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ebruárra újabb három győri egyetemi
épület energetikai korszerűsítése készül
el, erről Kara Ákos számolt be a Győr
Plusznak. Az országgyűlési képviselő bejelentette, hamarosan átadhatják a jogi kar, az
Apáczai Kar kettes épület és a Bridge Hallgatói
Oktatatói Klub fejlesztéseit, ami több mint 800
millió forint állami forrásból készül el. A Széchenyi István Egyetem épületeinek felújítása
még 2017-ben indult, a tervek szerint pedig
2024-re minden győri, egyetemi épületet modernizálnak, ami energetikai szempontból
megkívánja a fejlesztést.
„Sok-sok évvel ezelőtt egy komoly fejlesztési
programot határoztunk meg, melynek keretében energetikai szempontból folyamatosan
meg tudnak újulni a győri egyetemi épületek” –
mondta a Győr Plusznak Kara Ákos. „Az energetikai felújítás két szempontból is fontos, egyrészt esztétikai fejlődést jelent az épületek számára, másrészt a felújítás után jóval olcsóbbá
válik a fenntartás, és azt a pénzt, amit nem kell
rezsire költeni, oktatásra, kutatásra fordíthatja
az egyetem” – tette hozzá az országgyűlési
képviselő. „Jelenleg három épület energetikai
fejlesztése valósul meg, februárban át is adhatjuk a jogi kar, az Apáczai Kar 2-es épület és a
Bridge Hallgatói Oktatói Klub beruházásait” –
fogalmazott a politikus. „Rá se lehet ismerni az
épületre, egészen más bejönni, itt dolgozni, tanítani és tanulni, mint korábban, végre valóban

21. századi környezetben végezhetjük a napi
munkánkat” – emelte ki a Deák Ferenc Állam és
Jogtudományi Kar dékánja. „Tavaly volt 25 éves
a jogi képzés Győrben, egyre népszerűbb ez a
terület, az egyetemi versenyben nagyon sokat
számít, milyen körülmények között zajlik a tanulmányi munka” – hangsúlyozta dr. Smuk Péter. „A három épület energetikai fejlesztése
több mint 800 millió forint állami forrásból valósul meg, de ezenkívül egy decemberi kormányhatározatnak köszönhetően plusz épüle-

teket is modernizálhatunk, összesen 4, 2 milliárd forintból” – mondta a Győr Plusznak Mészáros Nóra, az egyetem pályázati irodavezetője. „Győr számára kiemelten fontos, hogy erős
egyeteme, erős oktatása, jó és erős iskolái, óvodái és bölcsődéi legyenek, ezek fejlesztéséért,
ha kell, újak építéséért is dolgoztam eddig és fogok dolgozni a jövőben is, hiszen számomra az
a lényeg, hogy a győriek és a Győr környékiek a
legjobb körülmények között élhessenek” – zárta szavait Kara Ákos országgyűlési képviselő.

Kara ÁKos: Győr és az eGész térséGünk
fejlődéséért dolGozom!
Kara Ákos győri és dr. Kovács Zoltán pápai országgyűlési képviselő meghívására
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a
Győr és Pápa között épülő új, 2x2 sávos
út építkezésén járt. A győri országgyűlési
képviselő lapunknak elmondta, hogy ez
a fejlesztés már 40 százalékos készültségnél tart és jelenleg Magyarország
egyik legnagyobb útberuházása. A győri
országgyűlési képviselőtől megtudtuk,
hogy 2021 végére a Pápa–Győr szakaszon 3.100.000 köbméter töltést már
megépítettek, ez az összes töltésmeny-

nyiség mintegy 83 százaléka. A fejlesztés során 23 híd épül, ezek vasszerelése
és a hídfők betonozása folyamatosan
halad. Kara Ákos hozzátette: „Jövőbeli
országgyűlési képviselői fejlesztési terveimről is beszéltem a kormányszóvivő
asszonynak, kérve tőle is ezekhez a kormányzati támogatást. Külön kiemelten
beszéltem neki arról a legutóbbi kezdeményezésemről, mely szerint biztonságosabbá kell tenni, át kell építeni az M1es autópálya és a 81-es út csomópontját
is” – zárta mondandóját Kara Ákos.
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Elindult a győri egyetem fejlesztését meghatározó projekt, az új tudományos és innovációs Park megvalósítása. az első ütem projektindító rendezvényét és az alapkőletételt hétfőn tartották, dr. Palkovics László
miniszter jelenlétében. a beruházás első lépéseként a volt kekszgyár emblematikus „kockaépületét” újítják fel és hoznak létre egy nyitott, innovatív és kreatív platformot vállalati-egyetemi-kutatóintézeti kooperációk számára. a kockaépületben hat szinten, több mint 4.000 négyzetméteren lesz hely a többi között az
egyetem új designképzéseinek is.

ÚJ FUNKCiÓt kaP

A „KEKSZGYÁRI KOCKA”

szerző: Zombai-Kovács Ákos
fotó: Ács tamás

„Győr városa a legerősebb vidéki gazdasági centrum, ahol a Széchenyi István Egyetem a múltra
alapozva építi a jövőt és igyekszik hozzájárulni a
térség fejlődéséhez” – mondta az ünnepélyes
projektindítón dr. Knáb Erzsébet, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.
„A mai nap mérföldkő, amikor elindul egy folyamat, melynek során újra megtöltjük élettel az
egykori kekszgyári épületet, ahol megpróbálunk
újabb innovációkat generálni, amiből a város és
a körzet profitálhat” – tette hozzá.
„évek óta terveztük már, hol, merre bővülhetne
az egyetem központi campusa, így találtunk rá
erre a területre és az épületre, amit az állam
megvásárolt és biztosította az egyetem számára, hogy itt fejlessze tovább képességeit” –

AZ EGyKORI KEKSZGyÁRI
éPülETET FEJlESZTIK,
BővíTIK éS éPíTIK ÁT A
21. SZÁZAD KIHívÁSAINAK
MEGFElElőEN
fogalmazott Simon Róbert Balázs, a térség országgyűlési képviselője. „Az egyetem is a modern, fejlődő Győrt építi, ennek a munkának egy
fontos pillére lesz az új science park, amelynek
első lépéseként az egykori kekszgyári épületet
fejlesztik, bővítik és építik át a 21. század kihívásainak megfelelően, erre 6, 7 milliárd forintot
biztosít a kormány” – hangsúlyozta.
A kockaépületben hat szinten, több mint 4.000
négyzetméteren biztosítanak majd teret a vállalkozási, inkubációs, kutatási és oktatási tevé-

kenységnek, emellett az épület ad majd helyet
az egyetem új designképzéseinek is.
„Gratulálok a győri egyetem egykori vezetésének, amelyik már évekkel ezelőtt felismerte,
merre érdemes fejlődni és fejleszteni, ennek
része a Tudományos és Innovációs Park létrehozása” – mondta dr. Palkovics lászló innovációs miniszter. „Előbb a hagyományos műszaki
képzéseket fejlesztették, felpörgették a mosonmagyaróvári kart, ezenkívül pedig Zalaegerszegen és Budapesten is jelen van már a
Széchenyi, ez a négy lábon állás teszi sikeressé
a győri egyetemet, amely elsők között kapcsolódott be az állam modellváltási programjába”
– tette hozzá. „2021-hez képest is soha nem

látott mértékű támogatást kapnak az alapítványi működtetésű felsőoktatási intézmények,
amelyek ugrásszerű javulást érhetnek el a közeljövőben. létrehoztunk egy 2.700 milliárd forintos csomagot, többek között ebből valósulnak meg a science parkok, amelyek tovább
nyitnak a környezet, a vállalkozások irányába.
A Széchenyinek mindjárt két innovációs parkja
is lesz, egy itt, Győrben, egy másik Zalaegerszegen, de javaslom Mosonmagyaróváron egy
harmadik létrehozását is” – emelte ki dr. Palkovics lászló.
A projektindító rendezvény az időkapszula elhelyezésével zárult, amiben minden résztvevő
a saját üzenetét helyezhette el.
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Dr. PErGEL ELZa: MINDIG A JÓT, A HASZNOSAT
és a CélszerŰt kell kéPVIselnI
„Csodálatos és félelmetes" évet zártunk, az új évben pedig azon
leszünk, hogy még jobban és még többet adjunk – ezt mondta a
Győr+ Médiának dr. Pergel Elza alpolgármester. a városvezető kiemelte, hogy a pandémiás helyzetben mind a legkisebbekkel, mind
az idősekkel, valamint a rászorulókkal foglalkozó intézmények is
kiválóan helytálltak, hiszen az ott dolgozók nem tehették meg, hogy
visszavonuljanak.

szerző: Németh Boglárka
fotó: o. Jakócs Péter

„Csodálatos volt, félelmetes volt, bonyolult
volt. Mindegyiknek megvan a maga miértje.” így
kezdte gondolatait a 2021-es évről dr. Pergel
Elza alpolgármester, aki úgy fogalmazott:
„Megmérettettünk, és úgy gondolom, hogy
nem vallottunk szégyent.”
Az alpolgármester egyelőre optimista az új
évet illetően, de arról is beszámolt, hogy bizonyos keretek adottak, ebből szinte lehetetlen
kilépni, ennek ellenére megpróbálják minden
területen kihozni a maximumot.

