Nincs megállás a Fekete-iskolában, néhány hónappal a külső felújítás után most az uszoda szépül
meg az intézményben. Erről Kara Ákos országgyűlési
képviselő és dr. Dézsi Csaba András polgármester számoltak be a Győr Plusznak.
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„Nagy örömmel mondom, hogy alig néhány hónappal az iskola külső felújítása után most az
uszoda szépülhet meg, mintegy félmilliárd forint
értékben, állami forrásból” – mondta a Győr
Plusznak Kara Ákos. „Korábbi ígéretem volt az intézmény fejlesztése, hiszen amióta évtizedekkel
ezelőtt elkészült a Fekete-iskola, azóta nem történt komolyabb felújítás, vagyis ráfért már a modernizálás” – tette hozzá az országgyűlési képviselő. „Jó hír, hogy nemcsak a medence, de annak
környezete, a gépészet és az öltözők is megújulnak ezekben a hetekben” – fogalmazott a politi-

kus. „Mi
szerencsések
vagyunk, hogy
tanuszodánk van,
ahol nemcsak a mi
gyerekeink, de a város
másik 9 iskolájának növendékei is megtanulhatnak úszni,
viszont egyáltalán nem mindegy,
milyen körülmények között. Köszönjük
a segítséget és a támogatást, végre olyan
színvonalú környezetben tölthetik mindennapjaikat a hozzánk járók, amilyen színvonalú
oktató munka zajlik a Feketében” – fogalmazott
Németh Péter, az intézmény igazgatója.
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élmilliárd forint állami forrásból a medence, annak környezete, a gépészet és az
öltözők is megújulnak, a munkák a tervek
szerint február közepére készülnek el. Kara
Ákos azt mondta, korábbi ígéretét teljesítette
az iskola modernizálásával, de maradt még
munka a következő ciklusra is, amikor belül is
felújítanák a Feketét.
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AZ USZODA IS MEGÚJUL

Félévente

Kara Ákos bejelentette, maradt még munka az
iskolában, ahol a belső felújítás még hátravan,
ehhez szeretne támogatást szerezni a következő ciklusban, amihez az adyvárosiak bizalmát és támogatását is kéri a jövőben.

´´ EGYETEMÉT ÉPÍTJÜK GYŐRBEN
SIMON: A JÖVO
A jövő egyetemét építjük Győrben, a felsőoktatás ugyanis kulcsfontosságú terület, amit a magyar kormány is kiemelten támogat. Ezt mondta a Győr Plusznak
Simon Róbert Balázs.

– tette hozzá az országgyűlési képviselő. „A munkálatok befejezését február 15-ére tervezik, a fejlesztés zárását pedig egy többnapos programsorozattal teszi emlékezetessé az egyetem” – fogalmazott a politikus. „Az Apáczai Kar Liszt Ferenc
utca 17. szám alatti épületében is az utolsó simítások zajlanak, ott ugyancsak energetikai beruházás zajlik, kicsit több mint 300 millió forint értékben” – emelte ki Simon Róbert Balázs.

„Jelen pillanatban egy KEHOP-projekt keretében
három helyszínen zajlanak egyetemi fejlesztések,
összesen mintegy 800 millió forint értékben” –
mondta Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. „A Bridge Kálóczy téri épületében energetikai korszerűsítés történik, utólagos hőszigetelést, fűtés-korszerűsítést és a napelemes rendszer kiépítését végzik a szakemberek, az itteni
munkálatokra 137 millió forint áll rendelkezésre”

„A következő időszakban is a jövő egyetemét
építjük Győrben, ennek részeként a napokban
tettük le jelképesen a science park alapkövét,
amihez az állam 7 milliárd forint támogatást
nyújt, célja pedig egy közös platformot képezni
a hallgatók, valamint a cégek és vállalkozások
számára, segíteni a start up és a spin up társaságok létrejöttét és sikeres működését” – zárta
szavait Simon Róbert Balázs.
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A COVID EGY OLYAN BETEGSÉG, AMI GAZDASÁGI SZÖVŐDMÉNYEKKEL IS JÁR

A POLGÁRMESTER SZERINT ÁT KELL GONDOLNI

AZ INTÉZMÉNYEK STRUKTÚRÁJÁT
Ez a gázármizéria, az elhúzódó Covid-járvány – melyről ugye kiderült,
hogy súlyos gazdasági szövődményei is vannak – egyértelműen megmutatta: az országos szinten legalacsonyabban tartott győri adók egy
ilyen vészhelyzetben mennyire sebezhetővé teszik a várost. Új városstratégiában kell gondolkodnunk, további, a modern kor kihívásainak
megfelelő ipartelepítésben, vagyis egyszerűen előre kell menekülnünk
– fogalmazott a Győr+ Médiának adott interjújában dr. Dézsi Csaba
András, a város polgármestere.
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Hol tart a költségvetés tervezése?
Január végén kell aláírnom, addig folyamatosan
formálódik, ahogy ebben az időszakban mindig
is lenni szokott.
Néhány részletet már bizonyára megismerhetünk belőle. Egy ipari nagyvárosban alapvető
kérdés például, hogy várhatóan miként alakulnak az éves adóbevételek.
Az ember arra számítana, hogy a Covid-járvány
idején csökkennek az adóbevételek, ezzel
szemben – feltehetően a kormány gazdaságélénkítő intézkedésének a hatására – a tavalyinál valószínűleg kicsit jelentősebb mértékű
adóbevételekkel számolhatunk. Ezzel együtt
sem vagyunk azonban könnyű helyzetben.
Milyen plusz terhek nyomasztják a várost?
Bizonyos, az emberek többsége számára kedvező változások is növelhetik a város kiadásait.
Mondok egy példát. Jelentősen, átlagban 20 százalékkal növekedni fognak a bérek, amit viszont
nekünk kell kigazdálkodnunk. Másrészt, talán
mindenki számára ismert, hogy a távhőszolgáltató által nyújtott, a fűtéshez és a melegvíz-szolgáltatáshoz elengedhetetlenül szükséges gáz
beszerzése több milliárd forinttal drágább lesz. A
gázszolgáltató cég ugyanis a Győr-Szol Zrt. megítélése szerint jogtalanul, egyoldalúan felmondta
a korábbi szerződést. Ennek következtében a
szabadpiacról kell beszerezni a gázt, ahol pedig a
világon mindenütt elszabadultak az árak.
Lát esélyt arra, hogy a magyar kormány kompenzálja ezt az önhibánkon kívül keletkező
plusz összeget?
Bízom benne, hogy az év folyamán valamilyen
módon kompenzálni fogja, nekünk azonban
most kell egyensúlyba hoznunk a költségvetést,

reményeket nem tervezhetünk be. Most csak a
jelenleg érvényben lévő tényadatokra alapozhatjuk a számításainkat.
Lesz jogi következménye a gázszolgáltató jogtalannak látszó egyoldalú lépésének?
A Győr-Szol Zrt. jogi lépéseket tett az eddigi
gázbeszállító céggel szemben.
A szűkös költségvetésben mi élvez elsőbbséget, melyek a prioritások?
A költségvetésben vannak kötelező, és önként
vállalt önkormányzati feladatok. A kötelezőkön
nincs mit gondolkodni, azokat be kell tervezni azzal együtt, hogy mind az oda tartozó közösségi
közlekedés, mind a közétkeztetés árai várhatóan
emelkedni fognak. Ugyanakkor az önként vállalt
feladatok közé olyan klasszikus győri értékek finanszírozása is hozzátartozik, mint a Győri Balett, a Győri Nemzeti Színház, a Vaskakas Bábszínház vagy a Győri Filharmonikus Zenekar működtetése, de hagyományosan a jelentős sporttámogatások és számos szociális juttatás is.
Vannak-e más tartalékok?
Elsősorban az intézmények fenntartásában lehetnek még olyan tartalékok, amiket most fel

