sokszínűség, a tarka kínálat garantált, a ruházati
cikkektől a műszaki termékeken, az édességeken,
dísztárgyakon keresztül a háztartási eszközökig
szinte minden megtalálható a sátrak között. Nem
csoda, ha ilyen árubőséggel a vásárcsarnok az
egyik legnépszerűbb célpont a vevők körében.  

VÁRATLAN SEGÍTSÉG
Néha olyantól is kapunk segítséget, akiktől a legkevésbé
várnánk. A napokban e-mailben érkezett hozzánk egy
bejelentés: a Kert utca melletti füves területen hiányzik
egy aknafedél. Fénykép is tartozott volna hozzá, de rej-
télyes módon csak a kép leírása érkezett meg: gaz, ke-
rítés, földkupac, akna. Megtaláltuk, lefedtük. Mivel a be-
jelentő szokatlanul udvarias volt, közérdekű bejelentésé -
ért felajánlottunk egy pannon-vizes kulacsot. Pár perc
múlva érkezett a válasz: köszöni, elfogadja, de nem tud-

ja átvenni, mert vak. A gyengén látóknak kifejlesztett
különleges felolvasóprogrammal az egyik győri közös-
ségi oldalon fedezte fel az aknát. A fényképet is a prog-
ram olvasta fel neki: gaz, kerítés, földkupac, akna.

Arra gondolt, segít, ha eljuttatja a megfelelő helyre.
Segített. 

Köszönjük Győriné Erzsikének! 

´́
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ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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

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

TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO

´́ ´́

´́ ´́

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

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

FUTÉSSZERELO

CSOSZERELO

´́

´́ ´́

´́ ´́

Feltétel: szakirányú végzettség

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.

Bérezés megegyezés szerint

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalatGyőrben a felszíni fizetőparkoló-hálózat

beállói – a korlátozott várakozási öve-
zetre vonatkozó szabályok betartása

mellett – díjfizetés nélkül vehetőek igénybe. A
húsvéti ünnepek alatt, azaz április 2-án, 3-án,
4-én és 5-én a szombatra és vasárnapra vo-
natkozó szabályok lesznek érvényben, tehát a
9 és 13 óra közötti idősávban lehet érvényes
bérlet nélkül várakozni a korlátozott várakozási
övezetben. Összhangban a 479/2020. (XI. 3.)
Kormányrendelettel, a kórház melletti Dr. Petz
Lajos parkolóház használata 0–24 órában díj-

mentes. A 2020. november 23-án hatályba lé-
pett 1839/2020 (XI. 21.) Korm. határozat alap-
ján a Jókai, a Révai, az Árpád és a vásárcsarnok
melletti parkolóház, valamint a Dunakapu
mélygarázs díjfizetés nélkül vehető igénybe 19
órától másnap reggel 7 óráig. A határozatban
megjelölt ingyenes parkolási idősávon kívüli
időszakban a fenti létesítményekben a szoká-
sos, érvényben lévő díjakért lehet parkolni.

A győri vásárcsarnok április 2-án, 4-én és 5-
én zárva tart, április 3-án, nagyszombaton 6

A Győr-Szol Zrt. hiba-és kárbejelentő vonala (96/50-50-55) minden
naptári napon 0–24 órában hívható. A 96/50-50-50-es számon
hívható telefonos ügyfélszolgálat április 2-án, nagypénteken és áp-
rilis 5-én, húsvéthétfőn nem üzemel. Tekintettel a védelmi intézke-
dések meghosszabbításáról szóló 143/2021. (III. 27.) Korm. rende-
letben foglalt szabályokra, a Győr-Szol Zrt. Orgona utcai és Jókai ut-
cai ügyfélszolgálati irodái zárva tartanak.

HÚSVÉTI INFORMÁCIÓK
és 14 óra között várja a vásárlókat. A Tarcsay
utcai piacon április 3-án, nagyszombaton
szintén 6 és 14 óra között lesz kereskedés. 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó, vonat-
kozó jogszabályok szerint a Magyar Vilmos
Uszoda, a Bercsényi ligetben található sportlé-
tesítmények, az Adyvárosban lévő sportpályák,
valamint a Tompa utcai és Örkény utcai műfü-
ves pályák továbbra is zárva tartanak. A Barát-
ság Sportparkban a futópálya és a játszótér
mindennap 7 és 19 óra között használható.
Fontos, hogy csak az Ifjúság körút felőli főbe-
járat van nyitva. A sportpark parkolója nyitva-
tartási időben a látogatók rendelkezésére áll.

