


Három országgyűlési képviselő, Kara Ákos, dr.
Kovács Zoltán és Gyopáros Alpár összefogása és
közös munkája után kapott kormányzati támogatást a
Győr és Pápa közötti új út megépítése. A most épülő 2x2
sávos új út jelenlegi munkáiról Kara Ákos győri országgyűlési
képviselő beszélt lapunknak.
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Az adyvárosi tó partján nagyon sok fejlesztés
történt az elmúlt években, például baba-ma-
ma hinta és padok, trambulin, napozópadok,
interaktív fal, szócső, van automata vécé, vízi -
madárfészek – sorolt fel többet Radnóti Ákos.
Most egy digitális mérleg került ki – mutatott
rá a képviselő, aki felidézte, régen volt divat az
ilyen, csak a mechanikus formája. Radnóti
Ákos szerint fontos, hogy az emberek figyel-

Fontos, hogy az emberek figyeljenek magukra, az egészségükre, ami-
ben a megfelelő testsúly elérése, megtartása, s annak ellenőrzése el-
engedhetetlen. Ezért Radnóti Ákos alpolgármester, önkormányzati
képviselő digitális mérleget helyeztetett ki az adyvárosi tó partjára.

jenek magukra, egészségükre, amihez szük-
séges a megfelelő testsúly, s annak megtar-
tása. A mérlegnek köszönhetően ez bármikor
ellenőrizhető. A képviselő megjegyezte, a ron-
gálás elkerülése érdekében a tó partjára kihe-
lyezett összes értéket – az új mérleget is – fo-
lyamatosan kamera figyeli, ami a rendőrségen
van bekötve, így ha kell, ők azonnal intézkedni
tudnak.

KÜLTÉRI MÉRLEGET HELYEZTEK KI
AZ ADYVÁROSI TÓ PARTJÁRA

„Nagyon fontos fejlesztésről van
szó, hiszen térségi fejlesztési ha-
tásában és összegszerűségében
is jelentős beruházás ez. Bizton-
ságos, ugyanakkor gyorsabb
közlekedést tesz lehetővé ez a
most megépülő, településeket
elkerülő 2x2 sávos új út Győr és
Pápa között. Olyan térségi jelen-
tőségű beruházás ez, amely kö-
zel 200.000 embert érint.” 

Ennek a fejlesztésnek a nettó
összege több mint 90 milliárd fo-
rint. Jelenleg földmunkákat vé-
geznek a teljes szakaszon, vala-
mint a hidak, felüljárók építésé-
nek előkészítése zajlik. Gyirmót és
Ménfőcsanak között a Malom

KARA ÁKOS: ÉPÜL AZ ÚJ ÚT
GYŐR ÉS PÁPA KÖZÖTT

utcánál és az Új élet útnál várha-
tóan 2022 második felében ké-
szül el a két új turbókörforgalom.
Ezek az autópálya-lehajtónál ko-
rábban megépült új körforgal-
makhoz hasonlóan a folyamatos
és biztonságos közlekedést segítik
majd. A 36 km-es út átadása
2023-ban lesz. Az megépülő új út-
ra hat csomóponton lehet majd
felhajtani. A 2-2 sávot fizikai elvá-
lasztással építik meg, a megenge-
dett sebesség pedig 110 km/h
lesz. Mindez azt jelenti, hogy váro-
sunkból nemcsak Pápa lesz sokkal
hamarabb elérhető, hanem példá-
ul Gyömöre, Tét, Felpéc, Kajárpéc,
Szerecseny, Gyarmat és Csikvánd
is – tette hozzá Kara Ákos.
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Győr már a világháború idején is a jelen-
tősebb ipari városok közé tartozott, rá-
adásul a hadiipar fontos helyszíne is

volt, ahol többek között harckocsik és repülő-
gépek is készültek. Ez a szerep azt is jelentette,
hogy városunk célponttá vált a szövetségesek
számára. 

Az amerikai repülőgépek aznap a repülőgép-
gyárak elpusztítására kaptak utasítást, illetve
az ipari létesítményeket, másodsorban pedig
közlekedési objektumokat vették célba. Persze
a fő célpont a vagongyár volt, amelyet súlyos
károk értek, de a szőnyegbombázás során Rév-
faluban, Gyárvárosban, a belvárosban és a vá-
ros számos pontján estek el ártatlan civil em-
berek. A támadásban minimum 560 ember
vesztette életét és legalább kétszer ennyien
sebesültek meg.

A 77 évvel ezelőtt történt szörnyű események-
re az évforduló napján, kedden emlékezett a
város a bombázások révfalui áldozatainak em-
lékhelyén, melyet a Kőváros-Kőemberek Egye-
sület állított 1997-ben a Honfi utcában. Ahogy

AZ ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZETT A VÁROS

HETVENHÉT ÉVVEL EZELŐTT
BOMBÁZTÁK LE GYORT

A második világháborúban mint -
egy félszázszor bombázták váro-
sunkat. Az első és egyben legtöbb
áldozattal járó légitámadás 1944.
április 13-án érte Győrt, amely-
ben több száz ártatlan ember
vesztette életét.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Archív, Marcali Gábor

dr. Dézsi Csaba András fogalmazott, a szövet-
ségesek szempontjából akár még logikus lé-
pésnek is gondolhatnánk a győri hadiipari léte-
sítmények bombázását, ám azt az embertelen-
séget sehogy sem lehet megmagyarázni, hogy
civilek életét oltották ki nemcsak a bombákkal,
de gépfegyverekkel is. „A terrorbombázás so-
rán ártatlan győri emberek százai haltak meg,
akiknek emlékét kötelességünk megőrizni” –
hangsúlyozta a polgármester. 

„Hetvenhét évvel ezelőtt történt a városunkat ért
legsúlyosabb légitámadás a II. világháború alatt,
amelyben védtelen győriek vesztették életüket,
rengeteg lakóház és ipari létesítmények rongá-
lódtak meg” – fogalmazott Takács Krisztián, a
terület önkormányzati képviselője. Hozzátette, a
Kőváros-Kőemberek emlékmű az egyik legszebb
és legszemléletesebb második világháborús em-
lékhely, ahol méltó módon emlékezhetünk a tá-
madások révfalui áldozataira.

Rosta S. Csaba, építész, a Kőváros-Kőemberek
Egyesület alapítója fiával helyezte el az emlé-
kezés koszorúját. Kiemelte, az emlékhely lét-
rehozása Dániel Gyula kezdeményezése volt,
aki gyermekként át- és túlélte az 1944-es

bombázást. A ’90-es években egy emléktábla
állításával szeretett volna tisztelegni azok előtt,
akik nem jártak ekkora szerencsével, ezt gon-
dolták tovább, és így született meg az emlék-
park ötlete. Létrehozására dr. Zsilavi Fábiánné-
val és Dániel Gyulával egyesületet alapítottak,
és az emlékművet egy széles körű összefogás-
nak köszönhetően 1997-ben fel is állították.
Mint mondja, civil kezdeményezéssel állítottak
emléket a civil áldozatoknak. 

A keddi megemlékezés a nádorvárosi közte-
metőben folytatódott, ahol dr. Dézsi Csaba
András polgármester, Szabó Jenő önkormány-
zati képviselő, Szabó Ákos, a Győr-Szol Zrt.
stratégiai igazgatója, valamint Rácz Attila, a
Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója koszo-
rúzott a vagongyári áldozatok tiszteletére. Sza-
bó Jenő kiemelte, a Győrt ért legsúlyosabb légi -
támadás első számú célpontja a vagongyár
volt, ahol közel háromszázan vesztették éle -
tüket. Hozzátette, a mai napon rájuk és a többi
ártatlan áldozatra is emlékezünk. „Szinte nincs
olyan győri család, amelyik valamely rokon ré-
vén ne kötődne a vagongyárhoz, a közös em-
lékezés és tisztelet pedig kijár a Győrt ért tá-
madás áldozatainak.”

´́

Az Elevátorház romjai
közvetlenül a bombázás után
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Helyszíne miatt korának legvitatottabb
épülete volt az exkluzív kereskedelmi és
konferenciaközpontnak szánt épület,

melyben előadótermek, konyha, vendégszo-
bák, az alagsorban pedig jelenleg zárva tartó
wellness-fürdőrész is található. A kevés szoba,
lakosztály tágas, kifejezetten a gyár fontos
vendégei számára alakítottak ki őket, a nyolc-
vanas évek stílusában.

Az épületet Lőrincz József tervezte, belsőépítésze
pedig Schinagl Gábor volt. A Káptalandomb re-
konstrukciós terveit Sedlmayer Jánosné Beck
Zsuzsa készítette, ebbe illesztették be a Rába
komplexumát. A központ 1984-ben készült el,
három éven át építették. A nyolcvanas évek leg -
elején amerikai és nyugati exportpiacai következ-
tében a Rába valóban a magyar gépjárműipar
zászlóshajója volt, ahogy akkoriban emlegették.

„Öröm látni ezt a sok mosolygós arcot!” –
mondta el a Győr+ Rádió helyszíni interjú-
jában Marsovszky Adrien, a városháza bel-
város fejlesztéséért felelős tanácsadója. És
valóban így volt. Árus, vásárló mosolyogva
társalgott a tavaszi díszbe öltözött téren.
Kínálta magát a harsogóan friss piros retek,
a roppanós alma, a szabad földön termelt
újhagyma, répa, zöldség.

A füstölt húsos kocsiban boldog-boldog-
talant megkínált az árujával az eladó,
büszkén hirdetve: „magam hizlaltam,
magam vágtam, magam töltöttem és
magam is füstöltem…” Fülig érő szájjal
kóstoltam meg magam is az ízletes man-
galicakolbászt, a házi szalámit és a ko-
lozsvári szalonnát is.

A polgármester sem maradhatott le a piac új-
jászületésének első napjáról. Dézsi Csaba
András már a választási kampányában is
megígérte a győrieknek, lesz ismét piac a bel-
városban. Április 10-én „régi vágya teljesült a
városlakóknak” – vallotta a polgármester.

És igaza is lehetett, hisz mihelyst 10 fok
fölé kúszott a higany a hőmérőkben, a vá-
sárlátogatási láz is megnőtt a győriekben,
egyre nagyobb számban, ám a biztonsági
előírásokat szigorúan betartva jelentek
meg a téren. Zöldséget, gyümölcsöt, mé-
zet, szörpöt vásároltak, vagy egyszerűen
csak bámészkodtak.

Ez utóbbi is fontos, hisz évszázadokig a piac
a kapcsolattartás helye volt, az árukon kívül
a hírek is itt cseréltek gazdát. Most Győr
visszakapta az agoráját. Ismét elindulhat he-
tente kétszer az áru- és hírcsere a téren. Re-
mélhetőleg így is marad jó pár évtizedig...

ÚJ GAZDÁT KERES
A HOTEL KONFERENCIA

A RÁBA LICITEN LEGKEVESEBB 1,146 MILLIÁRDOT KÉR ÉRTE

Árverés útján eladja a Káptalandombon található Hotel Konferenciát a
Rába, erről döntött legutóbbi ülésén a társaság igazgatósága. Kikiál-
tási ára 1 milliárd 146 millió forint, s azzal kötnek szerződést, aki a
legtöbbet kínálja érte.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

A kereskedelmi és konferenciaközpont igényes-
ségében ezt a színvonalat akarták tükrözni.

Az épület helye beépítetlen telek volt, az 1600-
as években pedig katonai éléstár állt a helyén, azt
megelőzően pedig káptalani iskola, a feljegyzések
szerint. A konferenciaközpont építését komoly
múzeumi feltáró munkák előzték meg, s rengeteg
értéket találtak. Felfedezték a középkori bástya -
falakat, mi több, feltárták és bemutathatóvá tet-
ték a 11. századi Szent Lázár-plébániatemplom
alapjait. Ezáltal a tér különös alakzatot kapott. 

Ebben helyezték el a konferenciaközpontot, mely
a rendszerváltást követő piaci változásokban más
szerephez jutott Rába számára már évről évre in-
kább tehernek bizonyult. Valódi szerepkörét nem
tudták megtalálni. Próbáltak esküvői központot
létesíteni belőle, de például a parkolóhelyek kor-
látozott száma miatt ez sem sikerülhetett teljes
mértékben. Másrészt a Káptalandomb mint élő,
működő vallási központ, egyházi turisztikai cent-
rum a kifejezetten más vendéglátó  ipari terhelést
sem tudta elviselni. 

Sok próbálkozás után az igazgatóság most dön-
tötte el, hogy értékesíti a Hotel Konferenciát. In-
doklásként úgy fogalmaztak tőzsdei közlemé-
nyükben: „Jelenlegi funkciója nem tartozik a vál-
lalat core tevékenységei közé, és az ingatlanban
sem a vállalat, sem leányvállalatai nem folytatnak
tevékenységet, így az értékesítés nem befolyá-
solja a vállalatcsoport operatív működését.”

Kegyelmükbe fogadták az égi-
ek a győri belvárosi piac újjá-
születését, hiszen már kora
reggel ragyogó napsütésben
pakolhatták ki a kofák az árui-
kat. Örömük azonban akkor lett
teljes, amikor az első vásárlók
is megjelentek a Dunakapu té-
ren. Sok százan követték az el-
ső „fecskéket”.