kell mérnünk, illetve a jövő tekintetében át kell
gondolnunk azok struktúráját.
Ez magyarul intézmények megszüntetését jelentheti?
Nem fogunk intézményeket megszüntetni, erről
szó sincs. Az viszont biztos, hogy a Covid-járvány
alatti és utáni állapot csökkenti például a sportfinanszírozás lehetőségét, hogy csak egy példát
említsek. Az nem lehet kérdéses, hogy az eddigi,
kissé talán pazarló dolgokon mindenképpen változtatnunk kell. Például kértem, hogy vegyük át
a világvárosokra ma már jellemző megoldást,
miszerint éjfél után csak a közvilágítást üzemeltetik a városban, az extra díszfényeket pedig
kapcsoljuk ki. Emlékszem, vagy húsz évvel ezelőtt japán sportolókat hoztam kocsival Győrbe
a ferihegyi repülőtérről. Éjfél körül haladtunk át
az Erzsébet hídon, akkor mondtam nekik, nézzenek jobbra, ott látható a gyönyörűen kivilágított
budai vár. Abban a pillanatban lekapcsolták a fényeket. Akkor ez döbbenetes volt számomra, kicsit szégyelltem is magamat érte, pedig nem tehettem róla. Mai ésszel, Győr polgármestereként
ezt teljesen megértem, hiszen éjszaka, a város
drága pénzén kinek világítjuk ki a középületeket?
Számos, eddig bagatellnek gondolt dolgot éppúgy újra kell gondolnunk, mint a nagy struktúrákban történő szerepvállalásainkat.
Milyen szempontok szerint?
Van egy nagyon bölcs magyar mondás, miszerint
addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Jól kell
felmérni, mikor, meddig ér a takarónk. Úgy érzem, hogy egy picit elkényelmesedtünk abban a
gazdasági biztonságban, amit Győr városa eddig
jelentett számunkra. A mai napig mindenhol azt
hallom, hogy könnyű nektek, mert Győr egy gazdag város, azonban mint Győr első számú vezetője nagy hibát követnék el, ha hanyatt dőlnék,
és elhinném, hogy mindez a jövőben is automatikusan így lesz. Ez a gázármizéria, az elhúzódó
Covid-járvány – melyről ugye kiderült, hogy súlyos gazdasági szövődményei is vannak – egyértelműen megmutatta: az országos szinten legalacsonyabban tartott győri adók egy ilyen vészhelyzetben mennyire sebezhetővé teszik a várost. Új városstratégiában kell gondolkodnunk,
további, a modern kor kihívásainak megfelelő
ipartelepítésben, vagyis egyszerűen előre kell
menekülnünk. És bár nagyon kényelmes dolog
lenne számomra, ha hátrafelé mutogatnék, de
sporthasonlattal élve ez a munka olyan, mint egy
úszóverseny. Ott pedig nemhogy hátra, de még
oldalra sem szabad nézni, ha győzni akarunk.
Márpedig én mindig győzni akarok.
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A megújult magyar szakképzési rendszer előremutató, idehaza már
többen jelentkeznek szakképzésre, mint gimnáziumba. A szülők és
a gyerekek is megértették a szakképzés átalakításának lényegét,
azt, hogy a szakképzés nem egyenlő a szakmunkásképzéssel, és
különböző életutakra ad lehetőséget. Az ötéves technikum például
a felsőoktatás előszobája, míg a hároméves szakképző iskolában kitanulható egy biztos elhelyezkedést kínáló szakma. A helyi szakképzés 2021-es évét a Győri Szakképzési Centrum kancellárja értékelte, aki beszélt az idei tervekről is.

A SZAKKÉPZÉSBEN TANULÓK
A JÖVŐ NYERTESEI
Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: O. Jakócs Péter

„2021 a szakképzés megújulásáról szólt, ami
érzésem szerint jól sikerült, a szülők és a gyerekek többsége is megértette ennek a lényegét.
A szakképzésben tanulók mindenképpen a jövő
nyertesei lehetnek, akik a hároméves szakképzést választják, versenyképes szakmát tudnak
szerezni, akik pedig az ötéves technikumi képzésben vesznek részt, azok a felsőoktatás előszobáját járják ki” – mondta Gede Eszter, a
Győri Szakképzési Centrum kancellárja.
„A Covid-járvány a centrum iskoláinak dolgát
sem könnyítette meg, de minden elismerésem
a tanároké, oktatóké, és persze a diákoké, akik
a pandémia idején is magas szinten végezték a
munkájukat. Tavaly szerencsére fejlesztenünk
is sikerült a legtöbb intézményben, a legnagyobb dolog, hogy elindult a Pattantyús-technikum energetikai felújítása, de a Lukács-iskola
laborfejlesztését is kiemelném 2021-ből” –
hangsúlyozta a kancellár, aki a képzés jövőjéről
optimistán nyilatkozott lapunknak.
„Már legutóbb is többen jelentkeztek idehaza
a szakképzésbe, mint gimnáziumba, abban
bízom, hogy ez a tendencia idén is folytatódik,

és sokan választják majd a Győri Szakképzési
Centrum intézményeit is. Nem csak a mostani nyolcadikosok érdeklődésére számítunk,
de azoknak a felnőtteknek a jelentkezésére
is, akik most szeretnének versenyképes
szakmát szerezni” – fogalmazott a szakember. A győri centrum a hazai duális képzés
zászlóshajója már évek óta, 2022-ben is az
a célunk, hogy ezt a szintet tartsuk, vagy
esetleg még magasabbra tegyük azt a bizonyos lécet” – zárta szavait a kancellár.

MÁRCIUS KÖZEPÉIG MARAD GYŐRBEN A KIÁLLÍTÁS

MUNKÁCSY: TÚL A 25 EZREN
Csütörtök délelőtt köszöntötte dr. Dézsi Csaba András polgármester a Munkácsy-kiállítás 25
ezredik látogatóját. Ezzel a látogatószámmal a tárlat a legnépszerűbb képzőművészeti látványossággá vált a városban. Az ünnepélyes köszöntésen a polgármester bejelentette: tekintettel a nem csökkenő, sőt egyre növekvő érdeklődésre, meghosszabbítják a kiállítás nyitvatartását. A tervezettel ellentétben egészen március 13-áig láthatóak lesznek Győrben a magyar realista festészet remekművei.
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TERÜLETILEG IS ÁTALAKULHATNAK A JÖVŐBEN A HÁZIORVOSI PRAXISOK

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERV KÉSZÜLT
A legutóbbi, az év első rendes városi közgyűlésén elfogadták a képviselők Győr egészségfejlesztési tervét. A hosszú távú program célja a
lakosság aktivitásának és egészséges életmódjának tudatos fejlesztése lesz. Mindezek mellett átgondolják a városban működő háziorvosok ellátási területeit is.

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Ács Tamás

A

2022 és 2026 között zajló egészségfejlesztési programot a tavaly elkészített
Városi Egészségkép tapasztalatai alapján állították össze. Ezt a helyzetképet ötéves
periódusokban készítteti el az önkormányzat,
figyelembe véve a Győrben élő lakosság egészségi mutatóit és az általános egészséget leginkább meghatározó tényezőket. Összeállításánál figyelembe vették a demográfiai jellemzőket, az életvitel és életminőség, a természetes
és épített környezet főbb mutatóit, a közlekedés, a lakhatás, a városrendezés hatásait, valamint a sport, az egészségügy és a szociális
ellátás jelenlegi helyzetét.
Az Egészségkép dokumentumait intézményi
statisztikák és lakossági interjúk és kérdőívek
alapján készítették el. A mintavétel során a la-

kosságon túl civil szervezeteket, a témában
érintett szakembereket, helyi döntéshozókat is
megkérdeztek a témáról.
Az Egészségfejlesztési terv elkészítésének
felügyeletét dr. Pergel Elza, a területért felelős alpolgármester látta el, és a közgyűlés
előtt is ő mutatta be a programot. Elmondta,
hogy az elkészült tervezet kiváló és alapos
munka, ám ennek csak akkor van értelme, ha
a benne foglaltakat komolyan veszik és meg
is valósítják.
„Területileg kielemeztük az egyes városrészek
helyzetét, azt mondhatom, hogy egy problémát érzek igazán fontosnak és akutnak, ez a
háziorvosi ellátás. Háziorvosaink nagy része
már nem fiatal, az orvosok leterheltsége sem
egyforma. Nem egyformák a kerületek sem,
amelyek ellátását meg kell oldaniuk. Ezen területhatárok újragondolását immár másfél
éve fontolgatjuk, de mindeddig hatalmas

akadály volt a változtatásban a Covid-járvány,
hisz amikor az emberek nem tudnak közvetlenül találkozni, beszélgetni, egyeztetni egymással, akkor nagyon nehéz előrelépni egy
ilyen szerteágazó ügyben és azt megnyugtató módon, hosszú távra megoldani. Úgy gondolom, hogy ebben az évben vagy legfeljebb
a jövő év elején megoldott probléma lesz a
körzetek átgondolása” – fejtette ki az alpolgármester az ülésteremben.
Dr. Pergel Elza hozzátette azt is, hogy a következő időszakban az önkormányzat mindent
meg fog tenni azért is, hogy a jelenleg helyettesítéssel megoldott háziorvosi praxisok állandó orvost kapjanak, hisz ezzel is csökkenthető
az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás. Az alpolgármester teljes körű együttműködést ígért a háziorvosoknak, kérte, értsék
meg azokat a törekvéseket, amelyeket a jobbítás szándékával szeretne megvalósítani a városi önkormányzat.
Az elkészült Egészségkép összegzéséből kiderül, a városban egyre fontosabb és nagyobb
hangsúlyt kap a lakosság egészséges életmódja, a rendszeres testmozgás a fiatalok és az
idősebbek körében egyaránt. A tanulmányból
az is kiderül, az elmúlt időszakban előtérbe került a klímaváltozás, a környezetvédelem
egészségre gyakorolt hatása. Évről évre többen
tartják Győrben fontosnak az egészséges táplálkozást, valamint a káros szenvedélyektől való tartózkodást. Ezeket a pozitív mutatókat pedig tovább javíthatják a preventív szemlélet
népszerűsítését, az egészségműveltség fejlesztését segítő programok és a rendszeres lakossági szűrővizsgálatok is.
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KULTÚRÁNK DICSÉRETE
Ünnepi programmal és a Győr
Művészetéért és Győr Közművelődéséért díjátadással köszöntötte az önkormányzat a magyar
kultúra napját pénteken este az
Egyetemi Hangversenyteremben.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