MEGMéRETTETTüNK,
éS ÚGy GONDOlOM,
HOGy
nem vallottunk
szégyent
Kiemelte, hogy a szociális ágazatban tevékenykedő városi intézmények maximálisan
helytálltak. Bár többségük – így például a bölcsődék, óvodák, idősek otthona is – a pandémia miatt be kellett, hogy zárjon egy időre, az
ott folyó munka nem állhatott meg, az ott
dolgozóknak pedig folyamatosan helyt kellett
állniuk, hiszen a segítségükre, a munkájukra
ugyanúgy szükség volt.
Az idősek és a rászorulók kapcsán a városvezető hozzátette, hogy a számuk nem csökken,
a gondoskodásra pedig az év minden napján
szükségük van.
„Ez egy olyan feladatellátás, aminek egyrészt örülünk, mert mi tehetünk értük, a mi
eredményünknek tekinthető, ha ők jól érzik
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magukat és elégedettek. Ám nagyon nehéz
feladat akkor, amikor megnehezített körülmények között, óriási létszámhiánnyal küszködve a járvány miatt mégis meg kell oldanunk” – hangsúlyozta a politikus, aki hozzátette, hogy 2022-ben ezt még jobban szeretnék csinálni.
„Még többet adni, még többet segíteni, még
több családnak a kezét fogni, és akkor elérhetjük talán azt, hogy Győr város jó híre nemcsak
megmarad, hanem tovább fényesedik.”

Az új évben is támogatni fogják az intézmények
ötleteit és célkitűzéseit is, dr. Pergel Elza szerint jó és tapasztalt vezetőkkel van dolga, így
mindenki meg tudja érteni, meddig ér a költségvetés takarója.
„lehet, hogy valamire nem lesz elég pénz, de lehet, hogy kevesebből is ugyanazt a minőséget
tudjuk adni, mert lehet, hogy nem pénzt, hanem
szívet meg lelket adunk hozzá.” Az alpolgármester azt is elmondta: minden tekintetben a város
polgárainak érdekeit szolgálják, és hozzá, valamint a polgármesterhez is bármikor fordulhat
bárki az ötleteivel és a meglátásaival.
Dr. Pergel Elza már két éve, egyetlen nőként
tölti be alpolgármesteri pozícióját, amit nagy
kihívásnak tart, de próbál megfelelni a saját és
a városlakók elvárásainak is. „Mindig a jót, a
hasznosat és a célszerűt kell képviselni” – nyilatkozta az alpolgármester, aki ezek mentén
hoz döntéseket, és ha valamiről eltérő véleménye van, azt kimondja és kiáll mellette.

az oldalt szerkeszti: J. Kovács andrea

igaz ugyan, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de sok fecske szebbé teheti azt.
Kutatások bizonyították, hogy egy villás farkú madár egy kiló rovart is képes elpusztítani a költési időszakban. Kiváló vadászok, elsősorban bogarakat, levéltetveket,
lepkéket fogyasztanak, így biológiai úton, környezetterhelés nélkül csökkentik a
kártevők, köztük a szúnyogok számát. Óvjuk őket, segítsük fészekrakásukat!

leGyen Ön Is FECSKEBARÁT!
szerző: J. Kovács andrea
fotó: o. Jakócs Péter

Mi történt Győrben fecskeügyben? – kérdeztük
Markó-valentyik Annát, a Környezetvédelmi
Bizottság témáért felelős tagját.
A KÖBI fontos lépéseket tett tavaly e hasznos
madarak védelméért. A Petz Aladár Egyetemi
Oktató Kórház épületén található közel ötven fészek alá került fecskepelenka egy felajánlásnak
köszönhetően. Ahol nagyobb populáció van, ott
a meglévő sárgyűjtő helyek mellé újabbakat alakítottunk ki. Sárgyűjtő helyek találhatók a Bisinger sétányon, Bem téren, Mártírok útján, Kuopio
parkban, Batthyányi ligetben, a Pinkóca u. és a
Hungária út közötti parkban, a Dunakapu téren,
a Rába-parton a virágpiac közelében, valamint a
Gyepszél utcai óvoda kertjében.
Felvettük a kapcsolatot a nevelési és oktatási intézményekkel, akikkel a sárgyűjtő helyek karbantartását, fenntartását az iskolai közösségi szolgálat közreműködésével sikerült megszervezni.
Újra készítettünk állományfelmérő adatlapot.
Nagy öröm, hogy újabb, eddig ismeretlen fészkekről számolnak be, zömében olyan területekről, ahonnan eddig nem volt adatunk.
Az adatlapokon összesen 336 fészekről számoltak be a lakosok. A Fertő-Hanság Nemzeti Park
igazgatóságának munkatársai becsült adatban
tudják lefordítani ezt egyedszámra. Egy fészekre
öt fecskét számolnak, hiszen kedvező esetben
akár háromszor is költ egy fecske egy szezon
alatt. A 2021-es online állományfelmérés adatai
alapján 1680 fecskét tarthatunk számon. Ha ezt
a 2020-as felmérésben összeszámolt 5.225
fecskéhez hozzáadjuk, akkor városunkban idén
6.905 fecske tartózkodott.
Mennyit tudnak a kitöltők a fecskékről?
A kitöltők 80 százaléka felismeri a házánál
fészkelő fecskefajt. Innét tudjuk, hogy a fecskék
65 százaléka molnárfecske, 25 százaléka füstifecske és közel 8 százaléka sarlósfecske.
Az állományfelmérő alapján azt is láthatjuk,
hogy a kitöltők még mindig nem ismerik, vagy

FoGaLoMtÁr
Fecskepelenka: Ez a madárvédelmi, higiéniai jellegű kiegészítő eszköz egy
fészkenként legalább 30x20 cm-es fa-,
fém- vagy műanyag lap, amit közvetlenül a fészek alá szerelünk fel. A fecskepelenka felfogja az etető madarak és a
fiókák ürülékét, így a fészek alatti terület
tiszta marad. A fecskepelenkáról akár a
költési időszakban szükség szerint
többször is, de ősszel mindenképpen távolítsuk el a száraz, felhalmozódott ürüléket. Ha nagyon muszáj, a fecskepelenka aktív fészkek alá is felfúrható, felszegelhető, a néhány perces munka szinte
bizonyosan nem zavarja a madarakat.
Ilyen esetben figyeljünk arra, hogy ne tojásos állapotában zajongjunk a fészeknél, várjuk meg a fiókák kikelését, mert
őket már nem hagyják ott a madarak.
Fecskehotel: Mesterséges fecsketelep, ami több fészek befogadására alkalmas a csapatos költésre hajlamos
molnárfecskék esetében.

nem alkalmazzák a sárgyűjtő helyek kialakításának lehetőségét, ahogyan a fecskepelenka
jótékony hatását sem. A többség itatót sem
alakít ki, pedig ez minden nyáron nagy segítség
lenne a madaraknak. Sokszor jelezték nekünk,
hogy a szomszéd vagy a házfelújítást végző
munkások leverték a fészkeket. A lakosság tehát még mindig nem eléggé tájékozott a fészekleverés bűncselekményével kapcsolatban.
A kémiai szúnyoggyérítés nem összeegyeztet-

hető a fecskeprogrammal. A légi kémiai gyérítés után többen elpusztult fiókákról számoltak
be. Sokan féltik a középületek homlokzatán található fészkek jövőjét. Többen jelezték, hogy
nagy örömmel helyeznének fel műfészket,
fecskepelenkát, ha ebben tárgyi vagy anyagi
támogatást kapnának.
Milyen terveik vannak a 2022-es szezonra?
Ménfőcsanakon, a vadvirág utcában fecskehotelt
szeretnénk létesíteni. Az oktatási és nevelési intézményekkel kialakított kapcsolatainkat úgy
tennénk élővé, hogy egy általunk összeállított oktatási anyaggal osztályfőnöki órákra látogatnánk.
Terveink között szerepel a „Fecskebarát hely” díj
megalapítása. Az a családi ház, vállalkozás, ipari
park, istálló, telep kaphatja meg, amely egy szezon alatt bizonyíthatóan óvja fecskéit, vagyis: itatót rak ki, azt frissen tartja, fecskepelenkát szerel
fel a fészkek alá, és az állományfelmérő adatlapon számot ad a madarakról.