VERŐFÉNYES
PIACNYITÁS
Szerző: Garamvölgyi Imre

VALÓDI
SZEREPKÖRÉT
NEM TUDTÁK
MEGTALÁLNI
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Avárosi galambként ismert madarak egy
vadon élő galambfajtától, a szirti ga-
lambtól származnak. Megközelítően tíz -

ezer éve tűntek fel az ember közelében Egyip-
tomban és Mezopotámiában. Etették őket, hisz
elsősorban kitűnő élelemforrásként tekintett
rájuk az ókor embere, talán ennek is köszönhe-
tő, hogy ezek a vadon élő madarak megszokták
az ember közelségét, és lassan háziasodni
kezdtek. Az urbanizáció tovább bonyolította az
ember és a madarak kapcsolatát, hisz a növekvő

MUMADARAK VÉDIK 
A VÁROSI PADOKAT

A SEPRŰNYÉLRE AKASZTOTT KALAPTÓL MÁR NEM FÉLNEK A GALAMBOK

Az Arany János utca új pihenő-
padjainak kapcsán merült fel a
városlakókban ismét a belvárosi
galambok kérdése. Mint ismert, a
fákkal beültetett területen elő-
szeretettel időznek a szárnyasok,
és a természet hívószavának en-
gedelmeskedve a környéket
gyakran beszennyezik az ürülé-
kükkel. A városháza szakemberei
humánus megoldást kerestek a
problémára.

városok egyre kisebb területet hagytak a va-
don élő fajoknak, akik könnyebben jutottak
táplálékhoz a városokban hagyott ételmara-
dékokban.

Az ornitológusok szerint jelenleg 400-500 mil-
lió példánya él a galambfajoknak. Nagyszámú
megjelenésük a városainkban a rendkívül gyors
szaporodásuknak köszönhető.

„A galambok elterjedése a városainkban annak
köszönhető, hogy ezek a fajok rendkívül jól tű-
rik az ember közelségét, hiszen etetjük őket, a
magas épületekben könnyedén találnak fész-
kelőhelyet, illetve az urbanizáció miatt kevés
természetes ellenségük lett. Alapvetően azon-
ban nem is a galambok jelenléte okozza a gon-
dokat, hanem a maguk után hagyott hihetetlen
mennyiségű ürülék” – fejtette ki Királyfi Péter,
Győr Megyei Jogú Város ellenőrzési referense.

Az ürülék szempontjából vizsgálva a kérdést
egészségügyi, köztisztasági és állatvédelmi
kérdéseket is felvet a galambok jelenléte a vá-
rosokban. A kiszáradt madárürülék emberre is
veszélyes bakteriális fertőzéseket okozhat,
hisz például egy galambürülékkel szennyezett
padlás kitakarításakor a porrá tört székletma-
radványok könnyedén a belélegzett levegőbe
kerülhetnek, és az influenzához vagy az e-coli-
fertőzésekhez hasonló tüneteket produkálhat-
nak. Gyérítésük tehát több szempontból vizs-
gálva is szükségesnek látszik, ám az ilyen

eljárások előtt nagyon körültekintően kell el-
járniuk a szakembereknek.

„Jelenleg nagyon kevés természetes ellensége
van a városi galamboknak. Ezek közé tartoznak a
városba is betévedő, nagyobb testű karvalyok, a
vándorsólyom, illetve az emlősök közül a macs-
kák” – folytatta a szakember. „A madárgyérítésnél
is szem előtt kell tartanunk a természetvédelmi
szempontokat. A galambokkal együtt élnek olyan
fajok is, akik fokozottan védettek, ilyen a sarlós-
fecske, a vándorsólyom, a vörös vércse, illetve az
emlősök közül a denevér is. A védekezésnél is el-
sősorban azokat a módszereket kell alkalmaz-
nunk, amelyek a fajok életben maradásával érik el
a szükséges célt. Élve befogó csapdákat tudunk
használni, hálókat, madárdrótokat, tüskéket tu-
dunk kihelyezni, illetve, amit az Arany János utcá-
ban is alkalmaztunk, műanyagból készített, só-
lyomra hasonlító madáralakokat helyezünk ki a
védendő területekre” – mondta Királyfi Péter.

A madárijesztő tehát ma már nem egy seprű-
nyélre akasztott fekete kalapot és pár szélben
kolompoló vasdarabot jelent, hisz a városban
élő galambok kiválóan megszokták már az em-
ber jelenlétét. Természetes ellenségük alakja
azonban hatékonyan távol tarthatja a galam-
bokat a belvárosi fáktól és padoktól. A sólyom
alakú madárijesztőket szerdán reggel helyez-
ték el az illetékesek a győri belvárosban.

Igazi áttörést azonban az életmódunk átalakí-
tásával érhetünk el. Kevesebb lesz a városi ma-
dár, ha nem szórunk ételt az utcára, ha nem
dobjuk laza mozdulattal a vizespalackot a kuka
mellé. Főleg, ha nem etetjük kenyérmorzsával
az aranyosan tipegő tubikat. Egyrészt azért,
mert árt a madarak emésztésének, másrészt
pedig helyi rendelet is tiltja az etetésüket.

´́

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: „Mada-
rakkal foglalkozó emberként tisztában vagyok
azzal, hogy ezek a rendkívül intelligens állatok
hamar megtanulnak nem félni a műragadozók-
tól, ezért más módszereket is keresünk a városi
madárpopuláció gyérítésére. Nemrégiben jutott
a tudomásomra, hogy létezik madártápban
adagolható fogamzásgátló a galambok számá-
ra. Megvizsgáljuk ezek kihelyezésének technikai
feltételeit, és a közeljövőben ezt a módszert is
alkalmazni fogjuk. Reményeim szerint a fogam-
zóképesség csökkentésével a madarak száma
is csökkenni fog a belvárosban. Nagyon fontos
feladatunk a város tisztán tartása, hisz a ma-
dárürülék számos betegség forrása is lehet.”

Meg kell oldani a madárproblémát

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter



2021. április 16.6

Nehéz az én életvitelem, a munkám, viszont ha találok
egy társat hozzá, akkor nagyon tudok szeretni, fogalma-
zott vallomásszerűen a műsor bemutatkozó filmjében.
Vikinek voltak kapcsolatai, próbálkozott internetes társ-
kereséssel is, de nem tudott ráhangolódni azokra, akikkel
fényképes bemutatkozások után személyesen találko-
zott. Nem érezte, hogy bármelyikükkel le tudná élni az
életét. Pedig nincsenek különleges igényei: – Jó, az fontos,
hogy magasabb legyen nálam, de nyitott vagyok minden-
kire, aki megértő, türelmes, jókedvű, szívesen bejárná ve-
lem a világot, nekivágna az új kihívásoknak a munkában
is – sorolja, kit tudna elképzelni társnak.

Az RTL Klub népszerű gazdaműsora jó lehetőséget kínálhat
az ismerkedésre ebben a karanténos világban. A műsor
honlapján és a képernyőn többször is bemutatta a csatorna
a kiválasztottjait, nekik írhatnak azok, akiknek felkeltették
az érdeklődését.

Várom már a leveleket, melyeket a tévécsatornán keresztül
juttatnak el hozzám, mondja a lovardában, ahol a lovas
hölgynek egész csapat szurkolója és tanácsadója lett, de
megismerik, megszólítják már a dohányboltban s az utcán
is. A képernyőnek nagy hatalma van.

Viki egy szentendrei táborban kilencévesen kezdett lova-
golni, s az edző pillanatok alatt kiszúrta: ez a gyerek lo-
vaglásra született, neki lovagolni kell. Jó helyeken tanult,
többek között Bábolnán, majd 2000-től már saját családja
akkor induló lovardájában. Mesterlovász, túravezető,
sportoktató lett. 

A lovak mosolyt adnak a gyerekeknek, megértést a felnőtt-
nek, és ahogy a bemutatkozó filmemben is mondtam: „A ló
gyógyír a léleknek” – állítja Viki.

A gyirmóti lovasklubban 45 ló él, közülük 12 saját, a többi
bértartóké. Rendezvényeket, versenyeket a Covid-járvány
miatt most nem tudnak tartani, de „békeidőben” a lovardá-
ban élénk az élet. Viki szerint a lovaglás olyan felnőtteket
és gyerekeket hoz össze, tesz baráttá, akik enélkül máshol
valószínűleg soha nem találkoztak volna.

Tervezett jövőjéről annyit mond: szeretnék mindinkább „hát-
tértáncos” lenni a lovardában. Most édesanyám a vendéglá-
tást, édesapám a gazdasági-pénzügyi feladatokat intézi. Én
pedig nemcsak irányítom a lovasszakmai munkát, hanem
hajnaltól estig végzem is. Nem feltétlenül ahhoz keresek tár-
sat, hogy ezt legyen kivel megosztanom, ha más jövőképet
tudunk közösen megrajzolni, akkor abban is szívesen leszek
partner, amennyiben hozzám illő párt találok.  

GYIRMÓTI LOVARDATULAJDONOS 
A HÁZASODNA A GAZDÁBAN 
Talpraesett lány, aki ért a lovak nyelvén, szeret szabadon
vágtatni a nyílt mezőkön, távlovagolt már Chilében, Kínában,
Angliában. Molnár Viktória a róla elnevezett gyirmóti lovas-
klub szakmai vezetője, és most érzi úgy: itt az idő, hogy talál-
jon „egy társat, aki megnevettet, akivel együtt tervezhetjük a
jövőt, aki őszinte és szeret.” Molnár Viki az RTL Klub Háza-
sodna a gazda című műsorának egyik gazdasszonya.

MOLNÁR VIKI MEGÉRTŐ TÁRSAT KERES A JÖVŐTERVEZÉSHEZ

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: RTL Klub
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Szerkeszti: J. Kovács Andrea

Valaha voltak itt. Elmentek, de
egy darab itt maradt a szívükből.
Vagy itt születtek, vagy ide köti
őket az élet egy pillanata. Érde-
kelt minket, mit gondolnak Győr-
ről azok, akik ma már a határain-
kon túl élnek, ám valahol mélyen
győrinek érzik magukat.

Gergely András csíkszeredai
nyugalmazott történelemtanár 
Az én számomra Győr
megismerésére a rend-
szerváltás nyújtott le-
hetőséget, testvérisko-
lai kapcsolat létesítésé-
vel a csíkszeredai József
Attila- és a győri Jókai
Mór-iskola közt. 

Az évente ismétlődő együttlét, pedagógus, ta-
nuló, szülő részvételével széles szakmai és ba-
ráti kapcsolatok kiépítéséhez vezetett, és tette
lehetővé számunkra Győr, a hídváros megisme-
rését. Ezzel a kapcsolattal jutottunk a nemzet-
közi anyanyelvi táborba, lehetőséget kapva a
győri Rákóczi Szövetség által rendezett, tízna-
pos táborozáson való részvételre. Célja az volt,
hogy a határokon kívülre került nemzetrészek
fiataljai nemzeti tudatukat erősítő, tiszta forrás-
ból származó ismereteket szerezzenek.

Mindkét programunk művelésének műhelye
Győr volt. Élénken él bennünk a római kori vá-
ros öröksége, a Káptalandomb magját alkotó
székesegyház és Püspökvár, a végvári őrhely a
vaskakas legendával, megmaradt bástyáival a
vizek ölében. Büszkén mondjuk, hogy otthon
voltunk a Széchenyi téren, és csodáltuk a ba-
rokk és klasszicista kultúra emlékeit és madár-
távlatból, a neobarokk városháza tornyából a
messzi nyugatra tekintve, de hazanézve zártuk
szívünkbe a várost és a kölcsönös tiszteleten
alapuló, máig tartó barátságokat.

OTTHON VOLTUNK
A SZÉCHENYI TÉRENArégi Győrben a céhekbe tömörült kéz-

művesek látták el a lakosságot iparcik-
kekkel. Miként manapság, úgy akkori-

ban is nagy volt a konkurenciaharc… A lábbe-
lik készítésével régen három mesterség fog-
lalkozott: a varga, a tímár és a csizmadia. Az
évszázadokig jól működő munkamegosztás
azonban a 18. század végére felbomlott és
kezdetét vette a küzdelem.

A vargacéh Győrben már a 16. század elején
létezhetett. Legkorábbi ismert céhlevelet
1582-ben Andreas Teufel győri főkapitánytól
nyertek, ez azonban a török megszállás ide-
jén elveszett. Így 1607-ben a székeskápta-
lantól új céhszabályokat kaptak. 

Győrben azonban nemcsak a vargák foglal-
koztak bőrkikészítéssel és lábbeli varrásá-
val, hanem a 16. század végétől a csizma-
diák és a 17. század elejétől a tímárok is. A
munkák felosztása kezdetben jól működött.
A vargák növényi cserzéssel, a tímárok tim-
sós eljárással készítették ki a bőrt, és a sa-
ru, bocskor készítése először a tímárok sa-
játja volt. Majd e három termék elkészítése
egyre inkább a vargák feladata lett, és a tí-
márok átálltak a bőrkikészítésre, valamint
a lábbelik talprészét is ők állították elő. A
csizmadiák nem foglalkoztak bőrkikészítés-
sel, ők főként csizmát, papucsot, topánt,
kapcát készítettek. Azonban ezek a folya-
matok gyakran összefonódtak, emiatt már
a 18. század végét megelőzően is vannak
adatok arra, hogy a három céh – de főként
a varga és a tímár – vitába keveredett egy-
mással. A probléma mindig ugyanaz volt: Ki
készítheti ki a bőröket, ki csinálhat és mi-
lyen lábbeliket? 

„KINEK VAN BŐR A KÉPÉN?”
A GYŐRI VARGÁK ÉS TÍMÁROK KÖZTI VITÁK A 18. SZÁZAD VÉGÉN

A magyar vargák a vizsgált korszakban elő-
ször 1796 áprilisában panaszolták be a tímá-
rokat, hogy a bőr kikészítése mellett semmi-
féle bőrből ne készíthessenek bocskort. A tí-
márok azonban visszatámadtak, és a követ-
kezőkre hivatkoztak: a vargák céhszabályzatát
még a győri székeskáptalan adta ki, azonban
Győr mezővárosból szabad királyi várossá vá-
lása után a királyok azt nem erősítették meg,
így a privilégium nem érvényes. Továbbá a tí-
márok céhszabályzatának 2. artikulusa vilá-
gosan kimondja, hogy mindenféle körmös bő-
röket megvenni és kikészíteni, és házuknál
vagy országos vásáron eladni csak a tímárok-
nak lehet. A 3. pontban ugyan nem ellenkez-
tek az ellen, hogy vargák is kikészíthessenek
juh-, ló- vagy más bőröket, de csak saját hasz-
nálatra, ha azokat bőr formájában adják el, az-
zal megsértik a tímárok kiváltságait. A 4. céh-
szabályukra hivatkozva ezt azzal indokolták,
hogy ha a vargáknak megengedik a lábbelital-
pakat ökörbőrből készíteni, akkor azzal újabb
tímármesterek veszítik el munkájukat. Végül,
amennyiben a vargák akarnak bocskort vagy
sarut készíteni vagy éppen bőrt kikészíteni,
úgy azt írják be céhszabályaik közé. 