D

r. Dézsi Csaba András polgármester és
Rózsavölgyi László, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke átadta a Győr Művészetéért és a Győr Közművelődéséért díjakat, az azzal járó díszokleveleket és üveg emléktárgyakat. Az Art
World Hungary Egyesület a város kulturális
életében végzett kimagasló művészeti tevékenysége elismeréséül kapta meg a Győr Művészetéért díjat, melyet Rovács Jolanta, az
egyesület elnöke vett át. Ugyanebben a díjban
részesült a Hoppáré Zenekar is, a díjat Burai
Zsolt, a zenekar vezetője vette át. A Győr Közművelődéséért díjat Fazekas Antónia, a Generációk Művelődési Házának igazgatóhelyettese
vehette át, aki a város kulturális életében végzett kimagaslóan eredményes közművelődési
tevékenységéért érdemelte ki az elismerést. A
városvezetés elismerésben részesítette az önkormányzat kulturális intézményeiben kiemelkedő színvonalú munkát végző munkatársakat. Elismerésben részesült: Borbély János, Győr Megyei Jogú Város Levéltára műszaki fióklevéltárának telephelyvezetője,
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Fazekas Antónia, Hoppáré Zenekar – Burai Zsolt, Art World Hungary Egyesület – Rovács Jolanta

Hegedűs Ildikó, a Győri Nemzeti Színház titkárságvezetője, Herczig Zoltán, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum múzeumi informatikusa, Katavics Lajos, a Győri Balett műszaki vezetője, Máj Szabolcsné, a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér osztályvezetője, Nyéki Ágnes, a Győri Filharmonikus zenekar titkárságvezetője, Tóth Attiláné, a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ üzemviteli
alkalmazottja, Tóth Laura, a Generációk Mű-

velődési Háza művelődésszervezője, Vadászné Kelemen Alexandra, a Kulturális PénzügyiGazdasági Szolgáltató Központ gazdasági főelőadója, Vitányi-Juhász István, a Vaskakas
Bábszínház bábszínésze, Zalka Zsuzsanna, a
Győri Művészeti és Fesztiválközpont gazdasági főelőadója, valamint Kókai Attiláné, a
Ménfőcsanak–Gyirmóti Művelődési Központ
üzemviteli alkalmazottja, aki betegsége miatt
nem tudta átvenni a díjat.

Az oldalt szerkeszti: J. Kovács Andrea

Az emberek többsége még ma is babonás félelemmel, vagy éppen undorodva tekint a denevérekre.
Pedig ezek a kis szárnyas emlősök nemcsak ártalmatlanok ránk nézve, hanem kimondottan hasznosak,
hiszen rengeteg kártevő rovartól mentesítik kertünket, környezetünket.

A TITOKZATOS DENEVÉREK
K

ugler Pétert, a Fertő-Hanság Nemzeti
Park őrszolgálat-vezetőjét arra kértük, foglalja össze a legfontosabb
tudnivalókat a bőregérről.
„Ha szürkületkor erdőben vagy akár csak a
közeli parkban járunk, nem ritkán hangtalanul
suhanó árnyakat pillanthatunk meg, amelyek
ördögi ügyességgel cikáznak a sötétségben
anélkül, hogy bárminek nekirepülnének. Már
eleink is felfigyeltek rájuk, de mivel nem tudták megfejteni hangtalan repülésük titkát, és
megmagyarázni, hogyan tudnak a legsötétebb éjszakákon is pontosan tájékozódni, féltek tőlük, megbélyegezték és az ördög megtestesítőjének tartották őket.
Jelenleg mintegy 1300 denevérfaj ismert
Földünkön, hazánkban huszonnyolccal találkozhatunk.

Fotó: Estók Péter

A legtöbb, megyénkben előforduló faj erdeinkben tanyázik, faodvakban, ágcsonkokban, repedésekben találja meg otthonát, és

táplálékkeresés közben sem szívesen
hagyják el a sűrűséget. Vannak „kalandvágyóbb” fajok, melyek kifejezetten keresik az
ember által épített környezetet. Egyes városlakó denevérek számára ideális otthon
lehet a panelház rése, az ablak- vagy a redőnytok, a fal és a gerenda közötti rés.
E kicsiny állatok teste áramvonalas, csepp
alakú, finom sűrű bundával fedett, mely teljesen vízhatlan, kiváló hőszigetelő. Mellüregük
megnagyobbodott, hogy helyet adjon a nagy
tüdőnek és szívnek. Mellső végtagjaik
szárnnyá alakultak, a „kézujjak” között finom
bőrhártya húzódik. Lábuk járásra kevésbé alkalmas, függeszkedésre annál inkább, melynek a téli hibernáció során nagy hasznát veszik. Szinte minden denevér nagy füllel rendelkezik, hisz elsődleges tájékozódási érzékszervük a fülük, az általuk kibocsájtott ultrahangok (20 kHz-nél magasabb frekvenciájú)
és azok visszaverődései segítségével tájékozódnak és vadásznak. Kiemelkedően fejlett
idegrendszerük szintén részt vesz a hallási információ feldolgozásában és kiértékelésében.

Hazai denevéreink szinte kizárólag rovarfogyasztók. A törpedenevérek tápláléka
szúnyogokból, molyokból áll, melyekből egy
éjszaka folyamán jelentős mennyiséget
(1000 szúnyog/óra) képesek elfogyasztani,
míg a nagyobb méretű fajok tápláléka lepkékből, bogarakból tevődik össze. A legtöbb
faj prédáját a levegőben kapja el és fogyasztja el, de itt is akadnak kivételek; a közönséges denevér szívesen vadászik a földről, míg a vízi és a tavi denevér közvetlenül
a vízfelszín felett portyázva szedegeti rovarokból, lárvákból, apró halivadékból álló
táplálékát.
Tavasztól őszig aktívak, októbertől április
elejéig nyugalmi időszakukat töltik. A téli
álomból ébredés után jelennek meg nyári
szállásaikon, ahol az utódok is megszületnek. Augusztus derekán a kolóniák felbomlanak és megkezdődik éves vándorlásuk a nász-, majd a telelőhelyekre. A téli
táplálékszegény időszakot életfolyamataik
lelassításával, testhőmérsékletük csökkentésével, hibernációval vészelik át.
Azonban nem minden hazai faj alussza végig a telet és hibernál barlangok plafonján
csüngve. A lakott területeken gyakori alpesi denevér gyakran az enyhébb téli éjszakákon is repül. A rőt koraidenevér egyes
kolóniái sem alszanak téli álmot, köszönhetően a központi fűtéssel ellátott szálláshelyeiknek és a városokban tapasztalható
hőbuboréknak.
S hogy mit csináljunk a denevérrel? A legjobb,
ha nem foglalkozunk vele, hagyjuk, hogy élje
az életét. Ha mégis betéved hozzánk egy-egy
példány, hagyjunk neki szabad utat a távozásra. Aki segíteni szeretné ezeket a hasznos
állatkákat, zöld boltokban vásárolhat nekik
mesterséges szállást. Ha ráadásul vízlelő
hely, tó is van a kertben, akkor ott előbbutóbb tanyát vernek a bőregerek.
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Katona Lajos, a hazai és a győri textilipar kiemelkedő szereplője, feltaláló, újító, gyémántdiplomás gépészmérnök nemrég ünnepelte 90. születésnapját. Ez alkalomból kerestük fel az ismert szakembert.

CSAK A TEXTIL ÉRDEKELT, SEMMI MÁS!
UNIVERZÁLIS MÉRNÖKKÉNT A MUNKÁJA VOLT A HOBBIJA

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Vig Norbert

„Tizenhét éves voltam, amikor a Győri Textilgyár előtt elsétálva megjegyeztem a barátnőmnek – a későbbi feleségemnek, akivel hetven évig éltünk boldog házasságban –, hogy én
ennek a gyárnak leszek a főmérnöke. Az egész
életem ennek a jegyében zajlott, hobbimnak
tekintettem a munkámat mindvégig.”
Katona Lajos nagybátyja javaslatára jelentkezett a győri Textilipari Műszaki Középiskolába,
aminek az volt a feltétele, hogy előtte egy
nyáron textilgyárban kellet dolgoznia. A Fonodába ment, ahol megszerette a pamutfonást.
Ők voltak az első osztály, akik technikus végzettséget szereztek, és Lajos a Győri Pamutfonodába került, először segédmesterként,
majd technikusként dolgozott. Egy év elteltével jelentkezett a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol a textil szakról – mivel úgy érezte,
hogy sokkal többet tud az oktatóknál – átjelentkezett gépészmérnöknek, 1956-ban szerzett mérnöki oklevelet. Kezdő mérnökként a
Könnyűipari Minisztérium pamutipari igazgatóságán dolgozott és a pamutfonodák karbantartásának megszervezését végezte. A
szerelem azonban visszahozta Győrbe, és
amikor 1962-ben a Győri Pamutfonodát öszszevonták a Győri Textilművekkel, Katona Lajos lett a főtechnológus. Megszervezte a technológiai osztályt, megindította az elavult gépek és épületek rekonstrukcióját és létrehozott egy karbantartó részleget. Harminc éven
át, nyugdíjazásáig dolgozott a gyárban főmérnökként, majd műszaki igazgatóként. Fiatalon
Aranyérmes Kiváló Újító lett.
Kezdő mérnökként a legnagyobb büszkesége
az volt, hogy az elavult gyár összes gépének a
szíj meghajtását átalakította egyedi, villanymotoros hajtásra. Tettvággyal és nagy munkabírással, kollégájával nekilátott kidolgozni az
egész gyár fejlesztési tanulmánytervét. Úgy
tervezték, hogy a gyárba beérkező gyapotbála
egy több mint harminclépcsős munkafolyamaton át, feldolgozva, csomagolva, világszínvonalú konfekciótermékként hagyja el az üzemet.
Mindig annak a termelését irányozták elő, ami
hiány volt a piacon. Így lett a győri gyár az ország legfejlettebb textilgyára, Európa egyik legsikeresebb üzeme. „Legelőször zsebkendőket
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kezdtünk gyártani, majd egy osztrák minta
alapján damaszt ágyneműt. Ez olyan népszerű
lett, hogy egész Európát elláttuk a színes, csíkos, kockás termékkel. A nyugati export miatt
a gyár hozzájutott modern textilgépekhez, külföldi kooperációban pedig megindítottuk a színes puplining gyártását.”
Egy epeműtét kapcsán a kórházban Lajos nagyon szenvedett a tollpárna szaga miatt, elhatározta, hogy ezen változtatni fog, és megtervezte a tökéletes töltetanyagot, részt vett az
egészségügyi mosható paplan és párna termékcsalád kifejlesztésében és az ehhez szükséges célgép tervezésében, valamint az egészségügyi textíliák egységesítésében is. Ezek a
termékek még ma is megtalálhatók a kórházakban, pedig mindez negyedszázada volt.

