Adyvárosban ültetett virágokat Kara Ákos országgyűlési képviselő. „Nagyon nagy dolognak tartom, hogy az Ifjúság körúton élők és városszerte máshol is sokan szívükön viselik a házak előtti előkertek
gondozását, virágosítását. Nagyon sok helyen látszik az állandó gondosság, a gondoskodás!” – mondta el Kara Ákos.

KARA ÁKOS: AZ ITT ÉLŐK KÖZÖS
´´
MUNKÁJÁVAL LETT SZEBB GYOR

A

győri országgyűlési képviselő érdekes történetet osztott meg lapunkkal. „Péren ültettünk az ottani közösséggel virágokat,
amelyről egy Facebook-posztban számoltam be.
Abban azt mondtam, hogy ha a munkám mellett
az időm engedi, szívesen megyek máshová is segíteni szebbé tenni a települést. Így hívtak el Adyvárosba és ezért vittem oda virágokat, hogy közösen ültethessük el a lakókkal. Adyvárosban, az Ifjúság körúton nőttem fel és éltem tíz évet, nagyon
szerettem a környéket, jó volt ismét a városrészben lenni. Ezen a mostani közösségi eseményen a
Fekete István Általános Iskola korábbi igazgató
asszonya, Mester Ferencné is velünk volt. Köszönjük neki is, kellemes volt igazgató asszonnyal az
iskola és a lakótelep múltjáról és a mostani iskolai
felújításról beszélgetni!”
A győri országgyűlési képviselő megerősítette,
ahogy az ideje engedi, szívesen megy más városrészbe is segíteni virágot, fát ültetni. Azt is hozzátette, hogy Marcalvárosból van a következő meghívása, ezen a héten oda visz magával virágokat.

GYŐRI ALKOTÓK
A PALOTÁBAN

A VOLT ISKOLÁBA

KÖLTÖZNEK

AZ ORVOSOK
ÉS A VÉDŐNŐK
Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
tájékoztatása szerint a József
Attila út 85. szám alatti védőnők május 25-től, a felnőttháziorvosok, gyermekorvosok
május 31-től a rendelő felújításának ideje alatt a 9028
Győr, Arató út 3. szám alatti
épületben rendelnek.

Fotó: Ács Tamás

Ünnepélyes keretek között csütörtökön átadták a komplex fejlesztésen
átesett, Győr-Ménfőcsanakot és Nyúl települést összekötő, Győrújbaráton átvezető 8311-es utat. A fejlesztés összesen hat kilométer hosszan,
hárommilliárd forint kormányzati forrásból valósult meg a Modern Városok Program keretében. A beruházás mintegy húszezer környéken élő
ember számára biztosít jobb közlekedési feltételeket.

A közelmúltban látott napvilágot az a
könyv, amelyben a 750 éves jubileumát
ünneplő városban alkotó művészek mutatkoznak be. A városi ünnepségsorozat
részeként, kiállításon is megmutatják
tehetségüket a könyvben szereplő alkotók. Tóth Tibor pénteken megjelent,
„Győr 750 éves” című könyvében szereplő művészek alkotásaiból egy igazán
érdekes, hiánypótló kiállítás nyílik az
Esterházy-palotában, a Király u. 17.
szám alatt. A tárlat június 5-ig tekinthető meg” – nyilatkozta az eseménnyel
kapcsolatban Herkely Ákos, a Győr 750
programsorozat projektkoordinátora.
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Itt az idegenforgalmi szezon kezdete, azonban továbbra is folyamatosan változnak a beutazási szabályok
az unió területén. Összegyűjtöttük, jelenleg milyen feltételekkel utazhatunk a magyarok által kedvelt turisztikai célpontokba. Néhány országgal hazánk kölcsönös megállapodást kötött, hogy elfogadják az egymás által kiállított oltási igazolványokat.
Az Ausztriába utazáshoz német vagy angol
nyelvű oltási igazolás szükséges. Az első oltást
követő 22. naptól már mehetünk szomszédainkhoz. Érdemes tudni, hogy az orosz vakcinát
nem fogadják el. Oltás helyett negatív tesztet
is felmutathatunk, szintén német vagy angol
nyelven. A teszt 48 órán belüli antigén- vagy
72 órán belüli PCR-teszt lehet. Jó hír, hogy a
teszt a belépéstől számított 24 órán belül pótolható. A 10 év alatti gyermekeknek nem kell
teszt, viszont a 10 és 18 éves közötti – nem oltott és nem gyógyult – gyermekek, akik oltottsági vagy gyógyultsági igazolással beutazó felnőtt kíséretében utaznak, teszt bemutatására
kötelesek. Az országba belépéshez regisztrálni
is szükséges.
A Görögországba érkezőknek a beutazástól
számított 72 óránál nem régebbi negatív
PCR-tesztet kell bemutatniuk, amennyiben
nem rendelkeznek oltási igazolvánnyal, 5 év
alatti gyermekektől nem kérnek PCR-tesztet.
Karanténkötelezettség nélkül léphetnek be
azok, akik oltással rendelkeznek. A második
oltás beadása után el kell telnie 14 napnak
ahhoz, hogy ezt elfogadják. A beutazáshoz
regisztrációt kérnek.

HOL NYARALHATUNK BEOLTOTTAN?

IGAZOLVÁNNYAL, TESZTTEL,

VAGY EZEK NÉLKÜL?

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

M

agyarország és Horvátország között
már megszületett a megállapodás,
hogy mindazok, akik oltási igazolványnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a
két ország között. Igazolni kell, hogy mindkét oltás megvan, és a második beadása óta eltelt 14
nap. Ehhez pedig szükség van arra a papír alapú
oltási igazolványra, amelyet az oltás beadásakor
kaptunk, és amelyen mindkét oltási dátum szerepel. A magyar nyelvű igazolást nem kell lefordíttatni. A 12 év alatti gyerekek mentesülnek a
tesztelési és karanténkötelezettség alól, ameny-

nyiben szüleik/felnőtt kísérőjük társaságában
utaznak, és ők rendelkeznek a fent előírt védettségi dokumentációval. Ez azt jelenti, hogy a 12–
18 év közötti, nem beoltott fiatalok csak teszttel
léphetnek be a horvátokhoz. A beutazáshoz regisztrációt kérnek.
Szlovéniába május elsejétől a magyarok korlátozás (teszt és karantén) nélkül utazhatnak be,
amennyiben rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Romániába is mindenfajta teszt- és
karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a
magyar állampolgárok. Szlovákia viszont lapzártánkig még nem enyhített a karantén- és a
teszteléskötelezettségből.

Július 30-ig Olaszországba – függetlenül a
védettségi igazolvány meglététől – az utazást legfeljebb 48 órával megelőzőleg elvégzett PCR- vagy antigéngyorsteszt negatív
eredményének bemutatása szükséges. Ennek hiányában 10 napos karantén vár az érkezőre. A két éven aluli gyermekek mentesülnek a teszteléstől.
A magyar külügyminiszter a törökökkel is
kétoldali megállapodást kötött, ennek értelmében mindkét ország elismeri az egymás
által kiállított védettségi igazolványokat, a
beadott oltástól függetlenül, akik már kaptak
oltást, karantén és tesztkötelezettség nélkül
utazhatnak a két ország között. A 18 év alatti
gyerekek is beutazhatnak oltás nélkül a védettségi igazolvánnyal rendelkező hozzátartozójukkal. Regisztrációs kötelezettség van
érvényben.
A fenti adatok lapzártánkkor voltak érvényben,
naprakész információk a Konzuli Szolgálat honlapján találhatók.
Egyezségre jutott, legalábbis ideiglenesen az
Európai Parlament és a Tanács az EU-s digitális
Covid-igazolásról, ennek értelmében július 1jével hatályba lép az EU-n belüli szabad mozgást lehetővé tevő rendelet.
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A gyermeknap eredeti célja, hogy
megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértésről, valamint a
gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Ma gyereknapon arra helyeződik a hangsúly,
hogy a család tagjai figyeljenek
egymásra, s együtt közös élményeket gyűjtsenek.
Szerző: Földvári Gabriella, Szigethy Teodóra
Fotó: Ács Tamás, O. Jakócs Péter

A

nemzetközi gyermeknap Törökországból
ered, de az 1920-as évek óta a világ számos országában ünneplik az év legkülönbözőbb időpontjaiban.
Magyarországon az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére már a 20. század első
évtizedében is rendeztek gyermeknapot. A húszas években vált rendszeressé, hogy május
vagy június valamelyik napját gyermeknappá
nevezték ki. Az 1930-as évektől mintegy húsz
évig egy egész hetet szenteltek a gyermekeknek. Magyarországon 1953 óta minden év május utolsó vasárnapján rendezik meg a nemzetközi gyermeknapot. Idén május 30-án ünnepeljük a gyerekeket. Egy felmérésből kiderül,
hogy a magyar családok 90 százaléka ünnepli
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A KÖZÖS ÉLMÉNY

A LEGNAGYOBB AJÁNDÉK

a gyereknapot, azonban a járványhelyzet miatt
a legtöbben otthon maradnak, és közös játékkal töltődnek fel, vagy egy kis kirándulással, illetve játszótéri programmal ünneplik május
utolsó vasárnapját.
Minden hatodik család a nagyszülőkkel közösen tervez programot gyereknapon, a megkérdezettek közel fele csak az unokatestvérekkel, keresztszülőkkel vagy barátokkal találkozik a jeles alkalomból, 24 százalék pedig
szűk családi körben ünnepli május utolsó vasárnapját.
Akik ajándékkal kedveskednek gyereknap alkalmából, azok között legnépszerűbbek a szabadtéri játékok, a Lego-készletek, a strandcikkek, de sok szülő és nagyszülő kreatív játékkal,
könyvvel és kifestővel, illetve sporteszközzel
örvendezteti meg a gyermeket.
Szeles Szabolcs alpolgármester, egy óvodás
korú kislány és egy kisiskolás fiú apukája:
„A munkám miatt nagyon elfoglalt vagyok, nehéz összeegyeztetni a programjainkat, de feleségemnek köszönhetően, aki a család lelke,
mindig sikerül. Nálunk nem egyetlen nap a gyereknap, hanem szinte az év minden napja. Hi-

szen egy szülő gondolatainak középpontjában
mindig a gyereke áll. Az alkalomtól függetlenül
kellenek a közösen megélt pillanatok, az együtt
töltött idő. A pandémia előtt kihasználtuk
ilyenkor a városi programokat, például a katasztrófavédelem nyílt napját.
Most megváltozott időszakot élünk, de a minőségi együttlétre így is fordítottunk hangsúlyt.
Azért, hogy a gyerekek kevésbé érezzék a járvány súlyosságát, csendes helyeken kirándultunk, rengeteg értékes és érdekes helyet fedeztünk fel. A gyerekek nem a játékokat, hanem az élményeket viszik majd magukkal a felnőtt életükre.”
Ficsór Dávid, egy hároméves, cserfes kislány
és egy másfél éves, eleven kisfiú apukája:
„Nem ünnepeljük kifejezetten a gyermeknapot.
Ugyan a nagyszülőktől kapnak a gyerekek egy
kis apróságot, s tervezünk közös programot, de
nem a gyereknap miatt. Fontosnak tartjuk a
közös élményeket, és ezekre gyakran időt szánunk. Lujzink tudja, hogy ahogyan anyák napja
van, amikor az anyukákat, nagymamákat ünnepeljük, úgy gyereknap is van. De azt is tudja,
hogy az év minden napján magáénak tudhatja
a figyelmünket.”