A panaszok egy része mind a tímárok, mind a
vargák oldaláról megállják a helyüket. A vargák-
nak abban igaza volt, hogy Győrben ők jelentek
meg először, utánuk a csizmadiák és legvégül a
tímárok. Valóban ők rendelkeztek közülük a leg-
korábbi privilégiummal is, azonban azt a győri
káptalan adta ki, és tényleg nem erősítették
meg a szabad királyi várossá válás után. 

1796. április végétől egy hosszú pereskedés in-
dult meg panaszlevelekkel, tanúkihallgatásokkal.
A történetnek 1797. augusztus 29-én a Hely-
tartótanács leiratával kellett volna lezárulnia. A
Helytartótanács azonban nem foglalt állást, így
a vita tovább folytatódott, aminek véglegesen a
céhrendszer megszűnése vetett véget.

Szerző: Dr. Matus Zsanett
történész-muzeológus, igazgatóhelyettes
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

KÜLHONI

GYŐRRŐL

MAGYAROK 
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Részesítsük előnyben 
a magyar forgalmazókat!
Amikor elhatározzuk magunkat, hogy a zsú-
folt tömegközlekedést vagy a dugókat ma-
gunk mögött hagyva elektromos roller vásár-
lása mellett döntünk, fontos, hogy tisztában
legyünk az alapvető szempontokkal, hogy so-
káig tudjuk használni az e-rollerünket bizton-
ságosan. 

Csőre Bálint elmondása szerint az első és leg-
fontosabb szempont, hogy magyarországi for-
galmazótól vásároljuk meg a járművet. Sokan
esnek abba a hibába, hogy külföldi oldalról ren-
delnek elektromos rollert, ami által elveszíthe-
tik a garancia lehetőségét, és az alkatrészek
pótlása is problémás lehet.

Ha kiválasztottuk, melyik cégtől vesszük a rol-
lerünket, akkor figyelembe kell venni a jármű
felszereltségét és a kényelmi szempontokat.
„Személy szerint a tömlős, felfújható kerekű
rollereket ajánlanám a vásárlóknak, és fontos
szempont a járművek teherbírása, valamint a
teljesítmény és a végsebesség is, de ha valaki
40-50 km/h vagy akár ennél is nagyobb se-
bességgel szeretne száguldozni, az már a sa-
ját testi épségét kockáztatja” – ismerteti az
ügyvezető.

Napi rendszeres használatra 2-5 km távolság
a javasolt, mivel a szakember szerint hosszabb
távra kényelmetlen lehet a roller a városi uta-
kon. Azonban, ha kiegészítenénk tömegközle-
kedéssel az utunkat, vagy akár azt a szempon-
tot vesszük figyelembe, hogy többször kell
emelgetni a rollerünket, a súlya nagyon lénye-
ges a döntés szempontjából. ,,Az akkumulátor
kapacitása határozza meg, hogy az adott roller
mennyire lesz nehéz. Ami napi mozgatásra ké-
nyelmesen vállalható, az legfeljebb a 15-17 ki-
logrammos súlyhatár. Egy rollernél az akkumu-
látor és a motor határozza meg mind az árát,

Nagy népszerűségnek örvendenek az elektromos rollerek a városi közlekedésben, nemcsak Győrben, de az
egész világon egyre többen választják ezt a környezetkímélő közlekedési formát. Aki szeretne csatlakozni
ehhez a közösséghez, de nem tudja, milyen szempontokat vegyen figyelembe vásárlás előtt, annak most
Csőre Bálint segít, aki egy győri székhelyű, elektromos rollereket forgalmazó cég ügyvezetője.

MI ALAPJÁN VÁLASSZUNK
ELEKTROMOS ROLLERT?
TANÁCSOK ÉS SZEMPONTOK A HASZNÁLATÁHOZ IS

mind a súlyát, ezek a legértékesebb alkatré-
szek benne” – mondja Csőre Bálint.

Biztonsági szempontból fontos a fék fajtája az
adott rollernél, megkülönböztetnek a gyártók
tárcsaféket, dobféket, illetve elektromos mo-
torféket, melyeket néha kombinálnak is a rol-
lereken. A szakember üzembiztonsági szem-
pontból a tárcsaféket ajánlja, mivel a meghibá-
sodás kockázata ennél a legalacsonyabb.

Közlekedés a városban e-rollerrel
Jogi, illetve közlekedésbiztonság szempontjá-
ból az elektromos rollerekre jelenleg nincs ha-
tályos szabályzás, gyalogosnak minősül, aki ezt
használja. A probléma innen adódik, mivel a jár-
dán nagyobb sebességgel veszélyes a gyalogos
forgalomra ez a jármű, viszont az autós forga-

lomban veszélyes lehet közlekedésbiztonság
szempontjából. Bicikliúton sem szabályos a
használata, mivel akkor kerékpárnak kéne mi-
nősíteni az e-rollereket. ,,Veszélyes lesz az uta-
kon, ha tömegesen elkezdik használni az elekt-
romos rollereket az emberek, és nem tartják be
a KRESZ-szabályokat, valamint nem sorolják
be a jogalkotók megfelelő kategóriába. Védő-
felszerelés sem kötelező jogilag a használatá-
hoz, ennek ellenére én a bukósisakot fokozot-
tan ajánlom viselni rollerezés közben” – hívja
fel a figyelmet a szakember.

A győri rolleres cég 16-18 év alatt nem javasolja
a felnőtteknek szánt elektromos rollereket, mivel
biztonságos használatához kell egy alapvető
KRESZ-tudás, és felelősségteljes döntések ké-
pessége egy adott forgalmi szituációban. 

Szerző: Tóth Vivien
Fotó: illusztráció
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Idén megrendezik a Szép magyar beszéd 55.
Kárpát-medencei döntőjét. A hagyományok-
nak megfelelően a Kazinczy-gimnázium bo-
nyolítja le a verseny fináléját – tájékoztatott
Németh Tibor igazgató. 

Tavaly a koronavírus-járvány miatt elmaradt
a győri döntő. Ebben az évben úgy határoz-
tak a szervezők, ha a felkészítő tanárok és

AHidászokért Egyesület és a Közlekedéstudo-
mányi Egyesület idén is keresi Az év hídját. Ez-

úttal tíz ívhídra lehet szavazni, többek között a há-
rom éve átadott, a Győrt elkerülő 813-as főúton,
a Mosoni-Duna felett épült Klatsmányi Tibor hídra.
A 395 méter hosszú híd átadásakor az ország ötö-
dik legnagyobb nyílású hídja volt. Elnyerte a ran-
gos Tierney Clark-nívódíjat. Megyénkből még a vi-
haros történetű Halászi hídra adhatjuk le voksun-
kat, ami szintén a Mosoni-Duna felett biztosít
összeköttetést a Szigetközben. A legtöbb szava-
zatot kapó híd elnyeri Az év hídja díjat, az ered-
ményhirdetésre május 11-én, a közlekedési kul-
túra napján kerül sor.

A régi tárgyak kedvelőit várják
április 18-án, vasárnap 7 és 13
óra között az antikpiacon, ahol a
míves használati eszközök mel-
lett dísztárgyakat, bútorokat,
szőnyegeket, festményeket, ék-
szereket is találhatunk. A gyűjtők
pedig beszerezhetnek egy-egy
újabb ritkaságot pénzérméből,
képeslapból, órából, bélyegből
vagy éppen military-tárgyakból.

Optimum Optika
9021 Győr, Széchenyi tér 11.
Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055
info@optimumoptika.hu

A világjárvány elleni védekezés
támogatása érdekében 
MOST MINDEN OLYAN

ZEISS SZEMÜVEGLENCSÉHEZ
AJÁNDÉKBA ADJUK 

AZ ANTIVIRÁLIS HATÁST,
amelyhez  a DuraVision® AntiVirus

Platinum UV-réteg elérhető.

HÍREK RÖVIDEN  /  HÍREK RÖVIDEN  /  HÍREK RÖVIDEN

ÖTVENÖTÖDSZÖR IS SZÉP MAGYAR BESZÉD GYŐRBEN

Versenyben Az év hídja díjért 
Régiségvásár 
a Tarcsay úti piactéren

ONLINE DÖNTŐ A KAZINCZYBAN

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

diá kok vállalják az új helyzettel járó kihíváso-
kat, akkor interneten keresztül összemérhe-
tik tudásukat. Egyébként már a megyei ver-
senyek is így zajlottak.

Közel száz magyarországi versenyző mellett
húsz főnél több jelentkezés érkezett a hatá-
ron túli magyar iskolákból, ami alig kevesebb
a korábbi évek résztvevőinél. 
S hogy hogyan zajlik az online döntő? A verseny
két fordulóból áll. Az elsőben egy szabadon vá-
lasztott szöveg felolvasása a feladat, melyet
egy három percnél nem hosszabb, vágatlan vi-
deóban kell elküldeni a zsűrinek. A kötelező szö-
veget pedig április 16-án, pénteken az online
megnyitó után küldik ki, amelynek felvételét egy
órán belül kell visszaküldeni. 

Az eredményhirdetés és a verseny zárása
április 22-én lesz. 

A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium névadója
iránti tiszteletből, a hagyományteremtés
szándékával indította útjára több mint fél év-
századdal ezelőtt a Kazinczyról elnevezett
Szép magyar beszéd versenyt, mely a vele
párhuzamosan kialakuló anyanyelvi mozgal-
makkal együtt a mai napig a magyar nyelv-
terület középiskolás korosztályának legjelen-
tősebb anyanyelvi versenye. 

2021. április 19. napjával véget ér Győr városában a közúti közlekedés kisebb fokú megsértésével
kapcsolatos szabálysértések elkövetőivel szemben eddig alkalmazott türelmi időszak. Hétfőig még
figyelmeztetésben részesülnek, de azt követően ismét a törvény teljes szigorával járnak el a Város-
rendészet Győr munkatársai a szabálytalanságot elkövető gépjárművekkel szemben.

VÉGE A TÜRELMI IDŐSZAKNAK
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Kovács János mester, az UkiDo atyja, a Vi-
tal Judo Fight Club elnöke a tanítványai-
val és szülőkkel megtisztították az Ipar-

csatorna állatkert felőli partját. A másik oldalt
a Szedett szemét csoport önkéntesei, vala-
mint a Győr-Gyárvárosi és Elektromos Sport-
horgász Egyesület tagjai pucolták ki. Ők is er-
re a napra időzítették a heti rendszerességgel
indított akciójukat. 

„Biztosan akadt volna sokaknak jobb program-
ja szombat délelőttre, mint a szemétszedés,
mégis a klub tagjai közül ötvenen – szülők és
gyerekek – úgy határoztak, csatlakoznak az ak-
cióhoz” – mondta el elöljáróban Kovács János,
a klub vezetője. Kifejtette, a sporttal életre is
nevelnek, s akik hozzájuk járnak, fogékonyak,
nyitottak a jóra. Fontosnak tartják, hogy a ta-
pasztalat által is tanítsanak. „Azok a gyerekek,
akik segítettek, szedték a szemetet, talán –
ahol majd járnak – nem hagynak maguk után
elszórt hulladékot, felelősebben gondolkodnak

JUDÓSOK A SZEMÉTTEL SZEMBEN

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Ács Tamás

A judósok csapatot építenek, s mivel a sport nevel is, a Vital Judo Fight
Club úgy döntött, hogy az életre nevelés részeként szemétszedési ak-
ciót szervez az Iparcsatorna környékén. Több száz zsák szeméttől sza-
badult meg a vízpart az önkénteseknek köszönhetően.

a környezetükről, annak óvásáról” – mutatott
rá Kovács János.

Az Iparcsatorna keleti partját a Szedett szemét
csapat önkéntesei célozták meg a Győr-Gyár-
városi és Elektromos Sporthorgász Egyesület
tagjaival közösen. Egy horgásztag platóskocsit
is biztosított a szemét fuvarozásához.

Kósa Roland szervező részletezte, a hétvégi
akcióban az összesen mintegy 70 ember közel
350 zsák szemetet gyűjtött össze, plusz még
volt hulladék, amit nem lehetett bezsákolni:
autógumik, autósülés, s némi építési törmelék.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester, aki maga
is sportember, a közösségi oldalán is megkö-
szönte az önkéntesek munkáját, méltatta fi-
gyelmességüket és példamutató magatartásu-
kat. „A küzdősport megtanítja az embert a
munka tiszteletére és a másokkal szembeni
alázatra. Ilyenek a judósok is!” – mondta a pol-
gármester.

Ahogy korábban, Győr vezetése most is az ak-
ció mellé állt, hiszen a város megtisztításának
kérdése már Dézsi Csaba András kampányá-
nak is fontos eleme volt. A polgármester rá-
mutatott, egy politikusnak, városvezetőnek
nemcsak a „nagy” beruházásokkal kell foglal-
koznia, hanem a mindennapi, kézzelfogható
ügyekkel is, amik az itt élő embereket foglal-
koztatják, zavarják.

Dézsi Csaba András korábban is hangsúlyoz-
ta, a városvezetés is erőn felül dolgozik a
problémán, de a tisztább Győrért mindenki-
nek tennie kell, s ezt úgy lehet még hatéko-
nyabban elérni, ha rábírunk mindenkit, ne a
természetben vagy az utcán dobják el a hul-
ladékot, annak nem ott a helye. „Aki pedig
szemetel, az szégyellje magát!”