Hatvannégy éves korában kérte a nyugdíjazását, de továbbra is dolgozott, a gyár mintaboltjának a vezetését bízták rá. 80 évesen egy baleset miatt hagyta abba a munkát.
Katona Lajos azt mondja, soha nem unatkozik,
napi egy órát sétál, olvas, számítógépezik, barátaival találkozik. Egyedül él, felesége másfél
éve hunyt el, 40 évig ő is a gyárban dolgozott,
a laborban. Két lánya született, egyikőjük már
meghalt, három unokája és két dédunokája veszi körül szeretetével.
„Nagyon szerencsés és boldog ember vagyok, mert mindig azt csináltam, amit szerettem, és mindent meg tudtam valósítani,
amit elképzeltem, ez nagyon fontos egy ember életében.”

: SEGÍTSÉG A VÁLLALKOZÁSOKNAK
Aki ad, az nyer! Ez a mottója a BNI (Business Network International) üzleti szervezetnek, amelynek a népszerűsége idehaza is évről évre növekszik. A BNI a világ és Magyarország legnagyobb, üzleti ajánlásokra és
kapcsolatépítésre épülő csoportosulása. A szervezet több mint 36 évvel
ezelőtt jött létre az Egyesült Államokban, azóta számos országban elterjedt. Csak hazánkban több mint 1100 vállalkozás a tagja.

A

BNI keretein belül minden héten összeülnek a cégvezetők, hogy a kapcsolatrendszerüket megosztva új üzletekhez
segítsék egymást. Legutóbb, kedden az ipari
szegmenst állították a fókuszba. A hetente sorra kerülő találkozót a győri ETO-hotelben szokták lebonyolítani, ezúttal azonban az ipari park
szívében található INNONET Innovációs és
Technológiai Központban tartották a rendezvényt, amelyen szép számmal vettek részt az
érdeklődők. A résztvevők fele már BNI-tag, a
másik fele pedig vendég volt, akik kifejezetten
azért érkeztek, hogy idővel csatlakozzanak a
többiekhez, s bővítsék a kapcsolatrendszerüket.
A BNI egy sikeres közösség, amelyben pozitív
hozzáállású cégvezetők és vállalkozók egymást

támogatják céljaik elérésében. A csoporttagok
megismerik a vállalkozásokat, a különböző termékeket és a szolgáltatásokat. Kiderül, ki az
ideális ügyfél számukra.
Egy csoportban egy szakterületet egy cég
képvisel, a tagok tudnak újabb vállalkozásokat, cégvezetőket meghívni. Ezáltal biztosítják a bizalmi szálat és a konkurenciamentes
üzletelést. A csoport dönt róla, hogy felveszi-e
a jelentkezőt. Ha valaki bekerül, annak nagyon jó esélye kínálkozik a személyes és az
üzleti fejlődésre egyaránt. A BNI ráadásul különböző képzésekkel is támogatja a vállalkozók előrelépését.
„Az együttműködés alapja, hogy jutalék nélkül
segítjük egymást. Én már hét éve vagyok BNItag. Nagyon sokat jelent, hogy minden kedden
együtt reggelizünk, a tagok között idővel kialakul a kölcsönös bizalom. Mindenkinek megvan
az a kapcsolatrendszere, amellyel segítheti a
másikat. Nem feltétlenül azzal az emberrel üzletelünk, aki itt van, hanem az adott illető teljes
kapcsolatrendszere nyílik meg számunkra bizalmi alapon” – hangsúlyozta Hosszú Judit, a
helyi BNI-csoport vezetője. (X)
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NEMZETISÉGEK GYŐRBEN

KÉZ A KÉZBEN EGYÜTT A VÁROSÉRT
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Garamvölgyi Imre

E

gy újabb hiánypótló kiadvánnyal gazdagodott városunk, a Nemzetiségek Győrben című könyvből megismerhetjük az itt
élő német, lengyel, cigány, örmény nemzetiségeket, az orosz közösséget, valamint a horvát,
a rác és a bolgár kultúrát.
Győrben több nemzetiség is képviselteti magát, aktív tagjai a közösségnek, gazdagítják
városunk kultúráját, hozzájárulnak a településünk fejlődéséhez. A kötetből megismerhetjük
a nemzetiségi önkormányzatok vezetőit, olvashatunk arról, hogy mit tettek, mit tesznek
Győrért, hogyan őrzik hagyományaikat, szokásaikat, művészetüket. Ezek a hagyományok, mint például a lengyel-magyar barátság
napjának megünneplése – amely egykor városunkból indult –, vagy a horvát búcsú, a
sváb, az örmény bál, hozzájárulnak Győr sokszínűségéhez. A kiadványban jó sztorikat olvashatunk, szó van az itt élők kettős identitásáról is, a vallásuk megéléséről.
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A Takács Miklós és Bihari Zoltán által szerkesztett könyv gazdagon illusztrált fotókkal idézi meg a múltat és mutatja be a jelent, hogyan élnek együtt évszázadok óta
a különböző nemzetiségiek és a magyarok
Győrben.

A könyv a Győr+ Média kiadásában jelent meg
Győr királyi várossá nyilvánításának 750. évfordulója alkalmából. A kötet megvásárolható
a Lokálpatrióta Könyvesboltban, a Baross úti
Látogatóközpontban és a Győr+ Média székházában a Kodály Zoltán u. 32/a szám alatt.

Az idei első családi nap a Xantus János Állatkert belvárosi terráriumházában a február
másodikára bejegyzett „Vizes élőhelyek napja”
tematikáját hordozza majd.

CSALÁDI NAPOT TART

A FÜLES BÁSTYA

A
ÖNTSD FORMÁBA A JÖVŐD!

január 29-én, szombaton tartandó rendezvény
központjában ez alkalomból most a vízi állatok és vizeink védelme áll majd. A víz az
élet kulcsa, nem hiába keresi az
emberiség szerte a világegyetemben. De miért keresünk idegen helyeken friss vizet ahelyett,
hogy a sajátjainkra vigyáznánk?

(több területre)

Vizeink persze nem csupán azért
fontosak, hogy a szomjunkat
oltsák vagy tisztálkodjunk velük.
Számtalan állat és növény számára biztosítanak életteret.
Kezdve az apró óceáni baktériumoktól, amelyek nélkül az élet
ma nem létezhetne, egészen a
hatalmas és fenséges bálnákig.

Amit kínálunk:
• Felvétel saját állományba
• 350 000 Ft bruttó alapbér
• 40% éjszakás műszakpótlék
• Bruttó 40 000 Ft havi cafetériakeret
• Munkatársi ajánlási bónusz nettó 100 000 Ft
• Éves prémium, havi mozgóbér,
karácsonyi juttatás

Hogyan működnek ezek a vízi
életterek? Hogyan él bennük az
a rengeteg közösség? Miért
fontos, hogy megőrizzük vizeink sokszínűségét? Miként
gondoskodhatunk állatainkról
és a nekik otthont nyújtó vizekről? A felelős állattartásról
pedig majd mesél nekünk Csövi, az aligátorteknős.

Győri telephelyünkre keressük leendő
kollégáinkat az alábbi munkakörbe:

GÉPKEZELŐ

Jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk:
E-mail: gyor.jobs@nemak.com
Tel.: 06-20/455-6691
(hívható hétköznapokon 8 és 16 óra között)

Ilyen kérdéseknek járunk utána
együtt ezen a tematikus családi
napon, miközben kipróbálhatjuk,
milyen bástyás gondozónak
lenni. A program részeként a
résztvevők a gondozókkal közösen elkészítik az állatok ételeit,
majd körbejárva a bástyában,
ezeket a finomságokat át is
nyújthatják tulajdonosaiknak.
Ezután, az állatbemutató alkalmával, testközelből ismerhetünk meg különböző fajokat.
Mindeközben természetesen
azért a víz lesz az úr, hiszen azon
túl, hogy megnézzük, kik is lakják, folyamatosan beszélgetünk
arról, miért van rá szükség, hogyan védhetjük meg.
Töltsenek el egy felejthetetlen
családi napot a Füles Bástyában, a környezettudatosság
jegyében!
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy
a Füles Bástya zárt rendezvénytér, így mindannyiunk egészségének megóvása érdekében az
esemény regisztrációhoz kötött.
Bejelentkezni a programra a
Füles Bástya telefonszámán
tudnak: 36-20/392-8914.