Iván Gábor, két kislány apukája:
„Magyarországon nagy hagyománya van a gyermeknapnak. A családunkban is ünnepeljük, kapnak a lányok valami apróságot, egy-egy kis könyvet, édességet. Ám fontosabb, hogy mindig tervezünk közös programot, kirándulást. A pandémia
előtt ilyenkor rendszeresen mentünk az Aranypartra, részt vettünk az ottani játékokban. Látjuk,
hogy jólesik nekik, már várják is. A nagyszülők, a
mi szüleink is megemlékeznek mindig a gyermeknapról: amellett, hogy az unokák nagyon fontosak
számukra és ezt persze apró ajándékok formájában kifejezésre is juttatják ezen a jeles napon, mi
is szoktunk tőlük valami finomságot kapni. Egyegy különleges gyümölcsöt, szemes kávét… mikor
mit. Szerintem ez egy jó hagyomány, hiszen hiába
lettünk felnőttek és szülők, mindig a gyerekeik
maradunk.”
Albert Judit, egy fiatal felnőtt nő édesanyja:
„Családunk megünnepli a jeles alkalmakat, ezek a
napok hoznak színt a mindennapokba. Ilyen fontos
ünnep a gyereknap is. A húszéves egyetemista lányunkat idén is felköszöntjük, ugyanúgy, ahogy az
elmúlt két évtized minden gyermeknapján. A közösen töltött idő, az új élmények gyűjtése a legfontosabbak számunkra, ezért ilyenkor kirándulunk, különleges ételeket kóstolunk. Ezúttal a Balaton körbeautózása a terv, nem is akárhogyan,
egy klasszikus oldtimerrel.”
Konrád Sándor, négygyermekes apuka:
„Minden évben megmozdul a családunk gyermeknapkor, bár most kivételesen apás gyereknapunk
lesz. Ezt azért nem bánjuk, mert közös programokra gyereknapon kívül is szakítunk időt. Ilyenkor elmegyünk fagyizni, sütizni, s szinte minden évben
visszatérünk Pannonhalmára, a cukrászdától felsétálunk a kilátóig. Ha az időjárás engedi, idén is
az a célunk. Nagylányunk már 17 éves, de ő is benne van a gyereknapban, de ha 30 éves lesz, akkor
is köszönteni fogjuk.”

Szabó Szilvia háromgyermekes anyuka, egy 7 és
2 éves kisfia és egy 4 éves lánya van:
„Mi nem ünnepeljük célzottan a gyereknapot.
Nem mondom, hogy nálunk mindennap gyermeknap, mert az sem lenne igaz. Férjem és én
is dolgozunk, a gyerekek pedig óvodába és bölcsődébe járnak, megy a taposómalom. Viszont
rendszeresen tartunk alkalmakat, amikor csak
egymásra figyelünk, félrerakunk mindent és közös programnak szenteljük az időnket. A plusz
egy játékról nem gondolom, hogy megfelelő a
gyerekeknek, a mai fiataloknak, kicsiknek az idő
a legnagyobb ajándék, ezt gyereknaptól függetlenül adni kellene.”
Kiss-Máté Noémi, kétszeres nagynéni:
„Felnőttek vagyunk, én tíz éve élek házasságban, a húgomnak már két gyermeke is van, mégis szüleink a mai napig felköszöntenek bennünket május utolsó vasárnapján. Összejövünk a
családi házban, anyukánk a kedvenc ételeinkkel
készül, kerti partit tartunk és édességgel is
meglepnek bennünket. Ugyanakkor anyósom
sem feledkezik meg e napról, apróbb ajándékokkal köszönt bennünket.”

A Vaskakas is várja a gyerekeket
Vasárnap megnyitja kapuit a Vaskakas Bábszínház. Gyereknap alkalmából, és az évad zárásaként délelőtt 10
órától A széttáncolt cipellők című előadással várják újra közönségüket a
társulat tagjai. Az előadást minden
gyerek ingyenesen tekintheti meg, a
14 év feletti kísérőknek kell jegyet
váltani, viszont az előadásra a helyfoglalás mindenkinek kötelező.
Bővebb információ:
jegyek.vaskakas.hu

SZEMSZ

G

J. Kovács Andrea

´´
GYEREKBOL
VAGYUNK
Csak nézzük őket. Gyönyörködünk önfeledt játékukban, hallgatjuk nevetésüket, rácsodálkozunk
őszinte szavaikra, s máris
könnyebbnek érezzük az
életet.
A gyerekekre minden és
mindenki hat, ilyenkor
szerzik a legerősebb benyomásokat a világról, s
később ezekből a tapasztalatokból formálják a jövőt.
Ezért nem mindegy, hogyan viselkedünk velük és
egymással mi, felnőttek.
Hogyan szólunk, hogyan
magyarázunk, hogyan szeretjük őket? Emlékszünk-e
még, hogy mi is gyerekből
vagyunk? Bennünk él-e
még a mesék varázsa, a
végtelennek tűnő nyarak
csodája, kis barátaink arca,
a szüleinktől kapott szeretet kuckómelege? Tudunk-e
játszani velük, lehajolni
hozzájuk és felemelni őket?
Képesek vagyunk-e csak
rájuk figyelni, meghallgatni
őket? Türelmesen viseljük-e
a kamaszkort, annak minden nyűgével?
Tanuljunk tőlük! Lassuljunk
le, vegyük észre a körülöttünk lévő apróságokat, bátran próbáljunk ki új dolgokat, nevessünk többet!
Örüljünk a gyerekeinknek!
Adjuk nekik a legnagyobb
ajándékokat, amiket adhatunk: az időnket, a figyelmünket, önmagunkat! És
ne csak gyereknapon.
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Rekordot döntött az idén az igénylők száma, hiszen mintegy kétezren
jelentkeztek a virágosztásra. Az önkormányzat fejenként húsz palántát biztosított, az új helyszínen gördülékenyen ment a kiosztás is.

NEGYVENEZER VIRÁGOT

KAPTAK A GYŐRIEK A VÁROSTÓL

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

„A járványhelyzet okozta bezártságban felértékelődött a kertészkedés szerepe, hiszen
ha szép, rendezett a környezetünk, ha valami szépet hozunk létre, az a lelkünknek is
jót tesz” – fogalmazott dr. Dézsi Csaba András, aki maga is kivette a részét a virágok kiosztásából. A polgármester hozzátette, ezt
mutatja, hogy minden eddiginél többen,
kétezren igényeltek egynyári virágot, ami
mintegy negyvenezer kiosztott palántát jelent. Mint mondta, a város a közterületek
virágosításával, a lakosság a saját környezetük díszítésével tud hozzájárulni a városszépítéshez.
A virágosztásban szintén részt vevő Radnóti
Ákos alpolgármester ezzel kapcsolatban kifejtette, a Győr-Szol Zrt. a napokban százezer
egynyári virágot ültetett el városszerte,
amelynek persze a gondozása is nagyon fontos. Győr negyven pontján ezt ma már automata öntözőrendszer segíti. Hangsúlyozta, a
korábbi években 4-500 jelentkező igényelt
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virágot, ehhez képest nagy ugrás a mostani
kétezer. Az alpolgármester köszönetet mondott a polgármesternek, amiért keretéből
hozzájárult, hogy minden igénylő megkaphassa a virágokat, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Győr-Szol munkatársainak
is, akik a kiosztásban közreműködtek.
Bár reggel nyolckor nagy sor volt az Eszperantó úti telephely előtt, az hamar leapadt,
hiszen az új helyszínen, az előre ládákba készített palántákkal sokkal gyorsabban ment
a kiosztás, mint a korábbi években. Az érkezők közül ezt többen meg is köszönték. „Nagyon örülünk a lehetőségnek, hiszen minden
évben virágosítjuk a házunk környékét” –
mondta egy házaspár, miután átvették a virágokat. Volt, aki azt hangsúlyozta, hogy milyen szép virágos a város, és a virágosztás révén ehhez tudnak ők is hozzájárulni. Egy idősebb hölgy megjegyezte, arra készült, hogy
sokáig kell sorban állnia, de örömmel tapasztalta, hogy milyen gyorsan halad a kiosztás.
Az igénylőktől azt kérték, viseljék gondját a
virágoknak, hogy sokáig díszítsék közvetlen
környezetüket.

Új helyen, megszépült környezetben, kibővült árukészlettel várja kedves Vásárlóit a káptalandombi

SZENT LÁSZLÓ KEGYTÁRGY- ÉS AJÁNDÉKBOLT
Győr, Káptalandomb 13. • +36-30/156-9401 • szl.kegytargy@gmail.com • facebook.com/szl.kegytargy

GYŐR VÁRÁNAK

RAJZOLATJA

A

Győr várának rajzolatja – Válogatás a múzeum 16–19. századi városlátképeiből című kamarakiállítás a Püspöki Udvarbíróház időszaki
kiállítótérben 2021. május 18-tól június 13-ig tekinthető meg.

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban őrzött, Győrt ábrázoló
városképekből látható válogatás Győr városának több évszázadon átívelő
fejlődését követi nyomon a 16–17. századtól kezdve egészen a 19. századig.
E hosszú idő alatt nemcsak a győri városkép és vele együtt az egykori erődítmény változott meg jelentősen, hanem az ábrázolásokat készítő művészek által alkalmazott képzőművészeti technikák is. Így találkozhatunk a veduták között rézmetszetekkel, akvarellképekkel és kőnyomatokkal is. A kiállítást bejárva megelevenedik a szemünk előtt az egykori olasz rendszerű
fülesbástyás erődítmény, a híres Fehérvári-kapu. Tanulmányozhatjuk a győri
belváros térképeit, amelyeken felfedezhetünk ma is álló építészeti emlékeket.
A tárlaton látható művek Győr történetének fontos képi forrásai, emellett önálló képzőművészeti alkotások, amelyeken apró részletességgel
bontakozik ki a szemünk előtt Győr városának múltja. (x)
Pápai Fruzsina Menta
művészettörténész-segédmuzeológus

A Zichy-palota júniusban megnyitja kapuit és a Győri
Művészeti és Fesztiválközpont szervezésében izgalmas
programokkal várja a kultúra kedvelőit.

GAZDAG PROGRAMKÍNÁLAT
A ZICHY-PALOTÁBAN

Elsőként Körerkély 3.0 – a barokkról másképp címmel dr. Budai Lotti, a Rizsporos hétköznapok című blog szerzője tart előadást az európai divatot és szokásokat diktáló Napkirály versailles-i udvarának mindennapjairól június 3-án. A Lóci játszik
zenekar névadó énekese ad
akusztikus koncertet június 9én. Múzsasirató címmel Grecsó
Krisztián költő és Szabó Balázs
énekes, zeneszerző műsora látható június 16-án. A Belvárosi
Gyerekudvarba érkezik Csukás
István és Szántó Viktória Ágacska című zenés meséje az Arany-

szamár Bábszínház előadásában
június 22-én. Vándor Éva egyszemélyes játéka Shirley Valentine-t idézi meg a palotában június 23-án. (x)

Jegyvásárlás, részletes program: mufegyor.hu
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Győrben sok az autó, kevés a garázs. A hirdetésekben a legolcsóbb is 3 millió 400 ezer forint. Van, aki befektetésnek vásárolja ezeket az ingatlanokat.

MENNYIBE KERÜLNEK A GARÁZSOK?
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

É

vtizedek óta nagy kedvvel építik a társasházakat városunkban a vállalkozók. Győr
népszerű, sokan költöztek ide az ország
keleti feléből is. Köszönhető ez a munkahelyeknek, az ottaninál magasabb béreknek, s a
nyugati határ közelségének is. Nem kevesen
győri ingatlanba fektették megtakarított pénzüket, lakásaikat kiadják egyetemistáknak,
beköltözőknek.
A nem ilyen városszerkezetre épült utcák
megtelnek autókkal, nehéz parkolni. Ezért
aztán a garázs önállóan is jó befektetés, van,
aki hármat-négyet vagy többet is felvásárolt
már, s kiadja. Megnéztük, hogy jelenleg melyik városrészben mennyiért juthatunk garázshoz.
Ami azonnal feltűnik, a szűkös kínálat. A legtöbb eladó garázst Szigetben találtuk, az itteni árak 3-4 millió között mozognak. Ezekben az ingatlanokban általában villany van, a
kapu sokszor vaslemezből, házilagos kivitelezésben készült.
Révfalui garázst nagyítóval is csak keveset lehet találni a hirdetések között. Az eladási áruk
viszont nem kiemelkedően magas, átlagosan 4
millió 200 ezer forint. Nádorvárosban nagyjá-
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ból ugyanennyiért juthatunk 15 négyzetméteres garázshoz, bár – zárt udvaron és bepolcozva – 7 millióért is kínálnak. Sokba kerülnek a
szabadhegyiek, 4 és fél millió alatt nem nagyon
vehetünk garázst az autónknak.
Jól mutatja a parkolóhiányos területeket,
hogy Adyvárosból alig van hirdetés, ezek is

6 millió felettiek. Marcalvárosban hasonló
a helyzet. Győr centrumában pedig 4 és 6
millió forint közötti árfekvésben láttunk
ajánlatokat.
Kevés vigasz, hogy a környező megyék
székhelyein hasonló összegekért tudnánk
vásárolni.