Jövő héten a Szedett szemét csoport ismét a
Rába-partra indul, a Duna Center mögötti, vas-
úti híd alatti szakaszt tisztítják meg a SZEngine
– Formula Student Team/Engine Development
motorfejlesztő csapattal.

„AKI SZEMETEL,
SZÉGYELLJE
MAGÁT!”
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AVDF tagjai sok-sok érdekes területet
próbálhattak ki közösen, mint például
a kapcsolattartást a média munkatár-

saival, az UEFA delegáltjaival és a magyar
szervezőkkel. A zárt kapuk ellenére is nagyon
jó volt az esemény és örültek annak, hogy új-
ra közösségben lehettek. A járványügyi kor-
látozásokat itt is be kellett tartani. Folyama-
tos volt a maszkhasználat, a távolságtartás
és a kézfertőtlenítés. 

Szerző: Boncsarovszky Péter
Illusztráció: Városi Diákfórum

ÖNKÉNTESSÉG 
A KORONAVÍRUS IDEJÉN

Nemrég zajlottak le a csoportmérkőzések az UEFA U21 labdarúgó Európa-
bajnokságban. Győr is a rendező városok közé tartozott, így sok fiatalnak
volt lehetősége az önkénteskedéshez is. A Városi Diákfórum egy-két
tagja is csatlakozott. 2021 az Önkéntesség Magyarországi Éve.

Az önkéntesség alapból is egy nagyon fontos do-
log, s Győrben a sportrendezvényeken szinte
mindig keresnek erre mind fiatalokat, mind ré-
gebb óta fiatalokat. Ez arra is egy nagyon jó al-
kalom, hogy a középiskolások a kötelező ötven-
órás közösségi szolgálatot teljesítsék. Győrben a
2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon is
sokaknak volt lehetősége így részese lenni a ren-
dezvénynek. A Városi Diákfórum több tagja még
akkor ismerkedett meg először ezzel. Azután
sok-sok eseményen próbálta ki magát ilyen for-
mában. Azért is jó önkéntesnek lenni, mert be le-
het nézni a színfalak mögé. Akár találkozni lehet
a fellépőkkel, híres sportolókkal, s a jövő nagy be-

futóival. Olyan is történt már, hogy valaki önkén-
tesként annyira megtetszett a cégnek, hogy
munkát is ajánlottak neki.

A 2021-es év az Önkéntesség Magyarországi Éve,
11 civil szervezet kezdeményezte, hogy az idei esz-
tendő erről szóljon. Ezen cél érdekében Magyaror-
szág kormánya is nagy lépéseket tett. A program
két nagykövete Miklósa Erika opera-énekesnő és
Gundel-Takács Gábor műsorvezető, sportkom-
mentátor. A kezdeményezéshez már további civil
szervezetek, önkormányzatok és vállalkozások is
csatlakoztak. Egyaránt alkotója lehet ennek az év-
nek az, aki csak egy óra önkéntes tevékenységet
akar végezni, és az is, aki szervezetével egy olyan
akciót szervez, amibe sokakat, akár egész telepü-
lését vagy az országot kívánja bevonni. Magyaror-
szág polgárainak egyharmada végzett már va-
lamilyen önkéntes tevékenységet. Többségük
a szociális ellátórendszerben és az egészség-
ügyben, illetve a civil társadalom céljainak
megvalósításáért dolgozik. Egyre több vállalat
is ösztönzi és támogatja, hogy munkatársai kö-
zösen szervezzenek és valósítsanak meg ön-
kéntes programokat.

Sok önkéntes segíti a pedagógusok és egészség-
ügyi dolgozók munkáját is ezekben a nehéz idők-
ben, sokan mások pedig azért dolgoznak önkén-
tesként, hogy a járványnak a betegségen túli ha-
tásaival is meg tudjunk birkózni. Ezek a vállalások
elismerésre méltóak, s arra is rávilágítanak, hogy
a hétköznapok önkéntesei rászolgáltak az egész
társadalom tiszteletére.
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

Egy nőtől manapság elvárják, hogy egyszerre legyen gyengéd, ugyanakkor határozott és gyakorlatias, tart-
sa kézben a háztartást, végezze el a napi munkáját, keressen pénzt, „gazdálkodjon okosan”, nevelje a gye-
rekeket, legyen odaadó, érzéki feleség, vidám és megértő anya. Ezek az egymásnak is sokszor ellentmon-
dó elvárások idővel aztán megkeményítik az ember lányát, s elveszik a lényeg, az a fajta nőiesség, amely
szebbé, jobbá tehetné magát a nőt és rajta keresztül az egész világot.

Hogyan jutunk el idáig, s mit tehetünk? – erről
kérdeztük Hoffmann Erna integrál tanácsadót.
Először elképzelünk magunkban egy idealizált nőt,
amilyennek lennünk kéne, és elkezdünk ennek a
szerepnek megfelelni. Ez egy nagyon erős elvárás
magunkkal szemben, a külvilág felé pedig egy
megfelelési kényszer. Annyit érünk el vele, hogy
eltávolodunk magunktól. Nagyon sok nő van, aki
így feláldozza magát egy tökéletesnek hitt, idea-
lizált képért. Nem meri önmagát választani, mert
fél, hogy az önzőség. Illúzió köré építi az életét, fel-
adja magát a látszatért. Fiatalkorában mindenki
elhatározza, hogy ő más lesz, mint az anyja vagy
a nagyanyja. Úgy gondolja, lazán, könnyedén veszi
majd az életet, s aztán mégiscsak lemásolja a
mintát, amit gyerekkorából hozott.

Milyen lenne az aranykori ideál?
Ezt a társadalom nehezen engedi meg, a mai
nőknek bele kell állni a versenyszférába. Ebből
következik, hogy a mai nő erős és független akar
lenni, nem akar, nem mer ráhagyatkozni a férfira.
Az ideális nő az, aki képes belelágyulni a férfiba,
aki képes megélni a biztonságot. Nincs örökös
versengésben önmagával. Tud kikapcsolódni, ké-
pes befelé figyelni. Erre sajnos kevesen képesek.
A többség nem tud pihenni, mindig úgy érzi, hogy
tennie kell valamit, mert ha nem, akkor haszon-

ÉRINTÉSTERÁPIA, 
LÉLEKÉRINTŐ MASSZÁZS
A NŐISÉGÉRT

ITT A TAVASZI MEGÚJULÁS IDEJE!

dolták, hogy az etetések között a kisbabát hagy-
ni kell sírni, nem szabad felvenni, nem kell ölel-
getni. Pedig az érintés minden élet alapja, enél-
kül nem léteznénk. Érintésben foganunk, érin-
tésben fejlődünk, érintésben fejezzük ki érzel-
meinket. Megérintődünk lélekben és engedjük,
hogy megérintsenek. Gyógyulni csakis érintés-
ben tudunk. Amikor megérintenek, azt érzem,
hogy fontos vagyok. Ezért gyógyító tényező az
érintésterápia. Erre épül például a lélekérintő
masszázs, ami a különböző erősségű és finom-
ságú érintések, terápiás illóolajok és a test ta-
lálkozásának szimfóniája.

Tavasz van, az újrakezdés, ébredés ideje. Ideje
a felfrissülésnek, a megújulásnak, a termé-
kenységnek. Ideje megélni minden pillanatot!

talannak érzi magát. Ez bizony azokra a gyer-
mekkori sémákra, sérülésekre nyúlik vissza, amit
akarva-akaratlanul a szüleink, nevelőink okoztak
bennünk. Azt sulykolták belénk, hogy csak lenni
nem elég, mindig csinálni kell valamit. Dolgozni
kell, mert abból van a haszon.

S hogy mi segíthet?
Szintén jellemző, hogy sokan elutasítják az érin-
tést, nem szeretik, mert nem így szocializálód-
tak. A szüleink, nagyszüleink idejében még más
nevelési minták voltak. A nők alig maradhattak
otthon a gyerekekkel, dolgozni kellett. Úgy gon-

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

Az integrál tanácsadó olyan mentálhigi-
énés, alternatív segítő szakember, aki
egyszerre nagyon sokféle pszichológiai
módszert alkalmaz, annak függvényé-
ben, hogy épp mire van szükség.
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Teréz kisgyermek kora óta bújta a könyve-
ket, a mesék, a regények, a történelmi el-
beszélések álomvilágában élt. Kamasz-

ként úgy hitte, ha könyvtáros lesz, akkor egész
életében olvashat. El is végezte az Eötvös

A NŐ, AKI RÓMER ÉS MADÁCH NYOMÁBA EREDT

AZ ÉRTÉKTEREMTO
GYŐRI MÚZEUMI KÖNYVTÁROS
TÖRTÉNETE

´́

Csécs Teréz közel harminc éven át a győri múzeumban ku-
tatta városunk művelődéstörténeti múltját, gondozta és
gyarapította a Madách-gyűjteményt, feltárta Rómer Flóris
sokoldalú tevékenységét, mindezeket publikációiban és ki-
állításokon be is mutatta az érdeklődők számára.   

Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar történelem–könyvtár szakát. Akkor-
ra azonban már kiderült számára, a könyvtá-
rosnak nem csak az a dolga, hogy olvasson.
Mégis, szinte egész életében könyvtárosként

dolgozott, az ELTE-n kezdte, majd amikor visz-
szaköltözött Győrbe, egy év után, 1992. már-
ciustól tavaly novemberig, nyugdíjba vonulásá-
ig a Xántus János, későbbi nevén a Rómer Flóris
Múzeum alkalmazásában állt.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás 
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„Amikor átvettem a múzeumi szakkönyvtárat,
a könyveknek csak a harmada volt a polcokra
felrakva, a többi a földön hevert. Amilyen ne-
héznek tűnt akkor a feladat, annyira jó is volt,
hiszen megismertem a teljes gyűjteményt.” Az
akkori 46 ezer tételes állományból a 29 év alatt
65 ezer darabos könyvtár lett, melynek legfon-
tosabb része a régészeti munkát segítő anyag,
valamint a történeti, a művelődéstörténeti, a
néprajzi, a művészettörténeti, a helytörténeti
szakkönyvek és szakfolyóiratok. A jó cserekap-
csolatoknak köszönhetően megtalálhatók itt a
legfontosabb hazai és külföldi múzeumi kiad-
ványok, szakkönyvek, évkönyvek, szakfolyóira-
tok. Van olyan kiadvány, amely hazánkban csak
a győri szakkönyvtárban lelhető fel. Izlandtól
Athénon át Washingtonig, és Európa szinte
minden nemzeti könyvtárával kapcsolatban állt
a győri múzeum.

A könyvtári munka mellett idővel a Madách-
gyűjtemény kezelője is lett. A Madách-gyűjte-
ményről azt érdemes tudni, hogy Szabó József
evangélikus püspök gyűjtötte, adományozta a
múzeumnak. A Madáchtól származó és vele fog-
lalkozó anyagot Freier József rendszerezte,
nyugdíjazásakor szállt a feladat Csécs Terézre. Ő,
miután beleásta magát a költő életébe, és fő mű-
vébe, Az ember tragé-
diájába, gyarapította is
a gyűjteményt újabb
könyvek és műtárgyak
vásárlásával. Az orszá-
gosan egyedülálló
gyűjtemény korábban
állandó kiállításon volt
látható a Xántus-mú-
zeumban, melyet
Csécs Teréz rendezett,
ahol látható volt töb-
bek mellett a költő ifjú-
kori művének, a Lant -
virágoknak és Az em-
ber tragédiájának első
kiadása is. Az épület bezárását követően egy ré-
szét a Lloyd-palotában állították ki, a bencés
gimnáziummal való hosszú és eredményes
együttműködésnek köszönhetően.
A szakember nemcsak könyvtáros és a gyűjte-
mény kezelője volt, hanem öt évig a megyei
múzeumok igazgatóságának igazgatóhelyet-
tese is. Kiállításokat szervezett, elsőként az or-
szágosan is nagy hírértékű, első múzeumi te-
lefonkártya-kiállítást 1997-ben a Postamúze-
ummal közösen, majd 2003-ban A kalendári-
um az időmérés történetében című tárlatot.
Sokat dolgozott a múzeum alapításának 150.
évfordulója idején és a Munkácsy-kiállítással
kapcsolatban is. Az intézmény kiadványait kor-
rektúrázta, számos publikációja megjelent, el-
sősorban a 19. századi helytörténettel és mű-
velődéstörténettel foglalkozott. 

A kezdetektől elkötelezett híve Rómer Flóris-
nak. „Rómert mélységesen tisztelem, azt az

embert, aki se pénzt, se energiát nem sajnálva
dolgozott a hazáért, a magyar tudományossá-
gért!” – vallja Csécs Teréz. Neki köszönhetjük,
hogy Győrben nyílt meg az első vidéki múzeum,
a Xántus János Múzeum elődje, amikor 1859-
ben a bencés gimnázium régiségtárát múze-
ummá nyilvánították. A bencés tanár iránti ra-
jongása az első múzeumi napjától tart, amikor
is a kezébe adták az Arrabona évkönyv első
számát, olvassa el az intézmény történetét, és
az Rómer életrajzával kezdődik. „Már akkor el-
képedtem azon, hogy milyen munkát végzett
ez az ember, mennyire sokoldalú volt az érdek-
lődési köre és milyen maradandót alkotott.
Megérdemelten nevezik a magyar régészet
atyjának, a műemlékvédelem egyik első kezde-
ményezőjeként tartják számon, múzeum- és
könyvtáralapító, de ő az első hazai kampano-
lógus (templomi harangok megszólaltatásával
foglalkozó kutató) is”. 2015-ben Rómer szüle-
tésének 200. évfordulóját a múzeum emlékév-
vel köszöntötte, konferenciát, nagyszabású
vándorkiállítást rendezett, amelynek olyan si-
kere volt, hogy még Párizsba is eljutott. Csécs
Teréz szerint azonban még számos felfedezés-
re váró momentum van Rómer életében, ő ma-
ga a mai napig kutatja történetét. Most azután
nyomoz, hogy mit csinált 1848–49-ben, hol

töltötte augusztustól
az elfogatásáig terjedő
hónapokat, milyen volt
a kapcsolata tanítvá-
nyával, József főher-
ceggel. 