További nyitott pozícióink részletei
megtalálhatók a weboldalunkon:
www.ontsdformaba.hu
• CNC-forgácsoló
• Villamos karbantartó
• Robot karbantartó
• IT fejlesztőmérnök

Támogatott tartalom

2022. január 28.
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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

gazfroccs.hu

linktr.ee/gazfroccs

facebook.com/gazfroccstv

Szerkeszti: Nagy Viktor

TECHNIKA

A mai autók egyre okosabbak. A biztonsági funkciók mellett a szórakoztatásban is élen járnak. Főleg, amint saját okostelefonunkat, kedvenc alkalmazásainkat a műszerfali kijelzőn is elérhetjük. De nézzük
meg, hogyan működik ez a szolgáltatás és mire is jó?

TELEFONTRÜKKÖZÉS –
VAGY TÜKRÖZÉS?

A

z utóbbi évtizedben annyira elszaporodtak a kijelzők a személyautókban, hogy
már nincs olyan modell, amiben ne lenne
egy 7-10 colos központi érintőképernyő – legalább magasabb felszereltség esetén vagy opciósan. A képernyő a fedélzeti rendszerek kezelését biztosítja, beleértve az autó beállításait, fogyasztási adatok vagy hajtásrendszerre vonatkozó infók, tolatókamera vagy 360
fokos kamerakép megjelenítését. Ezen keresztül vezérelhetjük a rádiót és a telefont,
amennyiben bluetooth-kapcsolaton keresztül
párosítjuk mobilunkat az autónkkal. És innen-

től lesz izgalmas a dolog. Hiszen a telefonkihangosító funkció – a biztonságos közlekedéshez és a mobiltelefon-használat szabályaihoz illeszkedve – szinte kötelező megoldás, általa megnyílik az út a telefonunkon lévő zenék lejátszására.
Ha ennél is tovább szeretnénk lépni, és a kocsink alapkiépítésben vagy utólagos frissítéssel
képes a telefontükrözésre, akkor a következő
lehetőségeink vannak. Az iOS (7.1 verzió felett)
rendszerű mobilok az Apple Carplay, míg az
androidos (8-as verzió felett) készülékek az

Android Auto nevű szoftverrel képesek a központi kijelzőnkre „költözni”. Ehhez persze általában USB-kábellel csatlakoztatni kell mobilunkat, de miután a továbbiakban úgysem a telefonunkat használjuk (és nem is szabad kézbe
venni), ez nem probléma – ráadásul a töltés is
megoldott. Innentől a nagy kijelzőn egy autós
használatra optimalizált felületet kapunk, amin
a telefonálást, zenekezelést, navigációt, naptárat, videochat appot és egyes üzenetküldőket
használhatjuk. Ami a legfontosabb, a rendszer
érzékeli, hogy vezetünk-e, így menet közben
csak kevés figyelmet igénylő állításokat enged
– álló helyzetben többet. Amit pedig kézzel
nem, azt hangfelismeréssel tudunk megoldani
– általában angol nyelven, de például diktálni
magyarul is tudunk.
Előnye a rendszernek, hogy online zenealkalmazásunkat használhatjuk, és mindig friss térképpel navigálhatunk. A legújabb autókban vezeték
nélküli kapcsolattal – belső wi-fi-hálózat – is
megoldhatjuk a csatlakozást. Minden esetben
testre szabhatjuk a használandó programokat és
ha tudja, felolvassa a szöveges üzeneteket
mindegyik rendszer, amire válaszolhatunk is. Ez
az okos rendszer a rendszerben tényleg megkönnyíti a hétköznapokat és biztonságosabbá
teszi a közlekedést. Aki tudja, használja!
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Az Esztergomban gyártott Suzuki S-Cross a kompakt crossoverek
kategóriájából eddig is kiemelkedett az opciós összkerékhajtással.
Most viszont a kényelmi és biztonsági szolgáltatások terén is szintet lépett.

SZINTLÉPÉS

TESZT: SUZUKI S-CROSS 1.4 GLX

séggel terelgethető, és országúton, autópályán
sem jön zavarba, van ereje. Ráadásul az utastér
csendes, a futómű kényelmes, és a kormányzás
kellően közvetlen hangolású. Élmény vele kocsikázni. A beltér és a csomagtér (430 liter) elég
nagy ahhoz, hogy a család is csatlakozzon és a
panorámatetőn kitekintve kövesse az út fölé hajló fák „suhanó” ágait.
Szerző: Nagy Viktor

Formában van
Az S-Cross formavilága ismét továbbfejlődött. Az
orra magasabb lett, a full LED-lámpatestek egy
kategóriával feljebb is megállnák a helyüket, a
hűtőrács pedig minden eddiginél nagyobb Suzuki
jelet visel – büszkén. A motorháztető szinte víz-

A VÁROSBAN KISAUTÓS
KÖNNYEDSÉGGEL
TERELGETHETŐ,
ÉS ORSZÁGÚTON,
AUTÓPÁLYÁN SEM JÖN
ZAVARBA
szintesen nyúlik előre. Az oldalnézet ugyan emlékeztet a közvetlen elődre, de a lemezek lágyabb vonalakkal díszítettek, és a kerékjárati ívek
hangsúlyosabb műanyag betéteket kaptak. A
hátsó is kapott új LED-lámpákat, melyek a mai
divatnak megfelelően össze vannak kötve, és a
hátsó kötény is frissült, robusztusabb lett. Az
autó karaktere megváltozott, komolyabb megjelenést kapott, szebb és igényesebb lett.
Belső értékek
Az autó belsejét sem hagyták érintetlenül. A műszerfal átalakult. Mostantól a 7 vagy 9 colos
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érintőképernyő a műszerfal tetején trónol, ami
így sokkal ergonomikusabb kialakítású. Alig kell
levenni a szemünket az útról ahhoz, hogy lássuk
a méretes kijelzőt – amin a járműadatok láthatók, zene és térkép fut, vagy mobiltelefonunk „kivetítése” folyik (Android Auto vagy Apple Carplay
rendszerrel). A több helyen puha borítású felületek szépek. A középső, lejjebb került légbeömlők
alumíniumbetétei különösen jól sikerültek. Maradt bőven fizikai gomb is. A klímapanel, a kormány gombjai úgy működnek, ahogy várjuk.
Vannak dedikált kapcsolók a vezetéstámogató
rendszerek gyors kikapcsolásához, így nem menüből kell ezeket kezelni. Minden elvárható segéd rendelkezésre áll: sávtartó, táblafelismerő,
sebességtartó tempomat alapáron, és holttérfigyelő magasabb felszereltségnél.
Többet ad
Az első benyomások után gombnyomásra indítom az S-Crosst. Hangtalan az 1,4 literes, négyhengeres BoosterJet turbómotor. Egy mild, azaz
lágy hibrid egységet kapcsoltak mellé, ami a fékezési energia nagy részét gyűjti és a 48 voltos
akkuból egy inverteren keresztül adja le a fogyasztóknak, illetve segít a gyorsításokban. Lendületesen indulok, jó partner ehhez a hatsebességes kézi váltó, de választható automata is. A
130 lóerős rendszerteljesítmény meglepően vehemensen gyorsít, és nagyon rugalmas. 60-ról,
még hatodikban is, erőteljesen gyorsíthatunk
autópálya tempóig. Nincs turbólyuk, a nyomaték
1500-4500 fordulat között folyamatosan rendelkezésre áll – a maximális 235 Nm 2-3 ezer
között. Az S-Cross a városban kisautós könnyed-

Mit, mennyiért
A Suzukik aduja hazánkban az ár-érték aránya. Az
új S-Cross a piros ász. Már a GL is LED-lámpákkal,
távolságtartó tempomattal, táblafelismerővel,
tolatókamerával, klímával és alufelnivel kapható.
Erre tesz rá a GL+ digitális klímával, automata
fényszóróval, bőrkormánnyal, és a GLX csúcsfelszereltség 9 colos kijelzővel, holttérfigyelővel és
panorámatetővel. Utóbbiak rendelhetők tetszés
szerint automata váltóval és AllGrip összkerékhajtási rendszerrel, vagy mindkettővel. A csúcsverziókhoz jár a prémiumautók kiváltságát jelentő
360 fokos kamera is. Hasznos és jópofa, hogy
lassú manőverezéskor előre, a kerekek mellé,
vagy körbenézhetünk a rendszer segítségével. És
a lényeg, hogy már 6 millió 90 ezer forinttól elérhető, egy összkerekes, automata, full extrás verzió pedig 9,1 millió forint. A tesztautó, GLX felszereltséggel, metálfénnyel 7,8 millióba kerül. És
ezért a pénzért 3+7 évig vagy 200 ezer megtett
kilométerig főegységekre (motor, váltó, turbó,
hibrid rendszer) vonatkozó garanciát is ad a gyártó. Az ajánlat kihagyhatatlan… (x)

9027 Győr Tompa u. 2.
www.autokoz.hu
suzukiertekesites@autokoz.hu
06-70/702-9600
06-30/901-1601

HÍREK

EGY KORSZAK VÉGE
A

BMW luxusmodellje, a 7-es sorozat 1987 óta kap
12 hengeres benzinmotort. Viszont a márka most
kivonja a palettáról. A „The final V12” csak 12 darabos széria lesz. A 6,6 literes, 608 lóerős duplaturbós
blokkal szerelt változatot 20 colos felnikkel szerelik,
a vevő 80 külső színből választhat és a BMW Individual teljes palettájáról válogatva rendezheti be
a belteret. Az M760i XDrive-ok egyszerre tudnak
bömbölő óriásként és csendben duruzsoló macskaként működni. A limuzin gyorsulása alig több,
mint 3,6 mp százra. A tizenkét hengeres egy
másik változata a Rolls-Royce típusaiban még
teljesíteni fog – 6,75 liter és 571 lóerővel –, viszont BMW-ben csak új fejlesztésű V8-ast és
6-hengereseket láthatunk a jövőben.

