KARA ÁKOS: A FIATALOK
ÉLETKEZDÉSÉT SEGÍTJÜK

A

z Országgyűlés a közelmúltban a kormány kezdeményezésére elfogadta azt a
fontos törvényjavaslatot, amely a
25 év alatti munkavállalók személyijövedelemadó-mentességét teszi
lehetővé.
Ennek köszönhetően 2022. január
elsejétől közel 1 millió 25 év alatti
fiatal mentesülhet a személyi jövedelemadó fizetése alól, hiszen összlétszámukban körülbelül ennyi fiatalról beszélhetünk.
A 15 és 25 év közötti korosztály
tagjai, akik most is dolgoznak, ennél
kevesebben vannak, de várhatóan
így is jelentős lesz – több százezer
fő – azok száma, akik igénybe veszik ezt a lehetőséget.

Kétmilliárdból épül
új logisztikai raktár
Több milliárd forintos beruházásokkal fejleszti tevékenységét Magyarországon a
Gebrüder Weiss (GW) szállítmányozó és
logisztikai cég – jelentette be Thomas
Schauer, a GW délkelet-európai régiójának vezetője szerdán, online sajtótájékoztatón. Ismertette, a cég Győrben 2
milliárd forintból logisztikai raktárat épít
– még keresik a telephelyet –, Dunaharasztiban pedig 10 milliárd forintért újabb
22 ezer négyzetméter területű csarnokés irodakomplexumot építenek 23 ezer
négyzetméteres raktáregyüttesük mellé.
Hozzátette, az idén bővítik magyarországi
hálózatukat, új telephelyeket létesítenek,
június elején Zalaegerszegen és Pécsett
kezdi meg működését a vállalat új, egyenként 2,5 ezer négyzetméter területű telephelye. Ezzel a GW Kft. 6 egyenrangú,
önálló menedzsmenttel és döntési jogkörrel felruházott régióra osztja magyarországi hálózatát, és megteremti az országos lefedettséget. Thomas Schauer
kiemelte, a cég a bővüléssel és az újabb
beruházásokkal ünnepli magyarországi
jelenlétének 30. évfordulóját.

Kara Ákos,
Győr egyik országgyűlési képviselője ezzel kapcsolatban hetilapunknak elmondta: „Azért szavaztuk
meg ezt a javaslatot a parlamentben, hogy segítsük a magyar
fiatalokat önálló életük megkezdésében. A javaslat a kormány gazdaságújraindítási akciótervének egyik lépése. Az az intézkedés célja, hogy a
munkájukkal többet tudjanak keresni
a fiatalok, hiszen ebből több pénzt
tudnak megtakarítani, félretenni.”

Rákász Gergely koncertorgonista telt ház előtt, óriási sikerrel tartotta
meg az ország első hangversenyét a győri bencés Loyolai Szent Ignáctemplomban szerdán este.

LEZAJLOTT AZ ORSZÁG

´´ ÉLO
´´ KONCERTJE
ELSO

A

z ország első hangversenyére mintegy száz vendég érkezett a bencés
templomba, akik vastapssal köszöntötték a művészt. Rákász Gergely pedig Vivaldi, Bach, Sosztakovics, Strauss,
Ravel örök érvényű klasszikusainak megszólaltatásával bűvölte el közönségét. A
koncertre hívták és várták az egészségügyi
dolgozókat, az orvosokat, a mentősöket,
megköszönve nekik helytállásukat, fáradhatatlan munkájukat, amelyet a koronavírus-járvány kezdete óta végeznek. A hangverseny szimbolikus volt abból a szempontból, hogy kiderült, nemcsak a jogszabályok szerint jött el, de az emberek lelkébe
is megérkezett az idő az újranyitásra. Az
előadáson csak védettségüket igazoló
nagykorúak, illetve felügyeletük alatt álló
18 évnél fiatalabbak vehettek részt nézőként, ajánlott maszkhasználat mellett.
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AZ AUDI HUNGARIA BOVÍTI
SZERSZÁMGYÁRÁT
Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Marcali Gábor

S

zijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke kedden a külügyminisztériumban hivatalosan bejelentette a
győri szerszámgyár bővítését. A beruházás keretében a jelenlegi gyártócsarnokot 3.800
négyzetméterrel bővítik az exkluzívszériás
gyártás számára, míg a logisztikai csarnok
2.500 négyzetméterrel bővül. A beruházás hozzájárul mintegy 700 munkahely megőrzéséhez
és 30 százalékkal növeli az exkluzívszériás
gyártás kapacitását. A bővítésben Magyarország kormánya is szerepet vállal.
„Konzekvensen fektetünk be vállalatunk jövőképességébe, amelyben szerszámgyárunk egy
meghatározó, stratégiai szerepet tölt be. Örömünkre szolgál, hogy magas kereslet mutatkozik az exkluzívszériás gyártásunkban készülő
nagy komplexitású alumínium karosszériaelemek iránt, amely bizonyítéka szerszámgyárunk

professzionalizmusának, szakértelmének és
hosszú évek tapasztalatának. A jelenlegi bővítéssel felkészülünk egy magasabb termelési
volumenre és további új projektek fogadására“
– mondta Alfons Dintner, az Audi Hungaria Zrt.
igazgatóságának elnöke.
A több mint 3 milliárdos projektet a magyar
kormány 1,2 milliárd forinttal támogatja. „Továbbra is a segély helyett munka elvre építjük
a gazdaságpolitikánkat” – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki
hozzátette, az Audi Hungaria szerszámgyárában dolgozó 700 győri munkatárs munkája válik innentől kezdve ismételten betonbiztossá.
Simon Róbert Balázs is részt vett az eseményen.
A győri országgyűlési képviselő utalt a koronavírus-járvány okozta nehézségekre és az azokra
adott gazdasági válaszokra: „Azt gondolom, azok
a cégek és azok a vállalatok tudnak fejlődni, ahol
van jövőkép, ahol támogatják a fejlesztéseket a
nehéz időszakokban is, és az Audinál egy komoly
változásra kerül sor a járműgyártás területén” –
mondta a politikus.

A szerszámgyárban jelenleg 52.000 négyzetméteren fejlesztenek présszerszámokat és karosszériagyártó berendezéseket a sorozatgyártásban történő alkalmazásukig. Emellett
az exkluzívszériás gyártásban évente az Audi
és Volkswagen Konszern 40.000 sportos modellje számára készül szinte valamennyi karosszériaelem – az Audi RS-modellek, az Audi
R8, az új Audi e-tron GT, valamint Lamborghini
és Bentley modellek számára.
Az ajtók, sárvédők, motorháztetők, csomagtérajtók, valamint tető- és oldalelemek gyártása flexibilis robotcellákban történik, amelyek nagyszámú változtatási lehetőséget, valamit digitális
megoldások, mint péládul RFID-chipek bevetésével egy gyors, automatizált tevékenységváltást
tesznek lehetővé. A kibővített csarnokban elsősorban a motorháztetők és az ajtók gyártásához
új, speciális robotcellákat helyeznek üzembe.
Az összesen 6.300 négyzetméteres bővítés
építési munkálatai hamarosan elkezdődnek, a
projekt előreláthatóan 2022 nyarán zárul le.

ADOMÁNY A KÓRHÁZNAK
Az Audi Hungaria negyedik alkalommal nyújtott segítséget a győri Petz Aladár Egyetemi
Oktató Kórháznak a koronavírus-járvány elleni harcban. Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke szerdán délelőtt
adott át 50 millió forintot dr. Jávor Lászlónak,
a kórház főigazgatójának és dr. Dézsi Csaba
Andrásnak, Győr polgármesterének. Az autóipari vállalat eddig összesen 200 millió forintot adományozott a győri kórháznak a
pandémiás helyzetben. Az Audi Hungaria támogatását a legkorszerűbb terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzésére, valamint
az egészségügyi dolgozók rekreációjára szeretnék fordítani.
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Kedden eldőlt, hogy melyik édes költemény lett az önkormányzat által meghirdetett, „Győr 750 születésnapi
tortája”. A döntőben a CsoKISfröccs, a lá:gom és a Győri Speciál, a mentes torták közül pedig a Győri virgonc
és a Nekünk Győr versenyzett.

MEGVAN GYŐR SZÜLINAPI TORTÁJA

A HABOS – ÉDESEK ÉS KÁVÉ TAROLT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A

legjobb tortának a lá:gom fantázianevűt,
a mentes sütik közül a Győri virgoncot, a
Habos – édesek és kávé családi vállalkozás tortakölteményeit választotta a 9 tagú zsűri a városházán rendezett eseményen. Második
helyezett lett a Bécsi Kávéház és Cukrászda
Kft. CsoKISfröccs elnevezésű sütije, harmadik
pedig a Pálffy Cukrászat Győri Speciálja.
A zsűrizésen részt vett dr. Dézsi Csaba András
polgármester, dr. Pergel Elza alpolgármester, dr.
Lipovits Szilárd jegyző, Marsovszky Adrien, a belváros fejlődéséért felelős tanácsadó, Csay Renáta hússzoros világbajnok maratoni kajakos, Jankó
Ernő, a Rábakész Kft. ügyvezetője, Sztaracsek
Ádám cukrász, a Magyarország tortája verseny
nyertese, Bognár Éva, a Krúdy Gyula Turisztikai
és Vendéglátóipari Technikum oktatásvezetője,
valamint Tifinger Tibor, az ötletgazda.
Dr. Dézsi Csaba András hangsúlyozta: „műkedvelőként zsűriztem, de élmény volt, mert mindegyik torta nagyon finom, a saját ízlelőbimbóimra és esztétikai érzékemre hagyatkoztam a
pontozásnál, ami úgy tűnik, nagyjából egyezik
a szakmai zsűri véleményével.”
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A Habos – édesek és kávé egy fiatal vállalkozás
Győr belvárosában, elsősorban a francia süteményekre specializálódtak. A nyertes tortájuk fantázianeve mégis egy svéd szó: lá:gom, azaz se nem
kevés, se nem túl sok, összhangban vannak az
ízek, meg kell találni az egyensúlyt az élet minden
területén – erről a torta megálmodója, Barabás
Katalin beszélt. Ebben a tortában megvan az ízek
harmóniája, a pisztáciáé, a málnáé, a lichié és a vaníliáé. A várost a vaskakasos csokoládébélyeg jelképezi a tortán. A Győri virgonc kitalálója Brassó
Imre, a sütemény könnyű csokimousse-szal, málnakrémmel és ropogós elemekkel készült.

lótakekszet, nápolyit, töltött ostyát, piskótatallért, az egészet vaníliás mousse krém fogja öszsze, a torta tetejét pedig vaníliás karikák díszítik.
A tortákat, tortaszeleteket a cukrászdák felveszik
a kínálatukba, így bárki megkóstolhatja a Győr
városi rangra emelésének 750. évfordulója alkalmából készített nyertes édességeket.

A második helyezett CsoKISfröccsről érdemes
tudni, hogy a Bécsi Kávéház cukrászait a Jedlik
Ányos által Győrben feltalált fröccs inspirálta.
A fehércsoki-mousse krém Pannonhalmi Csibész cuvée-vel készült, az étcsokoládés ropogós rétegei a győri speciál ízét idézik, amelyben
robbanós cukorkát rejtettek el, a szénsavbuborékokat szimbolizálva. A torta lila színe a városra mint püspöki székhelyre utal.
A harmadik helyezett Győri Speciál Pálffy Krisztián munkája. „Olyan terméket próbáltam készíteni, amely tükrözi Győr városát, a történelmi
múltját, szerintem ezt sikerült mind külalakban,
mind ízében elérni.” Az egykori Győri Keksz- és
Ostyagyár népszerű termékeinek felhasználásával született meg a torta, érezhetünk benne pi-

A győztes torta és készítője, Barabás Katalin

PROBLÉMATÉRKÉP KÉSZÜL A VÁROSRÓL

TEREPRE MENT A POLGÁRMESTER
Dr. Dézsi Csaba András új sorozatot indított hivatalos Facebook-oldalán,
ennek keretében a város különböző körzeteit azok önkormányzati képviselőivel együtt járja be, hogy közösen térképezzék fel a problémákat és
rögzítsék a pozitívumokat. Első vizitjén Radnóti Ákos, a másodikon pedig
dr. Fekete Dávid kalauzolta a polgármestert választókörzetében.
Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor

Adyváros fejlődik, de van tennivaló
Az első terepszemlén dr. Dézsi Csaba András
Radnóti Ákos alpolgármesterrel vette szemügyre
Adyvárost. A legélhetőbb győri lakótelepen érezhető a fejlődés. A ’70-es évek betonrengetege
már a múlté. A házak új, modern festészetet idéző burkolatot kaptak, a panelek között pedig zöldterületek tarkítják a környezetet. A terület több
épülete viseli büszkén a „Virágos város” versenyben elért eredményért megérdemelt bronztáblácskát, jelezve, van zöld élet a panelok között is.
Apró virágoskertek színesítik a lakótelepet, frissen festett pihenőpadokkal, parkokkal.