a január 7-i lapban megjelent hulladék-kvíz
helyes megfejtése: 1., 2., 1., 1., 3. ajándékcsomagot nyert Döbrösiné horváth anikó,
Bódis Mónika és takács Eszter. Gratulálunk!
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Amikor friss hó esik, a kifutóban mindig felpörög az élet.
A zebracsikók felhőtlen vidámsággal nyargalnak fel-alá.
Kergetőznek és igazi pimasz legényekhez méltón incselkednek a szüleikkel és a szomszédokkal. Hamarosan a
legfiatalabb kisherceg is képes lesz csatlakozni a nagyobbakhoz a játékban. Jelenleg még kicsit félős, bizonytalan,
de már oda-odaszagolgat a testvéreihez.
A győri állatkertbe betérve érdemes megfigyelni a négy
fivér és családjuk mindennapjait. Játékuk, kommunikációjuk, az élethez való pozitív hozzáállásuk még a legfagyosabb időkben is képes szíveket felmelegíteni.
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Ismét

csíkokkal
BővülT az Állatkert

támogatott tartalom

2

021 utolsó kis jövevénye az állatkertben a zebracsalád negyedik várva várt csikója volt, aki december 28-án, hajnalban látta meg a napvilágot.
A most alig háromhetes csíkos fiú még bizonytalan kis
lábain tipeg anyukája után, és rémült, de kíváncsi tekintettel vizslatja vadul játszó bátyjait. A három idősebb fivér már hevesen gyakorolja a csődörök mindennapos konfliktushelyzeteinek megoldási stratégiáit:
versenyeznek, vágtatnak, lökdösődnek és harapnak.
Ezzel a játékkal kárt nem tesznek egymásban,
de megfelelően felkészülnek a nagybetűs
életre. Szerencséjükre példaképük is van: apjuk
igazi vezéregyéniség. Büszkén feltartott fejjel,
határozott léptekkel üget körbe a családja körül. Ellenőrzi feleségeit, fiait és védelmezi őket az Afrikakifutó többi lakójától, ha szükségesnek látja.

az új esztendőben általában mindenki
elhatároz valamit, amit igyekszik be is
tartani. Mi is tennénk egy javaslatot: ha
eddig nem lett volna rendszeres, akkor
fogadjuk meg, hogy 2022-től évente
egyszer elmegyünk nőgyógyászhoz.

Hölgy ilág
szerkeszti: Földvári Gabriella

szerző: havassy anna Katalin
fotó: Ács tamás

M

i, hölgyek a saját testünkkel szemben
akkor cselekszünk felelősen, ha évente egyszer felkeressük választott nőgyógyászunkat, s megkérjük: végezze el azokat
a vizsgálatokat, szűréseket, amelyek minden
nőnek javasoltak. Hogy melyek ezek, miért fontosak és hogyan készüljünk fel a nőgyógyászszal való találkozásra, abban a Győr+ Média
szakértője, dr. Börzsönyi Ágnes szülész-nőgyógyász szakorvos volt ismét a segítségünkre.
„Azt, hogy elmegyünk nőgyógyászhoz, felfoghatjuk úgy is, mint a fogorvoshoz járást: évente
egyszer ellenőriztetjük, hogy minden rendben
van-e. Az egyik leglényegesebb vizsgálat a
méhnyakrákszűrés. Egy nő életében a legcsodálatosabb dolog, ha életet ad egy gyermeknek. Ehhez nagyon fontos, hogy a nőiességünk
terén minden rendben legyünk velünk. Azokra
a szerveinkre, amelyek szükségesek a női léthez, az életadáshoz, ugyanúgy vigyáznunk kell,
mint a testünk többi részére. Ebben pedig legtöbbet a nőgyógyász tud segíteni.”

Börzsönyi doktornővel folytatott korábbi beszélgetéseinkből már kiderült: bár egyre több nő hallja
meg a hívó szót, még mindig akadnak olyanok,
akik akár tíz-húsz éve nem jártak ellenőrzésen. „A
méhnyakrák egy nagyon jól szűrhető betegség,
az éves méhnyakrákszűrés 20 éves kortól javasolt. Ha rendszeresen járunk szűrésre, és jók az
eredmények, kicsi az esélye annak, hogy kialakuljon a betegség. Az éves nőgyógyászati vizsgálat
áll egy célzott anamnézisfelvételből, majd folytatódik a külső nemi szervek vizsgálatával. A következő lépés a kacsával való feltárás, amely a hüvelyfal vizsgálatát és a méhnyak megtekintését
foglalja magában. Ilyenkor sejtmintát veszünk a
méhnyakról és a nyakcsatornából, amit tárgy-

ha szeretne témát javasolni
a „Négyszemközt
a nőgyógyásszal” című
rovatunkba, akkor kérjük, írjon
nekünk a negyszemkozt@
gyorplusz.hu e-mail-címre!

leGyen ez az eGyIk ÚJÉvi FoGaDaLoM!

ÉvENtE eGyszer mIndenkI

´´
KERESSE FEL NOGYÓGYÁSZÁT!

lemezre kenünk, fixálunk, és elküldjük a patológusnak, aki festés után mikroszkóp alatt megvizsgálja. A vizsgálat folyamatában következik a
kétkezes tapintás, amely a belső női nemi szervek
vizsgálatára terjed ki. lényeges mozzanat a hüvelyi ultrahang használata. Ez pontos képet ad a
méhről, petefészkekről. így megtalálhatjuk az
esetleges miómákat, cisztákat és egyéb elváltozásokat is. Az éves vizsgálat záró mozzanata a
mellvizsgálat: a melleket tekintjük meg, majd tapintjuk át, hogy minden rendben van-e.”
Arról is kérdeztük dr. Börzsönyi Ágnest, hogy miként készüljünk fel egy nőgyógyászati vizsgálatra, mit kell magunkkal vinni? „Amióta van az

EESZT rendszer, elég sok dokumentációhoz van
hozzáférése az orvosnak. Fontos, hogy a beteg
meg tudja mondani, mikor volt az utolsó menstruációjának első napja. Kérjük továbbá, hogy a
korábbi orvosi dokumentációt is hozzák magukkal, mert lényeges információkat tartalmazhatnak. Különösen igaz ez akkor, ha bármilyen nőgyógyászati kórelőzmény vagy beavatkozás volt
már. Ilyenkor feltétlen szükséges az egész dokumentáció, a szövettani eredmények és a zárójelentések is. legyünk őszinték az orvossal! Nem
árt az sem, ha van nálunk betét vagy tisztasági
betét, a rákszűrés járhat gyenge vérzéssel is, így
a vizsgálat után a komfortérzetünkért is tehetünk” – zárta dr. Börzsönyi Ágnes.

2022. január 21.
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a grandiózus győri Médiabált idén mégsem rendezik meg a vírus
miatt, azonban a szalagavatók, az alapítványi, egyesületi, szakmai,
baráti és iskola bálok, a különleges alkalmak nem maradnak el. az
előttünk álló szezon divatjába adunk ezúttal bepillantást szakértőink segítségével.

farsanG, BÁL 2022

Együttműködő
partnerünk
a Győri Belváro
si
Bevásárló Utc
ák
alapítvány

Ruhák:
Modeszta Belváros
(Győr, Király u. 7.)

Cipők és táskák:
Daniel ray
táska-Cipő Üzlet

(Győr, Király u. 10
.,
Király u. 15.,
Jedlik Ányos u. 9.,
Arany János u. 13
.,
Aradi vértanúk út
ja 12.)

Smink:
illés henrietta
kozmetikus-sminke
s,
Ágo szalon
(Győr, Szövetség u.
30.
30/684-6002)

Frizura:
Erdélyiné
virger renáta
fodrász

(Győr, liszt F. utca
14.
20/555-2307)
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a CsIlloGÁs mellett a BorDÓ és a KirÁLyKÉK
az IdeI szezon színeI

szerző: Földvári Gabriella
fotó: Marcali Gábor

A

legfontosabb szabály az, hogy tudjuk,
milyen fazonok a legelőnyösebbek nekünk, melyek azok a színek, amelyek a
legközelebb állnak hozzánk, és persze milyen
dress code-ot írtak elő az adott eseményre.
Az alkalmi ruha vásárlására szánjunk elég
időt – tanácsolja Obertolné Horváth Tímea,
a győri Modeszta Női Divat tulajdonosa.
Bálba, farsangi mulatságba azért megyünk,
hogy jól érezzük magunkat, így a kiválasztott
ruhában is kényelmesen kell éreznünk magun-

kat, hogy ne szorongva „vészeljük” át az estét.
Örök divat a fekete estélyi, koktélruha, de
emellett mindig vannak divatszínek. Idén ez a
szín a bordó, valamint a királykék. Már az idei
szalagavatókra is a fehér ruhák helyett sok
osztály választott ezen színek közül. A trendek
változnak, de a csillámló ruhák minden évben
megtalálhatóak a boltokban és a bálokon, és
ez idén sem lesz másként. Az arany vagy ezüst
árnyalatú, csillogó ruhákban bizonyára magunkra vonjuk majd a jelenlévők figyelmét.
Azonban minél csillogóbb a ruhánk, annál viszszafogottabbnak kell lennie a kiegészítőnknek.
Ezekhez elegendő egy egyszínű tűsarkú, egy
kisméretű szögletes retikül. A molett hölgyek
többsége azt gondolja, hogy minél nagyobb
méretű, minél bővebb ruhákat vesz fel, az annál jobban ápol és eltakar, de ez nem így van,
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sokkal jobban állnak nekik az alakot finoman
követő modellek – tanácsolja a szakértő.
Obertolné Horváth Tímea arra is felhívja a hölgyek figyelmét, hogy a kabát is hozzátartozik
az alkalmi viselethez. A körömcipő síkabáttal
agyonüti az egész összhatást. Egy, a magasságunkhoz illő, jól megválasztott szövetkabát
is örök darab lehet.