2021. június 5., szombat • 12–19 óra

FÉNYFESTÉSSEL

INDULT A PROGRAMSOROZAT

Szerző: Németh Boglárka
Fotó: Marcali Gábor

koronavírus miatt a város most alacsonyabb
keretből gazdálkodhatott.

A

A fényvetítésen és hozzá tartozó zárt körű
rendezvényen Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő is részt vett, aki kiemelte:
nagy öröm számára, hogy ismét maszk nélkül, zeneszó és fényjáték mellett lehet összegyűlni. A most nyíló pannonhalmi Borterasz
kapcsán pedig a térségek kiváló együttműködéséről is beszélt.

győri bencés templom falára vetítették
hétfő este a Győr 750 programsorozat
kisfilmjét. Ezzel nemcsak a királyi várossá válás évfordulója előtt tisztelegtek, hanem a járvány utáni nyitást is ünnepelték.
A falra vetített kisfilm a győri várra, a török elleni harcokra, a XIX. századi városra is emlékeztet. Továbbá egy tavaly forgatott, Trianon emlékére készített videót is bemutat. A videóban
dr. Dézsi Csaba András polgármester is feltűnik, aki a 750-es évforduló nyitó programján a
támogatóknak köszönte meg a hozzájárulásukat Győr kulturális életének működéséhez.
A polgármester hozzátette, hogy a szponzorok szerepe nagyon fontos volt, hiszen a

Herkely Ákos, a Győr 750 projekt koordinátora szerint a királyi várossá válás évfordulója a nyitánnyal méltó kezdetét vette. A
következő fontos dátum pedig június 20-a,
vasárnap lesz, amikor a polgármester és
Lebó Ferenc szobrászművész által megálmodott Győr-kereszt avatását tartják majd
a városháza előtt.

2021. május 28.
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Kevesen vannak az országban, akik ne ismernék Pihét, a győri kakast, aki politikusokat megszégyenítő profizmussal vágja el a szalagot, és közben még egy akadálypályát is gond nélkül teljesít. A gondozójával, Gyömörei Kittivel beszélgettünk.

ITT A PIROS, HOL A PIROST IS TUD JÁTSZANI GYŐR KAKASA

PIHE ÉS PUHA IS

GYAKOROLJA A TRÜKKÖKET

Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Marcali Gábor

Pihe lett a győri sztárkakas, de sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy lehet egy kakast beidomítani?
Volt egy kollégám, aki foglalkozott kakassal, onnan
vettem az ötletet, hogy Pihét is be lehetne tanítani
valamire. Először az ,,itt a piros, hol a piros?” játékot
kezdtem neki tanítani. Ennél a feladatnál a piros kupakra kellett ráütnie a csőrével, utána kezdtük a
szlalomot gyakorolni. A szalag már az átadóra jött
az igazgató úr ötlete alapján, hogy mi lenne, ha Pihe
csípné el a megnyitón. A piros kupakból tréningeztük
át Pihét, hogy a szalagot le tudja húzni.
Mikor került az állatkertbe Pihe?
Körülbelül a tél elején került hozzánk Pihe, a karácsonyt már nálunk töltötte. Már az ittléte második
napján elkezdtük tanítgatni, ilyenkor már a piros
színt meg is ismerte. De a szlalomot is nagyon
gyorsan megtanulta, nem volt nehéz dolgunk vele.
Sokat számít, hogy családból került hozzánk, akik
kikeltették és sokat foglalkoztak vele.
Mi a motiváció Pihe számára? Egy kakast hogy
ösztönzöl a feladat elvégzésére?
Ahogy egy kutyát, a kakast is az étellel lehet a legjobban motiválni. Az állatkertnek van külön tápja a
csirkéknek, amibe belekeverünk lisztkukacot, ami
nagy kedvencük, vagy alkalmanként főtt tojással
kényeztetjük őket. Sokan azt hiszik, éheztetjük az
állatokat, hogy elvégezzék a feladatot, de ez nem
igaz. Csak ki kell válogatni a kedvencét, jutalomfalatért bármire képes.
Az itt a piros, hol a piros játéknál először a piros
kupakot raktam le neki, és ráhelyeztem egy lisztkukacot. Akkor rácsípett, utána meg már csak rá
kellett ütni ujjal a piros kupakra, és tudta, hogy a
csőrével meg kell ütnie. Későbbiekben a ,,keresd a
piros kupakot!” vezényszóval kiegészítve már csak
a pirosat kereste meg a többi közül.
A szalagnál ez hogy működött, ráhelyeztétek a
lisztkukacot?
A szalagnál már nehezebb dolgunk volt. Próbáltuk,
hogy a kupakot rákötöttük a szalagra, ezáltal rögtön
elkezdte ütni a piros kupakot. Később a csípésre szerettük volna rávezetni, hogy ne üsse, hanem a csípje
a szalagot. A „szalag” vezényszó megtanulásával
összekötötte, hogy meg kell húznia egy madzagot.
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Későbbiekben ez a madzag lekerült, és a magyar
zászlós szalagot engedtük le, és azt kezdte el húzni.
Végül fel tudtuk rakni teljesen a szalagot, és bármilyen magasságba felugrott és sikerült neki.
A szlalomozásnál is csak az ételt kell követnie?
Eleinte nem az előadáson látható tuskókkal gyakoroltunk, hanem pálcikákat kellett kerülgetnie,
hogy könnyebb dolga legyen. Pihe követte a kezemben lévő etetőtálat. A későbbiekben már csak
a „szlalom” vezényszó kimondásával, étel nélkül is
megcsinálta a feladatot.
Ezek szerint nagyon összenőttetek Pihével. Csak
neked csinálja meg a feladatokat?
Nem csak nekem, a kollégáimnak is. Az alapfeladatokat én kezdtem el vele gyakorolni, viszont kellettek a munkatársaim is, hogy ez megvalósuljon.
Az idomítást a kollégáktól, illetve a régi munkatársaktól tanultam.
Pihe már állandó tagja lesz a bemutatónak?
Szeretnénk behozni, illetve a társát, Puhát is. A
kolléganőm elég intenzíven elkezdett Puhával foglalkozni, ő is már tudja az itt a piros, hol a piros játékot. A szlalom is egyre jobban megy Puhának, de
közös fellépések egyelőre nem valósulnak meg,
mert a kakas nagyon félti a tyúkját.

A győri kékfestők szálláshelyjelvénye, 1816. Éhling Péter is ez alapján tájékozódott Győrbe
érkezésekor. (Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum helytörténeti gyűjteménye)

MESSZIRŐL JÖTT
´´ SIKERE
MESTER GYORI
Szerző: T. Városi Ágnes néprajzos főmuzeológus
Fotó: Tanai Csaba

É

hling Péter (1879–1955), a máig működő
győri kékfestőműhely alapítója 1896-ban
vándorlegényként érkezett városunkba, a
Szegedtől 10 km-re fekvő Perjámosról (ma Románia). Itteni megtelepedésében nagy szerepet játszott a fejlődő ipari város vonzása, mely számos
távolról érkező vállalkozót juttatott sikerre, de maradásához újvárosi lánnyal kötött házassága is
hozzájárult.
A győri kékfestők – sok más vízigényes szakma
képviselőivel együtt – a Rábcához közel, Újvárosban működtek, így nagy hatással volt rájuk a folyómeder árvízveszély miatti 1908-as betöltése. A
Festő utcát, mely nevét is az ott egymást érő műhelyekről kapta, egyre többen voltak kénytelenek
elhagyni, Éhling Péter azonban inkább a fejlesztés
útját választotta. Megvásárolta a Pottfay műhely
eszközeit, majd pár évre rá a Romanek műhelyt,
melyeket nagy múltú győri kékfestő családok üzemeltettek generációkon át. A folyó helyett telephelyén oldotta meg a nagy mennyiségű mosást,

hatalmas kádak fölé helyezett szerkezettel átmozgatva a letekert végvásznat.
Műhelye a helyi és a környékbeli településeket látta el a viselethez szükséges kelmékkel, de házivásznak festését is vállalta. A viselet változása, illetve később a németek kitelepítése folytán egyre
csökkent a kereslet a kékfestő holmik iránt, üzlete
ennek ellenére is képes volt fennmaradni. Időben
észlelve az új igényeket, a vegytisztítás irányába
fejlesztette műhelyét, ami egy korabeli újságcikk
tanúsága szerint nem is volt veszélytelen. A saját,
Festő utcai műhelyének létesítését követő harmadik évben a ruhatisztításhoz használt benzin gőze
okozott munka közben robbanást. Szerencsére a
tüzet hamar eloltotta az Erdély Ernő parancsnok
által vezetett tűzoltóság, és személyi sérülés sem
történt, így a vállalkozás tovább működhetett és
virágozhatott.
Éhling Péter megszűnő műhelyek megvásárlásával és az iparosképzésben a mestervizsga-bizottságban való munkálkodásával értékmentő
munkát végzett, melyben a női ágon öröklődő
műhely mai tulajdonosa, Tóth Ildikó és családja
is hű követője.
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Az online oktatás a nyelvtanulás szempontjából is kihívásokkal teli időszakot jelentett a diákoknak. Ezt felismerve indított hiánypótló kezdeményezést a Hatos és Társa Nyelviskola és Győr Megyei Jogú Város önkormányzata, akik összefogásukkal 500 tanulónak biztosítanak angol és német nyelvű, felzárkóztató kurzusokat a nyár folyamán.

INGYENES NYELVI KURZUSRA

JELENTKEZHETNEK A GYŐRI ISKOLÁSOK

N

em kell sokat várni, mire krétát ragadnak a gyerekek és elkezd kirajzolódni a
vakáció felirat a táblán. Tudjuk, miről
szól a szünidő: ilyenkor a pihenésé, a játszásé
és a szórakozásé a főszerep. Tanulni – főként
nyelveket – azonban játszva, könnyedebb módon is lehet, s akkor miért ne szólhatna néhány
nyári nap az online oktatás okozta nyelvi (z)űr
bepótlásáról?
Gyakorló nyelvtanárként azt tapasztaltam,
hogy nagy hiányosságaik vannak a gyerekeknek az otthon töltött fél év után. A kollégák
többségének sikerült bővíteni a diákok szókincsét, nyelvtani ismeretét, arra viszont az online
térben nem volt lehetőség, hogy olyan mértékben fejlesszék az interakciót, ahogy az az adott
szinteken elvárható – fogalmazott Hatos Hajnalka, a Hatos és Társa Nyelviskola vezetője,
aki nagyon örül, hogy az önkormányzat a kezdeményezésük mellé állt.

Az ismert győri nyelviskola önerőből 150 tanuló képzését tűzte ki célul, az önkormányzat támogatásának köszönhetően viszont 500 (5–
12. évfolyamos) diák részesülhet az ingyenes
felzárkóztató kurzusokból.
A Hatos és Társa Nyelviskola megkeresett minket Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselővel együtt, hogy úgy látják, vannak olyan
gyerekek Győrben, akik a távoktatás során lemaradtak a nyelvtanulásban. Ahhoz, hogy valaki valóban boldogulni tudjon az életben, elengedhetetlen a nyelvtudás. Éppen ezért örömmel csatlakoztunk, erkölcsileg és anyagilag is
támogatjuk a kezdeményezést. Minden szülőt
biztatok, hogy arra inspirálják gyermekeiket,
vegyenek részt ezen a programon. A könnyed
tanulással nagyon hasznosan el lehet tölteni a
nyári szünidőt. Bárcsak a mi gyerekkorunkban
is lettek volna ilyenek! – mondta dr. Dézsi Csaba
András polgármester.