Továbbhaladva a Bán Aladár utca vége felé, az
alpolgármester büszkén, ám kissé fanyar szájízzel mutatta meg a polgármesternek az újonnan létesített szelektív szigetet, ahol az átlagnál lényegesen több hulladék elhelyezésére
biztosítottak lehetőséget. Az örömébe azonban
némi üröm is vegyült, hisz a beruházók elfelejtették kialakítani a sziget környezetét, így azok,
akik vállalják a szelektív gyűjtést, esős időben
kénytelenek sártengerben megközelíteni a hulladékgyűjtőt.
Dézsi Csaba András megoldásként azt javasolta, vegyék fel a kapcsolatot a kivitelezővel és
kérjék fel a probléma megoldására.

Probléma azonban itt is van. A városrész egyre
szépülő arcán ronda folt az elhanyagolt „Grabo-sátor” már évek óta. Dézsi Csaba András a
helyszínen járva elmondta, fél éven belül rendezni fogja az önkormányzat a területet.

A Győr+ Rádió reggeli műsorában merült fel a
Jysk áruház előtti járda állapota. A 25-30 éves
probléma ma már megoldódni látszik Adyvárosban, hisz az adás után a polgármester egyből intézkedett: vadonatúj aszfaltburkolatot
kap az erősen felhólyagosodott, töredezett
szakasz.

„Hamarosan bemutatjuk azokat terveket, amelyek alapján helyreállítjuk ezt a sportlétesítnényt. Fontosnak tartom, hogy megfelelő körülményeket biztosítsunk a sportolni vágyóknak a városban” – mondta.

Komoly problémát jelent a kerületben a parkolás, ám erre megoldást jelenthet a Kuopio parkba tervezett parkolólemez, amelynek már készek a tervei, csupán a megvalósításhoz szükséges forrásokra vár a város.

Marad a Virágpiac,
Újvárosban életteret kell létesíteni
Második vizitjén dr. Fekete Dávid körzetében
mérte fel a problémákat Dézsi Csaba András. A
belváros egy részét, Újvárost és Révfalut is
magába foglaló területen számtalan gonddal
és rengeteg szépséggel találkozott a polgármester. Közel harminc helyszínt látogattak
meg, a vizitet pedig a Virágpiacon kezdték. Azt
vizsgálták, hogy megfelelő, méltó helyen vannak az árusok, vagy szerencsésebb lenne-e átköltözniük a termelői piacra, a Dunakapu térre.
A válasz egyértelmű, a virágosok maradnak a
jelenlegi helyükön, ám a téren lévő kínai étteremnek nincs helye a placcon, már csak azért
sem, mert nincs engedélye…
A belvárosban nagyobb problémát nem láttak,
évek óta a fejlesztések központjában áll a terület, ám ezt a koldusok is tudják. A forgalom
vonzza őket. Pénzt kapnak a járókelőktől, a
pénzből isznak, és ami bemegy, annak ki is kell
jönni… Eredmény: hangoskodás és szenny. A
Városrendészet egyik alapfeladata megakadályozni ezeket.
Van gond a belváros szívében is, a Bisinger park
járdái töredezettek, balesetveszélyesek, valamint a Szent István úton is meg-megjelennek
a kitiltott kamionok. Ezek is felkerülnek a város
problématérképére.
Nagyobb a gond Újvárosban. Sok család él ott
emberhez méltatlan körülmények között, dr.
Dézsi Csaba András szerint ez az állapot tarthatatlan. Az itt élőknek megfelelő életteret
kell adni, akár úgy is, ha dózerekkel kezdik a
felújítást.
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Pálinkás jó reggelt, veti oda Sári, a jákópapagáj, aztán a Smoke on the Water című Deep Purple-dalt fütyörészi.
Egy háromnapos, még névtelen madár inkubátorban erősödik. Ő az állatkert tulajdona, melynek dr. Dézsiné
Szentes Veronika az önkéntese lett, s a szüleik által megtagadott papagájfiókákat gondozza, neveli.

AZ ÁLLATKERT ÖNKÉNTESE LETT DR. DÉZSINÉ SZENTES VERONIKA

KÉTÓRÁNKÉNT ETETNI KELL
AZ INKUBÁTORBAN ERŐSÖDŐ

PAPAGÁJFIÓKÁKAT
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

V

erát telefonon hívták: Kikelt a tojásból
egy zöldszárnyú arapapagáj, de a szülei
nem etetik. Négy óra múlva kiszárad, ha
nem vállalja senki a gondozását, legalább négy
hónapos koráig. „Kézzel” kell felnevelni – vázolta a helyzetet dr. Andréka György, a Xantus
János Állatkert igazgatója.
Elhozom, felelte dr. Dézsiné Szentes Veronika. A családban akkor már nyolc papagáj
élt. Az állatkerti lett a kilencedik, ám azóta
újabb papagáj született a vadasparkban, s
vele szintén nem törődnek a szülei. Tizedikként ő is Dézsiéknél lakik egy inkubátorban,
az első napokban kétóránként, aztán már
csak háromóránként kell etetni fecskendővel, éjjel és nappal egyaránt. Folyamatosan
mérik a súlyát, s minden mozzanatot naplózni kell.
A legújabb papagájnak még csukva a szeme,
három hét múlva nyílik ki, a közvélekedés szerint akit először meglát, őt fogadja el gazdájának. Az előző állatkerti jövevény Veronikára
vetett először szemet. Most, két hónaposan
már színes tollú, szépen kifejlett fióka, pedig
újszülött korában csupasz, hosszú nyakú, apró
dinógyereknek nézett ki inkább. A nemét még
nem tudják, azt majd az állatkertben toll- és
vérmintából állapítják meg, ezért a semleges
Csöpi nevet adták neki, a második fióka még
névtelen.
Dr. Dézsiné Szentes Veronika hivatalosan is önkéntese lett a győri állatkertnek. Pénzt nem
kap a munkájáért, de kiképezték, s szigorú,
szerződésben foglalt kötelezettségei vannak,
amit viszont szívesen vállal.
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A Dézsi család papagájainak „alapító párja” Gerzson és Panka, akikről mesekönyvet
is írt Vera férje, dr. Dézsi Csaba András, Győr
polgármestere. A több nyelvre lefordított
mesekötet folytatása is rövidesen megjelenik.
Amikor Gerzson és Panka az udvari röpdébe
került, hiányoztak a közelemből, így aztán vettünk egy kis jákópapagájt, Sárit. Remekül beszél, jó társaság – mutatja be Vera.
Bemegyünk a madárházba, Sári rögtön vizsgáztatni kezd.

Mit mond a kakas? – kérdezi tőlem, mint nagymama a kisunokájától.
Kukurikú! – megyek bele a játékba.
Helybenhagyja. Hátat fordít, aztán ráförmed a
nála sokkal nagyobb testű, most éppen rikácsoló arákra:
Csend legyen, micsoda dolog ez!
Minden nagy papagájos örök álma a jácintkék
ara, tudom meg Szentes Veronikától. Ők is
vágytak rá, ám nem volt könnyű hozzájutni.
Egyszer azonban jelentkezett a közös Facebook-csoportban valaki, aki eladásra kínált fel
egy hím jácintkéket. Ő volt Marci, megvették.
Igen ám, de az arák a természetben – főleg
Brazíliában és Peruban – is párban élnek.

Dézsiék bújták a hirdetéseket egy „szingli” madár után, de mindenki párban akarta eladni
őket, mert a nőstény jácintkék arák ritkábbak,
mint a hímek. Végül Angliában találták meg Rozit, elautóztak érte összesen 2.600 kilométert.
Hazafelé egész úton az ölemben ült, nagyon
megbarátkozott velem – emlékszik vissza Vera.
– Később ő lett a leghálásabb madaram, igaz,
mindent meg is tettünk ére, amikor súlyosan
beteg lett. Lenyelt egy papagájjátékot fölerősítő karabinercsavart, amitől fémmérgezést kapott. Három hétig volt Budapesten dr. Pazár
Péter rendelőjében, aki a trópusi állatok specialistája. A doktor úr azt mondta: kizárólag egy
olyan, egyébként nem túl drága gyógyszer segíthet, ami azonban Magyarországon nem kapható, mert kivonták a forgalomból. Kirepültünk
érte Franciaországba, s lassan ugyan, de Rozi
teljesen felépült. Kimondhatatlanul hálás, amiért megmentettük, s ezt a háláját
fantasztikus ragaszkodással
fejezi ki. Ugyanakkor ő lett
a domináns a Marcival
alkotott
családban,
előbb vagy utóbb
mindig az ő akarata
érvényesül. Feltehetően ezért is maradt
életben.
A történetmesélést meg
kell szakítani, eltelt a két
óra, a háromnapos állatkerti papagájt kiveszi az inkubátorból. Fecskendőből
kapja meg a tápot a fióka, iz-

gatottan nyújtogatja érte a csőrét. Aztán a fertőtlenített mérleg serpenyőjébe tiszta papír kerül, abba ül bele a kismadár. Vera elégedett, kellőképpen gyarapodik a zöldszárnyú. Beírja az
adatokat az elektromos naplóba, aztán a kéksárga Tinát és a zöldszárnyú Totót mutatja be.
Szomorú a történetük, egy tragédia nyomán
kerültek hozzánk – mondja. – Egy jó barátunk
meghalt Covid-fertőzésben. Az volt az utolsó
kívánsága, hogy ezt a két madarat fogadjuk be,
és mi gondozzuk tovább.
Szentes Veronika egyetemi diplomával 39 éven
át az egészségügyben dolgozott. A szolgálati
törvény módosítása után osztályvezető férjével nem dolgozhat tovább abban a szívkatéteres laborban, amit heroikus munkával együtt
hoztak létre, s melyben több tízezer, gyakran
infarktusos beteg életét mentették meg. Mivel
Veronikát négy évvel ezelőtt egy súlyos betegséggel operálták, úgy döntött, hogy a nyugdíjig
hátralévő egyetlen évében egy másik osztályon
már nem kezd bele valami egészen más feladatba. Helyette a kutatásban keresi a helyét,
emellett önkéntesként papagájokat gondoz.
Mennyi ideig élnek az arák? – kérdezem.
Általában hatvan-hetven évig. Mi már előre
gondoskodtunk róluk, tudjuk, hova kerülnek, ha
már nem leszünk – válaszolja.
Addig azonban még sok papagájfióka is számíthat rá. Amikor ott jártunk, az állatkertből ismét szóltak neki, hogy újabb ara van születőben, ha őt sem gondozzák a szülők, szeretnék,
ha Vera nevelné fel.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

FELHÍVÁS
EGYNYÁRI VIRÁG
IGÉNYLÉSÉRE!
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
a Győr-Szol Zrt.-vel közösen ismét egynyárivirág-akciót hirdet meg győri lakosok
számára. Győr városa tovább folytatja a
faültetési programot, évente kb. 1000 új
fát ültet el. Továbbá a zöldterületeket jelentősen fejleszti, öntözőrendszereket telepít, s kb. 100.000 egynyári virágpalántát
is kiültet évente. A lakosság bevonásával
is tovább szeretné szépíteni és zöldíteni az
idei évben várossá válásunk 750. évfordulóját ünneplő Győrt, ezért hirdeti meg ezt
az akciót.
A virágok kizárólag az erkélyek és az utcafrontok virágosítására használhatók fel, javítva azzal a városképet. Az átvevő felelősséget
vállal a virágok gondozásáért, ezek betartása
ellenőrzésre kerül.
Az akcióra győri lakosok jelentkezhetnek, egy
ingatlantulajdonos maximum 20 cserép növényt igényelhet.
Jelentkezés: 2021. május 14-ig, levélben:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, 9021 Győr, Városház
tér 1.; e-mailben: viragigenyles@gyorph.hu címeken.
A virágok kiosztása előreláthatólag május
legvégén, előzetesen meghirdetett időpontban történik, személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával, a járványügyi előírások betartásával.
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A győri strandfürdő területén már javában zajlik a munka, csütörtökön –
lapzártánk után – pedig az ünnepélyes alapkőletételre is sor került, amelyen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vett.