Összhangban a védelmi intézkedések meg-
hosszabbításáról szóló 143/2021. (III. 27.)
Korm. rendeletben foglalt szabályokkal, a
szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi,
Sugár úti, Templom úti, Malomsori és Ko-
roncói úti köztemetők április elsejétől min-
dennap egységesen 7 és 19 óra között lá-
togathatóak.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól és nyitva-
tartásairól a www.gyorszol.hu weboldalon ol-
vasható bővebb információ.

Szerző: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Ács Tamás



rók tartós szigetelését vállal
juk garanciával. www.huzat
mentes.hu Telefonszám: 06
30/5209228.

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

Villanyszerelést, villanyboj
lerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Ki
sebb munkát is! Érd.: 06
70/3846557.

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszám

lájának elfogadása, bevál
tása, SZÁLLÁSFOGLALÁS.
Érdeklődni lehet az alábbi
telefszámon: 0670/564
2280.

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. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
20/2399198

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

Permetezés, kertrendezés,
füvesítés szakembertől, ga
ranciával. Tel.: 0670/384
8217

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. +36
20/5172701

Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása.
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• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

SZOLGÁLTATÁS

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

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt,
Herendi porcelánt, Zsol
nayt, kristályokat, ezüsttár
gyakat, ékszert, régi órákat,
könyveket, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! Érd.:
0670/6405101. Díjtalan
értékbecslés!

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

Érdeklődni 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

TÉRKÖVET KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

GYÔRÚJBARÁTI
térkôüzem és betontelep

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

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

Tavaszi AKCIÓ
! www.barati-ko.hu



GÉP • SZERSZÁM • KERT • PROFI • BARKÁCS • HOBBY VILÁGMÁRKÁK EGY HELYEN

9024 GYŐR, LAJTA ÚT 34. • Tel.: 96/310313 • www.szerszamstore.hu • h–p.: 7–16, szo.: 8–12

2021. ÁPRILIS 3-TÓL SZOMBATI NAPOKON ISNYITVA VAGYUNK!

ÚJ HELYEN, közel 400 m2 eladótérrel,jelentősen kibővült árukészlettel várjuk minden kedves régi és új vásárlónkat.

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

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

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 nmes,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
3540 nmes, 1 szobás, hatá
rozotthatározatlan idejű bel
városi és nádorvárosi bérle
ményre. Panelépületben ma
ximum a 2. emelet jöhet szó
ba. (Hirdetésszám: 739) 

Marcalváros I.en 2 szobás,
55 nmes, összkomfortos,
határozott bérleti szerződé
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ses lakást cserélne 34 szo
bás, 6080 nmes, határo
zatlan–határozott idejű, er
kélyes, tárolóval rendelkező
bérleményre. Lift nélküli
házban maximum a 2. eme
letig, Marcal I–II. és Nádor
város városrészben. (Hirde
tésszám: 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 nmes,
gázkonvektoros, műanyag ab

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

lakos, zeneiskolához közeli, ha
tározott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 2 vagy 1+2
fél szobás, 5560 nmes, hatá
rozott, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. Sziget,
belváros előnyben. Tartozás ki
zárva. (Hirdetésszám: 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)

Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

18530021-1-08
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Tüzeléskor vigyázzunk kedvencünkre!
A tavaszi szezon a szuka kutyáknál a tüzelési idő-
szak kezdetét is jelenti, így komoly felelősség há-
rul a gazdikra. Az első tüzelés kezdete 6-8 hóna-
pos korra tehető, amikor a kutyánk viselkedése
megváltozik. Vércseppeket hagy maga után, ivar-
szerve megduzzad, és étvágytalanság léphet fel. 

Kertes házban élő ebeknél fontos, hogy redukál-
juk a szökés lehetőségét, illetve a kóborló kan
kutyák bejutását az állat területére. Kizárólag pó-
rázon sétálva közlekedjünk a kutyával, és kerül-
jük azokat a helyeket, ahol sok eb megfordul. 

Ma már beszerezhető úgynevezett tüzelő bugyi,
amiben üríteni tud kiskedvencünk, de a vércsep-
peket felfogja a cserélhető betétnek köszönhe-
tően, így a lakás tisztaságát biztosítani tudja.
Azonban ha kan kutyával élnek együtt, a párzást
nem akadályozza meg, így mindenképp zárjuk
őket külön a tüzelési időszak végéig.