Az egyhetes felzárkóztató kurzusok célja az ismétlés, a nyelvtani hiányosságok pótlása, az interakció, a kommunikációs készségek fejlesztése,
valamint a nyelvtanulás iránti motiváció és elköteleződés növelése. Mennyivel nagyobb lelkesedéssel kezdenek majd bele a fiatalok a következő
tanévbe, illetve megmérettetésekbe, ha előtte
olyan sikerélményeket gyűjtenek a nyelvtanulás
terén, amelyek semmivel sem pótolhatók!
Ezek nem a szokásos, hatvanórás tanfolyamok,
hanem délutáni, napi két tanórányi minikurzusok, ám mindeközben nagyon sok mindenre lehetőség nyílik. Azokat a diákokat várjuk, akik alap
óraszámban (heti három órában) tanulnak angol

BÁRCSAK
A MI GYEREKKORUNKBAN IS
LETTEK VOLNA
ILYENEK!
vagy német nyelvet. Ők az iskolai nyelvtanáruktól
kérhetnek ajánlást, amiben a pedagógus értékeli
tanítványa tudását, és leírja, miért javasolja, hogy
részt vegyen a kurzuson. Ezt követően jönnek be
hozzánk a növendékek, meghallgatjuk őket, és
így osztjuk be a csoportokat. Sok játékos feladattal és élménnyel várjuk őket – hívta fel a figyelmünket Hatos Hajnalka.
A nyelviskola folyamatosan várja a jelentkezőket, s ehhez minden információ megtalálható a
honlapjukon (www.hatos.hu) – Bátran érdeklődjenek nálunk, illetve az iskolai nyelvtanároknál! – tette hozzá a nyelviskola vezetője.

A felzárkóztató kurzusok időpontjai:
Június 28. és július 1. között
az 5–6. és a 7–8. osztályosoknak.
Július 5–8. között a 9–10. osztályosoknak.
Augusztus 9–12. között
a 11–12. osztályosoknak.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

Szerkeszti: Nagy Viktor

TECHNIKA

AKKU-JÖVŐKÉP

Fotó: Volkswagen AG

Az autózás és a járműtechnika paradigmaváltáson megy keresztül. A belső égésű motorok
helyét a villanymotor, a szénhidrogének szerepét pedig az elektromos áram veszi át. De hogyan tároljuk?
Innen indulunk
Azt már tudjuk, hogy a tisztán elektromos autók
akkor igazán környezetbarátak, ha az energiát
megújuló forrásból – szél, víz, nap – kapják. Ám
egy személygépkocsi használati értékét nagyban
befolyásolja, hogy mennyi energiát és miben tudunk a fedélzetén eltárolni – ezzel együtt mekkora a hatótávolsága. Amíg csak indításra és kis
teljesítményű fogyasztókra volt szükség, elég
volt az ólomsavas akkumulátor, 12 V névleges
feszültséggel. Ezek az akkumulátorok 40-60
Wh/kg energiasűrűséggel rendelkeznek.
A hibrid autók megjelenésével felmerült az
igény a nagyobb feszültségű rendszerekre, és

Fotó: Nagy Viktor

komolyabb tárolókapacitásra. A nikkel-metálhidrid egységek 80-90 Wh/kg energiasűrűséggel, és a Toyota Priusokban bizonyított megbízhatósággal rendelkeznek. De ennél a felhasználásnál a kocsi csak néhány kilométert tud
megtenni 0-emisszióval, hiszen az akku nehéz,
ezért kis kapacitásút használnak a gyártók.
Itt tartunk
A megváltást a lítium-ion technológia bevezetése hozta. Ilyen cellákat használnak a hordozható elektronikai eszközökben, például laptopokban, korábban telefonokban. Ez a technológia cella szinten (további rendszerveszteségeket nem kalkulálva) 250 Wh/kg energiasűrű-

séget is elérhet. A lítium alapú akkumulátorok
fejlesztése folyamatos, a Li-átmenetifém-oxid
és lítium-vas-foszfát után, a harmadik generációs – szilícium anódos – verziók bevezetése
van porondon. Ebben az esetben 300 Wh/kg
fölé növelhető az energiasűrűség.
A közeli jövő
Nagy áttörést várnak a szilárdtest-akkumulátoroktól, de az eddigi alkalmazások – autóbuszok – alapján csak magas hőmérsékleten (6080 Celsius-fok) tudják üzemeltetni. Ez előnyt
jelent, hiszen a többi technológiánál pont a hűtésre kell sok energiát fordítani, ellenben itt
nyilván a folyamatos üzemre felkészített rendszerről van itt szó, ahol ritkán kell felmelegíteni
a rendszert. Az autógyártók – többek között a
Volkswagen – kísérletei előrehaladottak, néhány éven belül ígérik a megoldást, és elérhető
lesz a 400 Wh/kg-os energiasűrűség. Ez azt jelenti, hogy közel megduplázódik a villanyautók
hatótávolsága, tehát a mai átlagos 400-500
km-ről 800-1000-re nőhet ez az adat.
A másik kérdéses pontja az akkumulátoroknak
és önmagában a villanyautók elterjedésének a
fajlagos ár alakulása. Szerencsére 3 éven belül
100 dollár alá eshet az akkuk kWh ára, azaz az
elektromos autók árának harmadáról körülbelül
ötödére, hatodára mérséklődhet. Ezzel, a gyorstöltési megoldások fejlődésével, és az állami támogatásokkal együtt a környezetbarát közlekedés mindenki számára elérhető válhat.
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TESZT: CUPRA FORMENTOR 1,5 TSI DSG

ÉLVEZD!

A Cupra önálló életre kelt. A Formentor képviseli mindazt, amit
elvárunk egy fiatal, sportos modelleket készítő autógyártótól.
Ráadásul látszik rajta, hogy élvezettel tervezték.
Szerző: Nagy Viktor

Honnan hova
Tisztázzuk, a Cupra sportmodellekből önálló
márkává fejlődött. És az első teljesen önálló Cupra típus a Formentor. Egy olyan kompakt crossover, ami nem akar terepjárónak látszani. Hanem
egy magas építésű hot-hatch, brutálisra formált
lemezköntösben. Mallorca szél formálta sziklái,
a Formentor-fok csipkézett partja ihlette a kocsi
részleteit. A hosszú, lapos orr és rajta a méretes
Cupra embléma akár egy mangafilmbe is elmenne. Az utastér hatásosan szűkülő ablakokat kapott, és ott van a hátsó sárvédő éle, ami csúcs.

Az autó fara lapos, kupészerű, és kapott egy teljes szélességben elnyúló hátsó lámpát. Oldalnézetben az óriási kerekek és bakancsforma mellé
az SUV-érzést a szürke kerékjárati ívek és a fekete tetősín adja. A forma tényleg „adja”!
A rézangyalát
Bent folytatódik a sokk. A rézszínű betétek dominálnak a szögletes légbeömlők körül, és a
Cupra embléma is ebben a színben tündököl. A
bőrkormány és a műszerfalborítás varrása is a
rézzel harmonizál, ahogy a két LCD-kijelző grafikája. A réz és a sötétszürke, a fémes hatás
egészen új, sportosan elegáns hangulatot varázsol a beltérbe. A tesztautó sötétszürke szövet ülései sem rosszak, de az opciós Petrol-kék
bőrülések integrált fejtámlákkal hozzák el az
igazi Cupra-érzést. Ehhez hozzátesz a panoráma üvegtető és a LED hangulatfénycsík, ami
körbefut a műszerfalon és az ajtókon.
Szívvel tervezve
Az egész Formentor „jelenség” akkor áll össze,
ha megyünk vele egy kört. Az 1,5 literes, 150 lóerős benzinmotor és a DSG automata váltó

kombinációja a turbónak hála szépen meglódítja
a Cuprát – minden körülmények között. Ha
esetleg ez nem lenne elég, ott a 190, 245 vagy
310 lovas kétliteres, esetleg a 204 és 245 lóerős
verzióban elérhető plug-in hibrid. Hosszú távon
utazóknak pedig van egy EVO TDI dízel is. De
mindegy, melyiket választjuk, az az egyedi érzés
mindegyikben ott van, hogy a Formentort minden porcikájában autózásra tervezték. A futómű
isteni, a kormányzás közvetlen, az ülések tartanak. Családi kompakt, tekintélyes csomagtérrel
(450 liter), mégis a vezetőülésből pontosan
olyan a motorháztető látványa, akár egy kétszemélyes roadsterben. És körülbelül annyi fej fordul utána az utcán, mint egy kétüléses után –
főleg ebben a „camouflage”, sötétzöld színben.
Mindent bele
Egy sportkocsiba, ami ráadásul prémium részletekkel rendelkezik, illő minden földi jót belepréselni. A Cupra is beletett mindent a Formentorba. Az „alap” verzió is teljes vezetéstechnikai csomagot, háromzónás klímát, LEDlámpákat és sportos kiegészítőket rejt magában. A VZ változat pedig ezt csak olyanokkal
tudja fokozni, mint a navigáció, 12 colos központi kijelző, WIFI, állítható lengéscsillapítók és
kamerás parkolássegítő rendszer. Vagy válogathatunk az opciós csomagokból is és teljesen
egyedi Formentort rakhatunk össze magunknak. Az ára 10,5 millió forinttól indul. Egy 310
lóerős összkerékhajtású VZ kivitel közel 18 millióba kerül. De ne feledjük, hogy egy Cupra a luxusautók és a sportautók egyedi kombinációja,
maximális élménnyé érlelve…

WALTER AUTÓ Kft.
9027 Gyôr, Íves u. 4.
gyor@walterauto.hu
+36 30 307 4492
www.walterauto.hu
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A Skoda útja a megbízhatótól az „átlagosnál mindig nagyobb utasterűn” át a tökéletes elektromos autóig
vezet. Legalábbis itt tartunk most. Az Enyaq egy óriási és szerethető, praktikus és élvezetes villanyautó.

TESZT: SKODA ENYAQ IV

ERRE VÁRTUNK
Szerző: Nagy Viktor

A recept
A VW konszern belehúzott az elektromosautófejlesztésbe, és a Skoda az első márka, ami egy
közepes crossover méretű, tisztán villamos hajtású modellel betörhet a piacra. Az Enyaq se
nem SUV, se nem kombi, se nem egyterű. Valahol e három kategória tökéletes kombinációja.
4,6 méteres hosszon és 1,6 méteres magassággal sikerült vonzó formát kreálniuk a cseh mérnököknek. Az autó orra robusztus, a LED-lámpák pedig az ékkövei. Oldalról a szépen ívelt tetővonal, az ügyesen alkalmazott élek és domborítások, valamint az opciós 21 colos kerekek
finomítják méreteit – sikerrel. Az Enyaq fara fekete és szürke aerodinamikai elemekkel zárja a
karosszériát. Az összképen több részlet is tovább javít: a motorházetetőn a „Skoda-árok”,
ténylegesen kivágott levegőbelépők az orrspoileren, és a rácsimitáció az A-oszlop tövében.
A kocsinak nagyon jól áll a Sarki-ezüst metálfényezés, ami kicsit zöldes és nagyon egyedi. A
tesztautót mindenki megcsodálta.

A tartalom
Az utastérben leesett az állam. Az Enyaq egy luxusautó. A konyakszínű bőrülések, és ugyanez a
bőrborítás a finoman ívelt műszerfalon telitalálat. Az autóhoz különböző hangulatú, színű és
anyagokat használó dizájncsomagokat rendelhetünk. Így lehet fekete bőr, vagy éppen drapp
szövet is a domináns. Tetszik, hogy nem minden
érintős, van egy gyorsgombsor a legfontosabb
funkcióknak, klasszikus multikormányt is kapunk, és váltó-pöcköt. A sofőrrel szemben egy
kicsi, csak a legfontosabb infókat kijelző LCD
„néz” ki a műszerfalból. Középen pedig egy 13
colos képernyő trónol, amin az infotainment

rendszer fut. Itt például a térképen megnézhetjük, meddig autózhatunk az akkutöltöttség alapján, vagy látványos grafikai felületen állíthatjuk
be a vezetéstámogató rendszert. De akár vezeték nélkül csatlakoztathatjuk telefonunkat (Android Auto és Apple Carplay) a belső wifihálózatra
– így a Waze és a Spotify is a szokásos módon
fut. A belső méretek elöl-hátul is elképesztőek,
plusz kapunk egy 580 literes csomagteret.
Az élmény
Az „indítás” annyi, hogy rálépünk a fékpedálra.
És már mehet is a menet. Csak a külső hanggenerátor „zúg” – a gyalogosok érdekében –,
amúgy tökéletes csendben haladunk. Padlógázra annyira meglódul a 2 tonnás vas, mint egy
400 lóerős benzines, csak itt nincs gondolkodási
idő – azonnal megy. A rendszer 204 lóerős, a
nyomaték 320 Nm és hátul hajt. De ezek az adatok a „hagyományos” autók szintjén a kétszeresét sejtetik. Nemcsak a hangtalanság és a megszakítás nélküli gyorsítás, de az alacsony súlypont miatt a kanyarodás is gyorsvonatszerű. Hiába magas az építése, az akkupakk a padlóban
van, így alig billeg a kocsiszekrény. Az állítható
futóművel pedig finomhangolhatjuk az élvezeti
faktort. Egyébként a füstmentes haladás a 80
kWh-s akksival akár az 500 km-t elérheti.