HELYÉRE KERÜLT

A VÍZI ÉLMÉNYPARK ALAPKÖVE

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

A

győri strand életpályája 1931-ben kezdődött, és sokáig nagy népszerűségnek
örvendett, ám az évek során állapota leromlott, a létesítmények és a gépészet felett is
eljárt az idő. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztés során egy modern, a
győriek és az ide látogatók számára is vonzó élményfürdőt alakítanak ki a területen, amelyhez
Magyarország kormánya 21,3 milliárd forintot
biztosít. A strand területén már javában zajlik a
munka, és csütörtökön, lapzártánk után az ünnepélyes alapkőletétel is megtörtént. Az időkapszulát és a létesítmény alapkövét dr. Gulyás Gergely
miniszterelnökséget vezető miniszter, dr. Dézsi
Csaba András polgármester, Simon Róbert Balázs
és Kara Ákos, Győr országgyűlési képviselői, valamint Szeles Szabolcs alpolgármester, a terület
önkormányzati képviselője helyezte el.
Az ország egyik legszebb helyén elhelyezkedő,
a Mosoni-Duna és a Rába találkozásánál fekvő
fürdő teljes megújuláson esik át. A folyók közelsége miatt kiépül a megfelelő árvízvédelem,
számos medence, csúszda és egyéb élményelem. A leglátványosabbnak a győri Jedlik
Ányos találmányára utaló, óriás szódásszifon
alakú torony ígérkezik, amely a feljutást biztosítja a különböző szintekről induló csúszdákhoz. A torony mellett egy komplex csúszdaparadicsom is épül. A kisebbeknek ajánlott
„gyermekzónát” a meglévő fürdőépülethez közel hozzák létre a négy évszakos, fedett, zárt
gyerekrészleg bővítése közelében.

A fejlesztés során kihasználják a páratlan panorámát, hiszen az árvízvédelmi töltést és több
medencét is úgy alakítanak ki, hogy a strandolók pihenés közben gyönyörködhessenek a belvárosban egyesülő folyók látványában, vagy
éppen a Káptalandombon magasodó Püspökvárban. A fürdőépület átalakítása során többek
között új gyógyvizes ülőmedence is készül, az
úszást pedig egy 21x25 méteres úszómedence, valamint egy 13,5x8 méteres tanmedence
szolgálja majd. A parkolási lehetőségeket parkolólemez kialakításával bővítik.
A lapzártánk után zajló ünnepélyes alapkőletételről jövő heti lapszámunkban, illetve a gyorplusz.hu
honlapon olvashatnak részletesebben.

MŰANYAG ABLAK, AJTÓ
REDŐNY, RELUXA
SZÚNYOGHÁLÓ
RÖVID HATÁRIDŐ
KIZÁRÓLAG NÉMET ALAPANYAG

INGYENES
FELMÉRÉS
TERVEZÉS

OPEN ART NIGHT

GYŐRI SZABADTÉRI

´´
TÁRLAT PÉNTEKTOL
Szabadtéri tárlatok nyílnak Győrben két helyszínen, pénteken este
20.30-kor. Aki kíváncsi a város szakrális kincseit bemutató, két órán
át nyitva tartó kiállításra, az sétáljon el a Széchenyi-egyetem Menedzsment Campus épületéhez vagy a Bécsi kapu térre.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

750 alkotást mutatnak be 7 hónap alatt, 7
tematikával.

V

Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem
rektora az eseményt beharangozó szerdai
sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a 750.
évforduló kapcsán emelkedett hangulatot élhetnek meg a győriek, ehhez járulhat hozzá
a tárlat is.

árosunk idén ünnepli királyi várossá
nyilvánításának 750. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Széchenyi István
Egyetem, a Győri Egyházmegye és a megyei
kereskedelmi és iparkamra az esti órákban
nyitva tartó szabadtéri kiállítást rendez a
győrieknek és az ide látogató turistáknak. A
homlokzatokra kivetítve, monumentális méretekben mutatják be a város kincseit, többek között azokat, amelyek megbújnak a
templomokban, a múzeumokban, az intézményekben.
Az első tárlat a város szakrális épületeit,
művészeti alkotásait, templomait, kegytárgyait, Boldog Apor Vilmos emlékhelyét, az
Egyházmegyei Kincstár ritkán látott ereklyéit mutatja be.
Május közepétől a vízügyi palota épületén is
látható lesz az esti kiállítás. A különleges tárlat négyhetente megújuló tematikával jelentkezik. Júniusban a Magyar Táncfesztivál tiszteletére a tánccal kapcsolatos téma köré
szerveződik az esemény. A tervek szerint

BONTÁS
BEÉPÍTÉS
TANÁCSADÁS

GYÁRTÓI ÁRAK
MEGRENDELÉS, BEMUTATÓTEREM:
ETO Park Gyôr, Nagysándor J. u. 31.
Tel.: 06-70/773-0688
E-mail: sagaablak@gmail.com
www.saga-ablak.hu
hétfôtôl péntekig: 9.30—16.30
szombaton: egyeztetés alapján

Nemcsak a város, de a Győri Egyházmegye is
kerek évfordulót ünnepel, 1020 esztendeje
alapították – hívta fel a figyelmet dr. Veres
András megyés püspök. Örömét fejezte ki,
hogy a győriek e kiállítás által is megismerhetik
többek között a Káptalandomb értékeit.
A kamara elnöke, Pintér-Péntek Imre az öszszefogás jelentőségéről beszélt, valamint arról, hogy a kiállítás tematikája még változhat,
de várhatóan bemutatják az ipartörténeti
emlékeket, a győri művészeket, az egyházi,
oktatási és gazdasági élet szereplőit is.
Dr. Dézsi Csaba András a kezdeményezés
kapcsán azt tartja fontosnak, hogy ne csak az
idősebb generáció, de a fiatalok is megismerjék városunk történetét, tisztában legyenek
gazdasági, kulturális és oktatási értékeivel.
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GYŐR A HÁLÓN: TÉNYLEG RAJTA LÓGTOK!
Ahogy lapunkban is beszámoltunk róla, a város izgalmas játékra hívta
a győri diákokat „Győr a hálón: 750 – Rajta lógunk” mottóval. A program a járványhelyzet ellenére is nagy siker, mintegy 30 osztály rengeteg pályaművet küldött be.
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A

széles körű összefogással, az önkormányzat, a Mobility-Győr szakmai
csapata és a Városi Diákfórum közreműködésével életre hívott játékot márciusban, az országos Digitális Témahéthez kap-

csolódóan hirdették meg királyi várossá válásunk 750. évfordulója tiszteletére. A felhívásban tanulóközösségek jelentkezését várták, akik különböző kihívásokat teljesíthettek
április 23-ig.
A határidő lezárultával Feketéné Kovács
Zsuzsát, a Péterfy Sándor Evangélikus Gim-

názium tanárát, a győri program ötletgazdáját kérdeztük arról, hogy mekkora volt az
érdeklődés a program iránt. „Az érdeklődés
felülmúlta a várakozásunkat, hiszen első ízben hirdettük meg a rendhagyó játékot, ráadásul egy olyan időszakban, amikor a járványhelyzet miatt az iskolások nem is voltak együtt, hanem egymástól elszigetelve,
otthonról tanultak. Felhívásunkra a rövid
határidő ellenére is mintegy 30 győri osztály
jelentkezett, akik szép számmal küldték el
kreatív munkáikat. A kiírás szerint a kilenc
felkínált kihívásból minimum hármat kellett
teljesítenie a jelentkező közösségeknek. A
legtöbb kihívást egy osztály teljesítette, hatot a kilencből.
Mint megtudtuk, a legnépszerűbb a Gyere
Győrbe lakhely környéki fotókészítő kihívás
volt, amelynek során turisztikai szempontból kellett megvizsgálniuk a fiataloknak, mi
található az otthonuktól 750 méterre, amit
a látogatók figyelmébe ajánlanának, és
amelyre rengeteg kép érkezett. A második
legnépszerűbb a Győr diákszakácskönyve elnevezésű kihívás volt, amire 35 receptvideót
küldtek be a fiatalok. A többi kihívásra átlagosan 10-15 pályázat érkezett, és még a
legbonyolultabbnak tűnő, robotépítő feladatra is befutott két pályamű.
Májusban a munkák kiértékelése zajlik, ezt
követően a legjobb alkotásokat be is mutatják. Minderről természetesen mi is beszámolunk majd, de érdemes lesz felkeresni a facebook.com/rajtalogunk közösségi
oldalt is.
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Az első kör lezárult, és kisorsoltuk a három díjazottat, akik valamennyi, lapunkban megjelenő városismereti totót helyesen töltötték ki. A játék azonban folytatódik, ezúttal a belvárosban kalandozva szerezhetünk új ismereteket Győrről.

Szervezők: Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és Győr+ Média

A BELVÁROSI FELFEDEZŐVEL FOLYTATÓDIK

´´
AZ ARRABONA ÉVSZÁZADAI VETÉLKEDO
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

a fiatalok körében, és az idén először a diákság
mellett minden győri részt vehet az ismeretterjesztő játékban.

„Rendhagyó év az idei Győr életében, hiszen
várossá válásunk 750. évfordulóját ünnepeljük.
Rendhagyó év ez az Arrabona Évszázadai városismereti vetélkedő életében is, hiszen a diákokat megmozgató játék az idén először kilépett az iskolák falai közül, és megszólította a
győrieket is, kortól függetlenül” – fogalmaz dr.
Dézsi Csaba András polgármester a belvárosi
forduló menetlevelét tartalmazó füzetben,
amely már több helyről beszerezhető. Az Arrabona Évszázadai nagy népszerűségnek örvend

A vetélkedő első részében hetilapunkban február 12-től kéthetente jelentek meg azok a
13+1 kérdéses totók, amelyek Győr mélyebb
megismerését szolgálták. A tesztlapokat nemcsak a diákok, de a győriek is kitölthették. Csütörtökön Herkely Ákos, a 750-es év projektkoordinátora sorsolta ki a három nyertest azok
közül, akik legalább négy totót hibátlanul töltöttek ki. A sorsoláson kiderült, Hajós-Nagy Renáta,
Rózsahegyi Ferenc és Göndör Vendelné kapja
az értékes ajándékcsomagot.

A városismereti totók után, a vetélkedő második részében már fel kell állnunk a karosszékből, hiszen a vállalkozó kedvű győriek bebarangolhatják a belvárost, és miközben
meglátogatják Győr nevezetes helyszíneit, érdekes feladatok révén még több információt
nyerhetnek a városról. A „Belvárosi felfedező”
május 7. és 31. között teljesíthető. Ehhez a
már említett menetlevél szükséges, amely
beszerezhető a Győr Plusz Média Kodály úti
szerkesztőségében, a Győri Látogatóközpontban, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Baross úti épületében (Kisfaludy Károly Könyvtár), a Széchenyi István Egyetem
könyvtára mellett az Irodalmi Kávézóban (IRKA) és a művelődési házakban. A feladatok
teljesítése után a kitöltött menetlevelet május 31-ig lehet bedobni a Baross úti Látogatóközpontban elhelyezett „Arrabona Évszázadai 750” gyűjtődobozba. Sorsolást követően három szerencsés játékos ismét szép
ajándékban részesül.
A vetélkedő főszervezője, Prédlné Németh
Margit, a Molnár Vid Bertalan Művelődési
Központ igazgatóhelyettese a játék diákoknak meghirdetett részével kapcsolatban elmondta, a regisztrált 6–7. osztályos tanulók
a totót követően a belvárosi barangoláson
mint középdöntőben vesznek részt, szintén
menetlevél segítségével. Ők május 14-én
egy adott időpontban a Győri Látogatóközpontból indulnak, és oda is kell majd visszatérniük. A totók és a középdöntő pontjait
összesítve a legjobb tíz csapat kerül a döntőbe. A finálé a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban lesz június 4-én. A vetélkedő végén megtudjuk, kik a legügyesebbek,
kik állhatnak fel a dobogóra, és ezzel zárul
majd le az idei, rendhagyó verseny, amellyel
a szervezők királyi várossá válásunk 750. évfordulója előtt is tisztelegnek.
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A kormányrendelet szerint a négymilliós átoltottság után kinyithattak a 2020 novemberében bezárt kulturális létesítmények, amelyeket védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tartozik többek
mellett a múzeum, a színház, a mozi, a könyvtár is.

PROGRAMOK ÉS FONTOS INFORMÁCIÓK A NYITÁSRÓL

CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL
LÁTOGATHATÓK A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK

Zenélő udvarok címmel 75 hangversenyt terveznek május végétől szeptember közepéig,
melyeket a belvárosi ismert udvarok mellett a
városrészek közösségi terein adnak elő a győri
filharmonikusok.
A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
állandó kiállításai keddtől látogathatók védettségi igazolvánnyal, a maszk viselése ajánlott.
Székely Zoltán igazgató elmondta, a Múzeumok Éjszakáján tervezik megnyitni a 750 éves
Győr kiállítást, készülnek a múzeumi világnap,
a közösségek napja, az emlékhelyek napja és a
„Kult utca a Király utcában” programjainak megrendezésére.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Győr+ archív

A

Győri Nemzeti Színház májusban még
online előadásokat tart, 22-én a Primadonnákat, 29-én a Csoportterápiát láthatják a nézők. A Győri Balett is online mutatja
be a GisL című darabját Lajkó Félixszel a Bartók
Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében
május 13-án 19 órától.
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
igazgatója, Horváth Sándor Domonkos arról tájékoztatta lapunkat, hogy május 3-tól a megszokott nyitvatartási rend szerint látogatható
a Kisfaludy Károly Könyvtár, a Gyermekkönyvtár, valamint a fiókkönyvtárak. Felújítás miatt
azonban egyelőre nem nyit ki a Herman Ottó
utcai Központi Könyvtár. Az intézményekbe kizárólag oltási igazolvánnyal lehet bemenni, az
épületekben kötelező a maszk viselése. A programokról szólva az igazgató elmondta, májusban még online követhetők az események, kivéve Kurcsis László Alkalmaz a grafika – reklámgrafikai időutazás című tárlata, amely regisztrációs jeggyel újra látogatható.
A Győri Filharmonikus Zenekar megtartja a május 19-re meghirdetett Rost Andrea-koncertet,
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melynek karmestere Madaras Gergely, hogy
milyen formában, az még kérdéses. Ami biztos,
hogy a zenekar Az aranyember némafilm ősbemutatóján a film zenéjét játssza a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek online programjában május 12-én. Fűke Géza azt is elárulta,

Kurcsis László Alkalmaz a grafika
című tárlata újra látogatható

A Szent László Látogatóközpont egységei közül
a Püspökvár–Toronykilátó és a Boldog Apor Vilmos-emlékkiállítás látogatható májusban péntektől vasárnapig, 10 és 18 óra között, azok számára, akik felmutatják védettségi igazolványukat.
A Vaskakas Bábszínház és a Generációk Háza
Művelődési Központ továbbra is online programjaival várja a gyerekeket, felnőtteket
egyaránt.