A tüzelés egy hormonbomba a kutyánknak, és
gyakori az elmúlása után az álvemhesség ki-
alakulása a szukáknál. Emberi szemmel ara-
nyos jelenség lehet, ahogy kuckót készít ma-
gának és a játékait szeretgeti, de a tejtől duz-
zadt emlőmirigyektől láz is felléphet az állatnál,
illetve a későbbiekben ezen átesett kutyáknál
gyakoribb az emlő- és méhdaganat. Az ivarta-
lanítás erre is megoldást nyújt, a kialakult álla-
potot nem szünteti meg, viszont beavatkozás
a későbbi álvemhességet biztosan megelőzi.

Ne hasonlítsuk a kutyát az emberhez!
Sokan esnek abba a hibába, hogy a kutyákat em-
beri tulajdonságokkal ruházzák fel. A kutya ösztön-
lény, neki a szaporodás nem élvezet, csupán ösz-
tönös cselekvés. A kan kutyák nem fogják hiányolni
az ivarszerveiket, a szukák nem lesznek depresszió -
sak, mert nem szülhetnek az életben. A kedven-
cünk sokkal boldogabb lesz, ha nem gyötrik a hor-
monok, és kiengyensúlyozottabb, hosszabb életet
élhetnek. Számukra az anyaság nem öröm, és a
párosodás is fizikai fájdalommal jár.

Magyarországon állatvédelmi szempontból jelenleg a kóbor állatok jelentik a
legnagyobb gondot. A szaporított kölyköknek az utóélete nem ellenőrzött, és
számos esetben az utcán és a menhelyeken kötnek ki a megunt, viselkedés -
zavaros, fajta jellegű, keverék kutyák. A nem kívánt kölykökön túl számos
egészségügyi problémára is megoldást nyújt kedvencünk ivartalanítása.

MIÉRT IVARTALANÍTSUK
A KUTYÁKAT?

Tévhit, hogy a szukának egyszer ellenie kell, és
meg kell várni az első tüzelést. A kölyökkorban
elvégzett műtét után az eb sokkal hamarabb re-
generálódik, és megelőzhető az emlődaganat, il-
letve az életveszélyes gennyes méhgyulladás is.
Az állatorvosok ezért sem ajánlják a műtétet he-
lyettesítő hormoninjekciót, mivel ez a készít-
mény is fokozottan növeli a méhgyulladás esé-
lyét, és az ivarszerveken a daganat ugyanúgy ki-
fejlődhet, mind a kan, mind a szuka kutyáknál.

Ha minden elővigyázatosság ellenére a szuka
kutyánk vemhes lesz, még ilyenkor sem késő az
ivartalanítás. A józan észnek kell itt is működnie,
egy alom felnevelése kisebb vagyon, ha az ete-
tésüket és az állatorvosi költségeket vesszük fi-
gyelembe, a műtéttel anyagilag jobban járunk, és
nem gyarapítjuk az így is népes kutyapopulációt. 

Az ivartalanítás egy rutinműtét 
Akár kan kutyusról, akár nőstényről beszélünk, ez
az állatorvos részéről nézve egy rutinműtét. A
kutyáknál egyórás műtéti eljárásra számítsunk,
ami után az állat felügyeletet igényel. Általános-
ságban hamar regenerálódnak, azonban műtét
után gallérral vagy ruhával meg kell akadályoz-
nunk, hogy az állat piszkálja a sebét varratszedé-
sig. Általában a kutya a műtét utáni második na-
pon már visszanyeri aktivitását, de a megerőltető
sportokat a varratszedésig érdemes hanyagolni.

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének ne-
vében Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Főépítészi Osztály lakossági fórumot
tart az alábbi témákban.

LAKOSSÁGI FÓRUM
A járványügyi előírások fokozott betartása mellett
Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében
a Főépítészi Osztály lakossági fórum keretében be-
mutatja a rendezési terv és az integrált településfej-
lesztési stratégia módosításának anyagait.

A lakossági fórum időpontja:
2021. április 9. de. 9 óra

A lakossági fórum helyszíne: 
GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem
A lakossági fórum tárgya:

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Győri Épí-
tési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási
Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) Ök. rendelet (a to-
vábbiakban: rendezési terv):

SZTM 2021-007 Győr-Pinnyéd, Szivárvány utca
lakóterület fejlesztése

tervszámon folyamatban lévő módosítását a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a további-
akban: Korm. rendelet) 41. §-a szerinti egyszerűsített
eljárás munkaközi tájékoztatási szakaszában.

A tervanyagok megtekinthetőek 2021. április 1-től
2021. április 30-ig a https://gyor.hu/varoshaza/rendeze-
si-terv/rendezesi-terv-modositasi-eljarasok/ címszó alatt.