Teréz az elmúlt időben
a 18–19. századi szín-
házzal, zenével és iro-
dalommal kapcsolatos
témakörben is kuta-
tott és írt, a közeljövő-
ben megjelenő Győr
monográfia egyik kö-
tetébe. „Életem legne-

hezebb munkája volt, két évet dolgoztam úgy,
hogy egy könyvnyi anyagot kellett mindössze
16 oldalban összefoglalni”. Másik frissen pub-
likált anyaga Rómer harangkutatásáról és a
győri harangöntőkről szól, sok mindent feltárt
már róluk, de még további levéltári kutatások
szükségesek. 

A nyugdíjas hölgynek azért magánélete is van,
három gyermeket nevelt fel, most a 3 éves és a
15 hónapos fiúunokái kötik le napjai nagy részét.
Mivel a pandémia miatt sem levéltárakban, sem
könyvtárakban nem tud nyomozni, jut ideje a
szakirodalmon kívüli könyvekre is. „A polcomon
valahogy elbújt egy Szabó Magda-könyv, amit
még nem olvastam, így most újra felfedezem a
teljes életművét. Újra olvasok.” Mint mondja, sza-
kít időt a kertészkedésre is, rossz időben pedig fi-
atalkori hobbijának, a varrásnak hódol. Terve az,
ha a járványügyi helyzet megengedi, barátaival
Rómer nyomába ered a Bakonyban. 

A fehér függönyök érdekében néhány
házi praktikát mutatunk. Tegyünk egy
kis szódabikarbónát a mosógépbe, ami
fertőtlenítő és fehérítő hatású, valamint
olcsó is, így mossunk kímélő programon.
A poros függönyöket beáztathatjuk lan-
gyos citromos vízbe fél órára. Minél több
citromlét használunk, annál jobb lesz a
végeredmény. Majd egy rövid, kímélő
programmal mossuk át a függönyt. A
sós víz is segíthet a függönyök fehéríté-
sében. Tíz liter vízhez egy kilogramm só
szükséges, amelyben egy éjszakán át
áztatjuk a megszürkült anyagot. Más-
nap rövid kímélő programmal tehetjük
véglegessé a mosást.

A vázát könnyen tisztíthatjuk, ha kevés
WC-öblítőt öntünk bele. Tíz perc után
alaposan öblítsük ki. Az üveg- és kris-
tályvázában a vízkőlerakódást sóval
bedörzsölve távolíthatjuk el. A nagy
szemű só alkalmas a behomályoso-
dott kristályok csillogóvá tételére is. 

A ritkán hordott ezüst ékszereinket ér-
demes fóliába tekerve tárolni, így nem
színeződnek el. A nem nemesfém ék-
szereket pedig fogkémes ruhával tisz-
títhatjuk meg. Amennyiben aranytár-
gyaink a hosszú tárolás során elvesz-
tették fényüket, kenjük be hagyma -
lével és hagyjuk száradni egy-két órán
át, majd puha ronggyal töröljük át. Et-
től szinte újjászületnek. 

Ha töri a lábunkat az új tavaszi cipő, ak-
kor kívülről nedvesítsük vagy krémezzük
be, így kicsit megpuhul és könnyebben
alkalmazkodik a lábunkhoz. A lábunkat
érdemes egy kis tapasszal lefedni, így
védeni az esetleges kidörzsöléstől.

TAVASZI 
PRAKTIKÁK

„RÓMERT
MÉLYSÉGESEN
TISZTELEM”
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Száz éve jött divatba a barnult bőr, egy hí-
res divatikon, Coco Chanel révén, amikor
egy hajós utazásról napbarnított bőrrel

tért haza. A sajtó pedig új divatirányzatként
mutatta be a hölgy lebarnult bőrét. A barnított
bőr azóta is nagy népszerűségnek örvend, fő-
leg a fiatal lányok körében, akik sokszor fele-
lőtlenül, az egészségi kockázatot figyelmen kí-
vül hagyva, túlzásba viszik a szoláriumhaszná-
latot és a napozást. 

A bőr nem felejt – figyelmeztet Pálmai Viktória
kozmetikus. – Sokan úgy gondolják, hogy az elő-
barnulás megvédi őket a nap általi leégéstől, pe-
dig a szoláriumban az UV-A-sugárzás mértéke a
jelentősebb. Az UV-B-sugárzás elenyésző a csö-
vekben, ami védené a bőrt a nap káros hatásaitól,
így a későbbiekben nem nyújtanak elegendő vé-

Az igazi tartós, tavaszi jó idő idén még várat magára, ezáltal sokan a
mesterséges barnulás mellett teszik le a voksukat. A szolárium sugár-
zása azonban rengeteg kockázatot rejt, ha valaki túlzásba viszi a hasz-
nálatát. Kozmetikus szakértőnk segítségével megtudhatjuk, hogy lé-
tezik-e biztonságos szoláriumhasználat, és hosszú távon milyen káro-
kat okozhat a bőrünkön a túlzásba vitt barnulás.

NEM SEGÍT 
A D-VITAMIN-
BEVITELBEN

VESZÉLYES A TÚLZÁSBA VITT 
SZOLÁRIUMOZÁS

Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Volodymyr Tverdokhlib/shutterstock.com

delmet a leégés ellen. Az UV-B-sugárzás felelős
a D-vitamin képzéséért is, ezért tévhit, hogy a
szolárium megelőzi a D-vitamin-hiányt.

A barna bőr múló állapot, azonban a hosszú tá-
vú hatásai a szoláriumnak visszafordíthatat lanok.

Rendszeres használata mellett a bőr idő előtti
öregedése kezdődik meg, illetve mély ráncok
és pigmentfoltok megjelenésére is számítha-
tunk. A túlzásba vitt szolárium nagyban meg-
növeli a laphámsejtes bőrrák kialakulásának a
veszélyét. A legnagyobb kockázatnak a világos
bőrrel és szeplőkkel, vagy sok anyajeggyel ren-
delkező személyek vannak kitéve. 

A bőrhibák tekintetében sokan azért járnak
szoláriumba, hogy a pattanások eltűnjenek ál-
tala. A kozmetikus szakember szerint a szolá-
rium valóban leszárítja a pattanásokat, de túl-
zásba itt sem szabad esni. Rövid távú hatása
valóban kedvező az aknés bőrre, de hosszú tá-
von a kockázati tényezőket ennél a bőrtípusnál
is figyelembe kell venni.

A szoláriumszalonokban kapható krémeket a
kozmetikus kifejezetten ajánlja, mivel a bennük
lévő hidratáló valamelyest pótolja az elvesztett
nedvességet, és fényvédőt is tartalmaznak.

Nincs egészséges barnulás, azonban ha valaki
mértékkel, és bőrtípusának megfelelő időtar-
tamra használja a szoláriumot, akkor jelentő-
sen csökken a kockázata az egészségügyi és
esztétikai problémáknak. 

A SZOLÁRIUMOZÁS
RENGETEG
KOCKÁZATOT REJT
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ÖNÖKHÖZ

Szenvedélyes, humoros, céltudatos, olykor néha kicsit bosszantóan tudá-
lékos, de egy jó ember. Így jellemezném Orosz Sanyit egy idegennek, ha me-
sélnem kellene róla. A kétgyermekes apuka mindig erre a szakmára készült,
a rádiózás már nagyon fiatalon beszippantotta őt. Azóta már több helyi és
országos médiumot is megjárt, de ami véleményem szerint a leginkább jól
áll neki, az a spontán humor, amiben Sanyi nem ismer tréfát.

Arra a kérdésre, hogy miért szeret rádiózni, nagyon könnyen jött a felelet.
„Azért, mert ennek köszönhetően partnerei lehetünk a hallgatóknak a
vasárnapi ebédkészítés, vagy éppen munka közben, elkísérhetjük őket
pecázni, vagy támaszaik lehetünk, ha éppen úgy érzik, itt a világ vége.”

Habár a nagy szerelem mindig a rádiózás volt számára, akadtak az el-
múlt években olyan „kis ő-k”, melyek szintén a kommunikációhoz köt-
hetők. Fotósként, utánpótlást nevelő médiapedagógusként és DJ-ként
is tevékenykedik, utóbbi szakmáját a 100.1-en is űzi minden szombaton
17 és 18 óra között. A zene mindig közel állt hozzá, erről tanúskodik jó-
kora lemez- és kazettagyűjteménye is.

Pörgős, izgalmas munka egy reggeli műsor porondmesterének lenni,
amely megköveteli, hogy mindig a topon legyen az ember. Adódhat a
kérdés, hogy meddig lehet ezt csinálni, látja-e magát őszes (őszesebb)
halántékkal a mikrofonok mögött. „Hiszem, hogy idős emberként is be
fogok jönni a rádióba, és előveszem a 30-40 évvel ezelőtti slágereket,
amikről hitelesen tudok majd beszélni. Remélem, hogy lesz hallgatója
annak a műsornak, amit remélhetőleg én fogok vezetni.”

Kérlek,
add nekünk az 
1%-odat!

18530021-1-08

Orosz Sanyi neve és hangja immáron tíz éve cseng
ismerősen a Győr+ Rádió hallgatóinak. Hosszú kar-
rierút vezetett a reggeli műsorunkig, ez azonban
nem volt kacskaringós, hiszen ha valakinek, akkor
neki sosem volt szüksége B tervre. Mindig tudta,
hogy mivel szeretne foglalkozni.

„EGY JÓ RÁDIÓS
MINDENHEZ ÉRT EGY KICSIT...”
Szerző: Bajzát Zsuzsanna
Fotó: O. Jakócs Péter
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Az oltási kampány kezdete óta Ingolstadtban
28.800 adag vakcinát oltottak el, ebből 19.500
az első, 9.300 pedig második oltás. Kuopióban
is jól halad a koronavírus elleni oltás, Savotalo
városrészben naponta több mint 600 embert ol-
tanak be összesen 16 oltóponton, s egy töme-
ges oltópont megnyitását is tervezik. Poznanban
azoknak a vérplazmadonoroknak a jelentkezését
várják, akik átestek a Covid-betegségen. A vá-
rosban április 13-án a katyni áldozatokra emlé-
keztek. Május16-tól 30-ig a koronavírus áldoza-
taira emlékezve CoRUNa címmel futóversenyre
invitálnak Nof Hagalilban. Regisztráció után a
résztvevőknek ki kell választani a teljesíteni kí-
vánt útvonalat, majd letölteni egy alkalmazást
és a megadott időintervallumon belül teljesíteni
a futást. Erfurtban több népszerű tavaszi kultu-
rális program elhalasztásáról döntöttek, Sindel-
fingenben pedig ismét szigorítások léptek életbe
a növekvő esetszámok miatt.

Nyizsnyij Novgorodban a planetáriumban ün-
nepelték április 14-én, az űrhajózás világnap-
ján Jurij Gagarin űrrepülésének 60. évforduló-
ját. Április 12-én ünnepelték Dunaszerdahely
város emléknapját, s emlékeztek meg a Felvi-
dékről kitelepített magyarok napjáról. Bár már
jócskán áprilisban járunk, múlt hétvégén Bras-
sóban még a havazás okozott fennakadásokat
a közlekedésben. 

Colmar a közelmúltban hatodik lett a gyalogo-
sok számára legvonzóbb francia városok listá-
ján. A 2020-as év összesítése alapján Wuhan
11. helyen áll a kínai GDP top 100-as listán,
tehát gazdaságilag a legerősebb városok közé
sorolható.

Arügyező kajszibarackfák sorsa
már márciusban megpecsételő-
dött. A múlt pénteki reggeli fagy

adta meg a kegyelemdöfést ennek a
gyümölcsnek. Sajnos úgy tűnik, nem csak
a kajszivirágokat tette tönkre a hideg. ,,A
virágzás előtti állapotban van az alma, a
körte és szilva is. Ilyenkor a mínusz 7 fok
nagyon nagy pusztítást végez. Mi, terme-
lők általában optimisták vagyunk, de elke-
serítő, hogy az elmúlt években a reggeli
hideg tönkretette gyümölcseink nagy ré-
szét” – mondja Nagy Szabolcs családi
gazdálkodó. „Talán a szilva 20-30 száza-
léka megúszta, és jó esetben, a másodvi-
rágzástól függően, az almatermés egy-
harmada megmarad – tette hozzá.

A megbarnult cseresznyevirágok lehan-
goló látványt nyújtanak, előzetes becs-
lések szerint a korai és a késői fajtáknál
is legalább 50 százalékos a veszteség. A
meggynél szintén hasonló a helyzet.

„Problémát jelent az is, hogy a tömege-
sen elfagyott virágok miatt a méhek nem
tudják majd beporozni a gyümölcsösben
megmaradt életképes termőket. Ez to-
vább növelheti a veszteségünket. Több

PUSZTÍTOTT A REGGELI FAGY
Hatalmas károkat okozott múlt héten a reggeli hideg. Volt olyan
hajnal, amikor mínusz 7,2 Celsius-fokot mértek Győr egyik leg-
nagyobb gyümölcsösében. Csakúgy, mint tavaly, idén is elfa-
gyott a meggy, a cseresznye, a szilvafa-, a körtefa- és almafavi-
rágok túlnyomó többsége, a korábbi csípős reggelek pedig a
sárgabarackfákon lévő rügyeket tették teljesen tönkre, így eb-
ben az évben is kevés és drága hazai gyümölcsre számíthatunk.