Fájó szívvel, de a biztonságot szem előtt tartva hozta meg a döntést a Vaskakas Bábszínház arról, hogy
nem tartanak idén sem Győrkőcfesztivált. De azért, hogy a győri és Győr környéki gyerekek, családok ne
maradjanak program nélkül, megszervezik szeptemberben a Győrkőcligetet a 30 éves Vaskakassal.

GYŐRKŐCFESZTIVÁL NEM LESZ,
´´ ´´
GYORKOCLIGET
VISZONT IGEN
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

A

z érvényben lévő szabályok szerint csak
olyan programok tarthatók meg, ahol le
tudják ültetni az érdeklődőket. Mivel a
Győrkőcfesztivál akár több tízezres tömeget is
megmozgathat, s ennyi ember ültetése, annak
ellenőrzése erőn felüli, szinte lehetetlen feladat
lenne, a Vaskakas Bábszínház úgy döntött,
hogy az idén nyárra tervezett Győrkőcfesztivált
a következő évre halasztja – mondta el érdeklődésünkre Kocsis Rozi igazgató.
„De azért, hogy a győri és Győr környéki gyerekek, családok ne maradjanak program nélkül,
azt találtuk ki, hogy szeptember 4-én – ha addig meglesz a kellő átoltottság – szervezünk
egy szűkebb körű, egynapos Győrkőcligetet a
Bisinger sétányon” – tette hozzá a Vaskakas
Bábszínház vezetője.
Kocsi Rozi kifejtette, ez egy kis előszülinap is lesz
tortával, koncertekkel, játékokkal, mesékkel, ahol
minden a kakasról, a vaskakasról és a születésnapról fog szólni. Itt elsősorban a társulat tagjaival találkoznak majd az érdeklődők. Hozzátette,
szervezés alatt áll egy öt helyszínből álló meseakadálypálya, amin a Vaskakas bábszínház 30.
jubileumi évadának darabjai, előadásai, meséi jelennek majd meg interaktív foglalkozás keretében. Ezeket a meséket az ősszel nyitó új évadban
meg is nézhetik a gyerekek.
A Vaskakas Bábszínház azonban nyáron sem
marad tétlen, sok győri rendezvényen fellépnek

majd, többek között a Győri Nép- és Világzenei
Fesztiválon is.
Az ősszel induló új évadot egy nagy születésnapi
partival nyitja majd a bábszínház, ahol köszöntik
Győrt, ami 750 éve lett királyi város, a 30 éves
színházukat és a visszatérő közönséget is.
A társulat gőzerővel készül a Vaskakas legendája szeptemberi premierjére is. „A város leghíresebb legendájának fő figuráját, a bábszín-

ház névadóját külön előadásban fogjuk ünnepelni” – említette Kocsis Rozi. A darabot játsszák
majd a bérlet első előadásaként, de előadják
szabadtéren is.
A Vaskakas legendája darabot Markó Róbert írta és rendezi, zeneszerzője a Máté Péter-díjas
Ferenczi György, de közreműködik benne az Első Pesti Rackák, a Fitos Dezső Társulat, valamint a Győri Nemzeti Színház tagja, Bede Fazekas Csaba is.
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MIT HOZOTT A DIGITÁLIS OKTATÁS?

FÉL ÉV AJÁNDÉK, FÉL ÉV LEMARADÁS
Hétfőn újra megtelnek a középiskolák padjai, véget ér a fél éve tartó
digitális oktatás. Bár az idei tanévből már csak öt hét van hátra, tanárok és diákok egyaránt nehéz napok elé néznek. Kiderül, mennyit sikerült online módban elsajátíttatni és elsajátítani a tananyagból. De hogyan élték át ezeket a hónapokat a diákok? Erről kérdeztünk három kilencedikes gimnazistát.

toztatni. Jó néhány dolgot letöröltem a telefonomról, mert rájöttem, hogy nagyon sok időmet
elveszi. Órák közben is nézegettem őket, ezért
nem tudtam figyelni. Azóta jobban odafigyelek,
még a matekot is megértem és időben beadom
a házi feladataimat. Egyébként a matekkal gyűlt
meg legjobban a bajom az online oktatásban, és
németből érzem a lemaradást.

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

Volt egy-két program, amire el tudtam menni,
s közben rájöttem, sokkal jobban értékelem a
társaságban eltöltött időt, mintha mindennap
bejárnék a suliba.

Változtattam az életmódomon
Kovács Illés: Novemberben egyáltalán nem
gondoltam, hogy ilyen hosszú lesz ez az időszak. Bevallom, nem bántam, a tavalyi digitális
hónapok is jól alakultak, sok időm volt. Viszont
mostanra a tanárok már felkészültebbek lettek,
nagyobb lett a terhelés. Ennek ellenére a barátaimmal nagyon örültünk, hogy nem kellett
februárban visszamennünk az iskolába.
Én csináltam a dolgaimat és egész jól tartottam a tempót, mert van olyan osztálytársam,
aki szinte semmilyen feladatot nem küldött
vissza. Azt tapasztaltam, hogy kevesebb tanulással meg lehet tartani azt a szintet, ami az iskolában több energiabefektetést igényel. Attól
tartok ugyan, hogy néhány tanár mindent most
akar majd bepótolni, de talán ez az utolsó öt
hét mégsem lesz olyan vészes.
Jó volt, hogy a barátaimra több időt tudtam
szánni és elkezdtem újra edzeni. Pozitív dolog,
hogy kicsit változtattam az életmódomon.
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Minden reggel korán felkelek, jobban odafigyelek az egészséges táplálkozásra és többet
sportolok. Nekem az informatika ment nehezebben, online nem olyan érthető a magyarázat és sok feladatot kaptunk. A matekkal egész
jól elboldogulok.
Az osztálytársaim hiányoztak, amikor néha bementünk januárban egy-egy konzultációra, akkor jó érzés volt találkozni.
Rádöbbentem a saját lustaságomra
Salamon Dániel: Most, hogy látom, megint elmaradnak a ballagások, és az érettségizők milyen nehezen készültek fel a vizsgákra, kezdem
értékelni azt, hogy ilyen fiatal vagyok. Nekünk
szerencsére még van időnk a gimiben.
Eddig sem voltam túlságosan aktív, más szóval
elég lusta gyerek vagyok, s az elmúlt hónapokban még jobban ellustultam. Nem siettem el
semmit, sok mindennel meg is csúsztam.
Abban viszont segített ez az online oktatás, hogy
észrevegyem, igenis van felelősségem. El lehet
csalni egyet s mást, ám a jövőben vissza fog ütni.
S ez az, ami megváltozott, rádöbbentem a saját
lustaságomra. Így év vége felé már próbálok vál-

Sok munka lesz mindent bepótolni
Simon Liliána: Nehezen éltem meg. Mi kilencedikesek vagyunk, egy alakuló osztályközösség.
Sok osztálytársamat még mindig nem ismerem, mégsem ezt tartom az online oktatás legnagyobb hátrányának.
Volt olyan tantárgy, amiből a tanároktól csak vázlatot kaptunk, vagy még azt sem, és magunknak
kellett feldolgozni, megtanulni az anyagot. Reggel
leülök és sokszor estig írom a házikat, mégis úgy
érzem, hogy a tényleges tudásom szinte semmi.
Ha visszamegyünk, biztosan észrevehető lesz a
lemaradásunk. Matekból és kémiából a legnagyobb a baj, egyszerűen nem értem az anyagot,
de a humán tárgyakból is érzem a lemaradást.
Nekünk, diákoknak nagyon sok munka lesz mindent bepótolni, de a tanároknak is kihívás szerintem. Abban reménykedem, hogy elnézőek lesznek, és nem az lesz a fő céljuk, hogy minél több
rossz jegyet írjanak be, hanem hogy valóban elsajátíthassuk az ismereteket, hiszen az érettségihez,
a továbbtanuláshoz szükségünk lesz minderre.

Megnyílik az ország nagy része azok számára, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Szülői szempontból ez annyit jelent, hogy kinyílnak a játszóházak, az állatkertek, vadasparkok, a mozik, színházak a
gyermekek legnagyobb örömére. Utánajártunk, mit gondolnak erről oltott és oltásra váró győri szülők, látogatni fogják-e gyermekeikkel ezeket a létesítményeket?

´´ KÉTELYEK
SZÜLOI

AZ ÚJRANYITÁS KAPCSÁN

Szerző: Tóth Vivien
Illusztráció: O. Jakócs Péter

A

kormányrendelet értelmében Győrben
is egyre több szórakoztató, szabadidős
létesítmény és kulturális központ nyit
meg a védettségi igazolvánnyal rendelkezők
számára.
Farkas Klaudia két kisgyerek anyukája, már nagyon várta az újranyitást, főleg az állatkertekét
és vadasparkokét. Véleménye szerint a szabadtéri létesítmények sokkal biztonságosabbak, mint a beltéri helyszínek. Az anyuka és férje még az oltásra vár, de a beköszöntött melegben ideálisnak tartja az állatkertet vagy a
vadasparkokat a szabadidő eltöltésére. Elmondása szerint ha megkapnák az oltást, újra élveznék a gyerekekkel a programokat, játszóházba eddig is ritkán jártak, így az nem hiányzik
nekik. Örül neki, hogy megkezdődött a nyitás,
szeretnének nyaralni menni és fürdőkbe járni a
családjával, de megérti a kormány biztonsági
intézkedéseit. A víruson még nem estek át,
ezért míg nem kapják meg az oltást, kerülik a
zsúfolt, közösségi területeket.

a helyszínekre, amik eddig zárva voltak. Már
nagyon vártuk ezt, hiszen eddig egy bezárt világban éltünk. Szerencsére most már kiszabadulunk a fogságból, és visszatérhetünk a régi
életünkbe” – véleményezi Dávid, aki bízik az oltás védelmében és hatékonyságában.

Sáfrán Dávid kétgyerekes apuka, ő már megkapta az oltást és szintén örül az újranyitásnak.
,,Tervezem, hogy megyünk a gyerekekkel azokra

Kis Szilvia két kis tizenéves anyukája, ő és férje
szintén oltásra vár. Fontosnak tartják, hogy megszerezzék a megfelelő védettséget. „Amíg vá-

runk, természetesen elkerüljük a forgalmas helyeket, zárt térbe, például boltba vásárolni is csak
én járok” – mondta az anya. Hozzátette: „nem
tragédiaként éljük meg a helyzetet, próbálunk
olyan lehetőségeket választani, ami a gyerekeket
is feldobja: sokat járjuk a Győr környéki erdőket,
folyópartokat, ahol kicsi a forgalom. Nyáron persze mi is szeretnénk strandra menni, de csak
szabadtérire.” A család úgy gondolja, ha be is
lesznek oltva, azért nem árt az óvatosság.

Kérlek,

add nekünk az

1%-odat!

18530021-1-08
2021. május 7.
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ADÓKÖNNYÍTÉSEK, KEDVEZMÉNYEK, TÁMOGATÁSOK A VÁLLALKOZÁSOKNAK A JÁRVÁNYHELYZETBEN

A KAMARA SEGÍTETTE A TALPON MARADÁST

A

z elmúlt egy év nagy munka elé állította
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát is: képviselte a vállalkozások érdekeit, s számos javaslatot tett a
döntéshozók asztalára, amelyek aztán több
ezer cégnek segítettek a korlátozásokkal terhelt hónapok átvészelésében.
Járulékkedvezmény, bértámogatás, bérleti
díj elengedése, iparűzési adó lefelezése –
ezek a vállalkozásokat érintő legfontosabb
támogatások az elmúlt egy évből, amelyeket
a kamara javaslatára vezettek be, s amelyek
több tízezer vállalkozás kiadását csökkentették, s ezáltal a túlélést segítették a Covid19 sújtotta hónapokban. A Győr-MosonSopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
számára az egészségügyi vészhelyzet első
hullámától kezdve elsődleges feladatot jelent a pandémia kedvezőtlen gazdasági hatásainak mérséklése.