A megjelenés napjától javaslatok és észrevételek te-
hetőek 2021. április 17. határnapig a kitöltött és alá-
írt adatlapnak a Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala 9021 Győr, Városház tér 1. sz. alatti
címre postai úton, vagy a partnerseg@gyor-ph.hu
elektronikus címre történő megküldésével.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a lakossági fórummal
összefüggő eljárási szabályokkal összefüggésben, kü-
lönösen az adatlap és magatartási szabályok tekinte-
tében a https://gyor.hu/a-partnersegi-egyeztetes-alta-
lanos-tudnivalok/ címszó alatt tájékozódhatnak.

A lakossági fórumra érkező ügyfeleket ezúton tájé-
koztatjuk, hogy lakossági fórum megtartása során
járványügyi előírások betartására és betartatására
különös figyelmet fordítunk, melynek során felhívjuk
a figyelmet, hogy a Polgármesteri Hivatalba érvényes
járványügyi előírások alapján a kötelező maszkvise-
lésén túl csak azok az ügyfelek léphetnek be, akik
vállalják a testhőmérséklet-ellenőrzést a belépéskor.

Nem léphet a hivatalba olyan személy, akinek a test-
hőmérséklete a 37,3 Co fokot meghaladja. Amennyi-
ben ez a belépéskor megállapításra kerül, a portás az
ügyfelet visszafordítja, és megtagadja a belépést.

Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Illusztráció
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Afilm különlegességét az adja, hogy új-
szerű volt a témaválasztása, a jelenetek
fülledt erotikája, a házasságon kívüli ne-

mi élet és az öngyilkosság kérdései korábban
nem jelenhettek meg a vásznon. Ezért is tartják
a Halálos tavaszt a magyar film noir egyik ki -
emelkedő darabjának. 

A Jávor Pál és Karády Katalin főszereplésével
1939-ben készült film rendezője Kalmár Lász-
ló. Zilahy Lajos 1922-ben, 31 évesen, nyolc nap
alatt írta meg a film alapjául szolgáló regényt.
A könyv sztárírót csinált belőle, a film pedig
megteremtette Karády Katalin kultuszát. Ka-
rádynak ez volt az első filmje, amely nagyban

KARÁDY KATALIN ELSŐ FILMJE 

HALÁLOS TAVASZ

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

Újabb klasszikus magyar alkotással, a Halálos tavasz című mozival foly-
tatódik a Győrplusz Filmklub. A drámát április 9-én 19.30-tól vetítjük a
Győr+ Televízióban, aki lemarad, az április 18-án 16 órától nézheti meg. 

hozzájárult későbbi legendájához. A Halálos ta-
vaszt 1939 decemberében mutatták be, és
nagy siker lett. Az operatőr Makay Árpád, a ze-
neszerző Polgár Tibor, akinek nevéhez a két vi-
lágháború közötti időben számos sláger fűző-
dik. Az Ez lett a vesztünk című dal szövegét
Nadányi Zoltán költő jegyezte. A mozit külföl-
dön is forgalmazták, azonban az olasz közön-
ség számára az öngyilkosság helyett egy bol-
dog véggel záródó verziót forgattak.

A történet szerint dr. Egry Iván (Jávor Pál) re-
volverével öngyilkosságot követ el egy hotel-
szobában. A visszaemlékezésben Iván megis-
merkedik Ralben Edit (Karády Katalin) úrilány-
nyal, akivel szerelmi viszonyba bonyolódnak.
Iván szeretné feleségül venni Editet, de addig
is egy titkos, budai bérleményben találkoznak.

Az elővigyázatosságra azért van szükség, mert
Edit Ahrenberg gróf (Kamarás Gyula) jegyese.
Bár a kedves és tisztességes Nagy Józsa (Szö-
rényi Éva) megfelelő feleség lehetne Iván szá-
mára, őt mégis fogva tartja a másik nő iránt ér-
zett szenvedélye. A férfi nem tud választani a
két nő között, és kilátástalanságában úgy dönt,
eldobja magától életét.
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HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS 
Nagyon gyorsan zajlanak a héten az események, észre sem ve-
szik, úgy telnek a napok. Próbálják hasznossá tenni azért, kü-
lönben elégedetlenek lehetnek. Most mindent meg tudnak ol-
dani, bármilyen feladatot is kapnak. Ne hagyjanak semmit el-
rendezetlenül. Párjuk nagyon hiányolja önöket.