:
se
íté
z
:
és
elk Ft ése
nk 000 észít
i
t
m .
li s –8 elk F
Bá .000 zura .000
6 li fri –10
Bá .000
5

visszatérve a kiegészítőkhöz, érdemes tudni,
hogy ma már nem kőbe vésett szabály az,
hogy a cipőnek és a táskának ugyanolyan színűnek kell lennie. A lényeg ezúttal is a harmónia. A legtöbb alkalmi ruhába öltözött hölgy tűsarkúban mutat a legjobban, de sokan nem
bírnak ki benne egy estét, egy áttáncolt éjszakát, ők választhatnak kényelmesebb magasságút is, viszont a balerinacipő egy bálban nem
trendi. A táskát úgy válasszuk meg, hogy abba
beleférjen az, amire az éjszaka szükségünk lehet. Alkalmi táskák közül továbbra is a kézben
fogható borítéktáskát javasolják a szakemberek, de aki szívesebben visel válltáskát, az sem
divatjamúlt, ám az minél kisebb legyen.
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A harmónia érdekében az öltözékünk mellett
a frizuránkra és a sminkünkre is időt kell
szánni. A báli smink legyen látványos, merész, különleges, és persze divatos is. Örök
divat a fémes csillogás, idén az arany a legdominánsabb. A füstös szemsmink pedig az
igazi klasszikus. Ez az, ami sosem megy ki a
divatból, csak átalakul. Az idei szezonban a
tekintetre helyezzük a hangsúlyt, amely kicsit dögös lesz. A szemhéj kicsit világosabb
és némi csillámmal van kiegészítve – árulja
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el Illés Henrietta kozmetikus-sminkes. Tavaly
trend lett a „no make-up”, mintha ott sem
lenne. Ez is tökéletes lehet egy báli estére,
földszínekkel és erősebb szempillákkal,
melytől a szem igézőbbé válik. Az orcán és az
ajkakon is maradnak a natúr árnyalatok, így
megadva a természetes hatást. Egy elegáns
ruhához tökéletes választás.
A mai frizurák már nem olyan merevek, mint
korábban, amikor ezek az esték a hajkölteményekről szóltak. 2022-ben a báli frizurák
inkább fonással, loknikkal készülnek, a hullámos, a laza vonalat követik – mondja Erdélyiné virger Renáta fodrász. Az ápolt fényes
hajból a fiatalabbaknak, akiknek félhosszú
vagy hosszú haja van, a szép loknikat vagy a
kiengedett, enyhén hullámos, laza tincseket
javasolja szakember. Az érettebb hölgyeknek
a begöndörített, a félig vagy egészen feltűzött hajak állhatnak jobban, akár romantikus
frizurába feltűzve. A hajékszerek, csatok,
csillámporok, flitterek ideje azonban lejárt,
előtérbe került itt is a természetesség, a kényelem – hangsúlyozta a szakember.
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20—25 nm-es, légkondicionált

Innovációs
és Technológia
Központ

Gyôri Ipari Park
Gesztenyefa u. 4.

IRODAHELYISÉGEK KIADÓK!

Kedvezményes bérleti lehetôségek,
modern, kreatív környezet!

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez

96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

SZEZONNYITÓ

AKCIÓ!
A

NeTcar Autósiskola január 17-tôl

40.000 Ft kedvezménnyel

NAGYMOTOR tanfolyamot indít tantermi
és online képzés keretében. (A1, A2, A)
Jelentkezz személyesen:
Gyôr, Jereváni u. 42.
(h–cs.: 8.00–16.00, p.: 8.00–15.00),
vagy REGISZTRÁLJ weboldalunkon:
www.netcarjogsi.hu

Az akció visszavonásig érvényes!

Az ÁKO; VSM; KK mutatók a www.netcarjogsi.hu honlapon megtekinthetôk
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További információ: 96/418-959 • gyor@netcariskola.hu

#WEREMEMBER: a hoLoKaUsZt
ÁldozataIra emlékeznek
Január 27-e a holokauszt nemzetközi napja világszerte. a Nyugat-Dunántúli Magyar-izraeli Baráti társaság az izraeli Nagykövetség szervezésében ezért egy akcióra hívja az emlékezőket. Január 20. és 26. között bárki
elkészíthet egy fotót, amelyen egy a4-es lapot tartva a „#Weremember”,
vagy magyarul az „#Emlékezünk” felirattal szerepel.
szerző: Németh Boglárka

„Január 27-e az auschwitzi tábor felszabadulásának napja. 2005-ben elfogadtak egy
olyan egyezményt, hogy ez legyen a holokauszt nemzetközi világnapja. A mostani akció
tulajdonképpen ennek a napnak kíván közösségi emléket állítani” – tájékoztatott Bana
József, a Nyugat-dunántúli Magyar-Izraeli

Baráti Társaság alelnöke, majd hozzátette,
hogy az Izraeli Nagykövetség mindenkit arra
kér, hogy emlékezzen az áldozatokra. Egy
A4-es papírra nyomtassa ki a „#WeRemember” vagy az „#Emlékezünk” feliratot, és egy
jellegzetes zsidó épület – Győrben például a
zsinagóga – előtt készítsen egy fotót. Ezt
követően a képet el kell küldeni január 26.
este 8 óráig a press@budapest.mfa.gov.il
e-mail-címre, vagy a Nyugat-Dunántúli

Magyar-Izraeli Baráti Társaság tallos@
tallos.hu e-mail-címére. A világon szinte mindenhol így emlékeznek majd az áldozatokra, az
elkészült fotókat pedig a nagykövetség közösségi oldalain lehet megnézni és megosztani.
„Ebben bárki részt vehet, természetesen kértük a közigazgatás szereplőit, köztük dr. Dézsi
Csaba András polgármestert is, hogy támogassa ezt a rendezvényt. Mindenkit szeretettel várunk, aki rokonszenvet érez és az ügy
mögé áll” – hangsúlyozta Bana József, aki
szerint az emlékezésnek egyértelmű üzenete
van a jelen és a jövő számára is. „Szörnyű tragédia, ami akkor ott történt, és arra szeretnénk a kampányban való részvétellel felhívni
a figyelmet, hogy ez soha többé ne történhessen meg sehol, senkivel.”
A világnap kapcsán megyeszerte programokat
szerveznek. Január 29-én, Mosonmagyaróváron a Fehér ló Közösségi Házban filmvetítés és
pódiumbeszélgetés is lesz. Az Anne Frank –
Párhuzamos történetek című filmet játsszák
majd, a vetítésre a belépés díjtalan.

2022. január 21.
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FELHÍVÁS
győr Megyei jogú Város országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Irodája
szavazatszámláló bizottsági feladatokat
vállaló, győri lakóhelyű választópolgárok
jelentkezését várja választott tagként
győr város területén működő
szavazatszámláló bizottságokba.
Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített
„Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap és az adatvédelmi tájékoztató beszerezhető Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Győr, Városház tér 1. szám
alatti épületének földszinti portaszolgálatánál vagy
letölthető a www.gyor.hu honlapról a „Választások/országgyűlési választás 2022”címszó alatt.
A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2022.
január 31-ig kell eljuttatni levélben Győr Megyei
Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Irodájának címezve a 9021 Győr, Városház tér 1. szám alatti címre, vagy személyesen
ugyancsak 2022. január 31-ig munkaidőben a
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városház tér 1. szám alatti épületének földszinti
portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába.
Nagyné dr. László Edit
jegyző, OEVI-vezető

JANUÁR VÉGÉIG GyŰjtIk a FENyőKEt

A

következő héten finisébe fordul Győrben a karácsonyfák gyűjtése. A város
több mint száz pontján helyezhetik el
legálisan a díszektől megfosztott fenyőket a
lakosok január 31-ig. A Győr-Szol Zrt. kéri a
győrieket, hogy a fákat csak a gyűjtőhelyekre
vigyék, egyéb közterületre ne dobják ki, a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre ne tegyék,
mert ez illegális hulladéklerakásnak minősül.
A Győr-Szol Zrt. már a karácsonyi ünnepek előtt
kihelyezte a fenyőgyűjtő pontokat jelző ketreceket, illetve táblákat a közterületekre, így idén is
több mint száz gyűjtőhelyet jelölt ki a város területén. lakossági kérésre januárban bővült is a
gyűjtőhelyek listája. A Híd utca–Kiss Ernő utca
találkozásánál lévő trafóház melletti zöldterületen, a Szitásdomb utca–Medve utca kereszteződésében lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget
közelében, a verebes József utca 11. számnál,
valamint a Nyerges utca–vándor utca sarkán is
lehetővé tette a szolgáltató a fák legális elhelyezését. Ennek ellenére voltak, akik nem a kijelölt
helyekre vitték fenyőfáikat, ami hátráltatta a
gyűjtési munkát. Január eleje óta a kidobott karácsonyfák elszállítása folyamatosan történik,
két-három naponta minden gyűjtőpontról elviszik a növényeket. A városban három helyszínen