„Kezdeményeztünk olyan intézkedéseket,
amelyeknek nyomán a legnehezebb helyzetben lévő iparágak szereplői átmeneti felmentést kaptak a személyi jövedelemadó, a járulékok fizetésének kötelezettsége alól, sokan éltek a bértámogatási rendszer nyújtotta lehetőségekkel vagy az állami és önkormányzati
tulajdonú ingatlanok bérleti díját spórolták
meg. Az egyik legfontosabb kiadáscsökkentő
lépés az iparűzési adó egy százalékra történt
visszavágása volt, ami sok vállalkozásnak valóban jelentős megtakarítást jelent” – sorolta
a mentőöveket Pintér-Péntek Imre, a kamara
elnöke. Kiemelte: „A kiadáscsökkentés mellett
a működés fenntartásához is segítséget tudott
nyújtani a kamara. A kamarán keresztül igényelhető Széchenyi-kártyához kapcsolódó
kedvezményes hitelt az átmeneti likviditási nehézségek leküzdésére vagy akár hosszú távú

fejlesztések megavalósítására igénybe vették
a vállalkozások, a kihelyezett összeg az elmúlt
időszakban megnégyszereződött. Mindez sokaknak adhatta a túlélés lehetőségét”. (x)

JAVASLAT A VENDÉGLÁTÓK KOMPENZÁLÁSÁRA

A

megyei kamara felmérte, hogy mekkora
veszteséget szenvedtek valójában a
vendéglátás-turizmus ágazat vállalkozásai a koronavírus-járvány alatt, s azon dolgozik, hogy valamilyen mértékű kompenzációban részesüljenek az érintettek.

Ötvenhatan töltötték ki a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozata és Mosonmagyaróvári Térsége
által összeállított kérdéssort. A felmérés öszszehasonlította a „Covid-válság” előtti időszak
gazdálkodásának termelékenységét a válság

alatti gazdálkodás termelékenységével, figyelembe véve az állami kompenzációt is.
„A válság alatti időszakban a vállalkozások öszszesen 134 millió forint állami támogatást, jellemzően bértámogatást kaptak. Ez idő alatt
ugyanakkor arányosan 507 millió forint bértöbbletet fizettek ki a munkahelyek megőrzése
érdekében” – összegezte az eredményeket
Jankó Ernő, a Kereskedelmi Tagozat elnöke. „A
vállalkozások az állami szerepvállaláshoz képest 3,8-szoros mértékben járultak hozzá a
munkahelyek megőrzéséhez, ezért ezeket a
vállalkozásokat további támogatásban kell részesíteni” – jegyezte meg.
A kompenzációért harcol jelenleg a kamara.
Konkrét javaslatot fogalmaztak meg: „Kidolgoztunk egy módszert, amely garantálja,
hogy csak a valóban rászoruló vállalkozások
fognak jelentkezni, és azt is, hogy a kártérítés
mértéke a tehervállalás mértékével arányos
lesz, illetve az állami költségvetés számára is
tervezhetővé teszi a segélycsomag nagyságát” – mondta Jankó Ernő. Remélhetőleg
amint több kamarai javaslatot is elfogadtak a
döntéshozók a válság alatt, úgy ez is terítékre
kerül a közeljövőben. (x)
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GYŐRPLUSZ FILMKLUB: AZ ÖTÖDIK PECSÉT

TOMÓCEUSZ KATATIKI VAGY GYUGYU?

„Azt nem tudom, hogy Tomóceusz Katatiki legyek-e vagy Gyugyu?” –
merül fel a kérdés Fábri Zoltán Az ötödik pecsét című filmjének főhőseiben. A Fábri-életmű egyik csúcsa, a magyar mozi egyik legszebb
kamaradarabja a II. világháború legsötétebb napjaiban, 1944-ben játszódó film, amely a nagybetűs történelemnek kiszolgáltatott embert
jeleníti meg.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

B

ékés, kispolgári hangulat egy városszéli
kiskocsmában: egy asztalos, egy órás és
egy könyvügynök ül egy asztalnál, és a
kocsmárossal arról beszélgetnek, ha módjuk lenne haláluk után feltámadni, kinek a sorsát választanák, a gazdag zsarnokét vagy az agyongyötört,
de tisztességes rabszolgáét. A közéjük betoppanó rokkant honvéd föladja őket, és másnap már
a nyilasok börtönében találják magukat.
Sánta Ferenc azonos című regénye 1963-ban jelent meg, Fábri Zoltán már ekkor szerette volna
adaptálni, végül csak 1976-ban született meg a

mozi. A film igazi klasszikussá vált a bemutatását
követő csaknem négy évtized során, hiszen olyan
alapvető kérdésekkel foglalkozik és olyan alakokat
állít középpontjába, melyek minden nézőt mélyen
érintenek. Az ötödik pecsét kivételes drámai erővel
megszólaló erkölcsi példázat, amelyben a szereplőknek aközött kell választaniuk, hogy az alattvalóikat lelkifurdalás nélkül elnyomó zsarnokok,
azaz Tomóceusz Katatikik, vagy a szenvedést méltósággal viselő szolgák, azaz Gyugyuk lennének,
akiknek tiszta a lelkiismeretük, mert nem ők követték el ezeket a bűnöket. Az ötödik pecsét arra kérdez rá, hogy a kisemberek, akik nem a rendszerrel
szemben fellázadó hősnek születtek, csak megpróbálják csendben túlélni az elnyomást, meg tudják-e
őrizni az erkölcsi tartásukat, ha az életük a tét.

A filmet Őze Lajos és Latinovits Zoltán alakítása is halhatatlanná tette, valamint Márkus
László, Dégi István, Bencze Ferenc, Pécsi Ildikó,
Moór Marianna, Bánffy György és Cserhalmi
György alakítása fémjelzi sikerét.
A mozit május 14-én 19.30 órától vetítjük a
Győr+ Televízióban, az ismétlése 23-án 16 órától lesz.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik egy
stabil, kiszámítható munkahelyen, kötetlen
munkaidőben? Akkor nálunk jó helyen kopogtat!

A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő
üzletága felvételt hirdet

TÁRSASHÁZKEZELÓ´
munkakör betöltésére.
Leendő munkatársunk minimum középfokú végzettségű, jó szervező- és koordináló képességgel rendelkező, önálló munkavégzésre képes vezető egyéniség.
Fő feladata a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban társasházkezelői tevékenység ellátása.
A felvételnél előnyt jelent a társasházkezelői végzettség és/vagy az építőiparban szerzett gyakorlat, saját
gépkocsi.

Fényképes szakmai 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 „Társasházkezelés” jeligét.

GYŐRBEN IS FELBUKKANHATNAK

ÚJ ELEKTROMOS BUSZOK
A Volánbusz Zrt. 60 elektromos autóbusz beszerzésére nyújtott be pályázatot a Zöld
Busz Program keretében, amelynek kedvező
elbírálása esetén Győrben 13 darab korszerűsítheti a helyi járműparkot, és kiépülhet az
üzemeltetéshez szükséges töltő-infrastruktúra is. A kormány a Zöld Busz Programban
tíz év alatt 36 milliárd forinttal támogatja a

járműállomány minőségi cseréjét a 25 ezer
főnél nagyobb lélekszámú településeken
elektromos buszok beszerzésével. A most
megpályázott járművek hat megyeszékhely
mintegy 570 ezer lakójának biztosíthatnak
magas színvonalú személyszállítási szolgáltatást, tisztább levegőt, csendesebb utcákat
és élhetőbb környezetet.

ELKEZDŐDÖTT

´´
A FUNYÍRÁS

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóságának koordinálásában elkezdődött a városban a közterületi fűnyírás.
A munka kezdete előtt a szakemberek ellenőrizték a gépek forgó alkatrészeit és azok kenését, megélezték a fűnyírók késeit, ahol kell,
ott pótolták a védőburkolatokat.
A városi úthálózatban számos körforgalom terelőszigete füvesített. A lombkorona nélküli, általában
domború kialakítású zöld szigeteken korábban
növekedésnek indul a fű, ezért a Győr-Szol Zrt.
ezeken a helyszíneken kezdte el a fűnyírást.
A napokban folyamatban van már többek között a lakótelepi zöldterületeken, a parkokban
és az egyéb városi zöldterületeken is a fűnyírás.
A fűnyírókat seprőgépek kísérik, míg más helyszíneken kézi légfúvóval tüntetik el a burkolatra
került nyiradékot. A fűnyíráshoz kapcsolódóan
a szakemberek türelmet kérnek, hiszen a gépek
egyszerre nem lehetnek ott minden helyszínen.
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ÚJRA JÖNNEK A VÍZÓRA-LEOLVASÓK!
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

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

HEGESZTO´´

A napokban megkezdtük a családi házas beépítésű
körzetek vízmérőinek leolvasását – tudtuk meg
Horváthné Szabó Zsófiától, a Pannon-Víz Zrt.
ügyviteli csoportvezetőjétől. Hosszú idő után újra
személyesen keressük fel fogyasztóinkat. A járványügyi szabályok szigorú betartásával dolgozunk, ez egy-egy fogyasztónál néhány percet vesz
csak igénybe. Fontos, hogy a Pannon-Víz Zrt. szakembere is legalább évente egyszer lássa a vízmérőt – fogalmazott a csoportvezető, hozzátéve: ha
valakinek kérdése van, munkatársaink szívesen
megválaszolják. Akit nem találnak otthon, ahhoz
még egy alkalommal visszamennek, ezután pedig
bedobólapot hagynak ott nála. Kérjük, aki ilyen bedobólapot talál a postaládájában, az szíveskedjen
a vízmérőállást az ott megadott módon bejelenteni. Szeretnénk jelezni, hogy a vízmérőakna karbantartása, tisztítása a fogyasztó feladata. A tavasz beköszöntével javasoljuk, vegyék le a téli szigeteléseket az aknáról, és szellőztessék ki azt. Ha
a téli szigetelést tavasszal is fent hagyjuk, a csövek
és az elzárók sokkal erősebben rozsdásodnak.

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

´´
´´
FUTÉSSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalat
Bérezés megegyezés szerint

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

Javaslunk egy egyszerű vizsgálatot is. Szíveskedjenek odabent az épületben minden vízcsapot elzárni, és néhány percet zárva tartani.
Ilyenkor a vízmérőn semmiféle mozgást, forgó
kereket nem szabad látni. Ha valami mégiscsak
forog, akkor szökik a víz a hálózatból. Ilyenkor
gyorsan vízvezeték-szerelőt kell hívni, aki megkeresi a szivárgás okát és megjavítja azt.

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

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS

Feltétel: szakirányú végzettség

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP
Brassó oltási kampányba kezdett, hogy minél előbb visszatérhessen az élet a normális
kerékvágásba. Közben a város célul tűzte ki,
hogy Románia zöld fővárosa legyen, ezért
szeptemberben ők rendezik a Zöld Városok
Fórumot. Szlovákiában újabb enyhítéseket
tett lehetővé a javuló járványhelyzet, ami
Dunaszerdahelyre is érvényes, ahol időközben elkezdődött a népszámlálás személyes
részvétellel zajló szakasza. Bár a müncheni
Oktoberfestet lemondták, Erfurt bízik benne, hogy ősszel megrendezheti a szokásos
őszi ünnepségét, télen pedig a karácsonyi
vásárt. Ingolstadtban május 1-jén dr. Christian Scharpf főpolgármester a kertészeti kiállítás területén elültette az „év fáját”: az
európai krisztustövist.
Colmarban zajlik a város virágosítása,
amibe a lakosság is becsatlakozhat a vi-

rágdekorációs versenyen keresztül, hasonló verseny zajlik Poznanban is. A lengyel városban egyébként május 5-től kezdődött a kulturális intézmények fokozatos
nyitása. Kuopióban még május elején is
zajlik az utcák megtisztítása a téli homoktól. Nyizsnyij Novgorodban ismét hadrendbe kellett állítani a vízszivattyúkat –
most nem az olvadó hó, hanem a hatalmas mennyiségű esővíz okozott gondot.
Nof Hagalilban ötezer ülőhelyes amfiteátrum épült nagyszínpaddal, ahol szerdán
már koncertet is tartottak. Sindelfingen
három iskolájában vizsgálták a levegőtisztító berendezések használat a koronavírus-intézkedések kiegészítéseként. A tapasztalatok kedvezőek, így további berendezések telepítését ajánlják. Wuhanban
megnyílt a gyermekkórház újszülött speciális sürgősségi állomása.