ÚJRAHASZNOSÍT

A ŠKODA
A

cseh gyártó PET-palackok újrahasznosításával járul
hozzá az ökológiai lábnyoma csökkentéséhez. A re-szövet
bekerül az új Enyaq modellekbe. Miután a villanyautó felszereltségi struktúráját átdolgozták, nagyobb figyelmet
fordítanak a reciklált szövetekre. Két beszállítóval is együtt
dolgoznak, akik műanyag és gyapjúhulladékból készítenek
jó minőségű, tartós és esztétikus szöveteket. A Sage vállalat
egyébként olyan speciális szöveteket is fejleszt, melyek
szálai egyben ülésfűtés, és fényvisszaverő funkciót is kaphatnak. Az AUNDE olyan tartós fonalat készít PET-palackból
– melyet darálnak és granulálnak – és gyapjúból, melyből
az autógyártó szakemberei csodás belteret kreálnak.

AUTÓ A LEVEGŐBEN

A

repülő autó utópiája valósággá válhat. Stefan Klein
az AirCar fejlesztésével megvalósítja saját és sokak
álmát. Egy közúton használható járművel mostantól az
eget is meg lehet hódítani. A szlovák mérnök sok éve

fejleszti a különleges kétéltű masinát. A projekt mérföldkőhöz ért, hiszen a Szlovák Közlekedési Hatóság hivatalosan is légiközlekedésre alkalmasnak nyilvánította,
azaz hivatalosan is repülhet. Az AirCart egy 1,6 literes,
négyhengeres BMW-motor hajtja. A végső változattal
ezer kilométeres hatótávot céloznának meg és „egyszerű” autóként használható lesz. De parkolni vele inkább csak szabad ég alatt lehet majd, mert a szárnyak
összecsukott állapotban is nagy helyet foglalnak.
Credit: Klein Vision
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A hőmérőt nézve vannak napok,
amikor már úgy érezzük, hogy itt
a tavasz, de ilyenkor jó, ha a naptárra is ránézünk és láthatjuk,
hogy tél közepe van.

A TAVASZRA SAJNOS MÉG VÁRNUNK KELL
Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Fotó: shutterstock.com

A

gyümölcsfák ilyenkor mély nyugalmi állapotban vannak. Ha nincs sok fánk, még
ne kezdjük el a metszést, csak a beteg,
száraz részeket távolítsuk el, de azt is csak
fagymentes időben. Tegyük inkább rendbe a
szerszámainkat, gépeinket, hogy a tavaszi
munkáknál azonnal tudjuk őket használni. Elsőnek a metszéshez egy nagyon jó, kézreálló
metszőollóra lesz szükségünk (az utóbbi időben
már a balkezeseknek is gyártanak külön ollót),
érdemes vásárláskor egy-egy ágat vinni és azon
kipróbálni a vágást. Egy olló akár egy életen át is
segítőnk lehet, ezért megbízhatót válasszunk.

TISZTÍTSUK MEG
A SZERSZÁMAINKAT,
HOGY TAVASZRA
RENDBEN LEGYENEK
Ezután szükségünk lesz egy ágvágó (karos) ollóra, amivel a 3 centiméternél nagyobb átmérőjű ágakat vágjuk le. Ha idősek a fáink vagy ifjítani akarunk, ilyenre biztos szükségünk lesz.
Ezekből akár áttételest is választhatunk, így
könnyebb a vágás velük. Végül kell egy fűrész,
legjobb, ha bicskafűrész, azaz összecsukható,
de egy rókafarkú is megteszi.
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Arra figyeljünk, hogy ezek a fűrészek oda-viszsza vágnak. Száraz ágak eltávolításához használjunk egy másikat (régit), mert az viseli meg
legjobban a fogazatát. A jó fűrész (fűrészlap)
ismérve, ha pár centiméterre elhajlítjuk, nem
törik el és szépen visszaáll eredeti állapotába.
Ha nagyok a fáink, akkor egy nagyon stabil kettes létrát sem árt beszerezni.
Sőt már most keressünk egy fém tárolóedényt,
amibe kétharmad rész vizet és egyharmad rész
hipót teszünk, amivel a szerszámokat fogjuk
lefertőtleníteni egy-egy fa metszését követően. Így megelőzhetjük azt, hogy betegséget vigyünk át egyik fáról a másikra.
Fagymentes időben szedjük meg az oltógallyakat, melyekkel majd márciusban Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepén beolthatjuk meglévő
fáinkat. Az oltóvesszők megszedését követően
egy fóliába csavarjuk be őket, és pincében vagy
hűtőszekrényben 4-6 Celsius-fokon tároljuk a
felhasználásig.
Szobanövényeinkről se feledkezzünk meg,
már hosszabbodnak a nappalok, így egy kicsit több locsolóvizet használhatunk, és lassan a tápoldatozást is kezdjük meg, amit 34 hetente folytassunk. A szellőztetéssel vigyázzunk, mert pár perc alatt megfázhatnak
növényeink és ezt a lombjuk lehullásával jelezhetik. Ha egy-egy szobanövényünk nagyon kiszárad (főleg a bolti tőzeges földnél
fordul ez elő), 1 óra időtartamra merítsük
vízbe, csöpögtessük le és ezt követően tegyük a helyére.

A telelőhelyen lévő kaktuszokat még ne kezdjük el öntözni.
Ne csak ültessük a magot, hanem csíráztassuk
és együk meg! A gazdaboltokban számos csíráztatásra alkalmas magot (búza, mustár,
hagyma, retek, lucerna, vöröskáposzta) vásárolhatunk, ezeket 3-10 nap alatt kicsíráztathatjuk és fogyaszthatjuk. Nagyon egészséges
téli vitaminforrás. Számos csíráztatóedény is
kapható, de egyszerű tálkát is használhatunk
erre a célra, lényeg a világos hely és 20-22 Celsius-fokos állandó hőmérséklet.
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Bőven benne vagyunk a farsangi szezonban, ezért épp itt az ideje, hogy fánkot süssünk. A fánkot, hasonlóan a
pogácsához és a lepényhez, már a középkorban készítették. Fánk szavunk szász eredetű – fankoch. Erdélyben
pánkónak hívják, Baranyában huppancsot, Borsodban kreplit, a Felvidéken siskát készítenek. A fánk sütése a
téli disznóvágásokhoz kapcsolódott, nagyobb mennyiségű zsírt tettek félre direkt a fánk kisütéséhez. Érdekes,
hogy Erdélyben, ahol inkább olajat használtak, egész évben készítették ezt a kelt tésztás süteményt.

AN

ÍR
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.25

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 1/2 liter
tej, 6 tojássárgája, 3 dkg élesztő, 7 dkg
vaj vagy margarin, 1 evőkanál cukor, 1
evőkanál rum, 1 zacskó vaníliás cukor, 1
mokkáskanál só, a sütéshez bő olaj, a tálaláshoz 2 evőkanál rum és 2 dl sárgabaracklekvár

P

Farsangi fánk

.
Február 3

A szétmorzsolt élesztőt a cukorral elkevert 2
dl langyos tejben feloldjuk, majd letakarva
felfuttatjuk.
Közben az átszitált lisztet egy nagy tálba
szórjuk. Mélyedést vájunk a közepébe, beleöntjük a felfuttatott élesztőt, a tojássárgákat,
a rumot és a sót, valamint a megmaradt tejet.
A tésztát addig gyúrjuk-gyömöszöljük, amíg
hólyagossá válik. Ekkor dolgozzuk bele a vajat. Cipót formálunk belőle és liszttel meghintett tálba rakjuk, a tetejét is belisztezzük.
Ruhával letakarva addig kelesztjük, amíg a
duplájára nő. Lisztezett deszkán ujjnyi vastagra kinyújtjuk, és lisztbe mártott nagy fánkszaggatóval vagy pohárral kiszaggatjuk. A
deszkán még negyed óráig pihentetjük. Közben egy nagy lábasba legalább 5 ujjnyi olajat
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öntünk és felforrósítjuk. Egyszerre csak kevés
tésztát teszünk bele, mert sülés közben a
fánkok nagyra nőnek. Fontos, hogy az alsó oldalát fedő alatt sütjük, majd megfordítva, már
fedetlenül folytatjuk a sütést. A kész fánkokat
forrón meghintjük vaníliás cukorral és a rummal hígított baracklekvárral tálaljuk.
Üdvözlettel: Kovacsics „Koksza” István
és a Révész BBQ csapata
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

GÉPÉSZTECHNIKUS,
TÉRINFORMATIKUS
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

´´
MUSZERÉSZ

Feltétel: szakirányú végzettség.
Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakirányú végzettség.
Bérezés megegyezés szerint.