ÁLLÁSHIRDETÉS
A győr-szol zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNÓ´
Foglalkoztatás jellege: 6 órás, állandó délutános
műszak, irodai takarítás

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNÓ´
Foglalkoztatás jellege: 8 órás, állandó délelőttös
műszak, irodai takarítás
Munkavégzés helye: Győr
Amit kínálunk: bejelentett, hivatalos munkaviszony,
folyamatos munkavégzés • versenyképes fizetés + cafetéria • vidékieknek bejárási költség térítése • hosszú
távú munkalehetőség

deponálják nagyobb mennyiségben a fákat, ahol
nagy teljesítményű aprítógéppel dolgozzák fel
azokat, s az így keletkezett aprítékot a likócsi
komposztálóüzembe szállítják.
A fenyőfák január 31-ig vihetőek el a kijelölt
gyűjtőhelyekre, ezt követően mindenkinek
magának kell gondoskodnia szabályos elhelyezésükről. A győri fenyőgyűjtő helyek listája
a www.gyorszol.hu weboldalon, illetve a
szolgáltató Facebook-oldalán is olvasható.
(A GyHG Nonprofit Kft. közszolgálati hulladékszállítási működési területén a családi házas
övezetekben, illetve a bio hulladékgyűjtővel
rendelkező ingatlanok esetében a díszek nélküli fenyőfa felaprítva a barna fedeles kukában
is elhelyezhető. A volt karácsonyfák az ünnepi
dekoráció nélkül, a jogosultság igazolása után
a hulladékudvarokba is beszállíthatóak.)

ISMÉT NYITVA
a dunakaPu
MÉLyGarÁZs
A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a közlekedőket, hogy a műszaki hiba elhárítását követően január 18-án ismét
megnyitotta a Dunakapu mélygarázst. A létesítményt a bérlettel rendelkezők és az alkalmi használók is a
megszokott rend szerint vehetik
igénybe. A kényszerszünetet kihasználva az üzemeltető takarítási munkálatokat végzett és a kopott burkolati jeleket is újrafestették.

PÁLYÁZAT
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.
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Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi
és Önkormányzati Osztály pályázatot hirdet
jogász munkakör betöltésére.
A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu
honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhető el.

Ki ne ismerné jobban az ivóvíz- és szennyvízellátás működését,
mint aki tanulmányain kívül közvetlenül a helyszínen szerzett tapasztalataiból építette tudását, és ezáltal ismerte meg a Pannonvíz Zrt. működését.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A győr-szol zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

GÉPÉSZTECHNIKUS,
TÉRINFORMATIKUS

CsalÁdBan marad

Feladat: az E-közmű felületének adatszolgáltatásával,
a műszaki információs rendszer karbantartásával, a
győri távhőrendszer elosztó hálózatával kapcsolatos
térinformatikai feladatok ellátása Feltétel: ACAD-ismeret; MS-Office programok alkalmazása; megbízható, önálló és csapatban történő munkavégzés Előnyt
jelent: távhőszolgáltatás és/vagy geodézia területén
szerzett gyakorlat; B kategóriás jogosítvány

szöveg és fotó: Pannon-víz Zrt.

´´
MUSZERÉSZ

A SZAKÉRTELEM

M

unkatársunk, ifj. Biczó lászló már
középiskolás korában e szakmával
ismerkedett a hajdani győri Mayer
lajos vízügyi Szakközépiskolában, ahol társaságunk számos értékes szakembere szerezte meg szakmai tudását.

és szakmailag elismert munkatársa volt.
Nyugdíjazásáig több évtizeden keresztül a
szőgyei vízműtelep telepvezetőjeként támogatta munkájával az ivóvíz-szolgáltatás
működését.
Ifj. Biczó lászló két évig a beruházási osztály
tervezőcsoportjának munkáját segítette, itt
sajátítva el a közműtervezés alapjait és a
számítógépes AutoCad-rajzolást. laci ekkor
már papíron jól ismerte a Pannon-víz Zrt. ellátási területét, majd 2003-tól a beruházások szervezésével és a műszaki ellenőri feladatok kapcsán ezen túl is feltérképezhette
társaságunkat és annak működését.
Társaságunknál az elmúlt időszakban számos kiemelkedő, összességében több milliárd forint értékű beruházás szervezésében,
lebonyolításában és műszaki ellenőrzésében
vett részt sikeresen. Ilyen volt például a több
ütemben megvalósuló, Győr belvárosának
tér- és utcarekonstrukciói, a Dunakapu tér
megújítása, valamint a Jedlik híd építéséhez
kapcsolódó ivóvíz- és csatornarekonstrukciós munkák.

Főiskolás éveiben a győri idényfürdőben az
óriáscsúszdánál már a társaság munkavállalójaként mint vízőr dolgozott.
Számos szép emléke fűződik a fürdőhöz,
ezért örül a fejlesztésének, melyet jelentős
érdeklődéssel nyomon is követ, hiszen nemcsak egy szebb sorsot érdemlő létesítmény
újul meg a szeme láttára, hanem diplomamunkájának témája is visszaköszön benne.
laci ugyanis a győri Széchenyi István Főiskolán szerzett diplomát településmérnöki szakon, amely alapot adott számára a településfejlesztés és infrastruktúra területén.
Tanulmányait követően frissdiplomásként
2000-ben kezdett el dolgozni a Pannonvíz Zrt. beruházási osztályán. Az osztályon
készséges munkatársak fogadták, de rajtuk kívül szakmai kérdésekben bármikor
fordulhatott édesapjához, id. Biczó lászlóhoz is, aki szintén társaságunk kiemelkedő

Szép feladat és egyben nagy kihívás volt számára az Erzsébet ligeti víztorony teljes rekonstrukciója, továbbá a kapuvári szennyvíztelep komplett fejlesztése is. Közel húszévnyi
beruházásszervezői és műszaki ellenőri
munka után tavaly lehetőséget kapott a Győri üzemmérnökség vízágazat-vezetői munkakörének betöltésére. Nagy felelősség és
feladat volt számára a tervezhető beruházások után a számos kihívásokkal jelentkező,
sok esetben azonnali cselekvést, beavatkozást igénylő üzemeltetés területére belecsöppenni egyik napról a másikra.
„Megtiszteltetés számomra ebben a beosztásban Magyarország egyik legjelentősebb
és hatékonyan működő víziközmű-szolgáltató cégénél dolgozni. Kiemelt feladatom a
hosszú távú vízbiztonság megteremtése és
továbbra is a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása Győrben és a környező településeken, figyelembe véve a város folyamatos
fejlődését és a szükséges hálózati felújításokat” – mondta laci.

Feltétel: szakirányú végzettség.
Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakirányú végzettség.
Bérezés megegyezés szerint.
A győr-szol zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

KÉZI PARKGONDOZÓ

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

´´
´´
GÉPJÁRMUVEZETO

Feltétel: B és C kategóriás jogosítvány
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy és több műszakos munkarend

GÉPI PARKGONDOZÓ

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy és több műszakos munkarend

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS
Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend
Munkavégzés helye: Győr
Amit kínálunk: bejelentett, hivatalos munkaviszony,
folyamatos munkavégzés • versenyképes fizetés + cafetéria • vidékieknek bejárási költség térítése • hosszú
távú munkalehetőség

Fényképes szakmai önéletrajzát a következő címre várjuk: GyőrSzol 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.
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Sok Szeretettel várom
leendő vendégeimet a SzABADI

SzépSéGSzAl

nBAn!

kovács réka • kozmetikus, szempillastylist
Győr, Szabadi u. 13/c • 20/2914-163

ÁLLÁS

A Kardirex Egészségügyi Központ főállású takarítónőt keres (heti 40 óra) állandó délutános munkarendbe. (A jelenlegi jogszabályok szerint
az oltás egészségügyi dolgozóknak feltétel.) Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a
palyazat@kardirex.hu e-mailcímen lehet.
SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros redőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurtnicsere, redőnyjavítás. Ingyenes felmérés! Érd.: 0670/233-9213.

az Egyesített Egészségügyi
és szociális intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
álláshelyet hirdet:

• takarító
• udvari munkás
• konyhai kisegítő
• gondozó
• ápoló
• karbantartó
• munkaügyi ügyintéző
• egészségügyi alapellátások
ügyintézője
• klubvezető
• dietetikus
munkakörben.
További információk:
06-96/314-322/152 mellék
Pályázatok benyújtása:
EEsZi hr-gazdálkodás
9026 Győr,
Kálóczy tér 9–11.
hr@eeszi.hu

Fák, veszélyes fák, tuják kivágása, ágdarálás, tuskómarás,
elhanyagolt területek rendbetétele, Győr 30 km-es körzetében. 06-30/971-5932

Teljes körű vagy részleges lakás- és fürdőszoba-felújítások. Egy kivitelező, kiváló
minőség. 06-70/589-4899
Lomtalanítást vállalok padlástól pincéig, épületbontást is megegyezés szerint.
Hívjon bizalommal! Igény
szerint számlát biztosítok.
06-20/996-7268
Villanyszerelés Győrben és
környékén. Kis munkák is.
Rövid határidővel. 0620/402-6657

Csaptelepek, szaniterek cseréje. Duguláselhárítás bon-

tás nélkül és bontással. Burkolatok helyreállítása. Érdeklődni lehet telefonon: 0670/363-6633
Szobafestést, mázolást, tapétázást, tisztasági festést
vállalunk. Tel.: 06-70/2458931

Ajtójavítás, zárcsere, zárjavítás, zárszerelés. Telefon: 0670/223-7957
Szeretettel várom vendégeimet pedikűrre, manikűrre
Győrben, az Aradi vértanúk
útja 18. szám alatt (1-es kapucsengő). Bejelentkezni a
06-30/5535-487-es telefonszámon lehet. Szolgáltatásaimról, árakról információ a
www.forgoszilvia.hu weboldalon. Remélem, hamarosan találkozunk!
Villanyszerelést és hibaelhárítást vállalok Győrben és
környékén. Kisebb munkát
is! 70/384-6557
Tetőfedést, tetőjavítást, bádogozást, lapostető-szigetelést, falak javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Telefonszám: 0630/376-2712.
EGYÉB

Kéziszerszámokat, kulcsokat, fogókat, kalapácsokat,
satukat, műhelyberendezéseket, kerti szerszámokat vásárolnék. Érdeklődni
lehet telefonon: 0620/415-3873.