BIKA 
Nagyon figyeljenek párkapcsolatukra a héten, az apróbb félreér-
tések nehogy nagy veszekedéssé nőjenek. Így sem tudnak min-
den vitát elkerülni, bárhogy is szeretnék. Inkább keressenek új,
közös, motiváló célokat. Anyagi helyzetük szerencsére pozitívan
alakul, munkájukban elismerik önöket. 

IKREK 
Jobb, ha ragaszkodnak eredeti elképzeléseikhez, így nem kuszá-
lódnak össze a szálak. Most lépésről lépésre tudnak előrehaladni,
nem tudják siettetni az eseményeket. Szerencsére minden pozi-
tívan alakul most, de meg kell ezért dolgozniuk. Párjuk is büszke,
elismeri most önöket.

RÁK 
Kissé zaklatottnak érzik magukat a héten, vigyázzanak, ne enged-
jék át félelmeiknek az irányítást. Néha úgy érezhetik, kicsúsznak
a dolgok a kezük közül, éppen ezért szelektáljanak. Nézzék meg,
mit kell tényleg elengedniük, mi fontos. Jó eredményekkel zárják
a hetet, meg tudnak nyugodni.

OROSZLÁN 
Ne késlekedjenek a héten, olyan sok a feladatuk, azt sem tudják,
hirtelen mihez is kezdjenek. Tegyék le azokat, amik nem az önök
dolga lenne, és engedjék el azokat az embereket, akik csak a bajt
keverik. Így sokkal könnyebb lesz, mintha mázsás súlyoktól sza-
badulnának meg.

SZŰZ 
Sok észrevételük van a héten, most inkább raktározzák el azokat
magukban. Még később jó hasznát veszik ennek, de most egye-
lőre nem tudnak lépéseket tenni. Ne engedjék, hogy becsapják
önöket, hallgassanak megérzéseikre. Nyugtassák meg párjukat,
többet beszélgessenek egymással.

MÉRLEG 
Nagyon jó hasznát veszik diplomáciai képességeiknek a héten, ne
mutassák ki bizonyos körökben és helyzetekben, mennyire ide-
gesek. Később persze engedjék ki magukból a feszültséget, spor-
toljanak, beszéljék ki magukból félelmeiket, nehogy megbeteged-
jenek. Lélekjelenlétük a helyén van.

SKORPIÓ 
Meglehetősen hullámzó hangulatba kerülhetnek, ha nem figyel-
nek önmagukra a héten. Sajnos nem minden úgy történik, ahogy
önök szerint kellene, az emberi tényezőket ne hagyják ki, mikor
gondolkoznak a feladataikról. A héten minden kiderül, akik nem
szeretik önöket, elmaradnak.

NYILAS 
Nehéz döntési helyzetekbe kerülhetnek a héten munkahelyükön,
gondoljanak végig mindent, mielőtt lépnének. Tökéletesen tudják
a megoldást, de jól kell reprezentálniuk azt. A többiek támogatják
önöket, kicsit őhelyettük is szólnak. Otthon béke és szeretet van.

BAK 
Nem tudják hirtelen, mihez is kezdjenek, és ez némileg megré-
miszti önöket. Ne legyenek nagyon tragikus gondolataik, nem
olyan sötét a helyzetük, csak néhány felesleges dolgot le kell ten-
niük a vállukról. Így több idejük marad olyan dolgokra is, ami
örömmel tölti el lelküket, szívüket.

VÍZÖNTŐ 
Még mindig nagyon pörögnek önökkel az események, szinte nincs
is megállásuk a héten. Azért szánjanak időt a pihenésre is, külön-
ben egyszer összerogynak a fáradtságtól. Ne várják meg ezt. Hall-
gassanak párjukra, ő már látja előre, mit kellene elhagyniuk, be-
osztaniuk. 

HALAK 
Járjanak nyitott szemmel, most rájönnek a becsapásokra, hazug-
ságokra. Ez persze lelkileg megviseli önöket, de nem hagyhatják
figyelmen kívül azt, ami a tudomásukra jut. Ne a párkapcsolatukon
töltsék ki a feszültségeiket, menjenek el sportolni, próbáljanak
többet pihenni.