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ

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

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

2021. május 7.
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ÁLLÁS
Illemhely felügyeletére elsősor
ban nyugdíjas munkatársat ke
resünk. Érd.: 0696/365452
SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros redőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere, re
dőnyjavítás. Ingyenes felmé
rés! 0670/2339213
Fűnyírás, fűkaszálás, sövényvá
gás, fakivágás, gyökérkivétel,
fametszés, rotálás, bozótirtás!
0630/4036810; 96/826322
Tetőfedést, tetőjavítást, bádo
gozást, lapostetőszigetelést,
falap javítását, festést garanciá
val, engedménnyel vállalok. 06
30/3762712
Üdvözlöm! Ingyenes helyszíni fel
méréssel, számlaképesen válla
lunk kedvező áron szobafestést,
frissítő festést. Precíz munkát biz
tosítunk! Érd.: 0630/4643259
Sajtos János egyéni vállalkozó
Nyílászárók (műanyag, fa, fém)
tartós szigetelését vállaljuk
egyedülálló technológiával.
www.huzatmentes.hu +36
30/5209228
Kárpitozás! Ülő, fekvőbútorok
javítása, áthúzása anyagválasz

tással. Ingyenes felmérés–szál
lítás. Autók, robogók kárpitjai
nak javítása, áthúzása. Érdeklő
dés: 0670/8846838

Villanyszerelést, villanybojlerek
javítását vállalom Győrben és
környékén. Kisebb munkát is!
Tel.: 0670/3846557.

FELÚJÍTLAK. Családi házak, laká
sok komplett felújítása, burkolás,
festés, kőművesmunkák, víz, vil
lanyszerelés. 0630/8720564

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlájá
nak elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklődés
telefonon: 0670/5642280.

Komplett fürdőszobafelújítás,
átalakítás, burkolás, víz és vil
lanyszerelés. 0630/8720564
Lomtalanítást vállalok, akár in
gyen kitakarítom pincéjét, ud
varát, felesleges holmit elszállí
tom, teljes lakásürítést is válla
lok. Érd.: 0670/8826590
Fűnyírást, tavaszi kertindítási
munkákat, kertgondozást válla
lok. Érdeklődni lehet telefonon:
0670/5418154. Email: gyor
kertesz@gmail.com
Mindennemű kárpitozást, javí
tást vállalok ingyenes felmérés
sel, vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Érd.: 0620/2399198

Duguláselhárítás, víz, szenny
vízvezeték javítása, bővítése,
szaniterek, csaptelepek cseréje.
Kül, beltéri burkolatok javítása.
Érd.: 0670/3636633.
EGYÉB
KÉSZPÉNZÉRT magas áron an
tik bútort, festményt, herendi
porcelánt, Zsolnayt, kristályo
kat, ezüsttárgyakat, ékszert, ré
gi órákat, könyveket, dísztár
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!
Gombfocicsapatokat, képeket,
tartópoharakat vásárolnék a

’70es, ’80as, ’90es évekből.
+3630/5047929
Kétnapos aranyékszerfelvásár
lás! 10.500 Ft/gtól. Régiségfel
vásárlás! Ibis Hotelben május
13án, csütörtökön és május
14én, pénteken 1014 óráig.
Fazonarany 13.500 Ft/gtól.
Arany és briliánssal díszített
akár 30.000 Ft/gtól. Festmé
nyek, régi pénzek, kitüntetések,
képeslapok, Zsolnayk, heren
dik, karórák. 0670/3816345
Vásárolok jó minőségű hasz
nált ruhát, hanglemezeket,
könyveket meg egyebeket. 06
20/5567141
Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát,
Ceragem ágyat vásárolok! Érd.:
0620/5299861.
Kéziszerszámokat, kulcsokat, fo
gókat, kalapácsokat, satukat,
műhelyberendezéseket, kerti
szerszámokat vásárolnék. Érd.:
0620/4153873.

LAKÁSCSERE

96/505050
Adyvárosi, 2 szobás, 36 nmes,
összkomfortos, határozott ide
jű bérleti szerződéses lakást
cserélne 3 különálló szobás, ha
tározotthatározatlan idejű, lift
nélküli házban max. 2. emeleti
bérleményre. Sziget, Újváros,
Gyárváros és Bán Aladár utca
kizárva (Hirdetésszám: 742)
Adyvárosi, 1+fél szobás, 47 nm
es, távfűtéses, minimális tarto
zásátvállalással, határozott ide
jű bérleti szerződéses lakást
cserélne 4555 nmes, 1+fél
vagy 1+2 fél szobás, határozat
lan, határozott idejű bérle
ményre. WC külön legyen. Új
város, Bán A. u. kizárva. (Hirde
tésszám: 362)
Marcalvárosi, 2 szobás, 55 nm
es, távfűtéses, költségmegosz
tós, teljesen felújított konyhás,

Szigeti, 1 szobás, 43 nmes, fél
komfortos, egyedi gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne 3455 nm
es, 12 szobás bérleményre.
Sárás, Szentiván, ipari park ki
zárva. (Hirdetésszám: 366)
Belvárosi, 2 szobás, 48 nmes,
komfortos, egyedi gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne 3545 nm
es, 11,5 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses, földszinti,
gázfűtéses bérleményre. Újvá
ros és tartozás kizárva. (Hirde
tésszám: 370)
KIADÓ
Győr belvárosában 80 nmes,
bútorozott, első emeleti lakás
kiadó. Érd.: 0630/5765750

Fűkaszálást, kertek rendezését,
elhagyott kertek, telkek gondozá
sát, fakivágást, tuják nyírását vál
lalom. Tel.: +3620/5172701
Költöztetés, lomtalanítás, te
herszállítás. Bútor és műszaki
termékek szállítása. Tel.: 06
30/5420720

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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

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

2021. május 7.

modern környezet
ingyenes parkolás

18—20 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979
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műanyag nyílászárós, határo
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne 55100 nmes, 3 szo
bás, összkomfortos bérlemény
re. Tartozásátvállalás lehetsé
ges. (Hirdetésszám: 363)

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Gyôr-Szabadhegyen 42—113 nm
közötti lakások leköthetôk. A 3. emeleti lakás 42 nm-es, 4,4 nm erkély
tartozik hozzá. Amerikai konyhás nappali+2 szoba. 30-as tégla fôfalak,
15 cm homlokzati szigetelés.

Gyôr-Révfaluban eladó második
emeleti téglalakás azonnali átadással. A zöldterületre nézô, 61 nm-es,
erkélyes lakás elosztása: amerikai
konyhás nappali+2 szoba. Kulcsrakész befejezés megoldható!

Gyôr-Szigetben, az egyetem közelében, 41 lakásos társasházban korlátozott számban lakások eladók. Ez a 42
nm-es lakás a földszinten található. Elosztása: nappali+1 szoba. A ház 30as téglából épül 15 cm szigeteléssel.

Szabadhegyen, kétszintes épületben 41 és 55 nm+terasz/erkély közötti lakások eladók. Az elsô emeleti,
erkélyes, 41 nm-es lakás amerikai
konyhás nappali+egyszobás. Kis lakóközösség, magas mûszaki tartalom.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Horváth Csilla:
70/321-7759

Budai Mónika:
30/640-8794

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 24,5 M Ft

Ár: 34,785 M Ft

Ár: 27,89 M Ft

Ár: 23,37 M Ft

Gyôr-Révfaluban földszinti kertkapcsolatos és emeleti erkélyes lakások
eladók 43-51 nm közötti méretben,
jövô tavaszi átadással. Az elsô emeleti, erkélyes lakás 42,8 nm-es, amerikai konyhás nappali+1 hálószobás.

Gyôr-Ménfôcsanak családi házas
részén eladó kétlakásos ingatlan
egyik fele. 78 nm-es, elosztása: 2
szoba+nappali. Kb. 400 nm zöldterület tartozik az ingatlanhoz. Monolitfödémes, a tetôtér is beépíthetô.

Gyôr-Nádorvárosban, 24 lakásos
társasházban 43 nm-es-es, földszinti
lakás eladó. Elosztása: nappali+1 szoba. Az ingatlanhoz 86 nm saját kert
kapcsolódik! Várható átadás: 2021.
december. Prémium kategóriás lakás.

Gyôr Szabadhegyen épülô társasházban 60 nm-es, elsô emeleti lakás eladó. Elosztása: nappali+2 szobás. A
nappaliból nyílik a 7 nm-es erkély. Várható átadás: 2022. június. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Búza Tímea:
70/425-5590

Budai Mónika:
30/640-8794

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 24,957 M Ft

Ár: 42,9 M Ft

Ár: 30,849 M Ft

Ár: 33,9 M Ft

Nyúl csendes, kedvelt utcájában új
építésû, garázsos ikerházak eladók. A
97 nm-es házhoz tartozó telekrész:
603 nm, elosztása: amerikai konyhás
nappali+3 hálószoba. A házakat a garázsok kötik össze, saroktelken épül.

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó egy 2
lakásos társasház egyik fele. Alapterülete 67 nm, melyhez tartozik 13 nm
terasz, 15 nm-es garázs+gépkocsibeálló. Elosztása: 2 szoba+nappali.
2006-ban épült, az udvar parkosított.

Gyôr-Pinnyéden 104 nm-es családi
ház eladó. 2007-ben épült, 300 nmes telken helyezkedik el. A földszinten:
nappali-konyha-étkezô, az emeleten 3
hálószoba található. A ház 38-as téglából épült, 6 cm szigetelést kapott.

Gyôrzámolyon eladó új építésû, önálló bejáratú, 97 nm-es, teraszos,
nappali+3 vagy 4 szobás ikerház.
Nincs közös faluk. Az ingatlanhoz
469 nm telekrész tartozik. Kulcsrakész kivitel megoldható!

Budai Mónika:
30/640-8794

Búza Tímea:
70/425-5590

Budai Mónika:
30/640-8794

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 45,9 M Ft

Ár: 40,9 M Ft

Ár: 76,9 M Ft

Ár: 35,9 M Ft

Nyúl csendes, kedvelt utcájában új
építésû, garázsos ikerházak eladók.
A 91 nm-es házhoz tartozó telekrész:
385 nm, elosztása: amerikai konyhás nappali+3 hálószoba+terasz. A
házakat tároló köti össze.

Vámosszabadin ikerházak eladók.
A telek 1255 nm-es, nincs szolgalmi
út. A 91,4 nm-es házhoz tartozó telekrész 600 nm. Elosztása: amerikai
konyhás nappali+3 hálószoba, az ár
kulcsrakész állapotra vonatkozik!

Gyôr-Adyváros legszebb utcájában
eladó egy tízemeletes ház elsô emeletén elhelyezkedô, fiatalos lakás.
A lakás két egyforma nagyszobából,
konyhából és különálló fürdôbôl áll.
A nyílászárók mûanyagok.

Gyôrszentiván központjában sorházi, garázsos ingatlanok eladók. A lakások belsô kétszintesek, 108 nm
alapterületûek, amerikai konyhás
nappali+3 hálószobás elosztásúak.
Átadás: 2021. ôsz.

Budai Mónika:
30/640-8794

Budai Mónika:
30/640-8794

Horváth Csilla:
70/321-7759

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 41,9 M Ft

Ár: 42,99 M Ft

Ár: 21,5 M Ft

Ár: 36,9 M Ft

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu
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ÉLŐBEN VÁRJA
AZ ÉRDEKLŐDŐKET

AZ ÖT TEMPLOM
FESZTIVÁL
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yőrben van egy utca, ahol
egymás után áll öt különböző felekezetű templom. Itt
rendezi meg immár tizenhatodik
éve európai fesztiváldíjas fesztiválját a Karzat Színház. Minden tavasszal öt napon át koncertek,
szakrális színházi előadások, vezetett helytörténeti séták, kiállítások alkotják a programot. Tavaly
az elsők között voltak, akik a járványhelyzetre reagálva áttették
májusi fesztiváljuk teljes programját az online térbe, és ezzel közel
700.000 elérést produkáltak egy
év alatt.

G

A fesztivál közönsége bárki lehet,
aki a jelenlegi szabályoknak megfelelően oltási igazolvánnyal rendelkezik és személyesen a Rát
Mátyás tér 4. szám alatt található
fesztiválirodában, vagy online, a tixa.hu oldalon elővételben megváltotta jegyét. A tavalyi online fesztivál élő ismétlésében pedig nem
kisebb nevek várják majd a közönséget a győri templomterekben,
mint a 30Y, a Mező Misivel kiegészülő Budapest Bár, Barabás Lőrinc,
Gryllus Dániel, Lőrinszky Attila,
Szirtes Edina Mókus, Ferenczi
György és az Első Pesti Rackák.

Most, hogy a járványhelyzet lehetővé teszi az ültetett, élő koncertek és színházi előadások közönség előtti megtartását, a győri Öt
Templom Fesztivál szervezői úgy
döntöttek, első fecskeként újra
nyitják a fesztivál helyszínéül szolgáló templomok ajtaját és élő
koncertekkel várják a közönséget.