Régi bútorokat, festményeket, könyveket, órákat, porcelánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régiségeket,
hagyatékot vásárolok! 0620/937-9671, Németh Csaba

Vállaljuk: lakások, lépcsőházak, irodák takarítását! Mosodánkban: mosás, vasalás,
szőnyegtisztítás igényelhető.
Továbbá: kertek, pincék,
kamrák takarítását, rendezését. Várjuk vendégeinket:
Tipp-Topp Mosoda (Győr,
Árpád út 53). Tel.: 0630/458-7765, 06-70/6708268
Életjáradékot adnék lakás
örökléséért. Tel.: 0630/838-8921

Bioptron lámpát, színterápiát, állványt, dobozt, légterápiát, Ceragem ágyat vásárolok! Érdeklődni lehet: 0620/529-9861.

Vásárolok jó minőségű használt bundákat, ruhákat,
könyveket, hanglemezeket,
egyebeket. Érdeklődni lehet
telefonon: 06-20/556-7141.
LAKÁSCSERE

Győr-Révfaluban határozatlan szerződéses, 36 nm-es,
felújított, önkormányzati lakásomat nyugdíjassal elcserélném. Telefonszám: 0630/355-2414
96/505-050

Belvárosi, 2 szobás, 59 nmes, összkomfortos, határo-

zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 55–80 nmes, 2-4 szobás, határozotthatározatlan idejű, bérleményre, Nádorváros, Adyváros, Marcal I–II. és Szabadhegy városrészben. Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 767)

Belvárosi, 2 szobás, 50
nm-es, komfortos, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 55-65 nm-es,
1,5-2 szobás, határozotthatározatlan idejű, erkélyes bérleményre. Sziget
városrész, Kossuth Lajos
és Bán Aladár utca kizárva
(Hirdetésszám: 768)

Marcalváros I-en 3 szobás,
55 nm-es, összkomfortos,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 45-50
nm-es, 2 szobás, határozatlanhatározott idejű bérleményre. Adyváros, Marcal I-II.
városrész kizárva. (Hirdetésszám: 696)

Belvárosi, 2 szobás, 53 nmes, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 53–60 nm-ig lévő,
2-3 szobás, határozatlan-határozott idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 706)

Szigeti, 1 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 1 szobás, 36-40
nm-es, határozott-határozatlan idejű, maximum 3.
emeleti, adyvárosi bérleményre. Tartozásátvállalás
lehetséges 250.000 Ft-ig,
Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 707)

PÁLYÁZAT
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
pályázatot hirdet jogász munkakör betöltésére.

www.eeszi.hu

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

18—20 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.

(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979
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A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu
honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhető el.

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
modern környezet
ingyenes parkolás

étterem, kávézó
bankautomata

konferenciaterem

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
*20 kM-En Túl 3 dB-Tól szállíTunk.

FELHÍVÁS
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé

„gYŐR MEgYEI jogÚ VáRos
DÍszPoLgáRA”
kitüntető cím és
„PRo URBE gYŐR” díj
2022. évi adományozására.
Az elismerés adományozására javaslatot tehet
többek között Győrben működő egyházi szervezet, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb
szerv döntése alapján, párt győri szervezete,
Győrben működő települési nemzetiségi önkormányzat, kamara, gazdasági és szakmai érdekképviselet, közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség, valamint a győri önkormányzat
fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a győri közgyűlésben mandátummal
rendelkező önkormányzati képviselő.

a magyar filmtörténet örökzöldjévé vált slágert, a „Kislány, kezeket
fel, most egy kis szerelem kell” című dalt Perczel Zita énekli az Új rokon című, 1934-ben készült filmben, melyet január 28-án vetítünk a
Győrplusz Filmklubban, a Győr+ televízió műsorán.

ÚJ roKoN érkezIk a fIlmBkluBBa

kislány, kezeket fel!
szerző: Földvári Gabriella
fotó: filmarchiv.hu

P

erczel Zita egy Amerikából hazatérő
lányt játszik a filmben, aki a Kislány, kezeket fel! eléneklésével felpezsdíti a rokonai álmos vidéki életét. Később egy pesti
mulatóban is előadja azt, bájosan nagy sikerrel.
A történet szerint Esztáry Sándor feleségével,
fiával, és felesége elszegényedett rokonaival éli
életét falusi kúriáján, míg egy újabb szegény

rokon, az Amerikában nevelkedett Kitty meg
nem érkezik. Kitty modern gondolkodású lány,
aki beleszeret Miklósba, a szépreményű, szegény ifjúba. Miután tudomására jut, hogy a fiúnak egy gazdag lányt kell feleségül vennie, Pestre
szökik, és táncosnőnek áll egy mulatóba.
Az Új rokon című filmben olyan színészek játszanak, mint Kabos Gyula, Gózon Gyula, Gombaszögi Ella, Pártos Erzsi, Tolnay Klári. A mozit
Gaál Béla rendezte.

Díszpolgári kitüntető cím adományozható
azon személynek, aki az életével, a munkásságával vagy a teljesítményével Győr városának
olyan maradandó érdemeket szerez, amely
példaként állítható az utókornak.
Pro Urbe győr díj adományozható azon
személynek vagy közösségnek, aki vagy amely
a társadalmi, a gazdasági, a tudományos, a
művészeti vagy az irodalmi életben, a város
múltjának megőrzésében vagy az egészségügy, az oktatás, a közművelődés, a sport területén tartósan kiemelkedő munkát végez.
Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat postai úton lehet benyújtani Győr Megyei Jogú Város polgármesterének címezve
(9021 Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legkésőbb 2022. február 7.
napján megérkezzen a címzetthez.
A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ
kérhető: Győr Megyei Jogú Város olgármesteri Hivatalának Jogi és Önkormányzati Osztályán az 500101-es telefonszámon. A vonatkozó rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslatok benyújtásához használható nyomtatvány és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató megtalálható a www.gyor.hu honlapon.
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ProGraMAJÁNló

a Győr+ tELEvíZiÓ mŰsora

Összeállította: Földvári Gabriella

január 22. szombat

Küldje el programajánlóját
a rendezvény időpontja előtt két héttel:
media@gyorplusz.hu

07:15
07:35
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
21:05
21:30
21:45
22:00
22:30
23:00

Krasznai tamás koronája – 50 év sikerei címmel zenés-beszélgetős estre kerül sor január
26-án 18 órakor a Kristály étteremben (Bartók
Béla út 9). A Rímes Kávé sorozat, Baksa Kálmánné művészeti vezető vendégei: Krasznai
Tamás magánénekes, a Győri Nemzeti Színház
örökös tagja és Mohay Gábor újságíró. > > >
Borbély Károly festőművész kiállítása nyílik
„Hullámok” címmel Gülch Csaba emlékére
január 28-án 17 órakor a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross út 4.). A tárlat ingyenesen látogatható február 21-ig, hétköznapokon 13 és 16 óra között. > > >
Pécsinger János borász lesz Pió Márta vendége a Beszélgess velem! sorozatban, ezúttal az online térben, január 28-án 17 órától.
Az eseményre regisztrálni a www.
beszelgessvelem.com oldalon lehet. > > >

Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
lelki egészségünk szempontjai
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Győri legendáriumok
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
Credo – katolikus krónika
Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
Konkrét – hírháttér műsor
Egy nap a világ – tel-aviv / útifilm
Panír – a Győr+ főzőműsora
Konkrét – hírháttér műsor
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Kulisszák mögött – színházi magazin
Győri7 – heti hírösszefoglaló

január 23. vasárnap
06:00
07:00
07:25
07:50
08:05
09:00
09:45
10:00
10:30
11:00
15:00
16:00
17:45
18:00
19:30
20:20
21:00
21:20
21:50
22:00
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Gázfröccs – autós magazin
Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
Konkrét – hírháttér műsor
Nyugdíjas Egyetem – kis kerékpártörténet
Kulisszák mögött – színházi magazin
Csűr-csavar – Pajta Bisztró
Credo – katolikus krónika
A szomszéd vár – turisztikai magazin
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Állami áruház – filmvígjáték – Győrplusz Filmklub
Múlt a jelenben – dokumentumfilm
Radnóti nyomában – dokumentumfilm
Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
Magyarország kincsei – dokumentumfilm
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Konkrét – hírháttér műsor
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Horváth Péter fotóművész – portré

január 24. hétfő

töretlen címmel nyílik Nasha Nagy Sarolta ékszertervező kiállítása a Rómer Házban (Teleki
lászló u. 21.) január 28-án 18 órakor. Az egyedi
ékszerek február 22-ig tekinthetők meg díjmentesen a ház nyitvatartási idejében. > > >

Bogyós gyümölcsűek
termesztése a kiskertben
címmel dr. varga Jenő, a fertődi gyümölcskutató állomás vezetője tart előadást január 25-én, kedden 16.30-tól a
GyMS KIK Nemzetközi Kereskedelmi Központban (Győr, Szent István út 10/a, földszint) a Kertészek és Kertbarátok Győr
városi Egyesülete szervezésében. Az előadás ingyenes.