JÖVŐ HETI

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
ÁPRILIS 6. KEDD   

07:00 Lelki egészségünk szempontjai 
07:45 A tetőfedő – kisfilm
08:00 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok 2019
10:15 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:45 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
11:00 Földemlékek – portréfilm Földi Péter festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Credo – katolikus krónika
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (1.)
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Natura Túra – ismeretterjesztő film
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 7. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Építech – házépítők magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Kvantum – tudományos magazin
11:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:30 Unió–Régió – magazin
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (2.)
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Növényvédelem a kiskertekben 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 8. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:20 Jelenetek egy operatőr életéből 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Az egészséges táplálkozás 
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Öko-logikus – magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (3.)
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 9. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 In medias res – portré Sándor György humoralistáról
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
11:00 ,,A Rettenetes Csíkhágói Zaddam" 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Halálos tavasz – Győrplusz Filmklub
21:05 Híradó – Győr és a régió hírei
21:35 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (4.)
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 3. SZOMBAT

07:00 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
08:00 Kvantum – tudományos magazin
08:30 Gázfröccs – autós magazin
09:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
10:30 Creative chef – főzőműsor
11:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
12:00 Képújság 
12:15 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
13:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
14:00 Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
15:00 Üzleti negyed – gazdasági magazin
15:25 Navigátor – magazin
16:00 A kamerás emberek – dokumentumfilm
18:00 Credo – katolikus krónika
18:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
20:25 Anna és Berci zöld világa 
21:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
21:45 Gázfröccs – autós magazin
22:10 Táncból katedrálist – dokumentumfilm
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

ÁPRILIS 4. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Nyugdíjas Egyetem – A lovaglás fél egészség
08:00 A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
09:00 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
09:25 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Építech – házépítők magazinja
11:00 A völgy hangja – dokumentumfilm
12:15 Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
13:00 Lelki egészségünk szempontjai 
13:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
14:00 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
15:00 Gázfröccs – autós magazin
16:00 A csodacsatár – Győrplusz Filmklub
17:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
18:00 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
18:30 Egy malomban őrlünk – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
19:40 Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:00 Felvetések… – portré Hauser Beáta gobelinművészről
20:50 Regös Táncműhely – táncgála 2019
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Zooo+ – állatbarátok magazinja

ÁPRILIS 5. HÉTFŐ   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
07:00 100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
07:30 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Építech – házépítők magazinja
08:30 Unió-Régió – magazin
09:00 20 éves a Friends Big Band – jubileumi koncert
10:30 Nagyböjti és húsvéti népszokások –

Dr. Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész előadása
11:30 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 A Szentendrei-sziget titkai – dokumentumfilm
19:30 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
20:00 A tojásíró – dokumentumfilm
20:30 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
21:00 Unió–Régió – magazin
21:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00 Fába vésett történelem –

félezer év a népművészet szolgálatában
23:00 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm

ÁPRILIS 3-TŐL 9-IG
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A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy Kuka Berci-ajándékcsomag. Előző
rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Ötödik magyar egységként a GYAC-os Fe-
hérvári Eszter, Ferencz Panna női köny-
nyűsúlyú kétpár is részt vehet az eve-

zősök európai olimpiai kvalifikációs versenyén
április elején, az olaszországi Varesében. A
nemzetközi szövetség jóváhagyta a magyar

ÚJABB GYŐRI EVEZŐS INDULHAT AZ OLIMPIÁÉRT

kérést, hogy az eredetileg jelölt Abid Syham,
Csepel Zsófia egység helyett más hajót ne-
vezzenek a kvalifikációs versenyre. A változ-
tatás azért vált szükségessé, mert Abid és
Csepel is megbetegedett, viszont nevezés
után már csak az egységek ötven százalékát

lehet cserélni, ezúttal viszont a teljes hajót
kellett. A magyar szövetség a rendkívüli jár-
ványhelyzetre való tekintettel kért és kapott
mentességet. Az európai kvalifikációs regat-
tán – melyet jövő hétfő és szerda között ren-
deznek – egypárban három-három, könnyű-
súlyú kétpárban két-két olimpiai indulási jog
talál gazdára. A győri versenyzők közül Szabó
Bence a szolnoki Furkó Kálmánnal könnyűsú-
lyú kétpárban versenyez, míg Pető Zsolt a pa-
raevezősök PR1 kategóriájában harcol az
olimpiai részvételért.

A magyar evezősöknek még nincs kvótájuk a tokiói
olimpiára. Az európai kvalifikációs verseny után
május közepén, a végső selejtezőn Luzernben lesz
még lehetőség a kvótaszerzésre, ott már nem lesz
országokra vonatkozó megkötés. A 2016-os, riói
játékokon két egységet indíthattak a magyarok –
férfi egypárt és kettest –, mindkettő az utolsó kva-
lifikációs versenyen szerzett indulási jogot. Az eu-
rópai olimpiai kvalifikációs regatta után, jövő pén-
tektől vasárnapig ugyancsak az olaszországi hely-
színen kerül sor az Európa-bajnokságra, amelyre
hat magyar egységet neveztek.