A fesztiválról, a jegyekről és a belépés szabályairól további információt
személyesen a Rát Mátyás tér 4.
szám alatt található irodában kaphatnak az érdeklődők a fesztivál végéig mindennap (kivéve május 9-én)
12 és 18 óra között, online pedig az
ottemplom.hu oldalon és a fesztivál
Facebook-oldalán. (x)

Örömmel tudatjuk a nagyközönséggel, hogy a győri Xantus
János Állatkert a 194/2021.
(IV.26.) Korm. rendelet értelmében ismét kinyithatta kapuit!

felel a csimpánzok igényeinek. De továbbra
is kedvenc elfoglaltságuk a látogatók figyelése, kommunikáció és viccelődés a vendégekkel.
Nem kell messzire menniük a főbejárattól sem,
ha állatkölyköket szeretnének látni: a DélAmerika-kifutónkban megtekinthetők a tavaly
született lámacsikó és mazsola tapírkölyök. Új
kis jövevényeink közül a fehér Benett-kenguru
is látható már kifutójában.
Hétvégenként állatbemutatónk keretében bemutatkoznak színpompás arapapagájaink, intelligens rózsás kakaduink, Csilla, a dromedár,
valamint távoli rokonai: Barnabás, Mirjam és
Zakariás, a három láma. Megtudhatjuk, hogy
valóban terjeszt-e betegségeket a patkány, illetve hogy valójában mennyire tiszta állat a
vaddisznó!
A kormányrendelet értelmében az állatkerti látogatás 18 éves kor felett védettségi igazolványhoz kötött. Kérjük, látogatásuk előtt olvassák el az állatkert honlapján található tudnivalókat: www.zoogyor.com. (x)

Szöveg, fotó: Xantus János Állatkert

A

z állatkert munkatársai ezúton köszönik,
hogy az állatkert kedvelői az elmúlt időszakban is ennyi figyelemmel és szeretettel támogatták munkánkat. Mindannyiunk
örömére ismét találkozunk!

A GYŐRI ÁLLATKERT

ÚJRA VÁRJA

LÁTOGATÓIT!

A győri állatkert ad otthont Magyarország
legnagyobb emberszabású-csapatának. A
jelenleg hét egyedet számláló csimpánzcsalád néhány tagja szinte a kezdetek óta lakói
a parknak, és a látogatók kedvencei. Ez kölcsönös, hiszen a győri állatkert lakói közül
talán a csimpánzok örülnek legjobban az újranyitásnak. Lara, Bianka Gypsy, Pola, Malipo, Blanka és Zahira tavaly vehette birtokba
megújult és kibővített, a 21. század követelményeinek maradéktalanul eleget tevő belső és külső kifutóját, ami maximálisan meg-
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JÖVŐ HETI

HOROSZKÓP A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
Készítette: Szakács Anna asztrológus

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!
KOS
Nagyon pozitív hét előtt állnak, használják ki minden lehetőségét.
Most az előző hetekhez képest minden olyan egyszerűen és simán történik, ne gyanakodjanak, ne keressék a hibát. Párjukkal
teljes harmóniában vannak, mindent meg tudnak beszélni. Sok
lelkesítő esemény vár önökre.
BIKA
Kedves Bika szülöttek, most hátradőlhetnek kicsit, minden úgy
alakul, ahogyan eltervezték. Párjukkal nagy a boldogság, egyetértés, munkájukban sem kell túlteljesíteni az eddigieket, sőt elismerésben is van részük. Ha tudnak, párjukkal fordítsanak több
időt egymásra, programokra, közös eseményekre.
IKREK
Több olyan ajánlatot kapnak a héten mind munkában, mind pénzügyeiket illetően, amit érdemes lenne megfontolniuk. Nem kell
azonnal beleugraniuk semmi újba, de a fejlődésüket szolgálnák
bizonyos változtatások. Zárják ki először a hamis információkat,
van érzékük hozzá.
RÁK
Végre lazíthatnak a héten egy kicsit, amit eddig előkészítettek
munkájukban, most szépen, kis energiaráfordítással, sikeresen
működik. Így végre van idejük magánéletükre és magukra is.
Használják pozitív dolgokra az időszakot, újuljanak meg kicsit külsőleg is. Párjuk is örül önöknek.
OROSZLÁN
Végre azt mondja szívük, amit az eszük, nem kell csatákat vívniuk
önmagukkal. Munkájuk és pénzügyeik rendben vannak, ideje magánéletük felé fordulniuk egy kicsit. Amit elhalasztottak, találkozásokat, beszélgetéseket, utakat, ideje bepótolniuk. Ha hívják
önöket, ne utasítsák vissza.
SZŰZ
Nagyon kellemes hét vár önökre, minden úgy alakul, ahogyan azt
akarták. Munkájukat siker kíséri, beszéljenek meg munkatársaikkal
most minden részletet, ami fontos. Párjukkal ideje több időt együtt
tölteniük, tervezzék meg, hogy töltik közös hétvégéjüket, akár vonuljanak el csak ketten.
MÉRLEG
Minden, ami eddig kétes vagy vitás volt kapcsolatukban, rendeződni
látszik. Lecsitultak a kedélyek, így le tudnak ülni egymással megbeszélni
mindazt, amire eddig nem jutott energiájuk. Ideje végre magukra is időt
fordítaniuk, tegyenek olyan dolgokat, amivel feltöltődnek.
SKORPIÓ
Álljanak meg egy kicsit, egyszerűen hagyják, hogy történjenek
munkájukban az események. Ne avatkozzanak bele, ha nem muszáj, így meglátják, ki milyen állásponton van. Párjukkal szervezzenek több közös programot, ne hanyagolják el kapcsolatukat, nagyon eltávolodhatnak egymástól.
NYILAS
Tele vannak erővel, energiával. Osszák be a hétre, ne akarják
most megmenteni a világot, jusson erejük magukra is. Magánéletükben meglehetősen inspiráló információkhoz jutnak, oszszák meg párjukkal, döntsenek közösen a kérdésben. Új lehetőségek várnak önökre.
BAK
Tegyék félre féltékenységüket, most nem használna párkapcsolatuknak. Inkább fordítsák beszélgetésekre, közös tervezgetésre
ezt az energiát, így sokkal közelebb kerülnek egymáshoz párjukkal. Munkájukban, pénzügyeikben fejlődés várható, tartsák nyitva
szemüket most a lehetőségekre.

MÁJUS 8. SZOMBAT
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
11:30
18:00
18:30
18:45
19:00
20:00
21:00
21:30
22:00
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Győri ütősmaraton – dokumentumfilm
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Gázfröccs – autós magazin
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Credo – katolikus krónika
Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
A kamerás emberek – dokumentumfilm
Egy nap a világ – Korea / útifilm
Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Polgár Judit 40 – dokumentumfilm

MÁJUS 9. VASÁRNAP
06:00
07:00
08:00
09:00
09:30
10:00
10:30
11:30
16:00
18:20
18:45
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Nyugdíjas Egyetem – Egészségesen élni divat vagy kényszer?
Creative chef – főzőműsor
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Így látták ők… Hamvas Bélát – dokumentumfilm
Credo – katolikus krónika
Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Régi idők focija – Győrplusz Filmklub
Azori-szigetek – kisfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Gázfröccs – autós magazin
Fába vésett történelem
Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Foto-Zoom+ / fotós workshop

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

Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
Építech – házépítők magazinja
Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
Lelki egészségünk szempontjai
Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
Nyugdíjas Egyetem
A tetőfedő – kisfilm
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Credo – katolikus krónika
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Balett hétfő – a Győri Balett műsora
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Balett hétfő – a Győri Balett műsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei

MÁJUS 11. KEDD

VÍZÖNTŐ
Hallgassanak megérzéseikre, ne ugorjanak bele minden lehetőségbe. A türelmetlenség most nem sokat használ. Inkább vonuljanak kicsit vissza gondolataikba, tegyenek rendet magukban, lelkükben. Így a magánéletüket is könnyen rendezhetik, párjukkal
beszéljék meg, amit kell.
HALAK
Figyeljenek most minden apró részletre és megérzésre, segíthet
önöknek olyan helyzetekben, amik kiszámíthatatlanok. Párjukkal beszéljenek meg mindent, tudniuk kell, mi a feszültségük forrása. Ha
kell, kérjenek segítséget tőle. Családjuk körében töltődjenek, pihenjenek, lazítsanak.

07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:10
10:30
11:05

Híradó – Győr és a régió hírei
Balett hétfő – a Győri Balett műsora
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Az idő vasfoga – dokumentumfilm
Az óra – kisfilm
Remeteidő – dokumentumfilm
A szenátor fodrásza – dokumentumfilm

18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

MÁJUS 8-TÓL 14-IG

Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
Híradó – Győr és a régió hírei

MÁJUS 12. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
12:00
12:15
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Kvantum – tudományos magazin
A magyarság totemállatainak nyomában
Képújság
Válogatás korábbi műsorainkból
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...!
Híradó – Győr és a régió hírei
Zooo+ – állatbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei

MÁJUS 13. CSÜTÖRTÖK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...!
Híradó – Győr és a régió hírei
Zooo+ – állatbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
A magyarság totemállatainak nyomában
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Üzleti negyed – gazdasági magazin
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Malajzia / útifilm, 1. rész
Híradó – Győr és a régió hírei
Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész útjai
Híradó – Győr és a régió hírei
Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Malajzia / útifilm, 1. rész
Híradó – Győr és a régió hírei

MÁJUS 14. PÉNTEK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:30
18:45
19:00
19:30
21:20
21:45
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész útjai
Híradó – Győr és a régió hírei
Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Malajzia / útifilm, 1. rész
Csoportkép – dokumentumfilm
Határtalan tudás – Régészeti rejtélyek a Pilisben
Gázfröccs – autós magazin
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Az ötödik pecsét – Győrplusz Filmklub
Híradó – Győr és a régió hírei
A tetőfedő – kisfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
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ÚJ KAMARAI IRÁNYOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN

A

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara győri, mosonmagyaróvári és rábaközi térségben januárban 10-10 munkacsoport alakult. A 10 különböző területhez olyan ismert és elismert vállalkozók és közéleti személyiségek csatlakoztak,
akik ötleteikkel, tapasztalataikkal egy gazdasági akciótervet dolgoznak ki.
A hét elején egy asztalhoz ültek a győri munkacsoportok vezetői, és összegezték ez eddigi
eredményeket, hogy ezzel is motiválják egymást
a különböző szekciók. „Nagyon jó látni megyei elnökként, hogy Győr vállalkozói, közéleti személyiségei komolyan veszik a gazdaságot érintő
problémákat, és azokra megoldásokat keresnek.
Összességében egy olyan akciótervet szeretnénk összeállítani, ami a településeknek, az
egész megyének, sőt a régiónak is segítséget jelent” – emelte ki Pintér-Péntek Imre. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke úgy fogalmazott: ,,A jövő versenyképességének alakulását jelentősen befolyásolja majd
az emberi együttműködés, éppen ezért erre nagy
hangsúlyt kell fektetnünk.”
A megbeszélésen elhangzott, a gazdaságunk átalakulóban van, többek között az autóipari refor-

mok egészen biztos, hogy változásokat hoznak,
ami komolyan érinti Győrt és a térség vállalkozásait. Emellett az elmúlt egy évben a koronavírus
miatti szigorítások egyaránt kihívás jelentettek a
nagyobb és a kisebb cégek számára. Molnár Albert, a GYMSMKIK győri térségének elnöke, a
projekt kamarai vezetője rámutatott arra, hogy a
vállalkozóknak nagyon sok mindent újra kell gondolniuk: „Az biztos, hogy a digitalizációnak óriási

szerepe lesz, és ugyancsak áttörési pontok várhatóak a kutatás-fejlesztésben, az innovációban
és az oktatásban is. Arra is számíthatunk, hogy a
technika fejlődésével olyan szakmák, amik eddig
élen jártak, a háttérbe szorulhatnak.”
Az elképzelések szerint június közepére már
konkrét gazdaságfejlesztési akciótervek is készülhetnek. (x)

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 Győr 750 Szerencsi mogyorós csoki. Előző
rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

PLANÉTA SZIMONETTA

791 NAP UTÁN ÚJRA A PÁLYÁN
z Audi ETO saját nevelésű játékosa, a válogatott Planéta Szimonetta 791 nap elteltével játszott ismét mérkőzést a francia Chambray Touraine színeiben. A 27 éves
jobbátlövő – aki a következő idénytől két szezonon át a Debrecen játékosa lesz – azt mondta, régen érezte a meccsnapi izgalmat, de amikor pályára került, ez azonnal elmúlt.

A

„Néha védekezésben elveszve éreztem magam,
de nagyon élveztem a játékot. Kezdésnek jó volt,
remélem, az utolsó három mérkőzésemen még
többet tudok majd segíteni a csapatnak. Levetkőztem a visszatérés okozta stresszt, fontos találkozók várnak ránk, mert szeretnénk megszerezni az ötödik helyet és az Európa Kupa-indulás
jogát" – fogalmazott Planéta.