PADLÓGÁZRA
ANNYIRA MEGLÓDUL
A 2 TONNÁS VAS,
MINT EGY
400 LÓERŐS
BENZINES
Az ár
Az Enyaqból van egy 50 kWh-s akkuval szerelt
alapverzió, ami 150 lóerős, majd jön a 60-as
(180 LE) és a csúcs, a 80-as (204 LE). Hamarosan érkezik utóbbinak a kétmotoros változata
260, és az RS 295 lóerővel. Hosszú alapfelszereltségi és extralista tartozik a típushoz, szóval
lehet szemezgetni a komfort, sport és dizájn
csomagok között. Az alapára kicsivel 15 millió
forint alatt indul, egy jól felszerelt 204 lóerős
pedig 18-20 millió között érhető el. Prémium
autó, eszméletlen teljesítménnyel és méretekkel. Mivel tisztán villamos hajtású, ezért relatív
drága, de a konkurenciánál olcsóbb, és mégsem kell lemondanunk semmiről. Sőt!
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MÁJUS 30., VASÁRNAP, GYŐRI ÁLLATKERT

A GYERMEKEKÉ A FŐSZEREP
Erre az alkalomra egész napos programokkal készülünk kicsiknek és nagyoknak. KalandoZOO programunkban a nap folyamán
a látogatók az állatkert több lakójának etetését figyelhetik meg. Az ormányos medvék, törpevidrák, mókusmajmok etetése
mellett a nemrég érkezett fekete-fehér,
frakkos kis lakók, a 22 tagú pápaszemes
pingvincsapat lakomájának is szemtanúi lehetnek. A nap folyamán kétszer állatbemutató látható, az állatkert néhány lakójával
találkozhatnak közelebbről az érdeklődők.
Többek között színre lép Csilla, a dromedár,
Barnus, a láma, Dumás és Rio, az arapapagájok, Lili és a Lola, a kakaduk. Hordólovaglás, gólyaláb és csigafutam! A gyerekeknek
lehetőségük lesz hagyományos, népi fajátékokkal játszani és kézműveskedni is.

10:00–17:00 Hagyományos népi fajátékok szabad használata • 10:00–17:00 Jégkrém- és sörosztás • 10:20 Tengerimalac-vonat • 11:00–15:00 Kézműves foglalkozás • 11:00
Zoo-Show • 11:00–13:00 Rendőrautó • 12:00 Pingvin-látványetetés • 13:00 Zsiráf-látványetetés • 14:00 Gibbonlátványetetés • 15:00 Zoo-Show • 16:00 Pingvin-látványetetés • 17:00 Mókusmajom-látványetetés 17:30 Tengerimalac-vonat 18:00 Apella-látványetetés

EGY TARTALMAS
CSALÁDI PROGRAM!
A rendezvény az állatkert jelenleg érvényes jegyáraival
látogatható. A programváltozás jogát a szervező fenntartja. Az állatkerti látogatás
védettségi igazolványhoz
vagy az ehhez szükséges
mobilapplikációhoz kötött.
www.zoogyor.com

Ezen a napon a gyerekeket
jégkrémmel, az apukákat hideg
sörrel ajándékozzuk meg! (x)

SZEMÉLYGÉPKOCSI-, MOTORKERÉKPÁR-, MOPEDVEZETÔI
TEHERGÉPKOCSI-, NEHÉZPÓTKOCSI-, AUTÓBUSZVEZETÔI-,
GKI-TANFOLYAMOT FOLYAMATOSAN INDÍTUNK!
Elméleti képzés tantermi,
illetve e-learning (távoktatás)
formában is választható.

Jelentkezni lehet: Gyôr, Jereváni út 42.
Telefonszám: 96/418-959 • E-mail-cím: gyor@netcariskola.hu
Honlap: www.netcarjogsi.hu

Az ÁKO; VSM; KK mutatók a www.netcarjogsi.hu honlapon megtekinthetôk
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A hatvanas évek egyik legnépszerűbb filmjét, a Mici néni két élete című vígjátékot tűzte műsorára a Győrplusz Filmklub, a Győr+ Televízióban június 4-én 19.30-tól. Mici nénit, a nyugdíjas primadonnát Kiss Manyi
alakította, udvarlóját, az egykori fiákeresből taxissá avanzsált Gál Alfrédot Páger Antal személyesítette meg.
KISS MANYI ÉS PÁGER ANTAL FELEJTHETETLEN JÁTÉKA

MICI NÉNI KÉT ÉLETE
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

M

amcserov Frigyes alkotását
1963-ban mutatták be a mozik.
A történet alapjául szolgáló novellát Hámos György, a korszak közismert újságírója és humoristája írta az eltartási szerződések propagálása érdekében. A film forgatását 1962 nyárutóján kezdték, Mamcserov és asszisztense, Huszárik Zoltán ötszáz
budapesti lakást keresett fel, hogy megtalálja
a legmegfelelőbb helyszínt Mici néni otthonának. A film főcíme alatt klasszikus egyveleget hallhatunk Fényes Szabolcs slágereiből:
Küldök néked egy nápolyi dalt, Valami kis
szerelem, Itt a luxusvonat, Odavagyok magáért és a Van-e szerelmesebb vallomás.
A történet szerint Mici néni, a hajdani ünnepelt színésznő eltartási szerződést köt

egy fiatal párral, Katival és Lacival. A fiatalok be is költöznek a lakásba, és gondoskodnak a kissé rigolyás hölgyről. Mici néni
azonban titkos udvarlót tart, akivel rendszeresen eljár otthonról a pár tudta nélkül.
A fiatalok pedig nem merik bevallani, hogy
Kati gyereket vár, attól félnek, hogy akkor
el kell hagyniuk a lakást. A titkolózás viszont félreértések sorozatához vezet.
A Mici nénit eltartó házaspárt két pályakezdő színész, Tóth Judit és Szokolay Ottó formálta meg. Érdekesség, hogy a férjet alakító Szokolay Ottó a sokadik választás volt, a rendező többek között a
táncdalénekes Koós Jánost is szerette
volna a szerepre. A kisebb epizódszerepekben pedig olyan művészek láthatók,
mint Fónay Márta, Sulyok Mária, Szendrő József, Mezei Mária, Kaló Flórián és
Csala Zsuzsa.
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Az ókori görögök az agórát megszentelt területnek tartották, ahová a bűnösök nem léphettek be. Ez volt a város társadalmi és kereskedelmi központja,
itt zajlott életük minden fontos történése. S bár azóta eltelt két és fél évezred, valami nem változott. Az igazi piac ma is több, mint pusztán kereskedelmi helyszín. Hogy pontosan mennyivel, s hogy kinek mit jelent? Sorozatunkban ennek próbálunk utánajárni a belvárosi piacon.

VÉGRE ÉLET VAN A TÉREN!
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

S

zilágyi Mitti és bátyja, Szilágyi László standját beborítják a konyhai aprócikkek. Szeletelők, darálók, reszelők, hámozók, kukta- és
kávéfőző-alkatrészek, húsklopfolók, konyhai mérlegek és órák, kenőtollak, passzírozók és sütiformák, sziták, szűrők és tölcsérek, s a sort még bőven folytathatnánk, hiszen szám szerint valóban
ezerféle árucikket kínálnak szombatonként.
Nem is csoda, hogy a testvérpár mindkét tagja
reggel másfél-két órát tölt a kipakolással.
Az üzletet még a nagypapa kezdte. Kemény fából
faragták Szilágyi Jánost – vagy ahogy a győriek
hívták –, Pipás Jancsi bácsit, aki Auschwitzból hazatérve nekilátott, s hiába gördített elé több akadályt a „létező szocializmus”, évtizedekig folytatta.
Amikor kiöregedett, az édesapjuk vette át tőle, az
ő halála után pedig immár huszonkettedik éve
Lászlónak és Mittinek biztosítja a megélhetését.
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„Mindkettőnknek ez volt az első munkahelye, amióta a középiskolát befejeztük, ezt csináljuk. Én
nem is szerettem volna soha más pályára menni.
Annak idején volt egy szekerünk, amit a Baross
úton húztunk végig az Apáca utcáig, és arról árultunk. Később a piacrendezés után kerültünk a Matróz vendéglő elé, s aztán az lett az állandó helyünk.
Ez egy sajátos életforma, aki ebbe születik bele,
annak a szabadságot jelenti. A magam ura vagyok
a nehézségekkel, a problémákkal együtt. Egyszer
egy nagyon kedves hölgy hozott egy kézzel készített szárazvirág-kreációt ajándékdobozban. Így köszönte meg, hogy mindig kedvesen kiszolgáltam
őt. Sokszor megkérdezték, fázunk-e, szeretnénk-e

Szilágyi Mitti éllovasa lett a Dunakapu térre való visszatérésnek. Azt mondja, az elmúlt tíz évben a kiskereskedők többsége kiöregedett,
meghalt, feladta vagy munkahelyet keresett.
Kevesen maradtak, de ők megfogadták: ha még
egyszer visszatérhetnek, akkor minden feltételnek eleget tesznek, hogy újból itt lehessenek. S így lett.

meleg teát, volt, hogy szendvicset csináltattak,
mert nem jutott időnk reggelizni. Egy audis német fiatalembertől forró csokit, teát kaptunk.
Ezek az apróságok sokat jelentenek, erőt adnak
a folytatáshoz.

sítani. Az első nap minden szempontból csodálatos volt, mert a régi ismerősök, vevők visszataláltak. A Dunakapu téri piacot az emberek találkozási pontnak tekintik. Végre újra élet van!
– halljuk szinte mindenhonnan. Fénykorában
ötszáz, sőt volt, amikor nyolcszáz árus is volt
itt, és igazi élményt nyújtott a látványos vásári
forgatag, így aztán rendszeresen jöttek az
egyéni turisták és a csoportok is. Bízom benne,
hogy újra egyre többen leszünk. Rajtunk nem
fog múlni!”

Amikor elköltöztették a piacot, nagyon visszaesett
a kereslet. Ki kellett valamit találnunk, hogy pótoljuk a kieső bevételt, ezért az utóbbi években sokat
fejlesztettünk. Webáruházat csináltunk 2013-ban,
ami szerencsére beindult.”

„Meg vagyok elégedve, hogy megkaptuk a lehetőséget. Cserébe a polgármester úr minél
nagyobb felhozatalt, minőségi árukat kért tőlünk, s mi, kereskedők, őstermelők, kézművesek, büfések ezt hétről hétre igyekszünk bizto-
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MOST DÍJMENTESEN

NYÁRI NAGYTAKARÍTÁS! ADYVÁROS

megszabadulhat feleslegessé vált
holmijától kihelyezett szelektív
HULLADÉKGYŰJTŐ PONTUNKBAN!
A GYHG Nonprofit Kft. Radnóti Ákos alpolgármester, önkormányzati képviselő
és dr. Szálasy László önkormányzati képviselő kérésére és támogatásával a háztartásokban felhalmozódott lom jellegű
hulladékok elhelyezésére gyűjtőpontot
üzemeltet egyszeri alkalommal. A hulladék átvételére kizárólag a gyűjtőhelyen
van lehetőség.
Itt elhelyezhet elektronikai, fém, papír,
műanyag hulladékot, nyesedéket, építési törmeléket, csomagolóanyagokat, bútorokat, berendezési tárgyakat stb. (Kivéve a veszélyes hulladéknak számító
anyagokat!)
A gyűjtőpont nyitvatartása:

2021. június 5. szombat
8 és 16 óra között
Helyszín:
Graboplast-sátor
melletti parkoló
A hulladék elhelyezéséhez
HOZZA MAGÁVAL:
• korábban kiadott
Győr Kártyáját
• vagy lakcímkártyáját
• vagy hulladékdíj-számláját.