Szerző: Kárpát Zsolt
Fotó: Nagy Szabolcs

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP

gazdával beszéltem és sajnos nemcsak a
mi régiónkban, hanem az egész ország-
ban jelentős károk keletkeztek, sőt Nyu-
gat-Európában és a Balkánon még ke-
gyetlenebbül elbánt a hideghullám a gyü-
mölcsfákkal” – mondta Nagy Szabolcs,
aki szerint a fagykár ellen szinte lehetet-
len védekezni és a módszerek egyrészt
költségesek, másfelől alkalmazásuk nem
garantálja a virágok túlélését az ilyen
szintű hideg reggeleken.

Így várhatóan kevés és drága lesz hazai
gyümölcs a boltokban és a piacokon, sőt
még az is előfordulhat, hogy a banán és
a narancs jóval olcsóbb lesz, mint az
őszibarack, a cseresznye és az alma.
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Földvári Gábor az InfoRádiónak azt ma-
gyarázta, nemcsak a kullancsok, ha-
nem a rágcsálópopuláció is nagyobb

számú, így több táplálékforrása lesz a kul-
lancslárváknak. Mindez pedig azt eredmé-
nyezi, hogy idén a szokásosnál intenzívebb
kullancsaktivitás várható.

A közönséges kullancs a sűrű aljnövényzetű,
erdős, cserjés élőhelyeket kedveli. Városi kör-
nyezetben: parkokban vagy dús vegetációjú
kertekben is előfordulhat, emiatt országrész-
től, városrésztől függetlenül számítanunk
kell a jelenlétükre – mutatott rá az Nemzeti
Népegészségügyi Központ.

Általánosságban igaz, hogy a kullancsencepha-
litis kórokozója ritkábban, míg a Lyme-kórt
okozó baktérium gyakrabban fordul elő a kö-
zönséges kullancsban. Korábbi hazai felméré-
sek alapján a kullancsencephalitis-vírust Ma-
gyarországon a kullancsok 0,05 százaléka, míg
a Lyme-kór kórokozóját európai átlagban az
Európai Betegségmegelőző és Járványügyi
Központ (ECDC) tájékoztatása szerint a kullan-
csok 12 százaléka hordozza. Azonban az egyes
fejlődési stádiumok érintettsége eltérő. Ha csak
a kifejlett kullancsokat tekintjük, akkor azok
több mint húsz százalékában mutatható ki a
kórokozó. Fontos megjegyezni, hogy ha jelen is
van, akkor sem biztos, hogy a csípésével átadja
a fertőzést. A betegség kockázata jelentősen
csökkenthető a kullancs korai eltávolításával.

Az NNK-nak az a javaslata, hogy ha érintett
helyen tartózkodunk, használjunk a bőrre és –
amennyiben a használati utasítás engedi – a
ruházatra is riasztószereket. Fújásuk azonban
nem jelent teljes védelmet, az a leghatéko-
nyabb, ha alaposan átnézzük magunkat az er-
dőjárás vagy a kerti munka után. A megelőzés-
ben segíthet a megfelelő ruházat kiválasztása
is, ami ha világos színű, akkor jól látható rajta
a parazita. Az inget tűrjük be a nadrágba, a
nadrág szárát pedig a zokniba vagy a bakancs

Országrésztől, városrésztől függetlenül számítanunk kell a kullan-
csok jelenlétére már tavasztól – közölte érdeklődésünkre a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (NNK). S mivel viszonylag enyhe volt a
tél, a kullancsok nagy része át tudott telelni – ezt már Földvári Gábor,
a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának tu-
dományos főmunkatársa nyilatkozta.

A SZOKÁSOSNÁL TÖBB
KULLANCS LEHET AZ IDÉN
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Pixabay

szárába. Akik gyakran ki vannak téve a kul-
lancscsípésnek, érdeklődjenek orvosuknál a
kullancsencephalitis elleni védőoltásról. 

Az NNK arra figyelmeztet, hogy a háziállatokról
se feledkezzünk meg, őket kullancsriasztó nyak -
örvvel vagy a szőrükre csepegtethető úgyne-
vezett spot-on készítményekkel védhetjük.

A kullancs eltávolítására a legalkalmasabb egy
vékony hegyű csipesz, amellyel a kullancs a bőr-
höz legközelebb eső részénél ragadható meg. A
kullancsot ezután határozott mozdulattal kihúz-
zuk rögzülési pontjából. A bőrből történő eltávo-
lításukhoz speciális eszköz, kullancs-eltávolító
kanál is vásárolható. Szükség esetén azonban két
köröm közé fogva, gyengén csavaró mozdulattal
is kihúzható a kullancs. A művelet közben ne
nyomjuk össze a kullancs utótestét (potrohát).

A sebet langyos, szappanos vízzel öblítsük le.
Ha a kullancs eltávolításakor a bőrben marad
a kullancs szájszerve, az már a kórokozó-át-
vitel szempontjából nem jelent veszélyt, mint
egy apró szálka idővel magától kilökődik a
bőrből. Célszerű a befúródott kullancs helyét
és eltávolításának idejét feljegyezni, hogy az
esetleges betegségtünetek megjelenésekor
az orvost pontosan tájékoztathassuk.

A kullancscsípés helyét figyeljük néhány hé-
tig. Ha a csípés helyén növekvő bőrpír, kiütés
jelentkezik, vagy a folt átmérője eléri a 4-5
cm-t, feltétlenül forduljunk orvoshoz. Ha va-
laki a csípést követő néhány hétben betegség
tüneteit érzi, azt jelezze háziorvosának.
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„1944 áprilisában a Budai úti víztorony kör-
nyékén a bombázás egyéb kárai is nehezítet-
ték a helyreállítást. A Szeszgyár szétbombá-
zott tartályaiból a bombatölcsérekbe folyt a
melasz. A főnyomóvezetéken kívül az elosz-
tóhálózatot is több súlyos találat érte. Töb-
bek közt a Fehérvári, Vágóhíd, Vas Gereben,

BOMBÁZÁS UTÁNI  VEZETÉK-HELYREÁLLÍTÁS
Puskás Tivadar és Toldi utcákban. Az ameri-
kai bombázók távozása után a vízművesek
első teendője volt, hogy az utcai elzárókkal
kiiktassák, „kiszakaszolják” a sérült vezeték-
szakaszokat. Így legalább az ép részeken
megindulhatott a vízszolgáltatás. 

A helyreállítás fontossági sorrendben tör-
tént, előbb a sűrűbben lakott területeken ja-

vították a vezetékeket. A ritkán lakott terü-
leteken végeztek legutoljára. Révfaluban, a
mai Széchenyi híd–14-es számú főútvonal-
tól kifelé eső területeken, Pataházán csak jó-
val a háború után sikerült helyreállítani a víz-
szolgáltatást.”  A második világháború győri
bombázásairól és a víziközművek helyreállí-
tásáról bővebben a www.pannon-viz.hu ol-
dalon olvashatnak.

Folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal,
áruféleségekkel találkozhatnak a követ-
kező időszakban a Dunakapu téri piaco-
zók. Április 17-től minden szombaton
reggel 6 órától 11 óráig lesz ingyenes
gombavizsgálat egészen a szezon végé-
ig. A szakértőt a mélygarázs kijárójával
szemben lévő piacirodában találják meg
a gombászok, hiszen csak a bevizsgált
terméket szabad fogyasztani, illetve
árusítani. Talán még sokak nem tudnak
róla, de ugyanebben az épületben vá-
gott baromfit is vásárolhatnak.

A vásárcsarnokban is lesz lehetőség jö-
vő héttől ingyenes gombavizsgálatra, itt
szerdánként és csütörtökönként ugyan-

Vélhetően elsősorban a kedvezőtlen időjárás mi-
att a szokásosnál kicsit később kezdődik idén a
palántaszezon. A győri vásárcsarnokban a hét kö-
zepén még csak mutatóban jelent meg néhány
növény, ám várhatóan a hét végén már több árus-
sal találkozhattunk, majd szinte napok alatt be-
robban a kínálat és a szokásos bőséggel kínálják
portékáikat a termelők. 

Időben vetettem – mondta az a fiatalember, aki
már hétköznap is várta a vevőket a megújult léte-
sítmény földszintjén, főként paprika- és paradi-
csompalántákkal a standján. Másutt feltűnt az
epertő, és természetesen – a zöldség-gyümölcs
mellett – néhány virágnövendéket is hoztak már
a termelők. Ha végre megerősödnek az elültetett
magokból kikelt palánták, a győri vásárcsarnokban
hamarosan mindenki talál az igényeinek megfele-
lő ültetnivalót.

Sikeresen debütált a Dunakapu térre visszaköltözött piac az
elmúlt hétvégén. Az időjárás kegyeibe fogadta az árusokat és
a vevőket, nyüzsgő forgatag népesítette be a teret a premier
napján. A következő hetekben várhatóan még színesebb lesz
a kínálat, április 17-től, szombattól pedig már gombavizsgá-
lói szolgáltatást is igénybe vehetnek a piacirodában.

GOMBAVIZSGÁLAT
A DUNAKAPU TÉRI PIACON

csak reggel 6 óra és 11 óra közötti idő-
ben áll rendelkezésre a szakértő a léte-
sítmény emeletén, a parkolóházba nyíló
kijárat mellett.

A sikeres bemutatkozást követően a ke-
reskedők, őstermelők érdeklődése is fo-
kozódott, a piacot üzemeltető Győr-Szol
Zrt.-hez több árusítási igény is beérke-
zett, így a jövőben várhatóan még szé-
lesebb árukínálattal várja majd a vevő-
ket a piac a Dunakapu téren.   

PALÁNTASZEZON
ELŐTT

Szöveg : Pannon-Víz Zrt.

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

1944. ÁPRILIS 
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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
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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 tapasztalat

Adyvárosban jelentős csőtörésjavításra ke-
rül sor a napokban, mely érinti a tízemele-
tes házak többségét. A fogyasztókat elő-

zetesen értesítette a Pannon-Víz, javasolták,
hogy tartalékoljanak vizet a beavatkozás idejére. 

A Kodály Zoltán utcában hibásodott meg a tér-
séget ellátó főnyomóvezeték, mely a lakótele-
pekkel egyidős. Ezt a vezetéket végleg lekap-
csolták a rendszerről, így több gondot nem
okoz majd. Az előkészítés során egy utcai elzá-
ró hibáját is felderítették a Földes Gábor utcai
csomópontnál, így egyúttal ezt is kicserélik. 

JAVÍTÁS ADYVÁROSBAN 
Hasonló javításoknál – sőt gyakorlatilag
bármikor, ha elzárják a vizet – mindig kerül
levegő a vízcsövekbe. A vízvezeték vissza-
nyitása után ez apró légbuborékok formá-
jában jelenik meg és fehérré színezi a csap-
vizet. A pohárba kiengedett víz olyan be-
nyomást kelt, mintha erősen klóroznák a
vizet, de valójában erről szó sincs. A győri
csapvíz nem tartalmaz klórt. A fehéres szí-
nű vízből kiengedés után rövid idő alatt el-
távoznak a buborékok. A vízcsapok folya-
matos használatával aztán a rendszerből is
kikerül a levegő.

KÖZTEMETOK NYÁRI NYITVATARTÁSI RENDJE
A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a hozzátartozókat, hogy – összhangban a védelmi intézkedések
lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben foglalt
szabályokkal – a szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Ma-
lomsori és Koroncói úti köztemetők április 7-től, szerdától a nyári nyitvatartási rendnek
megfelelően mindennap egységesen 7 és 20 óra között látogathatóak.
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Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falap javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0630/3762712

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

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklő
dés: 0670/5642280.

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érdeklő
dés: 0670/3636633.

EGYÉB

Vásárolok jó minőségű hasz
náltruhát, hanglemezeket,
könyveket meg egyebeket.
0620/5567141

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, He
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Érdeklődni lehet
az alábbi telefonszámon:
0670/6405101. Díjtalan
értékbecslés!

Aranyékszerfelvásárlás! Fel
ment a tört arany ára! 9.500
Ft/gtól. Régiségfelvásárlás!
Lima Pub & Hostel Győr,
Arany János u. 13., az Arra
bonával szemben. Április
22én, csütörtökön 10–14
ig. Fazonarany 13.500 Ft/g
tól. Arany és briliánssal dí
szített 12.000 Ft/gtól. Fest
mények, régi pénzek, kitün
tetések, képeslapok, Zsol
nayk, herendik, karórák.
Tel.: 0670/3816345
www.dunagaleria.hu

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődni lehet: 06
20/5299861.
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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

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

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Érdek
lődni lehet telefonon: +36
20/5172701

Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása. Ér
deklődni lehet telefonon:
0630/5420720

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés–szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/8846838

Egyedülálló technológiával
műanyag, fa, fém nyílászárók
tartós szigetelését vállaljuk
garanciával. www.huzat
mentes.hu. Telefonszám:
0630/5209228.

bozót irtás! 0630/403
6810; 96/826322

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Édeklőd
ni lehet telefonon: 06
20/2399198

Fűnyírást, fűkaszálást, elha
nyagolt területek megtisztí

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! 06
70/2339213.

Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás, gyökérkivé
tel, fametszés, rotálás,

tását, fáktuják kivágását,
ágdarálást, tuskómarást vál
lalok Győrben és környékén.
Érdeklődni lehet telefonon:
0630/9715932

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

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

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
A m

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

Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

neurológia belgyógyászat

laborvizsgálat

gasztroenterológia

ultrahang kardiológia



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

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régiségeket,
hagyatékot vásárolok! Ér
deklődni lehet: 0620/937
9671, Németh Csaba

LAKÁSCSERE

GyőrRévfaluban határozat
lan bérleti szerződéses, 36
nmes, felújított önkor
mányzati, nyugdíjasházi la
kásomat elcserélném ki
sebbre is. (Kérem, hívjon új
ra!) Érd.: 0630/3553414

96/505050

Belvárosi, 1 szobás, 37 nm
es, egyedi gázfűtéses, felújí
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

TÉRKÖVET KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

GYÔRÚJBARÁTI
térkôüzem és betontelep

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

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

Ta
va
szi AKCIÓ

! www.barati-ko.hu

A Busch-Hungária Kft., Magyarország 
egyik legnagyobb

vasöntödéje gyôri üzemébe keres

BETANÍTOTT ÖNTÖDEI
MUNKATÁRSAT

12 órás mûszakrendbe.