,,A találkozó után, amikor realizáltam, hogy
valóban pályára léptem és gólokat is dobtam,
elmondhatatlanul boldog voltam" – fogalmazott Planéta, aki a Bajnokok Ligájában negyeddöntős Metz ellen 23 perc alatt kétszer
volt eredményes a 35–25-re elveszített vasárnapi találkozón. Kiemelte, nagy kő esett le
a szívéről azzal, hogy visszatérhetett, az elmúlt több mint két évet pedig hullámvasútként jellemezte. Mint mondta, volt, hogy nagyon pozitívan gondolkozott, de megesett,
hogy nagyon negatívan, mert akadtak időszakok, amikor semmi nem jött neki össze, és
ami csak fájhatott, az fájt is.

Az átlövő elmondta, örül, hogy a következő
szezon előtti alapozáson az elejétől ott lehet,
mert tudja, sok munka vár még rá ahhoz, hogy
ismét legjobbját tudja nyújtani. Az olimpiai
résztvevő női válogatottal kapcsolatban elmondta, az a célja, hogy visszakerüljön a nemzeti csapatba, azzal ugyanakkor tisztában van,
hogy bármennyire is szeretne ott lenni a tokiói
ötkarikás játékokon, ennek jelenleg nincs realitása. Az 53-szoros válogatott Planétának
mindkét Achilles-inát meg kellett műteni, a
francia együttest 2017 óta erősíti, a nemzeti
csapatban eddig három Európa-bajnokságon
és egy világbajnokságon szerepelt.

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

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu

VERESÉG A RANGADÓN, ELÚSZHAT A BAJNOKI CÍM

A

Ferencváros házigazdaként óriási
meglepetésre 31–22-re legyőzte a
címvédő Győri Audi ETO KC-t a női
kézilabda NB I. szerdai rangadóján, ezzel lépéselőnybe került a bajnoki címért zajló csatában. A Fradi az összevetésben már jobban
áll az ETO-nál, de még mindkét csapatnak
5-5 meccse van hátra a bajnokságban.
„Nem erre számítottam, de el kell fogadnom, hogy van olyan nap, amikor így alakulnak az események. Az utolsó pillanatig, amíg nincs vége a bajnokságnak, küzdeni fogunk” – nyilatkozta a mérkőzés
végén Danyi Gábor, az Audi ETO edzője.
Az ETO-nak és a Ferencvárosnak is 40
pontja van 21 meccs után, és amennyiben az idény végén is pontegyenlőség

Fotó: audietokc.hu

lesz közöttük, az egymás elleni eredmények döntenek a bajnoki címről, ami az
FTC-nek kedvez, mert február elején
,,csak” 33–27-re kapott ki Győrben. A ferencvárosiaknál a holland Angela Malestein tíz, a német Emily Bölk nyolc gólt
lőtt, Bíró Blanka pedig 39 százalékos hatékonysággal védett. A túloldalon a norvég Veronica Kristiansen öt találatig jutott. Az FTC legutóbb 2017. október 31én győzte le a győrieket, akik azóta csupán egyszer, tavaly január 22-én veszítettek bajnoki meccset, akkor Siófokon
kaptak ki 34–29-re. A Ferencváros a
Boglári Akadémia, az Érd, a DVSC, az Alba
Fehérvár és az MTK ellen játszik még. Az
ETO ellenfelei között pedig ott van kétszer a DVSC, aztán a Vác, az MTK és a
Mosonmagyaróvár.
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Június elsejétől a klub nyolcvanas
évekbeli aranycsapatának legendás játékosa, Hannich Péter lesz
az ETO FC Győr sportigazgatója. A
rövidesen befejeződő idényben a
tabella középmezőnyében állandósította helyét a zöld-fehér
együttes, távol a feljutást érő pozícióktól. A következő szezonnak
ennél sokkal komolyabb célokkal
és ütőképesebb játékosállománynyal vágna neki az ETO, a keret
kialakítása lesz Hannich Péter
egyik legfontosabb feladata.
Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

,,Eddig nem volt sportigazgatója a klubnak, erre
forrás sem állt rendelkezésre. Most egyeztettünk a tulajdonossal, és 2021 nyarát már Hannich Péterrel kezdjük. A játékosállomány öszszeállítása, nyilván ennek a sportszakmai része
is az ő feladatai közé tartozik. Péter válogatja
össze azt a keretet, amely a következő szezonban nekiindul az NB II-es bajnokságnak. Egyértelmű célt csak később, a konkrét játékosállomány ismeretében tudunk meghatározni. Biztos, hogy lesznek változások a keretben, de bízom abban, hogy Hannich Péter segítségével
egy ETO-hoz méltó gárdát tudunk összerakni.
Várjuk a szponzorokat, a tőlük befolyó támogatást kifejezetten az első csapatra szándékozzuk elkölteni. Bizonyítsuk be mi, győriek,
hogy összefogással ezt is meg tudjuk oldani!"
– mondta az ETO FC ügyvezető igazgatója.
Soós Imre hozzátette, az előző év végére az
ETO elért oda, hogy rendezte adósságait és
tiszta lappal indult. A klub az állami sportakadémiai rendszerbe is bekerült, ez pedig további
stabilitást adott a működéshez. Azért most keresték meg Hannich Pétert a sportigazgatói
feladattal, mert ezekben a hetekben érnek véget a bajnokságok, el kell kezdeni kialakítani a
következő évi keretet.

KONKRÉT CÉLT CSAK
AZ ÚJ JÁTÉKOSKERET
KIALAKÍTÁSA UTÁN
TŰZ KI A VEZETŐSÉG
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A KLUB LEGENDÁJA FELEL A JÁTÉKOSKERET KIALAKÍTÁSÁÉRT IS

HANNICH PÉTER

AZ ETO SPORTIGAZGATÓJA

,,Hazatértem! – kezdte a bemutatkozó sajtótájékoztatót Hannich Péter. – Amikor körülnézek itt a klubházban, látom a régi idők fotóit,
sok emlékezetes pillanatot tudok így felidézni,
és ez nagyon jó érzés. Ez is motivál, hogy az
ETO újra hasonló magasságokba kerüljön. Néhány napja Soós Imre hívott és felajánlotta ezt
a posztot, nem gondolkodtam sokat, hogy belevágjak-e. Fontos számomra, hogy a jövőt
több pillérre alapozzuk. Csak az a futballista
maradhat Győrben, aki a mi filozófiánkkal azonosulni tud. Kiemelt tényező, hogy van egy kiváló akadémiánk, az itt nevelkedő tehetségeknek lehetőséget kell adni. Cél az NB I., nem szeretek veszíteni, még lábteniszben sem. Ezt a
gondolkodást akarom majd látni a szakmai stábon, a játékosokon is. Már olyan szemmel nézem a mérkőzéseket, figyelem a futballistákat,
hogy kik lehetnek azok, akiket idehozhatunk
Győrbe. Nyilván minőségi játékosokról lehet
csak szó. A klub nem létezhet a város nélkül,

teljesítenünk kell ahhoz, hogy ez anyagi támogatás formájában is megmutatkozzon" –
mondta az ETO új sportigazgatója.
A hétvégén több ETO-mérkőzésre is kilátogathatnak a szurkolók, védettségi igazolvánnyal. Szombaton a ,,kemping" pályán 13
órakor az NB I-es női csapat a Szegedet fogadja, a lányok győzelem esetén bent maradnak az élvonalban. Az ETO Akadémia megyei
I. osztályban szereplő gárdája szintén szombaton 17 órakor a Pannonhalmával játszik. Az
ETO FC Győr NB II-es felnőttcsapata idei utolsó hazai mérkőzésén a Szegedet fogadja vasárnap 17 órakor. Erre a találkozóra egységesen 1000 forintba kerülnek a belépők, a teljes
bevételt pedig jótékony célra ajánlja fel a klub.
A nyári szünetben egyéb fejlesztésekbe is belevágnak az ETO-nál, megújul például a klubépület egy része, a műfüves játéktér, és tervezik új pályák építését is.

KÜLÖNDÍJAT KAPOTT
KUTATÁSÁÉRT KORSÓS
Akció: május 7—13.

Bôrös sertéskaraj

799 Ft/kg
Bôrös sertéslapocka
Bôrös sertéscomb
Korsós György a magyar válogatott
EB-esélyeiről:
Hosszú idő után mondhatjuk el újra a
magyar válogatottról, hogy folyamatosan
nyújt kiegyensúlyozott jó teljesítményt.
Marco Rossi kiváló szakember, aki remek
érzékkel ötvözi az olaszos temperamentumot a magyar sajátosságokkal. A válogatott nagyon egyben van, de a csoportunk erős, a francia, a német és a portugál
csapat is a világelithez tartozik. Az esélytelenek nyugalmával léphetünk pályára,
minden gól, minden pont ajándék innentől. Irreális lenne azt várni, hogy ebből a
csoportból továbbjussunk, örüljünk annak, hogy ott vagyunk az Eb-n, ráadásul
rendezhetünk hazai meccseket. Ennek
minden pillanatát élvezni kell a játékosoknak és a szurkolóknak is.

A

Széchenyi István Egyetem rekreáció mesterszakos hallgatója, Korsós György egykori válogatott labdarúgó, az M4 Sport szakkommentátora nemrégiben különdíjat érdemelt ki az
Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Kutatásában a mindennapos testnevelésben részt vevő, valamint az amatőr és az elit akadémiai futballképzésben részesülő 14 éves fiúk fiziológiai jellemzőit vizsgálta.
„A kilencvenes években kezdtem el felsőfokú tanulmányaimat Győrben, akkor azonban nem tudtam befejezni. Volt, hogy a klubom kérte, a sportra koncentráljak, volt, hogy én döntöttem így, majd a külföldre
igazolásom is akadályozott benne. Négy éve éppen
munkahelyi váltás elé néztem, és elhatároztam, hogy
újrakezdem: miután edzéseket délután tartok, a tévés
elfoglaltságaim pedig estére korlátozódnak, így napközben éppen ráérek tanulni” – mesélte Korsós
György, aki a Széchenyi István Egyetemen már elvégezte a sport- és rekreációszervező alapszakot, most
pedig elsőéves rekreáció mesterszakon.
Korsós az ezredforduló körüli évek meghatározó
alakja volt a magyar labdarúgásban, 33 alkalommal
lépett pályára a válogatottban, a Győri ETO után külföldön is kipróbálhatta magát. A legsikeresebb időszakot a Sturm Graz és a Rapid Wien csapatában töltötte, amelyek színeiben 22-szer lépett pályára a
Bajnokok Ligájában, ezzel Gulácsi Péter mögött a
második a legtöbb BL-meccset játszott magyarok

között. Jelenleg a Győr-Moson-Sopron megyei I. osztályban játszó Bácsa FC szakvezetője, a győri Üstökös FC utánpótlásedzője, valamint az M4 Sport futball-szakkommentátora. Korsós György elmondta:
elégedett a győri egyetemi képzéssel, amit rendkívül
komolyan vesz, olyannyira, hogy nemrégiben az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)
Testnevelési és Sporttudományi Szekciójában különdíjat érdemelt ki. Kutatásában a mindennapos testnevelésben résztvevő, valamint az amatőr és az elit
akadémiai futballképzésben részesülő 14 éves fiúk
fiziológiai jellemzőit vizsgálta és hasonlította össze.
„Egyrészt kíváncsiságból vágtam bele, másrészt tudatosan, mert nem kizárt, hogy később megcélzom
majd a doktori iskolát, amihez jól jön egy OTDK-s
szereplés és különdíj. Kutatásomhoz részben méréseket végeztem, részben felhasználtam másokét,
valamint áttekintettem a különböző tudományos
eredményeket. Azt állapítottam meg, hogy a mindennapos testnevelésben résztvevőknél jobb fizikai
paraméterekkel rendelkeznek azok, akik labdarúgással is foglalkoznak, viszont az amatőr és az elit
akadémiai képzésben részesülők között ebben a
korban még nincsenek akkora különbségek, hogy az
előbbiek ne tudnának profi focistává válni.”
Korsós György OTDK-dolgozatának témavezetője
dr. Szakály Zsolt egyetemi docens volt.

650 Ft/kg
699 Ft/kg

Helyben készített,
sütni való grillkolbász

1699 Ft/kg
Marhalábszár

1999 Ft/kg
Mizo UHT tej
2,8 %-os, 1 l
darabár: 269 Ft

KARTON ÁR:

259 Ft/db
Friss magyar tojás
10 db, M-es

329 Ft/cs
Magyar paradicsom

499 Ft/kg
Jägermeister 1 l

5999 Ft/db
Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bérezéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS, HENTES, BOLTI KISEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK
jelentkezését is várjuk, akár részmunkaidõsként is! Eladó, kereskedô szakképzésben részt vevô diákok részére akkreditált üzleteinkben gyakorlati munkahelyet biztosítunk. Jelentkezés a munkahelygyor@gmail.com e-mail-címen. Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
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Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.
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