ELISMERÉS A MUNKATÁRSAKNAK
Szöveg, fotó: Pannon-Víz Zrt.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága, valamint Vagyonkezelési Igazgatósága 1-1 fő új munkatársat
keres az alábbi munkakör betöltésére:

´´
MUSZAKI
´´
´´
ELOKÉSZÍTO
Feltétel:
szakirányú végzettség

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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 pályázott munkakör
megnevezését.
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Két kiváló szakemberünk a napokban vehette át a Magyar Víziközmű Szövetség 2020-as szakmai elismeréseit. Több évtizedes szakmai munkájáért Nyiriné Horváth Katalin technológiai osztályvezetőnk víz világnapi emlékérmet, Hancz András laboratóriumvezetőnk
pedig elismerő oklevelet vehetett át Rácz Attilától, a Pannon-Víz
Zrt. elnök-vezérigazgatójától.

2021. május 28.

Nyiriné Horváth Katalin 1993-ban szerzett
építőmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki
Egyetemen. 1995 óta dolgozik jelenlegi munkahelyén. Vízműves elkötelezettsége nem
véletlen, hiszen már édesapja is évtizedekig
itt dolgozott.
Munkavégzését már pályakezdőként is a lelkiismeretesség és a hivatástudat jellemezte.
1998-tól a Technológiai Osztály munkatársa,
2002. május 1-jétől pedig annak vezetője.
Szakmai tudásának fejlesztését, a folyamatos önképzést fontosnak tartja, kitüntetéssel
szerezte meg – egyebek mellett – vízellátáscsatornázás szakmérnöki egyetemi oklevelét
is, tovább emelve ezzel az általa végzett
szakmai munka színvonalát. Közösségi vénája, optimizmusa húzóerő a közös rendezvényeken, illetve az általa vezetett osztály
munkájában. A vízmű-szolgáltatás területén
végzett, hosszú, kitartó és kiváló munkavégzése példa lehet a ma pályakezdő, ifjabb generáció számára is.
Emberi tulajdonságai, segítőkészsége, kreativitása nemcsak az általa vezetett szerve-

zeti egység számára segítség, hanem a
Pannon-Víz Zrt. működése szempontjából
is példaértékű.
Hancz András 1973-ban született Dombóváron. Győrben érettségizett, majd a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett vegyészmérnöki oklevelet. Kezdő vegyészként
nyolc éven keresztül az egyetemen dolgozott,
ahol a legkorszerűbb műszeres méréstechnikákkal ismerkedhetett meg.
2004 óta a Pannon-Víz Zrt minőségvizsgáló
laboratóriumának munkatársa. Kezdetben a
fémanalitikai mérések volt a szakterülete,
kiválóan kamatoztatta korábbi munkahelyén szerzett tapasztalatait. 2009-es laboratóriumvezetői kinevezése után az analitika mellett főként a laboratóriumi munka
irányítása és a laboratóriumi minőségbiztosítás került előtérbe.
Különösen nagy érdemeket szerzett az új,
minden igényt kielégítő laboratórium létrehozásában, az átköltözésben, a munka újraindításában. Tagja a Magyar Víziközmű Szövetség Laboratóriumi Munkacsoport Operatív
Vezetőségének.

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK

A LAKOSSÁGI BÉRLETEK ÉRVÉNYESSÉGÉT

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: O. Jakócs Péter

H

étfőtől ismét van lehetőség személyesen ügyet intézni a Győr-Szol Zrt.
Jókai úti és Orgona utcai ügyfélszolgálati irodáiban. Ezzel párhuzamosan újra fizetőssé vált a parkolás a városban, így sokan
szerettek volna parkolási bérlethez jutni. Bár
a szolgáltató meghosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket, ennek ellenére várakozniuk kellett az irodák előtt azoknak, aki
parkolási bérletet kívántak váltani.
A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a
2020. október 31. napján érvényben lévő lakossági bérletek, parkolási igazolványok, korlátozott parkolási bérletek 2021. július 31.
napjáig még érvényesek, így azoknak, akik
ilyennel rendelkeznek, van idejük az új bérlet
kiváltására, érdemes kivárniuk az első roham
utáni csendesebb időszakot.
A 2020. október 31. napján érvényben lévő
övezeti bérletek, teljes hálózatra szóló bérletek és peremterületi bérletek érvényessége
2021. június 5. napjáig áll fenn, ezért az ilyen
típusú bérleteket eddig az időpontig kell
megújítani az ügyfélszolgálati irodákban.
A pandémia időszakában, az ingyenes parkolás idején kiadott ideiglenes bérletek érvényessége viszont május 25. napján 0 órától
megszűnt a lakással rendelkező személyek
részére kiadottak kivételével. A lakással rendelkező személyek részére kiadott ideiglenes
bérletek 2021. július 31-ig érvényesek. Aki

rendszámváltozás vagy egyéb ok miatt a lakossági bérlete helyett kapott ilyen dokumentumot, az jogosultságának igazolásával
tud új lakossági parkolási bérletet vásárolni
az ügyfélszolgálati irodák valamelyikében.
A díjfizetési kötelezettség ellenőrzését és a
pótdíjazást az érvényes jogosultság nélküli
autók esetében a Győr-Szol Zrt. ellenőrei május 31. napjától, jövő hétfőtől kezdik meg, addig figyelmeztetik a jogosulatlanul parkolókat. (A tiltott helyen, szabálytalanul parkolókra ez a rendelkezés nem vonatkozik!)

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

HEGESZTO´´

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

´´
´´
FUTÉSSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

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

A korábban érvényben lévő parkolási rendeletét az önkormányzat módosította,
így Győrben a lakossági bérletek igénylése már az új szabályok szerint történik. A
régi szabályozáshoz képest fontos változás, hogy az I. és II. övezetben csak az jogosult lakossági parkolási bérlet vásárlására, akinek a lakcímet igazoló hatósági
igazolványán a lakhelye állandó lakóhelyként van bejegyezve. Tartózkodási hely
nem jogosít a bérlet igénylésére. A III.
övezetben a lakcímet igazoló hatósági
igazolványán állandó lakóhellyel bejegyzett és tartózkodási hellyel bejegyzett
kérelmező egyaránt jogosult lakossági
parkolási bérlet vásárlására.
A bérletekkel kapcsolatos
tudnivalók részletei a www.gyorszol.hu
oldalon megtalálhatóak.

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

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

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS

Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ

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

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi
Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a
pályázott munkakör megnevezését.
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SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Telefon:
0670/2339213
Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás, gyökérkivé
tel, fametszés, rotálás, bozót
irtás! 0630/4036810;
96/826322
Kerítések, kapuk, javítása
készítése, lakatosmunkák,
költségkímélő megoldások.
Tel.: 0670/2237957.
Ajtók, ajtózárak javítása!
Kültéri és beltéri ajtók javí
tása, vasalatzár csere, zár
javítás. 0670/2237957
Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Tel.: 0670/245
8931

Takarítási akciót hirdet a
győri TippTopp mosoda. Ta
karítás, szőnyegtisztítás, mo
sás, vasalás. 10%os áren
gedmény a megrendelők
nek. 0670/6708268. Győr,
Árpád út 53., TippTopp mo
soda.
Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falap javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Telefonszám: 06
30/3762712
Üdvözlöm! Ingyenes helyszí
ni felméréssel, számlaképe
sen vállalunk kedvező áron
szobafestést, frissítő festést.
Precíz munkát biztosítunk!
Érd.: 0630/4643259, Saj
tos János egyéni vállalkozó
Nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk egyedülálló technoló
giával. ww.huzatmentes.hu
+3630/5209228

elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. Érd.: 06
70/8826590
Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Tel.:
+3620/5172701
Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győrben
és környékén. Kisebb munkát
is! Tel.: 0670/3846557.
SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklő
dés telefonon: 0670/564
2280.
Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érd.: 06
70/3636633.

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

LAKÁSCSERE

Kétnapos aranyékszerfelvá
sárlás! 10.500 Ft/gtól. Régi
ségfelvásárlás! Ibis Hotelben
június 3án, csütörtökön és
június 4én, pénteken 10–14
óráig. Fazonarany 13.500
Ft/gtól. Arany és briliánssal
díszített akár 30.000 Ft/gtól.
Festmények, régi pénzek, ki
tüntetések, képeslapok, Zsol
nayk, herendik, karórák. 06
70/3816345

Nádorvárosi, 1 szobás, 32
nmes, összkomfortos, fű
téskorszerűsített, parkettás,
műanyag ablakos, határozat
lan bérleti szerződéses la
kást cserélne erkélyes, 45
55 nmes, 1+fél vagy 2 szo
bás, határozatlanhatáro
zott idejű bérleményre. Szi
get, Újváros, Gyárváros, tar
tozás kizárva. (Hirdetési
szám: 371)

26os férfikerékpárok el
adók. 15.000 Ft/db. Érd.:
0630/5765750

Belvárosi, 1 szobás, 38 nm
es, komfortos, teljesen fel
újított, saját kazános, hatá
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 5570 nm
es, 3 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses, max.
második emeleten levő bér
leményre. Minimális tarto
zás átvállalása lehetséges.
(Hirdetési szám: 374)

96/505050

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, porce
lánokat, kristályokat, üvegtár
gyakat, régiségeket, hagyaté
kot vásárolok! Tel.: 06
20/9379671, Németh Csaba

EGYÉB
Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetválasz
tékkal. Tel.: 0620/2399198
Vásárolok jó minőségű hasz
nált ruhát, hanglemezeket,
könyveket meg egyebeket.
0620/5567141

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
rés–szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érd.: 0670/8846838
Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát, felesleges holmit

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! 0670/6405101.
Díjtalan értékbecslés!

Belvárosi, 62 nmes, 1+fél szo
bás, komfortos, felújított, hatá
rozott bérleti szerződéses la
kást cserélne erkélyes, 24 szo
bás, 6270 nmes, felújított,
határozatlanhatározott bérle
ti szerződéses bérleményre.
Bán Aladár utca, valamint szi
geti, újvárosi, adyvárosi, sárási,
gyárvárosi, Marcalváros I.,
szentiváni, városrészek kizárva.
(Hirdetési szám: 379)
Marcalváros I.en 3 szobás,
53 nmes, összkomfortos,
távfűtéses, új bejárati ajtós
és ablakos, határozatlan ide
jű bérleti szerződéses lakást
cserélne 5360 nmes, hatá
rozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros,
Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetési szám: 382)
KIADÓ
Győr, Ifjúság körúton első
emeleti, 2 szobás, bútoro
zott lakás júliustól kiadó.
Érd.: 0630/9577758

Gombfocicsapatokat, képe
ket, tartópoharakat vásárol
nék a ’70es, ’80as, ’90es
évekből. Telefonszám: +36
30/5047929
Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érd.: 0620/5299861.

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,

A mi elhivatottságunk!

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

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

belgyógyászat

laborvizsgálat

ultrahang

gasztroenterológia
kardiológia

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

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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

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

ingyenes parkolás

18—20 nm-es, légkondicionált

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

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem
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A növényekből, állatokból kinyert illóolajokat több ezer éve használja az emberiség. A Pannonhalmi Főapátság legújabb látványossága, az Illatmúzeum betekintést enged az ezeréves szerzetesi
gyógynövénykultúrába, illóolajok előállításába, a termékek gyártásába.

ÉLMÉNYEK ÉS ILLATOK PANNONHALMÁN
éves történeti áttekintés mellett számos korabeli eszközzel, tárggyal is megismerkedhetnek
a látogatók.
Szerzetesközösségünk a gyógynövényes kultúra újjáélesztésével kezdte meg azt a küldetését, amely során az évszázados hagyományainkat korszerű tartalommal, innovatív módon újítjuk meg. Most az elsőként dédelgetett
gyógynövényes hagyomány felpezsdítésében
érkeztünk újabb mérföldkőhöz.