A munkakör betöltésének feltételei:
• Befejezett általános iskolai végzettség

• Megbízhatóság
• Terhelhetôség

Amit kínálunk:
• Határozatlan idejû munkaszerzôdés

• 1500 Ft bruttó kezdô órabér
• 20 és 40% mûszakpótlék 
• Munkásszálláson történô

ingyenes lakhatás biztosítása
• Ösztönzô és cafeteriarendszer

• Utazási költségtérítés (Gyôrön kívülrôl)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklôdését,
küldje el önéletrajzát a következô cím valamelyikére: 

• Busch-Hungária Kft., 9027 Gyôr, Martin u. 1. 
• human@busch-hungaria.hu e-mail-címre

• Érdeklôdni lehet az alábbi telefonon munkaidôben: 
Sári Tímea +36-30/864-0563

tott, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne
4050 nmes, 12 szobás, ha
tározotthatározatlan idejű
bérleményre. Csak belvárosi,
távfűtéses bérlemény jöhet
szóba. (Hirdetésszám: 337)

Belvárosi, 2 szobás, 61 nm
es, etázsgázfűtéses, felújí
tásra szoruló, határozatlan
idejű bérleti szerződéses la
kást cserélne nyugodt kör
nyéken elhelyezkedő, 1 szo
bás, 40 nmes, határozat
lan idejű, földszinti, maxi
mum első emeletig lévő
bérleményre. (Hirdetés 
szám: 343)

Belvárosi, 3 szobás, 69 nmes,
komfortos (gáz, illetve cse
répkályhás) határozatlan bér
leti szerződéses lakást cserél
ne 3 vagy 2 szoba+hallos, 65
80 nmes, határozotthatáro
zatlan idejű, külön WCvel
rendelkező, adyvárosi, illetve
marcalvárosi bérleményre.
(Hirdetésszám: 346)

Nádorvárosi, összkomfor
tos, 43 nmes, 1 szobás,
távfűtéses, határozott bér
leti szerződéses lakást cse
rélne 1+fél szobás, 50 nm
es, határozotthatározatlan
idejű, adyvárosi, nádorvá
rosi bérleményre. (Hirde
tésszám: 348)

Belvárosi, 1 szobás, 47 nmes,
egyedi gázfűtéses, teljesen
felújított, redőnyös, határo
zott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 4755 nmes,
23 szobás, határozatlanhatá
rozott idejű, belvárosi, nádor
városi, adyvárosi bérlemény
re. (Hirdetésszám: 352) 

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nmes,
összkomfortos, távfűtéses, hatá
rozatlan idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 5590 nmes,
2+fél3 szobás, határozatlan ide
jű bérleményre. Sziget, Újváros,
Marcalváros II., Gyárváros kizár
va. (Hirdetésszám: 356) 

GyőrMarcalvárosi, 53 nmes,
1+2 fél szobás, összkomfortos,
távfűtéses, felújított fürdőszo
bás, határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne marcal
városi, nagyobb, 4 szobás, 60
80 nmes, határozatlan bérle
ti szerződéses bérlakásra.
Marcalváros II. előnyben. (Hir
detésszám: 333) 
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A Sose halunk meg című film egy kiváló korrajz,
de egyben a felnőtté válás és a felnőtt élet me-
taforája is. Ez a mozi volt Koltai Róbert első
rendezése, Csákányi László utolsó filmje. Koltai
saját élettörténetéből merített a forgatókönyv-
höz, a filmbéli Imi tulajdonképpen ő maga, Gyu-
szi bácsi pedig az ő nagybátyja volt, aki szerette
a lóversenyeket és valóban vállfával házalt or-
szágszerte. Egyszer magával vitte a kis Robit
egy háromnapos vidéki útra, és végül ez az él-

SZÍVHEZ SZÓLÓ IDŐUTAZÁS KOLTAIVAL

SOSE HALUNK MEG 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz – mond önöknek va-
lamit ez a szóösszetétel?  A számok nyelvére lefor-
dítva: 2-es, 9-es, 11-es. Gyuszi bácsi, a vállfaárus
élete utolsó, egyetlen nagy fogása volt ez az üge-
tőn. A rendszerváltás utáni korszak egyik legsike-
resebb magyar moziját tűzte műsorára a Győrplusz
Filmklub, melyet a Győr+ Televízióban április 23-án
19.30-tól tekinthetnek meg az érdeklődők.

mény jelentette a forgatókönyv alapját, a tör-
ténet magját adta. Koltai egyébként nem sze-
retett volna szerepelni a filmben, ő csak ren-
dezni akarta, de amellett, hogy ő alakítja Gyu-
lát, ő volt a rendező, a producer, valamint Nóg-
rádi Gábor mellett az egyik forgatókönyvíró is.

Csákányi László – aki súlyos betegen vállalta
el, hogy a tánctanár Deutsch bácsit eljátszhas-
sa – és az őt kísérő Lontay Margit sem érhették
meg a premiert. Ahogy Gyuszi bácsi sem lát-
hatta már a róla szóló alkotást, mert 1987-ben
elhunyt. 

Koltai Róbert és Szabados Mihály mellett a kor-
szak olyan kiemelkedő színészeit láthatjuk a film-
vásznon, mint Blaskó Péter, Csákányi László, Jor-
dán Tamás, Lukáts Andor, Máté Gábor, Monori Lili,
Pogány Judit, Lázár Kati, Kathleen Gáti.

A filmzene annak idején CD-n és kazettán is
megjelent, melyből 1993-ban aranylemez lett.
2007-ben pedig Dés László és Nemes István
musicalt is készített belőle, azonos címmel.
A Magyar Nemzeti Filmarchívum két évvel ez-
előtt digitalizálta a filmet, amitől az szinte új-
jászületett. Ezt láthatják a győri nézők is. 
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Küldd el a fotókat a kukaberci@gyorplusz.hu e-mail-címre!
Vedd át nyereményeteket: minden csapattag egy Győr királyi
városi rangra emelésének 750. évordulójára  készült 
EXKLUZÍV CSOKOLÁDÉT KAP.

Április 22.

FÖLD 
napja

1

2
3

Válassz ki egy szelektív
hulladékgyűjtő szigetet! 
Szervezz egy csapatot! 
Regisztrálj a
kukaberci@gyorplusz.hu
címen!

Április 22-én tisztítsátok meg a kiszemelt
szelektív hulladékgyűjtő szigetet!
Fotózd le, milyen volt előtte és utána!

Minden fontos részlet és SZIGETFOGLALÁS a www.gyorplusz.hu oldal „Föld napja” menüpontjában!

CSÜTÖRTÖK
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HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS 
Kapcsolataik kerülnek előtérbe a héten, nagyon figyeljenek min-
den találkozásra. Gondolják végig, mit tanulhatnak a beszélgeté-
sekből, mit súgnak ezek az emberek, előbbre viszik életüket. Pár-
kapcsolatukban se a problémákat keressék, inkább a megoldáso-
kat, ne a hibák legyenek figyelmük középpontjában.

BIKA 
Kicsit álljanak meg és gondolják végig a hogyan tovább kérdését.
Sok összefüggésre jöhetnek így rá, ami hosszú távon befolyásol-
hatja életüket. Ne kapkodjanak, inkább készítsenek terveikről lis-
tát. Érdemes azt is kiszűrniük, mik a felesleges dolgok az életük-
ben. Ez egy kicsit magányos feladat, de megéri.

IKREK 
Egyre türelmetlenebbek most, pedig még messze van az ered-
mény. Nem szeretik a sziszifuszi dolgokat, de most nem tudnak
máshogy előrehaladni. Párjukkal is idegesebbek lehetnek a kelle-
ténél, gondolják át, mielőtt szólnának. Könnyen nagy veszekedés
közepén találják magukat, ha nem így cselekszenek.

RÁK 
Minden érzelmük ellenére stabilabb most helyzetük. Kicsit állja-
nak meg, gondolják végig, mi mindent értek el eddig, és mit kell
még céljaikért megtenniük. Így meg tudnak végre nyugodni, sem-
miképp ne hergeljék fel magukat. Hallgassanak párjukra, aki kissé
türelmetlen, de jót akar.

OROSZLÁN 
Most az önök feladata is a rendszerezés. Nem mindig szeretik ezt,
de vegyék rá magukat, hogy rendet tegyenek munkájukban, cél-
jaikban, pénzügyeikben, hivatalos ügyeikben. Ezek mind olyan fel-
adatok, amik kissé idegessé teszik önöket, ahol kell, kérjenek se-
gítséget éppen ezért. Legyenek körültekintőek.

SZŰZ 
Nagyon kedvez önöknek ez az időszak, végre testhezálló feladatokat
kell elvégezniük. Ez persze sikerélményt hoz életükbe, ami tovább
inspirálja önöket. Sokan adnak most a szavukra, próbálják a dolgok
pozitív oldalát kihangsúlyozni. Legyenek inspirálóak.

MÉRLEG 
Még mindig párkapcsolatuk és pénzügyeik állnak figyelmük közép-
pontjában, de kissé könnyebb most a helyzetük. Olyan megoldást ta-
lálnak, ami eddig fel sem merült önökben. Használják ki az adódó le-
hetőségeiket, fontos találkozásokban lehet most részük. Gyűjtsék
össze a hasznos információkat, így döntsenek.

SKORPIÓ 
Nem ártana most önöknek sem, ha megállnának és átgondolnák
pillanatnyi helyzetüket. Nincs semmi konkrét probléma, de a lel-
kükben van némi nyugtalanság. Próbálják kideríteni, ez mitől is
lehet, hamar rájönnek, min kell változtatniuk még. Párjukkal le-
gyenek türelmesek, beszélgessenek sokat.

NYILAS 
Munkájuk most önöket is a lassításra sarkallja, álljanak meg egy
kicsit, gondolják át lépésről lépésre, mit is kellene tenniük. Sze-
rencsére párjuk támogatja önöket, szeretetteli légkört biztosít a
gondolkodáshoz, tervezéshez. Figyeljenek egészségükre, a fino-
mított, tartósított élelmiszerek nem tesznek jót.

BAK 
Stabilabbnak érzik helyzetüket, mint eddig, és ez megnyugvással
tölti el önöket. Így végre át tudják gondolni nyugodtan, mit is kel-
lene a továbbiakban tenniük. Foglalkozzanak lelkükkel is, ami nyo-
masztotta eddig önöket, meg tudják oldani. Ez párkapcsolatukra
is pozitívan hat, több időt tudnak együtt tölteni.

VÍZÖNTŐ 
Párkapcsolatuk áll most a középpontban, nem ártana többet be-
szélgetniük, de nem veszekedniük. Kicsit vonuljanak el, ne enged-
jék, hogy a körülmények negatívan befolyásolják önöket. Tegyék
rendbe pénzügyeiket is, próbálják kicsit összerendezni kiadásaikat
most. Ebben párjuk jó tanácsadó.

HALAK 
Legyenek most nagyon megfontoltak, ne mondjanak azonnal
minden felkérésre és lehetőségre választ. Gondolják át, milyen le-
hetőségeik vannak, csak azután döntsenek. Ez nem fog minden-
kinek tetszeni, de most az önök érdekei és élete a legfontosabb.
Hosszú távra gondoljanak, ne csak a pillanatra.

JÖVŐ HETI

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
11:15 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Határtalan tudás – Régészeti rejtélyek a Pilisben
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Gázfröccs – autós magazin
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Határtalan tudás – Régészeti rejtélyek a Pilisben
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 21. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Félóra decibel – zenei műsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:00  Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Credo – katolikus krónika
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
02:00 Képújság 

ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
11:00 Nyugdíjas Egyetem – szennyvíztisztítás napjainkban
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 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Natura Túra – ismeretterjesztő film
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 23. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:45 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:00 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Sose halunk meg – Győrplusz Filmklub
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
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 17. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (10.)
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Remeteidő – dokumentumfilm
10:00 Költöző madarak – dokumentumfilm
11:00 Nyugdíjas Egyetem – amit a parlagfűről tudni kell
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Egy malomban őrlünk – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Költöző madarak – dokumentumfilm
21:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:30 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak

ÁPRILIS 18. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Örökké úton – Ferdinándy György író portréja
08:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
09:00 Hogyan élheted az életedet egészségesen? 
09:35 Építech – házépítők magazinja
10:00 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
10:40 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:05 Erővel, szívvel – portréfilm Serfőző Simonról
12:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
16:00 Halálos tavasz – Győrplusz Filmklub
17:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
18:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
19:50 Lámpaidők – kisfilm
20:00 Rejtett tájakon – természetfilm
21:00 Öko-logikus – magazin
21:30 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
22:00 A kalapácsének karnagya – Vajda László díszműkovács
23:00 Azori-szigetek – kisfilm

ÁPRILIS 19. HÉTFŐ   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
07:00 Vihar lett úrrá a rejtett szívemen – 

portréfilm Almásy Aladár festőművészről
08:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
08:30 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
09:30 Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Madarassy 70 – portré Madarassy Gy. Tamás festőművészről
11:30 Félóra decibel – zenei műsor
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 20. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Lelki egészségünk szempontjai 

ÁPRILIS 17-TŐL 23-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

Gól nélküli döntetlent játszott a női magyar
labdarúgó-válogatott Bosznia-Hercegovina
nemzeti tizenegye ellen az új szövetségi ka-
pitány, Margret Kratz első mérkőzésén.

DÖNTETLEN A BARÁTSÁGOS MECCSEN
A találkozón pályára lépett, és fél órát ját-
szott az ETO FC Győr védője, Kovács Laura,
de a kerettel készült a zöld-fehérek kapusa,
Szőcs Réka is.