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

Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
Férfi egészségről fiataloknak és időseknek
lelki egészségünk szempontjai
Gázfröccs – autós magazin
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Credo – katolikus krónika
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei

január 25. kedd
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
09:50
10:00
10:20
10:45

Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja (ism.)
Híradó – Győr és a régió hírei
anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
Kulisszák mögött – színházi magazin
üzleti negyed – gazdasági magazin
Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről

11:35
18:45
19:00
19:25
19:30
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

JANuÁR 22-Tól 28-IG

A szomszéd vár – turisztikai magazin
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
híradó – Győr és a régió hírei
Péter Percek – Gyárváros városrészben történt
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Natura Túra – ismeretterjesztő film
Híradó – Győr és a régió hírei
építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Győri legendáriumok
Híradó – Győr és a régió hírei

január 26. szerda
07:00
07:25
08:00
08:25
08:40
09:00
09:25
10:00
10:05
11:00
11:30
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
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Panír – a Győr+ főzőműsora
Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Péter Percek – Gyárváros városrészben történt
Egy úr Firenzéből – Forintos Kálmán
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Sárga, piros, kék – Ferkovics József
válogatás korábbi műsorainkból
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Malajzia (1. rész) / útifilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Malajzia (2. rész) / útifilm
Híradó – Győr és a régió hírei

január 27. csütörtök
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:55
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
20:40
21:00
21:25
22:00
22:25
23:10

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
Mozgásszervi rehabilitációs torna
Szelíd növényvédelem a házikertben
Nyugdíjas Egyetem – a lovaglás fél egészség
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Csűr-csavar – Kali Art Inn
Híradó – Győr és a régió hírei
Remeteidő – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Szelíd növényvédelem a házikertben
Híradó – Győr és a régió hírei

január 28. péntek
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:15
10:45
11:00
12:15
18:45
19:00
19:30
21:00
21:30
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarassy 70 – portré
Híradó – Győr és a régió hírei
A hetedik – dokumentumfilm
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Konkrét – hírháttér műsor
Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
válogatás korábbi műsorainkból
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
híradó – Győr és a régió hírei
az új rokon – romantikus vígjáték (12) – Győrplusz Filmklub
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

2022. január 21.
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FELHÍVÁS
Az oltási akció keretében mindenkinek lehetősége van a saját háziorvosánál akár előzetes bejelentkezés
nélkül is a koronavírus elleni oltás felvételére. Részletes információkért, időpont-egyeztetésért keressék háziorvosukat! Az oltási akció első hétvégéjén az alábbi háziorvosi praxisokban a feltüntetett időpontokban
kérhetik a vakcinát:
Dr. Pápai Péter

Január 21. 14–18
Január 22. 10–18
Dr. Zselló Ferenc
Január 21. 14–18
Január 22. 10–18
Dr. Páros Veronika
Január 21. 14–18
Január 22. 10–18
Január 21. 14–18
Dr. Herman Mátyás
Január 22. 10–18
Oltás helyszíne: 9023 győr, Tihanyi árpád út 51.

Dr. Németh Mária

Január 21. 14–18
Január 22. 10–18
Dr. Timár Marietta
Január 21. 14–18
Január 22. 10–18
Dr. Vince József
Január 21. 14–18
Január 22. 10–18
Oltás helyszíne: 9028 győr, jereváni út 28.

Dr. Palla Roland

Január 21. 14–18
Január 22. 10–18
Oltás helyszíne: 9024 győr, Lajta út 36.

Január 21. 14–18
Január 22. 10–18
Dr. Prucsi Valéria
Január 21. 14–18
Január 22. 10–18
Oltás helyszíne: 9024 győr, Mécs László utca 2.

Dr. Zalán Katalin

Dr. Skapér Beáta

Január 21. 14–18
Január 22. 10–18
Oltás helyszíne: 9024 győr, Liezen-Mayer utca 57.

Dr. Lakatos Aranka

Január 21. 14–18
Január 22. 10–18
Dr. Horváth Csilla Gabriella
Január 21. 14–18
Január 22. 10–18
Oltás helyszíne: 9025 győr, zúgó utca 2–4.

Hetilapunkban minden pénteken megjelentetjük az aktuális hétvégén oltási napokat tartó háziorvosok listáját.
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tEstvÉrvÁrosi
kÖrkéP
Hétfő délután óta a Comprest hótakarító cég
46 gépe üzemel Brassó utcáin. Eddig körülbelül 240 tonna csúszásgátló anyagot használtak fel az utcákon.
Népszámlálás lesz január 20. és február 26. között Colmarban. Összesen 3.104 lakást érint.
A 2022-es évet Kondé-emlékévvé nyilvánította a Biró Márton Polgári Társulás javaslatára Dunaszerdahely város Önkormányzata.
A település és a régió történetének egyik legismertebb történelmi családjának, a Pókateleki Kondé családnak az őse 680 esztendeje,
1342-ben szerezte meg a mai Sárga kastélyt
is magába foglaló egykori Pókatelkét, Pókaföldét – ez a történelmi esemény szolgáltat
apropót az emlékév meghirdetésére.
A moszkvai régió könyvtárosai tartanak előadást a vízkereszt Nyizsnyij Novgorod-i történetéről és hagyományairól.

tízBől tíZ

NÉGY ÉVE VERETLEN
a BL-BEN az eto

A

Győri Audi ETO KC házigazdaként 40–
27-re legyőzte a szlovén Krim Mercator
ljubljana csapatát a női kézilabda Bajnokok ligája csoportkörének 13. fordulójából
előrehozott szerdai mérkőzésen. A hazaiak
keretéből Amandine leynaud, Faluvégi Dorottya és lukács viktória hiányzott ezen a
meccsen. Az ETO rekordot jelentő, immár 67
mérkőzésből álló, 2018. január 26. óta, tehát
csaknem négy éve tartó veretlenségi sorozattal büszkélkedhet a Bl-ben, ebben az időszakban 59 győzelem és nyolc döntetlen a mérlege. A statisztikába csak a meccsek rendes játékideje számít bele.
Az ETO programja sűrű a Bl-ben, hiszen a lányok az előző hétvégén is pályára léptek és a
francia Metz együttesét győzték le 39–30-ra.
A zöld-fehérek két fiatal tehetsége, a mindöszsze 17 esztendős Farkas Júlia és a 19 éves
Gerencsér Fanni is a Metz elleni Bl-meccsen
mutatkozhatott be a felnőttcsapatban.

fotó: gyorietokc.hu

„Egész héten együtt készültünk, de a meccs előtti
napon tudtam meg, hogy a felnőttkeret tagja lehetek. Boldog voltam, hogy Ambros Martín nekem
is bizalmat szavazott. Az izgalom a bemutatásnál
is tartott, hiszen mégiscsak egy Bl-mérkőzésről
beszélünk. A meccs után is sok dicséretet kaptam.
Edzéseken is sok tanácsot kaptam mindenkitől. Jó
érzés volt, hogy az összes csapattársam támogatását éreztem” – mondta Farkas Júlia.
„Nagyon izgultam, amikor a pályán voltam, de
végig arra koncentráltam, hogy ha lehetőség

nyílik előttem, akkor azt jól ki tudjam használni. Szerencsére ez sikerült, és gólt szereztem
a találkozón. Biztos vagyok benne, hogy sokszor visszanézem még, és egy örök emlék
lesz az első gólom a Győri Audi ETO KC színeiben egy Bajnokok ligája-mérkőzésen” – nyilatkozta Gerencsér Fanni, aki gólt is lőtt első
Bl-mérkőzésén.
A tíz mérkőzésen megszerzett tíz győzelemmel
csoportjában listavezető ETO vasárnap a dán
Odense HB együttesét fogadja.