A GINOP programban a „Pannonhalmi Gyógynövénykert komplex turisztikai fejlesztése, a
világörökségi helyszín megközelítését szolgáló
új gyalogos útvonal” pályázat révén a több ezer
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Megnyitjuk a Pannonhalmi Főapátság és Magyarország első Illatmúzeumát! „Élmények és
illatok” címmel a nagyközönség számára is látogathatóvá tesszük ezt a turisztikai attrakciót
a megnyitó napján. Május 30-án, vasárnap 12tól 18-ig várjuk az érdeklődőket számtalan ingyenes programmal, például:
• a Győr+ Rádió élő rádiós közvetítése
12–16 óra között

• levendulaolaj-palackozás,
teakeverék-csomagolás
• virágkötés krepp-papírból,
kulcstartó készítése növénymintákkal
• kurátori vezetés az Illatmúzeumban 12:15-től
• hivatalos megnyitó ünnepség 14 órától
VIP-vendégek részvételével,
ahol beszédet mond:
Hortobágyi T. Cirill OSB, főapát,
dr. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget
vezető miniszter,
dr. Virág Zsolt miniszteri biztos, kurátor
• kurátori vezetések az Illatmúzeumban és
gyógynövénykertben 15:45 órától félóránként
Örömmel mutatjuk meg Önöknek a gyógynövények történetét a termesztéstől a késztermékig, Kr. e. 8000-től napjainkig! (X)

Ha az előző éveket nézzük, nem volt igazi tavasz, mert a télből pár nap alatt a forró nyárba mentünk át, de
az idén valami más történik. Hűvös éjszakák, nem túl meleg nappalok és sok-sok eső, olyan, mintha ősz
lenne. Ez nemcsak nekünk furcsa, de a növények sem igazán tudják hová tenni.

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Fotó: onzon/shutterstock.com

A

kiültetett palánták, legyen az paprika
vagy paradicsom, inkább visszahúzódnának a földbe, na de ezt nem tehetik,
ezért inkább sárgulnak, foltosodik a levelük,
fejlődésük megáll.
Milyen jó, akinek van egy kis fóliája vagy üvegháza, na ott most nem fáznak a növényeink.
Hát igen, a jó kertész mit is tehet, hagyja, hogy
essen az a májusi eső. Ha egyszer eláll, azonnal
nézzük át a növényeinket, hiszen a meztelencsigák hada fogja őket megtámadni. Sajnos a
lisztharmat és a szürkepenész is (főleg a most
virágzó szamócánál) okozhat gondot. Így legjobb, ha már most beszerezzük az ezek kezelésére szolgáló permetszereinket, hogy amint
lehet, és kell is, tudjuk őket használni. Ez az idő
a gyümölcsösöknek sem igazán kedvez, ott is
megjelenhetnek a gombák, ezért legjobb, ha a
következő permetezésnél a gombaölő szereket
is beletesszük a permetező tartályába. S arról
sem szabad elfeledkezni, hogy a sok eső a talajban lévő tápanyagokat kimossa, ezért ezek
utánpótlásáról is gondoskodnunk kell, azaz
tápoldatos belocsolásra és lombtrágyázásra is
szükségünk lesz.
Az árvácskákat már számoljuk fel és helyettük
ültessünk egynyári virágokat. Az elvirágzott
hagymásainknak is eltávolíthatjuk az elszáradt
levelét, ha ki akarjuk őket emelni, mert már 34 éve adott helyen vannak, akkor jelöljük meg
a hagymák helyét és júniusban szedjük ki őket.
Száraz, szellős helyen tároljuk a hagymákat az

KÉT-HÁROM HÉTTEL
A BEÜLTETÉS UTÁN
TÁPOLDATOZZUK A
BALKONNÖVÉNYEKET

ESŐBŐL FORRÓSÁGBA
őszi ültetésig. A balkonládába már bekerültek
a petúniák vagy a muskátlik, amikhez a legjobb
egy tápanyagban gazdag, középkötött talaj.
Ha árnyékos vagy keleti fekvésű az erkélyünk,
fuxiával vagy begóniával ültessük be virágládáinkat. Fontos, hogy a beültetés előtt győződjünk meg róla, hogy a virágládák vagy cserepek
alján megfelelő méretű vízelvezető nyílás van-e,
mert a pangó víztől a növények fejlődése lelassul, de extrém esetben akár a pusztuláshoz is
vezethet. Két-három héttel a beültetést követően kezdjük meg a növények tápoldatos locsolását és akár minden második-harmadik locsoláskor adhatjuk az újabb tápoldatot a növényeinknek, persze mindig betartva a gyártók
hígításra való ajánlását, mert a túlzott tápanyagellátás a növények fejlődésének lassulását, sőt pusztulását is okozhatja.

KERTÉPÍTÉS

A lakásban tartott szobanövényeinkről se feledkezzünk meg, a legtöbb szobanövény szereti, ha nyaraltatjuk, azaz erkélyre vagy a kertbe
kitesszük félárnyékos helyre, az ősz beköszöntéig. Ezt lehetőleg borús időben tegyük, mert
ha a lakásból a növényt hirtelen a tűző napra
tesszük, annak levelei könnyen megéghetnek.
Ha a cserepes növényeink kinőtték a rendelkezésükre álló teret, most érdemes átültetni őket
1-2 cm-rel nagyobb átmérőjű cserépbe. Átültetést követően 3-4 hétig ne tápoldatozzuk a
növényeinket.
Azok, akiknek nincs kertjük, de szeretnének
szüretelni, egy-egy virágcserépbe tegyenek
balkonparadicsomot vagy vásároljanak folyton
termő szamócát. Akár dísznövényeket is nevelhetünk vagy fűszernövényeket azonos méretű
cserepekbe beültetve.

KERTTERVEZÉS

FAISKOLA

Gyôrkert Parképítô Kft. • Gyôr, Tatai út
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–17 óráig, szombaton: 8–16 óráig
30/768-2048 • 30/335-6855 • www.gyorkert.hu
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JÖVŐ HETI

HOROSZKÓP A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
Készítette: Szakács Anna asztrológus

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!
KOS
A héten feltörhetnek ismét olyan régi vágyaik, amiket még nem
igazán tudtak megvalósítani, csak álmodoztak róla, de valahogy
mindig hiányzott az utolsó láncszem. Talán most összeáll minden,
hagyják áramlani ötleteiket. Párjuk lehet, furcsa szemmel néz
önökre, beszélgessenek.
BIKA
Figyeljenek munkahelyükön minden apró részletre, most nem
lenne szerencsés, ha hibáznának. Minden információ fontos lehet,
így végül eljutnak az elismerésig. Legyenek büszkék magukra, éljék át sikereiket. Magánéletüknek jót tesz, jó kedvük otthon töretlen. Engedjék meg maguknak.
IKREK
Álljanak meg egy kicsit, mielőtt cselekednének, nézzenek maguk
köré, és nézzenek felülről az eseményekre, keressék meg, ki is
mozgatja a szálakat igazán. Nem is érdemes addig energiát pazarolniuk semmilyen ügyért, míg ezt nem tudják. Így nem válnak
nevetségessé.
RÁK
Foglalkozzanak magukkal többet a héten. Sok teher lemegy a vállukról, ideje regenerálódniuk. Ne hagyják ki ezt a lépést, gyűjtsenek energiát, pótolják, ami elveszett. Egy utazás segíthet ebben,
akár párjukkal, akár egyedül. Munkájukban sikerek várhatók, ez
feldobja kedvüket, éljék meg bátran.
OROSZLÁN
A párkapcsolat témája ismét előtérbe kerül a héten, akár van, akár
nincs. Ha kapcsolatban élnek, nem árt rendezniük a félreértéseket, a féltékenységet, nem vezet sehova. Ha még nincs, először
gondolják át, mit szeretnének valójában. Ez nem a cselekvések
ideje, vonuljanak vissza kicsit.
SZŰZ
Kissé akadályozottnak érezhetik magukat a héten, nem véletlen.
Ne vessék bele magukat nagy energiákkal semmibe, inkább rendezzék céljaikat. Valószínű, még csak a körvonalakat látják, és
nem állt össze igazán a teljes terv. Gondolkozzanak most párjukkal közösen, sokat segíthet önöknek.
MÉRLEG
Egy rövidke utazás kizökkentheti önöket most a hétköznapokból, legyen az akár munka miatt is. Olyan emberekkel találkozhatnak, akiktől tanulhatnak, akikre eddig is felnéztek. Építsék
be mindennapjaikba ezeket a tapasztalatokat, gazdagabbak
lesznek általa.
SKORPIÓ
Nagy szükségük lesz a héten megérzéseikre, olyan összefüggésekre jöhetnek rá, ami megóvja önöket a későbbiekben a hazugságoktól. Már tudják, ki kivel van munkahelyükön, így a dolgok
hátterébe tudnak nézni. Mintha még élveznék is ezt, visszatér régi
kedvük, humoruk.
NYILAS
Most ne döntsenek még semmi fontos dologban, nincs igazán
itt az ideje. Még szükségük van pár információra, csak legyenek
éberek munkahelyükön. Élvezzék inkább szabadidejüket, párkapcsolatukat, nagyon szépen alakul minden magánéletükben.
Tervezzenek pihentető programokat.
BAK
Ha eddig tudatosak voltak, akkor teremtő energiáikat most tudják
igazán aktiválni. Koncentráljanak céljaikra, ne kalandozzanak el
most más irányokba. Így könnyedén veszik mind munkájukban,
mind magánéletükben az akadályokat. Pénzügyeikben sikereket
érhetnek el szintúgy.
VÍZÖNTŐ
Sok segítséget kapnak most sorsuktól, az égiektől, mintha az út, amin
járniuk kell, szinte a lábuk alá teremtődne. Hallgassanak megérzéseikre,
ne nagyon hergeljék magukat, az öngyötrés csak elveszi figyelmüket a
lényegről. Kreativitásuk a maximumon van, éljenek vele.
HALAK
Nagyon figyeljenek mindenre a héten, ne tegyenek munkahelyükön egyetlen felesleges megjegyzést sem. Nem önök a paranoiásak, most tényleg jobb, ha a háttérbe húzódnak. Ne vigyék haza
ezt a feszültséget, próbálják kiadni magukból, legyen az sport,
vagy csak egy séta. Lazítsanak is.

MÁJUS 29. SZOMBAT
07:00
08:00
08:30
10:00
10:20
11:00
13:00
14:00
15:00
15:25
15:50
16:00
18:00
18:30
18:45
19:00
20:00
20:45
21:00
21:30
21:55
22:10
23:00

Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
Kvantum – tudományos magazin
Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
Péter percek – Gyárváros városrészben történt
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Nyugdíjas Egyetem – légikatasztrófák nyomában
Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Navigátor – magazin
Lámpaidők – kisfilm
Neve is van, Budapest – dokumentumfilm (1–2.)
Credo – katolikus krónika
Konkrét – hírháttér műsor
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Magyarország kincsei – dokumentumfilm
Egy malomban őrlünk – kisfilm
Egy nap a világ – Szlovákia / útifilm
Gázfröccs – autós magazin
Örökség – kisfilm
Táncból katedrálist – dokumentumfilm
Győri7 – heti hírösszefoglaló

MÁJUS 30. VASÁRNAP
06:00
07:00
08:00
09:00
09:30
10:00
11:00
11:30
12:10
13:00
13:45
14:00
14:55
15:20
16:00
17:45
18:00
19:00
20:30
21:00
22:00
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Nyugdíjas Egyetem – A lovaglás fél egészség
A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Építech – házépítők magazinja
A Szulejmán titok – dokumentumfilm
Credo – katolikus krónika
Az egészséges táplálkozás
Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
Gázfröccs – autós magazin
Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
Meseautó – Győrplusz Filmklub
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Az év győri sportolói – gálaműsor (ism)
Balett hétfő – a Győri Balett műsora
Költöző madarak – dokumentumfilm
Iza és Krisztián – tévéjáték (16)
Győri7 – heti hírösszefoglaló

MÁJUS 31. HÉTFŐ
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
Creative chef – főzőműsor
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Nyugdíjas Egyetem – közlekedésbiztonság
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
A csillagok útján – Farkas Bertalan űrhajós
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

JÚNIUS 1. KEDD
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Hogyan élheted az életedet egészségesen?
Szent István-díj 2020 – átadási ünnepség

11:05
18:45
19:00
19:25
19:35
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00
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Ahonnan elindultam – Boráros Imre színész
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Péter percek – Gyárváros városrészben történt
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Örökség – kisfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Natura Túra – ismeretterjesztő film
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 2. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:00
10:30
11:25
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
20:45
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Péter percek – Gyárváros városrészben történt
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Az egészséges táplálkozás
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Foto-Zoom+ / fotós workshop
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

JÚNIUS 3. CSÜTÖRTÖK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00
23:25
02:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Kvantum – tudományos magazin
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Szlovákia / útifilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Csoportkép – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Polgármesteri vizit terepen
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei
Válogatás korábbi műsorainkból
Képújság

JÚNIUS 4. 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
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Polgármesteri vizit terepen
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Nyugdíjas Egyetem – generációk a családban
Balett hétfő – a Győri Balett műsora
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Mici néni két élete – Győrplusz Filmklub
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei

2021. május 28.
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A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy Győr 750 Szerencsi mogyorós csoki. Előző
rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

Fotó: Magyar Úszó Szövetség

EURÓPA ELITJÉBEN A GYŐRI ÚSZÓK

S

ikeresen szerepeltek a Győri Úszó SE versenyzői a Budapesten rendezett vizes
Európa-bajnokságon. A győri klubot négyen képviselték a kontinensviadalon, Szabó Szebasztián és Jakabos Zsuzsanna dobogóra állhatott, Sebestyén Dalma pedig döntőbe jutott, erről
a bravúrról kevéssel maradt le Szentes Bence. A
győriek mostantól a tokiói olimpiára készülnek.
A legjobban Szabó Szebasztián zárta az EB-t,
hiszen aranyérmet nyert 50 méter pillangón. A
győriek 25 éves versenyzője 23.00 másodperces idővel lett első a Duna Arénában, egyetlen
századdal megelőzve a világcsúcstartó ukrán
Andrij Govorovot. A 2019-ben honosított,
szerb származású Szabó – aki első nagymedencés érmét szerezte magyar színekben – tökéletesen kapta el a rajtot, és jobb benyúlásának köszönhetően lett a kontinens legjobbja.
Szabó a futamot követően azt nyilatkozta,
ugyan ez egy ,,nagyon rossz idő", de mégiscsak

Európa-bajnoki címet nyert, ami miatt nagyon
boldog, hiszen az elmúlt években többször is
századok választották csak el a dobogós helyezésektől a világversenyeken.
A 4x200-as női gyors váltó Jakabos Zsuzsanna,
Fábián Fanni, Veres Laura, Kapás Boglárka összeállításban 7:56.26 perccel csapott célba a döntőben, ezzel ezüstérmet szerzett. Az elsőként vízbe
ugró Jakabos negyedikként váltott, majd a két fiatal, a 18 esztendős Fábián és a mindössze 15
esztendős Veres is kitett magáért. A 200 méter
pillangón aranyérmes, korábbi gyorsúszó-specialista Kapásnak már ,,csak" a szám olimpiai és
négyszeres világbajnokát, Federica Pellegrinit
kellett maga mögött tartania, de mivel nagy volt
az előnye, sikerrel véghez vitte a küldetést.
„Annak ellenére, hogy olimpiai évben rendezték
ezt az Európa-bajnokságot, rendkívül erős mezőny jött össze minden számban, nagyon ne-

héz volt így érmet, érmeket szerezni. Remek
eredmény, hogy két győri sportoló nyakába is
medál került. A németek kivételével nagy úszónemzetek úgy illesztették a tokiói felkészülésbe az Eb-t, hogy a legjobbjaik remek formában
álljanak rajthoz. A pandémia miatt elmaradtak
rangos versenyek, így mindenki megragadta a
lehetőséget” – mondta Petrov Árpád, a Győri
Úszó SE vezetőedzője.
A Győri Úszó SE versenyzői csütörtökön utaztak
el Prágába, ahol már az olimpiai felkészülés
jegyében indulnak nemzetközi megmérettetésen. A csehországi túra után Dubrovnik, majd
Róma következik a sorban, hasonló versenyekkel. Ezt követően hazai viadalok következnek
Székesfehérváron, majd Budapesten. A Győri
Úszó SE csapatát jelen állás szerint négyen képviselhetik a Tokióban: az ötödik olimpiájára készülő Jakabos Zsuzsanna, Sebestyán Dalma,
Szabó Szebasztián és Lobanovszkij Maxim.

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
MÁR HAVI NETTÓ

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

www.carmenrent.hu
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TÖRÖK ÁGI KÉT ESÉLYE AZ OLIMPIÁRA
részvételt: az első a lapzártánkkal egyidőben kezdődött ausztriai torna, majd – ha itt nem sikerül a
kvótaszerzés, akkor – jövő héten Debrecenben,
hazai pályán kap még egy esélyt a csapat.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: fiba.com

,,Úgy megyünk ki Ausztriába, hogy az első lehetőséget meg akarjuk ragadni. Ha mégsem jön össze,
akkor a jövő héten ott van még a debreceni pótselejtező, de egyelőre nem gondolunk erre" – ezt
Károlyi Andrea, a magyar női 3x3-as kosárlabdaválogatott szövetségi kapitánya nyilatkozta csapata grazi olimpiai selejtezőtornája előtt. A lányoknak két lehetőségük lesz kiharcolni a tokiói

A magyar válogatott keretében helyet kapott
Medgyessy Dóra, Theodoreán Alexandra mellett
két egykori győri kosaras, Goree Cyesha és Papp
Diána, valamint a Győr jelenlegi csapatkapitánya,
Török Ágnes is. A szakmai stábból Károlyi Andrea,
és a másodedző Jakab Máté is dolgozott Győrben. A válogatott Grazban a fehéroroszokkal, a

hollandokkal, Észtországgal, és Srí Lankával
meccsel a C csoportban, ahonnan az első két helyezett jut a vasárnapra kiírt negyeddöntőbe. A
20-20 csapatos grazi tornáról három férfi és három női együttes szerez indulási jogot a tavalyról
idén nyárra halasztott olimpiára.
„A 3x3 elég friss szakág a kosárlabdában. Azt kell
tudni róla, hogy amellett, hogy kisebb a pálya, és
kevesebben játsszuk, rövidebb ideig, a fizikum elképesztően sokat számít. Gyorsabb gondolkodást igényel, így amikor egy hosszú nagypályás
szezon befejeződik, kell egy kis idő, hogy átálljunk a játéknak erre a változatára” – mondta Török Ágnes, a Győr NB I.-es csapatának játékosa,
aki a 3x3-as válogatottban is a keret tagja.
„Nehéz csoportba és nehéz ágra kerültünk a
grazi tornán, így nem egyszerű a történet, de
nem ismerünk lehetetlent, persze akkor sem
leszünk szomorúak, ha esetleg hazai pályán
szerezzük meg kvalifikációt. Elképesztően
motiváltak vagyunk, a tétet nem nyomásként
éljük meg, inkább hajt bennünket. A magyar
női kosárlabda legnagyobb sikere lenne az
utóbbi évtizedekben, ha kijutnánk az olimpiára, ennek a lehetősége óriási energiát ad” –
tette hozzá Török Ágnes.
Jövő péntektől vasárnapig rendezik majd a
debreceni pótselejtezőt, ahol az utolsó kvóták
szerezhetők meg az ötkarikás játékokra. A hajdúsági városban a férfiaknál és a nőknél is hathat gárda verseng, a magyar férfi és – ha
Ausztriában nem szerez kvótát – a női együttes is pályára lép majd a Nagytemplom előtti
téren. A 3x3-as kosaras szakág Tokióban kap
először helyet az olimpiai programban, a japán
fővárosban mindkét nemnél nyolc-nyolc csapat
lehet ott a debütáláson.

PRISKINT VÁLASZTOTTÁK AZ NB II. LEGJOBBJÁNAK

G

azdag Dánielt, a Budapest Honvédtól a Philadelphia Unionba szerződött válogatott középpályást választották meg a legjobb mezőnyjátékosnak az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, vagyis az OTP Bank Ligában a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének szavazásán. Az idén már 31. alkalommal meghirdetett voksoláson a jelöltek – kategóriánként öt – névsorát a szervezet által felkért
szakmai grémium állította össze.
A hat férfi és a két női kategóriában a végeredmény a hivatásos labdarúgók szavazatai alapján alakult ki. A legjobb kapus a
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Ferencváros játékosa, Dibusz Dénes lett,
míg a legjobb külföldön futballozó játékosnak válogatottbeli társát, Szalai Attilát választották. Az MTK futballistája, Schön
Szabolcs lett a legjobb 21 éven aluli játékos, a Paks mestere, Bognár György pedig
a legjobb edző. A legjobb NB II.-ben futballozó játékosnak az ETO FC Győr rutinos
csatárát, a korábbi hatvanháromszoros válogatott Priskin Tamást választották. Az
ETO csapatkapitánya szerezte meg a másodosztály gólkirályi címét is 21 találattal.
Az ETO a nemrég véget ért idényben öszszesen 53 gólt szerzett, és 46 pontjával a
20 csapatos bajnokság 12. helyén zárt.

Fotó: eto.hu

Akció: május 28—június 3.

Sertéskaraj csont nélkül
9 Ft/kg helyett
139

1099 Ft/kg

CBA Piros téliszalámi
400 g, 2747,50 Ft/kg
9 Ft/db helyett
169

1099 Ft/db

Fotó: O. Jakócs Péter

HATODIK BAJNOKOK LIGÁJAGYŐZELMÉRE KÉSZÜL AZ ETO

A

visszavonulás előtt álló Görbicz Anita elmondása szerint a korábbiaknál még jobban szeretné megnyerni a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjét. A Papp László Budapest Sportarénában rendezendő hétvégi Final
Fourt felvezető sajtótájékoztatón Görbicz elmondta, játékosként biztosan ez lesz az utolsó négyes
döntője, ezért is vannak benne különleges érzések,
és bár az eddigi tornákat is hasonló izgatottsággal
várta, most jobban szeretné ezt megnyerni.
A 233-szoros válogatott irányító visszatekintve
úgy fogalmazott, hogy az öt közül az első BL-trófeáját tudná még a többi közül kiemelni, a 2013-as
sikernél ugyanis nagy kő esett le a szívéről, hiszen
több elvesztett döntő után sikerült elhódítani a serleget a csapatnak.
A világbajnoki ezüstérmes Görbicz elárulta, amikor pár
hete arra gondolt, hogy üres nézőtér előtt játssza
majd utolsó négyes döntőjét, elszomorodott, de most
nagyon örül, hogy a szurkolók visszatérhetnek. A csapatkapitány kiemelte, hogy Ambros Martín vezetőedző irányításával – aki május 10-én tért vissza a győriek kispadjára – ismét száz százalékkal koncentrálnak a védekezésre, míg a támadásaik átgondoltabbak
lesznek, így az első elődöntőben a Brest biztosan más
Győrt lát majd, mint a szezon korábbi szakaszában.
,,Jó úton haladunk, és bízom benne, hogy a hétvégén
rendben leszünk" – tette hozzá Görbicz.
Ambros Martín elmondta, hogy a szombati elődöntős ellenféllel, a francia Bresttel az elmúlt időszakban nagyon egyforma erőt képviseltek, ennek bizonyítéka, hogy kétszer is döntetlent játszottak velük.
A két gárda utolsó négy találkozójából amúgy há-

A PROGRAM

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

229 Ft/db
Újburgonya

499 Ft/kg

Női Bajnokok Ligája, négyes döntő, Papp
László Budapest Sportaréna
Tiltott Csíki sör

Szombat, elődöntő: Győri Audi ETO KC–Brest
Bretagne Handball (francia) 15.15 • Vipers
Kristiansand (norvég)–CSZKA Moszkva
(orosz) 18.00

0,5 l, 658 Ft/l

329 Ft/db

Vasárnap: a 3. helyért 15.15, döntő 18.00
Star WC-papír 24 tekercs, 3 rétegû
rom döntetlennel zárult, a Győr egyszer nyert, de
csak egyetlen gól különbséggel.
Az ETO-val 2013-ban, 2014-ben, 2017-ben és
2018-ban BL-győztes spanyol tréner hangsúlyozta, most nem készülnek olyan régen együtt, hogy
bizonyos dolgokon változtassanak, de nincs is
szükség nagy változásra. Jelenleg az a feladat, hogy
a teljes meccsen stabilitást mutassanak támadásban és védekezésben.
,,Annyit kell előre lépnünk, hogy jobbak legyünk, és
ezzel legyőzzük a Brestet" – mondta Martín. Hangsúlyozta, most minden más lesz, két nap alatt kell
két mérkőzést nyerni a BL-sikerhez. ,,Nem lesz
könnyű" – tette hozzá.
Az első BL Final Fourjára készülő Faluvégi Dorottya
kiemelte, izgatottan várja a hétvégét. „A csapat
egyben van, és a rutinos társak sokat segítenek nekem is abban, hogy mi vár rám. Óvatosságra int
minket, hogy ebben a sorozatban döntetlent játszottunk a Bresttel, a két csapat ismeri egymást.”

37,46 Ft/db
9 Ft/kg helyett
109

899 Ft/cs

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