ÉLEN A GYAC TORNÁSZAIAGyőri AC nyerte a férfi tornászok csapat-
bajnokságának első fordulóját Budapes-
ten. A versenykiírás szerint minden sze-

ren egy felnőtt, egy ifjúsági és egy kadet kor-
osztályú versenyző eredményét vették figye-
lembe csapatonként. Ez alapján az első fordu-
lóban a Mészáros Krisztofer, Molnár Botond,
Horváth Milán, Cserpes Ruben, Nyikos Bernát
alkotta győri együttes végzett az élen 236,750
ponttal. A második helyen a KSI, a harmadikon
az FTC zárt. A csapatbajnokság második fordu-
lóját ősszel rendezik meg, azonban a férfime-
zőnyre vár még egy erőpróba a hétvégén,
ugyanis vasárnap rendezik meg a szerenkénti
országos bajnokságot.

,,Alapvetően sok apró hibából fakadó rontást lát-
tam ma, ami főként a kevés versenynek tudható
be. Nem vagyok csalódott, de tudom, hogy a srá-
cok jobban is tudnak teljesíteni, ugyanakkor a
hosszú versenymentes időszak miatti rozsda
látszik rajtuk. Bízom benne, hogy a vasárnapi
szerbajnokságon már jobbak lesznek" – nyilat-
kozta Kovács István szövetségi kapitány. Fotó: Magyar Torna Szövetség



2021. április 1.30

Hat arany-, hat ezüst- és öt bronzérem-
mel zárták az országos bajnokságot a
Győri Úszó SE versenyzői, ezzel klubjuk

a legjobb vidéki egyesület lett az ob pontver-
senyében. Kiemelkedően szerepelt a győriek
közül Sebestyén Dalma és Szabó Szebasztián,
mindketten egyéni aranyérmeket szereztek, és
váltókban is dobogóra állhattak. Az éremter-
més még a mostaninál is gazdagabb lehetett
volna, ha rajthoz állhat Jakabos Zsuzsanna és
Lobanovszkij Maxim, de betegség miatt, illetve
elővigyázatosságból ők kihagyták a versenyt.
Az országos bajnokság döntött arról, hogy kik
alkotják majd a májusi budapesti Európa-baj-
nokságon részt vevő magyar válogatottat, és
kik lehetnek ott az olimpián.

„Úszásban viszonylag hamar tudni kell, hogy
mely versenyzők állnak rajtkőre az olimpián a
különböző számokban. Ez volt az utolsó lehe-
tőség, hogy valaki bekerüljön a stabil helyekre.
A lényeg, hogy négy győri úszó biztosan ott le-
het Tokióban július végén, augusztus elején. Ja-
kabos Zsuzsanna, Sebestyén Dalma, Szabó
Szebasztián és Lobanovszkij Maxim is induló
helyen állnak, és olimpiai A-szintes idővel ren-
delkeznek” – mondta Petrov Árpád, a Győri
Úszó SE vezetőedzője.  

A klasszisok mellett az egyesület saját nevelé-
sű tehetségei is kiváló eredményeket értek el
az ob-n. Andor Benedek, Giczi Mátyás Zsolt,
Herman Szabó Péter, Kennedy Valér Huba,
Anton Kochu, Megyesi Vanda, Pózvai Kiara és
Safrankó Sára is egyéni csúcsokat úszott.

ELSOK A VIDÉKI KLUBOK KÖZÖTT´́
„Mindig közbejöhet valami, amikor az előzetes
elvárásokat megfogalmazzuk, nálunk éppen a
betegség tartott távol versenyzőket az indulás-
tól. Ezt figyelembe véve, úgy gondoltam, hogy
kevesebb helyezéssel, ponttal zárjuk az ob-t, de
nagyon jól sikerült ez a hosszú hétvége. Hu-
szonhárom versenyzővel indultunk, és senkiben
sem kellett csalódni. A legjobb vidéki klub let-
tünk, országosan pedig a BVSC mögött a máso-
dik legeredményesebb lett a GYÚSE” – tette
hozzá Petrov Árpád. A győri versenyzők közül
Sebestyén Dalmának jól jött az olimpia elhalasz-
tása, hiszen az utóbbi időben lendült igazán for-
mába, így Rio de Janeiro után a tokiói ötkarikás
játékokon is képviselheti a magyar színeket.