2022. január 21.
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Felejthetetlen pillanatok voltak, amikor a tokiói olimpia döntőjében a teljes mezőny csak a hátát nézte
– azt is tisztes távolból –, ő pedig megkérdőjelezhetetlenül, minden idők legjobb idejével nyerte meg a
férfi kajak egyesek királykategóriáját. Kopasz Bálint újra edzésbe állt, elszántsága a régi, céljai pedig
merészebbek, mint valaha.
Mit fognak ehhez szólni az ellenfelek?
Rengeteg feltörekvő fiatal tehetség van és
újabbak jönnek, akik mind keményen dolgoznak. Biztos vagyok benne, hogy megszorongatnak majd, és az is lehet, hogy megvernek.
De éppen ez az egyik szépsége, egyben kihívása a sportnak. lesz itt más is, aki megevezi a
3:20-at, vagy akár bemegy alá. Az egyes mellett párosban is szeretnék világversenyeken indulni, ehhez megfelelő partner kell, úgyhogy
egyáltalán nem baj, ha lesznek olyanok, akikkel
idén is nagy csatákat vívunk.
Legnagyobb hazai riválisa, varga Ádám éppen
ön mögött lett ezüstérmes tokióban. akár vele
is elképzelhető ez a páros?
Semmi sincs kizárva. Ádámmal 2020 nyarán
már próbáltuk a kettest, sajnos azonban akkor
dőlt a hajó. Közben viszont kiderült, hogy én tolóembernek is jó vagyok, vagyis nem muszáj
nekem elöl ülnöm a kajakban. lehet, hogy kipróbáljuk azt a verziót, hogy én ülök hátra. Erre
korábban nem is gondoltunk. ő persze magasabb nálam és a háta is nagyobb, az arányok
tehát elég furcsán mutatnának, de ha ettől
megy a hajó, akkor miért ne próbálnánk meg?

KoPasZ BÁLiNt:
ÚJ ÉV, Új CélkItŰzések

SZERETNéK OTT lENNI
A PÁRIZSI OlIMPIÁN,
éS OTT ISMéT
olimpiai éremért
akarok harcolni

edzésbe álltam. Január eleje óta pedig már ismét teljes erőbedobással készülök.
szerző: szigeti sándor
fotó: Kopasz Bálint

Mennyiben változott meg az élete az olimpiai
győzelem után?
Tokiót követően rengeteg kedves meghívást és
felkérést kaptam, amelyeknek igyekeztem is
eleget tenni. Hónapokig ingáztam Algyő, Győr
és Budapest között. Bármerre jártam az országban, mindenhol felismertek, gratuláltak,
amire korábban nem volt példa. Bár mondták,
hogy olimpiai bajnokként erre számítsak, egy
idő után egy picit mégis elfáradtam, így nem
tudtam százszázalékosan a szeptemberi világbajnokságra koncentrálni. Decemberben aztán
húztam egy vonalat, és nem fogadtam el több
meghívást, majd szépen fokozatosan újra
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azt hallani, új célkitűzést talált, nem is akármilyet.
A legfontosabb, hogy szeretnék ott lenni a párizsi olimpián, és ott ismét olimpiai éremért
akarok harcolni. De való igaz, kitűztem magam
elé egy másik célt is. Tokióban, a kajak egyesek
ezerméteres döntőjében 3:20.643-es idővel
győztem. Ezt szeretném tovább javítani, és bevinni 3 perc 20 másodperc alá. A férfi kajakosok
24 és 30 éves koruk között vannak pályájuk
csúcsán, ezek a legjobb éveik. Ekkorra alakul ki
olyan izomzatuk, állóképességük és fájdalomtűrő képességük, ami az ezer méterhez kell. én
még csak 24 éves vagyok, erősnek és egészségesnek érzem magam, kemény munkával
szeretnék tovább javulni és fejlődni, amire –
úgy érzem – minden lehetőségem megvan.

Közben nem várt gondja adódott, hiszen feltörték a hivatalos közösségi oldalait.
Igen, egy elég kellemetlen hackertámadás ért
három hónappal ezelőtt. Azóta azon vagyunk,
hogy visszaszerezzük az irányítást a fiókjaim
fölött. Felvettük a kapcsolatot a szolgáltatóval,
de érdemi előrelépés egyelőre nem történt az
ügyben. vannak B-terveink is, de a cél alapvetően az, hogy visszakapjam a fiókjaimat, hiszen
sokan követnek a közösségi média különböző
felületein.
Jelenleg algyőn készül. Mikor láthatjuk ismét
Győrben?
Tervben van egy többnapos győri edzőtábor,
amire már nem is kell sokat várni. A mostani állás szerint január utolsó hetében visszatérek
Győrbe és a Győri vízitelepre.

ÚJ NEvEK a trófeÁkon

Hétfőn Győr SPORTCSILLAGAIT kÖszÖntIk

A

Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány és a város önkormányzata hétfőn a zsinagógában köszönti az elmúlt év legjobb
sportolóit, edzőit, sportvezetőit. Az év sportolói
Győrött elnevezésű gálán a hagyományoknak megfelelően hat kategóriában hirdetnek győzteseket és
helyezetteket, valamint átadják a Győr Sportjáért
életműdíjat is.

fotó: Ács tamás

„Ezúttal nyolc sportág legsikeresebb győri versenyzői állhatnak majd az emelvényre és vehetik át a kitüntető diplomákat” – mondta el a Győr+ Médiának
Pálfalvi Gábor, a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány elnöke,
„A gálán jelen lesznek az úszás, a kajak-kenu, az
evezés, a kézilabda, a labdarúgás, a kosárlabda, a
tenisz és a vízilabda jeles képviselői. Az egyéni női
és férfi kategóriákban egyaránt új neveket írhatunk
fel a trófeákra, ahogyan az edzőknél is. Továbbá a
hagyományoknak megfelelően ismét két ifjú tehetséget ismerhet meg a publikum, őket az év felfedezettje kategóriában díjazzuk. A Győr Sportjáért életműdíjat huszonharmadszor adjuk át, ezúttal új
sportág képviselőjének neve kerül a hosszú dicsőséglistára” – tette hozzá a gála főszervezője.
A győri sportcsillagok gálaest fővédnöke dr. Dézsi
Csaba András, Győr Megyei Jogú város polgármestere, aki az estet is megnyitja. A zártkörű rendezvényre kizárólag érvényes védettségi igazolvánnyal
lehet belépni, és azt est folyamán kötelező lesz a
maszk viselése is. Az eseményt a Győr+ Televízió
felvételről közvetíti.

Akció: január 21—27.

CSIRKEMELLFILÉ

1499 Ft/kg

Kocsonyának való húsrészek
teljes választékban
folyamatosan kaphatók!
Sertésköröm
300 Ft/kg
Sertésbôr
300 Ft/kg
Sertésfarok
500 Ft/kg
Palini füstölt kenyérszalonna

1399 Ft/kg
Chepke trappista sajt
9 Ft/kg helyett
119

1149 Ft/kg

Friss magyar tojás „M” 10 db

52—63 g, 369 Ft/cs., 36,9 Ft/db, 710 Ft/kg
Ft/cs helyett
389

369 Ft/cs

a magyar férfi vízilabda-válogatott magabiztos játékkal, 14–9-re legyőzte
Győrben az aqua sportközpontban a montenegrói csapatot a világliga európai selejtezőjének nyitányán, idei első mérkőzésén. a találkozón megtelt a
nézőtér, 1200-an voltak kíváncsiak az olimpiai bronzérmes együttes játékára. a magyar válogatottból vigvári 4, Manhercz 3, Jansik 2, Erdélyi, Zalánki,
Mezei, Bedő és vadovics 1-1 gólt szerzett.

TELT HÁZ, kÖnnyed GyőZELEM
„Montenegró ellen mindig nehéz játszani, mert
gyorsan vízilabdáznak, attól függetlenül, hogy
a legerősebb csapatukkal állnak ki vagy fiatalokkal. Ez most a kettő elegye volt, akárcsak
nálunk. Több vízilabdázójukat még nem láttuk
játszani felnőtt szinten, így felkészülni sem lehetett rájuk, de bíztam benne, hogy uralni tudjuk a mérkőzést. Jól ráhangolódtunk a játékra,
fegyelmezettebbek voltunk, a fiúk betartották
azt, amit kértem. Akiknek bizalmat szavaztam
most a tehetségek közül, nem véletlenül voltak
itt, de lesz még lehetőségük, hogy megmutassák, mit tudnak. Kevés elméleti hiba történt a
mérkőzésen, összességében elégedett vagyok
a látottakkal, szimpatikus ez a hozzáállás, amit
tapasztaltam” – értékelte a mérkőzést Märcz
Tamás szövetségi kapitány, akinek együttese
márciusban a románok ellen folytatja a sorozatot, amelynek európai döntőjét áprilisban
Budapesten rendezik.

Fornetti sajtos/tepertôs
pogácsa 90 g, 1100 Ft/kg
Ft/db helyett
129

99 Ft/db

Riska UHT tej

kartonos ár

1,5%-os, 1 l

229 Ft/db
Domestos pine fresh

750 ml, 692 Ft/l
Ft/db helyett
549

519 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.

fotó: Marcali Gábor

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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