A tíznapos válogatott összetartás zárásaként
Bosznia-Hercegovina legjobbjaival csapott
össze a magyar nemzeti tizenegy, ahol hiába
játszott fölényben a magyar válogatott, gól
nélküli döntetlen született. A mérkőzés 64.
percében pályára lépett Kovács Laura, az ETO
FC Győr meghatározó játékosa is.

„Nagyon sok helyzetünk volt a mérkőzésen,
köztük több százszázalékos ziccer is. Úgy
gondolom, amit kért tőlünk az edző, azt nagy
részben végrehajtottuk. Nagyon örültem,
hogy pályára léphettem, hiszen egyelőre nem
sok meccsem van a nemzeti csapatban, ezért
is boldog vagyok, hogy sikerült növelnem a
válogatottságaim számát. Az összetartás
alatt nagyon sokat tanultam. Egy rendkívül ta-
pasztalt edző érkezett a csapat élére, emellett
a hangulat is remek volt az edzőtáborban,
csak pozitív élményekkel gazdagodtam” –
mondta Kovács Laura.

Fotó: mlsz.hu

Az UNI Győr MÉLY-ÚT csapata szerezte
meg a bronzérmet a női kosárlabda NB
I.-ben, miután a harmadik helyért rende-

zett párharc második összecsapásán is le-
győzte a DVTK-t. Szombaton Győrben 95–
77-es hazai siker született, szerdán pedig
Miskolcon nyertek a zöld-fehérek 83–74-re.
A találkozó legeredményesebbje a 23 pon-
tos kongói Chanel Mokango volt a DVTK-ból,
a győriek amerikai légiósa, Beatrice Mom -
premier 22 pontig jutott. A Győr 2015 és
2018 után harmadszor lett bronzérmes az
élvonalban.

,,Nagyon büszke vagyok a lányokra, nagy dol-
got vittek véghez az egész szezonban, sike-
rült egy éremmel megkoronázni az éves
munkát. Ellenfelünk az utolsó utáni pillanatig
küzdött, mi azonban nagyon odafigyeltünk, a
lányok betartották a taktikai utasításaimat. A
játékosaim ráéreztek arra, hogy gyilkos ösz-
tön is kell ahhoz, hogy amiért egész évben
megdolgoztunk, azt elérjük. Nagy siker, hogy
éremmel zártuk a szezont – nyilatkozta a
bronzérem megszerzése után Iványi Dalma,
a Győr vezetőedzője.

BRONZÉRMESEK A GYŐRI KOSARAS LÁNYOK

,,Gratulálok ellenfelünknek a bronzérem megszer-
zéséhez. Igazán nagy dolog lett volna, ha sikerül
nekünk ezt a párharcot meghosszabbítani. Na-
gyon jól játszott az ellenfelünk, mi pedig ezúttal
nem tudtunk lépést tartani velük. Megtettünk

mindent, ez most ennyire volt elég. Megnéztük az
éremátadót, hogy fájjon egy kicsit, és még jobban
motiváljon minket arra, hogy a következő bajnok-
ság végén a mi nyakunkba kerüljenek érmek" –
nyilatkozta a DVTK vezetőedzője, Földi Attila.
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Kimondani nagyon könnyű, hogy az Audi ETO-
nak ott a helye a Bajnokok Ligája négyes döntő-
jében, ezt kiharcolni azonban sokkal nehezebb.
Milyen volt a Final4-ba vezető út hajrája?
Az utolsó két párharc nem várt különbséget ho-
zott, és a mutatott játék nagyon meggyőző volt.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mondha-
tom, hogy a BL ezen szakasza azért szorosabb
párharcokra kényszerített bennünket. Kiegyen-
lítődött a nemzetközi klubelit, több csapat is fel-
zárkózott a legjobbak közé, így különösen elége-
dett lehetek azzal, ahogyan a Bietigheim és a
Podgorica ellen továbbjutottunk. Rendszeres
résztvevői vagyunk a Final4-nak, sokszor sikerült
megnyernünk a sorozatot. A klub igazi erejét ez
a folyamatosság és az állandóság mutatja, az,
hogy ott vagyunk a négy között, és nemcsak
egyszer-egyszer, hanem szinte mindig.

Az ETO mellett a norvég Vipers, az orosz
CSZKA Moszkva és a francia Brest jutott az

A Győri Audi ETO KC a Podgorica elleni kettős győzelemmel bejutott a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti
négyes döntőjébe. A győriek rekordot jelentő, 55 mérkőzésből álló, 2018 januárja óta tartó veretlenségi soro-
zattal büszkélkedhetnek a legrangosabb kupasorozatban. Ebben az időszakban 48 győzelem és hét döntetlen a
zöld-fehérek mérlege. Az ETO 13. alkalommal jutott a legjobb négy közé a BL-ben, 2007 óta. A fináléba nyolc-
szor került be, amit ötször nyert meg. Az elmúlt hetek eseményeiről beszélgettünk Danyi Gáborral.

TIZENHARMADSZOR 
A BL ELŐDÖNTŐJÉBEN AZ ETO

LUKÁCSNAK ÉS FALUVÉGINEK VAN ESÉLYE BEKERÜLNI AZ OLIMPIAI CSAPATBA

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Vig Norbert

elődöntőig. Volt olyan negyeddöntős párharc,
amely meglepetést hozott?
Ilyen nem volt. A Brestet mindenképpen oda vár-
tam, hiszen nagyon komoly játékerőt képvisel a
francia csapat, ők könnyedén ütötték ki a Metzet.
A Vipers–Rosztov Don párosítás kimenetele, és
ahogyan ez megtörtént, egy kicsit meglepő. Mind-
két meccs Rosztovban volt, az elsőn nagyon ma-
gabiztos győzelmet aratott a Vipers, a visszavágón
a döntetlen is belefért. A Moszkva–Bukarest ösz-
szecsapás pedig tényleg a lehető legkisebb különb-
séggel, idegenben lőtt több góllal dőlt el, az utolsó
pillanatokig nyitott volt a továbbjutás kérdése. Ez a
realitás, a legjobbak kerültek be a Final4-ba.

Az ETO ezúttal is a BL-serleget célozza meg,
előny lehet-e az, hogy a győri csapat gyakor-
latilag állandó résztvevője a Final4-nak?
Komoly rutinunk van abban, hogy hogyan kell egy-
egy négyes döntőhöz hozzáállni, felkészültek va-
gyunk minden téren, komoly stábot tudunk meg-
mozgatni. Két kemény meccset kell két nap alatt
lejátszani, így a pihentség, a regeneráció, és az azt
biztosító háttér nagyon fontos. Aki először játszik
a Final4-ban, speciális helyzetben van, ezt át kell
mindenkinek élni. Ritka például az – ellentétben a
férfiak mezőnyével –, hogy egy meglepetéscsapat
nyeri a négyes döntőt, rengeteget számít a rutin,
a tapasztalat. Mi mindig az előttünk álló feladatra
koncentrálunk. A sorsolás szerencse kérdése,
nincs ráhatásunk, nem azzal kell foglalkozni, hogy
melyik csapat jön az elődöntőben és a döntőben,
hanem azzal, hogy hogyan tudjuk a feladatot
megoldani. Aki BL-t akar nyerni, annak mindegy,
hogyan alakul a sorsolás. 

Edzőként részese lehetett annak, hogy a női
válogatott kiharcolta az olimpiai részvételt. Ti-
zenhárom év után térhet vissza az ötkarikás
játékok mezőnyébe a nemzeti együttes.
Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen hosszú idő után
újra olimpián szerepelhetünk. A lányok hozzáállása,

a győztes mentalitásuk példaértékű. A magyar csa-
patokkal korábban probléma volt, hogy téthelyzet-
ben, nyomás alatt nem mindig sikerült bizonyítani,
most ez sikerült, magabiztos, meggyőző játékkal
vertük a szerbeket. Hiányoztak a szurkolók, de a tá-
mogatásukat éreztük, és ez sokat segített.

A keretben egyetlen győri játékos, Lukács Vik-
tória kapott helyet. Van esélye másnak is be-
kerülni a magyar olimpiai csapatba az ETO ké-
zilabdázói közül?
Be is lehet kerülni a válogatottba, és ki is lehet
kerülni onnan. Azt gondolom, hogy Faluvégi
Dorottya esetében teljesen nyitott ez a kérdés,
neki esélye van arra, hogy tagja legyen az olim-
piai csapatnak. Sajnos a pandémia vagy a sé-
rülések is közbeszólhatnak az összeállításba,
ezt Kovacsics Anikó esete is mutatja, ez nehéz
helyzet elé állítja a válogatottat. A keret váza,
a mag adott, két-három ember még bizonyít-
hatja, hogy ott a helye a csapatban.

A BREST JÖN AZ ELŐDÖNTŐBEN
Az ETO a francia Brest Bretagne csapatá-
val találkozik az elődöntőben, a budapesti
négyes döntő első játéknapján, május 29-
én, a másik ágon pedig a norvég Vipers
Kristiansand és az orosz CSZKA Moszkva
játszik egymással. A döntőt május 30-án
rendezik. „A Brest nagyon erős csapat,
ezt megtapasztaltuk az idén, hiszen két-
szer is találkoztunk már velük és mind-
kétszer döntetlen lett a találkozó vég-
eredménye, minden poszton két kiváló já-
tékossal rendelkeznek. Úgy gondolom,
hogy jelenleg a legjobb a francia együttes.
Magunkra kell fókuszálnunk, megvan a
célunk, idén is meg akarjuk nyerni a BL-t”
– mondta a sorsolásról Danyi Gábor. 
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Az olimpiai programban nem szereplő köny-
nyűsúlyú kettesek versenyszámának döntő-
jében az olasz egység volt a magyar fiúk leg-

nagyobb ellenfele. Szabó Bencéék féltávnál érték
be riválisukat, 1500 méternél pedig már tisztán ve-
zettek, lendületük a hajrára is kitartott, végül majd-
nem három hajóhosszal előbb értek célba.

,,Amikor 1200 méter táján a srácok átvették a veze-
tést, majdnem elájultam, izgalmas verseny volt, de a
végén meggyőző lett a fölény" – emlékezett vissza a
döntőre Alföldi Zoltán, a GYAC edzője, aki Szabó Bence
felkészülését is irányítja. A győri evezős az Eb helyszí-
nén, pár nappal a kontinensviadal előtt olimpiai ver-
senyszámban is rajthoz állt partnerével a tokiói kva-
lifikációért, ám ezt nem sikerült kiharcolniuk. 

,,Hat-nyolc másodperccel maradtak le a kvótáról a
fiúk a kétpárevezősök mezőnyében. Ez nagy kü-
lönbségnek tűnik, de lesz lehetőségük javítani egy
utolsó kvalifikációs versenyen május közepén
Svájcban. A vírus alaposan átrendezte a versenyek
rajtlistáit, gyakorlatilag az utolsó pillanatig kérdé-
ses a résztvevők sorsa, így teljesen kiszámíthatat-
lan minden. Nehéz egy olimpiára kijutni, hiszen
egyre több ország zárkózik fel a közvetlen elithez,
hogy mást ne mondjak, a kínaiak brit szakemberek
segítségével jönnek fel elképesztő tempóban” –
tette hozzá a GYAC vezetőedzője. A Szabó Bence–

A GYAC evezőse, Szabó Bence a szolnoki Furkó Kálmánnal egy hajóban,
könnyűsúlyú kettesben aranyérmet szerzett az Európa-bajnokságon, az
olaszországi Varesében. Ez a győri evezőssport 140 éves történetének első
felnőtt kontinensbajnoki címe.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Czucz Bálint/Magyar Evezős Szövetség

Furkó Kálmán páros rövid pihenő után teljes erővel
készül a luzerni pótkvalifikációra, amelyen az adott
versenyszámok első két helyezettje vívhatja ki a to-
kiói indulás jogát.

„Nagyon nehéz hét volt, hiszen először a kvalifiká-
ción indultunk, ahol nem sikerült elérni a kitűzött
célt, az olimpiát, majd szinte edzés nélkül álltunk át
a kettesből a kétpárra. Régebben ebben a számban
nyertünk együtt U23-as Eb-t, és voltunk világbaj-
noki bronzérmesek, így azért rutinból is ment.
Büszkék vagyunk az Európa-bajnoki címre. Most
tisztességesen felkészülünk, és megpróbáljuk ki-
használni az utolsó lehetőséget, hogy elérjuk az öt-
karikás kvótát” – mondta Szabó Bence, aki hozzá-
tette, volt néhány napjuk a pihenésre, de jövő héten
már Szolnokon kezdi meg a felkészülést, és bízik
benne, hogy folyamatosan negatív lesz a PCR-
tesztjük, hiszen ez lehet az egyetlen akadálya, hogy
elinduljanak a versenyen Luzernben.  

A győri versenyzők közül egyelőre nem sikerült a
paralimpiai kvalifikáció Pető Zsoltnak, aki az Euró-
pa-bajnokságon kategóriájában 8. lett. Női könnyű-
súlyú kétpárban Ferencz Panna és a GYAC-os Fe-
hérvári Eszter a 13. helyen zárt. 

„Eszteréké volt a legfiatalabb páros a mezőnyben, ők
18-19 évesen vették fel a harcot az idősebbekkel. Ta-
pasztalatszerzésnek remek volt ez a megmérettetés
számukra, ők a jövő reménységei, 25 éves kor alatt
nagyon ritka, hogy olimpiai kvótát szerez valaki” –
zárta a rövid értékelést Alföldi Zoltán.

TÖRTÉNELMI ARANYAT SZERZETT

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 16—22.

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

kartonos ár

189 Ft/db

Sertéskaraj 
csont nélkül

Sertésmáj

320 Ft/kg

Sertésszív 750 Ft/kg
Sertésnyelv 999 Ft/kg

Házi sertészsír

Magyar alma

1399 Ft/kg

Sertésvállpecsenye 1349 Ft/kg
Sertésszûzpecsenye 1899 Ft/kg

850 Ft/kg

Mesés tejföl 20%-os,
850 g, 704,71 Ft/kg

599 Ft/db

299 Ft/kg