„Novemberben láttunk először reális esélyt ar-
ra, hogy ő kijuthat az olimpiára. Előtte valami-
lyen okok miatt nem jött ki a lépés Dalmának,
se edzéseken, se versenyeken. Most nagyon
lendületbe jött, tökéletes egyensúlyban van az

élete, össze tudja hangolni az egyetemet, a
magánéletét, az edzéseket, az edzőtáborokat,
így kihozza magából azt ami, benne mindig is
megvolt. Fiatalon ért el nagy sikereket, tehát a
tehetsége megkérdőjelezhetetlen. A körülmé-
nyek most lettek számára tökéletesek” –
mondta a Győri Úszó SE vezetőedzője. A májusi
budapesti Európa-bajnokságra a négy olimpiai
A-szintet úszó győri mellett Szentes Bence is
kvalifikálta magát.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Győri Úszó SE

NÉGY GYŐRI ÚSZÓ
VEHET RÉSZT
A TOKIÓI OLIMPIÁN
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

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

Akció: április 1—8.

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

kartonos ár

189 Ft/db

Sertéskaraj
csont nélkül

Marhalábszár

1999 Ft/kg

1399 Ft/kg

Marhacomb 2.499 Ft/kg
Marhavelôscsont 999 Ft/kg

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

229 Ft/db

Magyar alma

299 Ft/kg

Jägermeister
1 l

5999 Ft/db

Az ETO FC Győr női labdarúgócsapata a nyolc
klubot felvonultató NB I.-ben azért harcol,
hogy a következő idényben is az élvonalban

szerepelhessen. Az együttes a bajnokság első felét
kieső pozícióban zárta, és mindössze 5 pontot
szerzett ősszel. Ezt követően, a téli szünetben erő-
sítette meg keretét a gárda, a saját nevelésű tehet-
ségek mellé válogatott játékosok érkeztek, vagy
tértek vissza az ETO-hoz korábbi győri futballisták.
Az eddigi három tavasszal lejátszott fordulóban 7
pontot gyűjtöttek a zöld-fehérek, így elkerültek a
veszélyzónából. A cél az, hogy jövőre a legjobbakkal
is felvegye a versenyt az NB I.-ben az ETO, ehhez a
szurkolók, a szponzorok és a város segítségére is
szükségük van a lányoknak. Győr 10 millió forinttal
támogatja az élvonalbeli női együttest és annak
utánpótlásbázisát. Az erről szóló szerződést hétfőn
írta alá dr. Dézsi Csaba András polgármester, Szeles
Szabolcs alpolgármester, és az ETO FC Győr ügyve-
zetője, Soós Imre.

„Ahhoz, hogy a fiatalok minél többen elmenjenek
sportolni, nagyon fontos, hogy legyen előttük kö-
vetendő példa a profi sportolók világából, ennek

A VÁROS TÁMOGATÁSÁVAL
CÉLOZTÁK MEG AZ ELITET

fokmérője leginkább az eredményesség. Az, hogy
az ETO női labdaúgócsapata NB I.-es, több váloga-
tott játékost is a soraiban tudhat, kiemelkedő tel-
jesítmény, így mostantól támogatjuk őket. Remél-
jük, sok gyerek kezd majd el miattuk futballozni” –
mondta a sajtótájékoztató utáni edzésen dr. Dézsi
Csaba András, aki egy rövid passzolgatásba is be-
szállt a lányokkal.

„Köszönjük, hogy a város, polgármester úr kiállt
a csapat mellett. Az ETO része Győrnek, és fon-
tos, hogy a város is magáénak érezze a klubot. A
női labdarúgásban kisebb költségvetéssel lehet
nagy sikereket elérni, szerencsére az állami
sportakadémiai rendszerbe a női szakágunk is
bekerült, így javultak a lehetőségeink. Bízom ab-
ban, hogy a női foci itt, Győrben magas szintre
juthat, ami akár nemzetközi kupaszereplésben is
megmutatkozhat majd” – mondta Soós Imre, az
ETO FC ügyvezetője.

Az ETO azért is küzd az élvonalban maradásért,
mert az idei évtől a női utánpótlásfutball is akadé-
miai keretek között működik, így szükség van NB I.-
es csapatra, hogy az utánpótlásbázis is fejlődhes-
sen. Az ETO női szakágánál a felnőttegyüttes mel-
lett több mint száz igazolt fiatal sportoló szerepel
a különböző korosztályok bajnokságaiban.
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