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

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:

TILOS JÉGRE MENNI!
Szöveg: Győr-Szol Zrt.

folyóvizek és azok mellékágain tilos a jégen
tartózkodni.

A

A folyóvizeken egyértelműen tilos a csúszkálás,
korcsolyázás, és jelenleg az állóvizek jegére
menni is élet- és balesetveszélyes. Az Adyvárosban, Szabadhegyen és a Holt-Marcal mellett
kihelyezett táblák szövege arra hívja fel a figyelmet, hogy aki mégis rámegy a befagyott
tavak jegére, azt saját felelősségére teszi, a
szabályszegőket pedig a hatóság megbírságolhatja. A szabályok megszegése miatt a rendőr,
a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat, 5–50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, illetve szabálysértési eljárást indíthat, így akár 150 ezer forintig terjedő pénzbírságot is kaphatnak a szabályszegők.

z elmúlt időszakban, különösen az éjszakai és hajnali órákban rendszeresen 0 Celsius-fok alá süllyedt a hőmérséklet, és nappal sem melegedett fel jelentősen a levegő. Ennek következtében
megindult a jegesedés a szabad vizeken. A
Győr-Szol Zrt. felhívja a figyelmet, hogy a város területén lévő, a társaság kezelésében lévő tavak, állóvizek befagyott felületén tartózkodni tilos, élet- és balesetveszélyes!
A szolgáltató kéri a lakosságot, vegyék figyelembe a balesetveszélyre figyelmeztető
táblákat, melyek a város állóvizeinek partján találhatóak. Bár a tartós hideg és az éjszakai mínuszok következtében a vízfelületeken jegesedés indult, de az állóvizek jege
csak akkor biztonságos, ha vastagsága eléri
vagy meghaladja a tíz centimétert. A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályait megfogalmazó hivatalos rendelet szerint a szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken lehet, amelyek nem esnek
tiltó rendelkezés alá, illetve kizárólag akkor,
ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, nem
mozog. A szabály kitér arra is, hogy éjszaka
és korlátozott látási viszonyok mellett, járművel, kikötők és veszteglőhelyek területén,

A télies időjárás, a havazás miatt csúszásveszély alakult ki a vízpartokon is. A győri folyópartok mentén elkészült új szakaszok több
pontján figyelmeztető táblák jelzik a fokozott
balesetveszélyt, így ezeket a sétálóutakat
mindenki saját felelősségére használhatja. A
téli időszakban érdemes fokozottan figyelniük az itt közlekedőknek, hiszen a páralecsapódás miatt ezeken a helyeken könnyen előfordulhat jegesedés, még enyhébb időben is
jelentős a csúszásveszély.

MÉG TART A LOMBGYŰJTÉS

Dr. Czellár Éva

Január 28. 14–18
Január 29. 10–18
Oltás helyszíne: 9028 Győr, Arató utca 3.
Dr. Tardos Károly

Január 28. 14–18
Január 29. 10–18
Oltás helyszíne: 9022 Győr, Pálffy utca 8.
Dr. Szemeti Norbert
Január 28. 14–18
Előzetes időpont-egyeztetés szükséges: 30/976-6179
Oltás helyszíne: 9012 Győr, Hegyalja utca 34.
Dr. Kiss-Szollinger Attila

Január 28. 14–18
Január 29. 10–18
Dr. Merczel Ágnes
Január 28. 14–18
Január 29. 10–18
Oltás helyszíne: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 51.
Hetilapunkban minden pénteken megjelentetjük
az aktuális hétvégén oltási napokat tartó háziorvosok listáját
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A

z év első heteiben is folytatta a lombgyűjtést a Győr-Szol Zrt. a város közterületein. A csapadékmenetes időszakot kihasználva a szolgáltató munkatársai elsősorban azokról a helyekről –zöldterületekről, cserjék, bokrok aljából – gyűjtik a lehullott faleveleket, ahová a szél is felhalmozta. A levelek kézi erővel történő összegereb-

lyézését lombszívó gépek segítik. A GyőrSzol Zrt. idén is folytatja azt a bevezetett
gyakorlatot, hogy az összegereblyézett levelek nem maradnak az út szélén, a zöldterületeken, hanem azokat még a gyűjtés napján
elszállítják helyszínről. Így a kupacok nem zavarják a közlekedést és a szél sem viszi szét
újra a már begyűjtött lombot.

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

LAKATOS

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

ÁCS
Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

MÁR 40 ÉVE ÜZEMEL

A MARCALVÁROSI VÍZTORONY

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

I

mmáron 40 éve látja el tiszta ivóvízzel
Győr városát Magyarország egyik legnagyobb víztornya, a 63 méter magas marcalvárosi víztorony.
Sokan talán még emlékeznek arra, hogy a
hetvenes évek közepéig a torony helyén bolgárkertészetek veteményeskertjeit művelték. Viszont abban az időben a város déli
irányba való terjeszkedése, új lakótelepek
építése miatt szükségessé vált egy új torony
építése, amely a magas épületek részére is
zavartalanul tudta az ivóvíz-szolgáltatást
biztosítani.
Így 1976. június 12-én Huszár László, a Vízügyi Tervező Vállalat főtervezőjének tervei
alapján kitűzték a létesítmény alapját. A kedvezőtlen altalajviszonyok miatt a torony
alaptestét 145 darab 98 cm átmérőjű és 12,5
méter mély, Benoto típusú fúrt vasbeton cölöpre támasztották, ami még kivételesebbé
tette az építményt.
A vasbeton törzs csúszószsalus technikával
készült, mely köré a terepszinten összeszerelt acéllemez víztartályokat egy speciális
hidraulikus emelőszerkezettel felhúzva helyezték el. A felső víztartály 2000 m3, az alsó
pedig 4000 m3 víz befogadására képes. A torony építése csaknem kétszer hosszabb ideig
tartott a tervezettnél, de végül 1982. június

30-án beüzemelték, és azóta is zavartalanul
látja el a környező magas épületek ivóvízszükségletét, ahova a víz közvetlenül a révfalui vízműtelepről érkezik a főnyomóvezetéken keresztül.
A torony a megépítését követően 18 évvel
vasbetonszerkezet-javításon, majd 2015ben az alsó tartály szerkezet- és töltő-ürítő
vezetékfelújításon esett át.

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

A szerkezeti rekonstrukciókon túl a torony
arculata is időközben megújult. Győr város
önkormányzata kezdeményezésében a torony külleme 2018-ban szakított az addigi
jellegzetes bordó-szürke színezetével, megjelenése egy vidámabb, egyedi színvilágot
kapott az egyik legismertebb magyar képzőművész, Maurer Dóra tanítványa, Varga
Bertalan tervei alapján, és vált Győr egyik
üde színfoltjává.

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS

Mindamellett a víztoronynak nemcsak a
stílusa újult meg az utóbbi időben, hanem
környezetére is kiemelt figyelmet fordít a
város. Jelenleg a marcalvárosi víztorony udvarán meglévő extrém sportpálya felújítása
zajlik, fejlesztve ezzel a helyi fiatalok sportolási lehetőségeit.

Munkavégzés helye: Győr

Büszkék lehetünk arra, hogy városunkban
egy országos szinten kiemelkedő létesítmény biztosítja a helyi ivóvízellátást és egyben színesíti a város látképét.

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

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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ÁLLÁS
A Kardirex Egészségügyi Köz
pont főállású takarítónőt ke
res (heti 40 óra) állandó dél
utános munkarendbe. (A je
lenlegi jogszabályok szerint
az oltás egészségügyi dolgo
zóknak feltétel.) Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a
palyazat@kardirex.hu email
címen lehet.
SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érd.: 06
70/2339213.
Villanyszerelést és hibaelhá
rítást vállalok Győrben és
környékén. Kisebb munkát
is! 70/3846557
Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk.
www.huzatmentes.hu +36
30/5209228
Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Tel.: 0620/239
9198
Takács fuvarozás és költözte
tés. Vállalunk még szemét
szállítást és a vele járó taka
rítást precízen. Érdeklődni
lehet telefonon: 0630/181
2848

Fák, veszélyes fák, tuják ki
vágása, ágdarálás, tuskóma
rás, elhanyagolt területek
rendbetétele, Győr 30 km
es körzetében. 0630/971
5932

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Telefonszám: 06
30/3762712.

Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk. Atól Zig.
0630/1198691

EGYÉB

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés–szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés: 06
70/8846838
FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, vízvillanyszerelés.
Érdeklődni lehet telefonon:
0630/8720564
Villanyszerelés Győrben és
környékén. Kis munkák is.
Rövid határidővel. Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
20/4026657
Csaptelepek, szaniterek cse
réje. Duguláselhárítás bon
tás nélkül és bontással. Bur
kolatok helyreállítása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/3636633

KÉSZPÉNZÉRT régi bútoro
kat, festményeket, porcelá
nokat, kristályokat, ezüsttár
gyakat, órákat, könyveket,
hagyatékot vásárolunk. Ér
deklődni lehet telefonon:
0670/6405101

Életjáradékot adnék lakás
örökléséért. Tel.: 06
30/8388921
Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődni lehet: 06
20/5299861.
Vásárolok jó minőségű hasz
nált bundákat, ruhákat,
könyveket, hanglemezeket,
egyebeket. Érdeklődni lehet
telefonon: 0620/5567141.
LAKÁSCSERE

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régiségeket,
hagyatékot vásárolok!
0620/9379671,
Németh Csaba
Vállaljuk: lakások, lépcsőhá
zak, irodák takarítását! Mo
sodánkban: mosás, vasalás,
szőnyegtisztítás igényelhető.
Továbbá: kertek, pincék,
kamrák takarítását, rendezé
sét. Várjuk vendégeinket:
TippTopp Mosoda (Győr,
Árpád út 53). Tel.: 06
30/4587765, 0670/670
8268

Belvárosi, 2 szobás, 59 nm
es, összkomfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 55–80 nm
es, 24 szobás, határozott
határozatlan idejű, bérle
ményre, Nádorváros, Adyvá
ros, Marcal I–II. és Szabad
hegy városrészben. Bán Ala
dár utca kizárva. (Hirdetés
szám: 767)
Belvárosi, 2 szobás, 50 nm
es, komfortos, határozott

Ajtójavítás, zárcsere, zárjaví
tás, zárszerelés. Telefon: 06
70/2237957

PÁLYÁZAT

PÁLYÁZAT

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi
és Önkormányzati Osztály pályázatot hirdet
JOGÁSZ munkakör betöltésére.

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

A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu
honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhetŐ el.

A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu
honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhetŐ el.

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.

Marcalváros Ien 3 szobás,
55 nmes, összkomfortos,
határozatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne 4550
nmes, 2 szobás, határozat
lanhatározott idejű bérle
ményre. Adyváros, Marcal I
II. városrész kizárva. (Hirde
tésszám: 696)

Belvárosi, 2 szobás, 53 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 53–60 nmig lévő,
23 szobás, határozatlanha
tározott idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 706)
Szigeti, 1 szobás, 36 nmes,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 1 szobás, 3640 nmes,
határozotthatározatlan idejű,
maximum 3. emeleti, adyvá
rosi bérleményre. Tartozását
vállalás lehetséges 250.000
Ftig, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 707)

96/505050

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Tel.: 0670/245
8931

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET

bérleti szerződéses lakást
cserélne 5565 nmes, 1,5
2 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű, erkélyes bér
leményre. Sziget városrész,
Kossuth Lajos és Bán Ala
dár utca kizárva (Hirdetés
szám: 768)

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

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

modern környezet
ingyenes parkolás

18—20 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979
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Ismét Jávor Pállal a főszerepben láthatunk egy régi magyar filmet,
melyben Muráti Lili a partnere. A csúnya lány című mozit 1935ben mutatták be, a Győrplusz Filmklubban pedig február 4-én
19.30-tól vetítjük.

SZÍVBŐL CSÓKOLÓZÓ SZÍNÉSZNŐ

A CSÚNYA LÁNY
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

B

ogdán Artúr felesége válni
akar, mert rajtakapta a férjét, amikor az megpróbálta
megcsókolni egyik alkalmazottjukat, Pál Évát. Bogdán úr ügyvédje,
dr. Halmi megakadályozza a házasság felbontását, a lányra hárítva a „felelősséget”. Ugyanakkor
megtetszik neki a lány, és randevúra hívja. Éva ördögi bosszút forral, csinos nőként randevúzgat
Halmival, és csúnya lányként beáll
hozzá titkárnőnek.
Muráti Lili azzal, hogy eljátszotta
a Csúnya lány címszerepét, berobbant a mozi világába. A kor
egyik legszebb, legizgalmasabb
és legmodernebb színésznőjének
tartották. Öntudatos, a férfiakkal
egyenrangú, makrancos, okos,
ugyanakkor erotikát sugárzó nőket alakított. 1935 és 1944 között 19 filmben játszott főszerepet és valamennyi filmje hatalmas sikert aratott. A leghíresebb
férfiszínészek oldalán szerepelt,
Jávor Pált szerette a legjobban,
akivel saját bevallása szerint a
szerelmi jelenetekben mindig
szívből csókolózott.

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
Allen Coliban, Brassó polgármestere bemutatta
a 2022-es költségvetés tervezetét. Idén is a város fejlesztéseire, beruházásokra és európai
vagy nemzeti vissza nem térítendő források bevonására szólnak a költségvetési előirányzatok.
Colmarban január 24. és 29. között olimpiai
és paralimpiai hetet tartanak. A rendezvény
célja, hogy népszerűsítse a fiatalok körében
a sportolást.
Január 22-én a dunaszerdahelyi székhelyű
Pázmaneum Társulás immár 11. éve rendezte meg a magyar kultúra napját a Csallóköz szívében, Dunaszerdahelyen. A járványügyi helyzet miatt ismét az internetes
térbe szorultak a szervezők és előadók, de
ott is méltóképpen ünnepelték meg nemzeti
imánk, a Himnusz születésnapját.
A 2022-es év fontos évfordulója Ingolstadt
városának: 550 évvel ezelőtt, 1472. június
26-án alapították meg a főiskolát. A jeles
évforduló alkalmából az év során több rendezvényt is szerveznek.
Megtisztítják Kuopio belvárosi utcáit a hótól.
Átmeneti parkolási tilalmat vezettek be a takarítandó utcákon karbantartási és takarítási munkák miatt.
A „Sindelfingen im Gespräch” (Sindelfingen
beszélget) rendezvénysorozat első eseményét február 1-jén tartják az internetes térben. Ezen a lakosság kérdéseket tehet fel a
városvezetésnek.
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MŰSORÚJSÁG

PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

JANUÁR 29. SZOMBAT

Küldje el programajánlóját
a rendezvény időpontja előtt két héttel:
media@gyorplusz.hu
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Németh Pál karmester és fuvolaművész
tart előadást Carissimi és követői címmel
február 1-jén a Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium és Kollégium dísztermében,
majd a Savaria Barokk Zenekar ad koncertet
19 órától Jónás címmel a Loyolai Szent Ignác
bencés templomban. > > >
Pápateszéri vízimalmok és molnárcsaládok
címmel Nagy Péter malomkutató tart előadást a Bakony-éren régebben működő
malmok történetéről február 2-án 17 órakor
a Kisfaludy Károly Könyvtárban. (Baross út
4., II. emelet). > > >

Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Szelíd növényvédelem a házikertben
Péter Percek – Gyárváros városrészben történt
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Panír – a Győr+ TV főzőműsora
Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
Credo – katolikus krónika
Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Magyar kultúra napja 2022 – gálaműsor
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
Gázfröccs – autós magazin
Győri7 – heti hírösszefoglaló

JANUÁR 30. VASÁRNAP
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23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Nyugdíjas Egyetem – légikatasztrófák nyomában
Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
Kulisszák mögött – színházi magazin
Csűr-csavar – Pajta Bisztró
Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Credo – katolikus krónika
Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Csárdáskirálynő – operett – Győrplusz Filmklub
Múlt a jelenben – dokumentumfilm
Magyarország kincsei – dokumentumfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Szent István-díj 2021 – gálaműsor
A magyarság totemállatainak nyomában
Zooo+ – állatbarátok magazinja
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Kulisszák mögött – színházi magazin

JANUÁR 31. HÉTFŐ

Böjtelő havi Gasztrobörzét&Ágota-napi
seprűvásárt rendez a Cifra Műhely Egyesület. A különleges kulturális és gasztrokalandra február 5-én 9 és 13 óra között az
écsi Mezőszélen várják az érdeklődőket. A jó
hangulatról a Fanfara Complexa és a Bab
Társulat gondoskodik. > > >
Soós Gábor Farsang című orgonahangversenyét hallgathatják meg az érdeklődők az Ignatius koncertsorozatban február 7-én 19 órától
a Szent Imre-plébániatemplomban (Győr,
Szent Imre út 35.). Az esten közreműködik a
Collegium Musicum Jaurinense, vezetője Kelemen Áron OSB és Bruckner Máté. > > >
Szalkai Károly és Szarka Fedor Guido közös
kiállítása látható a József Attila Művelődési
Házban (Móra park 1.) február 22-ig, hétköznapokon 10 és 16 óra között. > > >
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Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
Szelíd növényvédelem a házikertben
Panír – a Győr+ TV főzőműsora
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
Nyugdíjas Egyetem – szennyvíztisztítás napjainkban
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 1. KEDD
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09:25
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19:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Kulisszák mögött – színházi magazin
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 29-TŐL FEBRUÁR 4-IG
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Péter Percek – Gyárváros városrészben történt
Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Panír – a Győr+ főzőműsora
Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 2. SZERDA
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07:25
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08:40
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22:00
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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
Győri legendáriumok
Péter Percek – Gyárváros városrészben történt
Egy úr Firenzéből – Forintos Kálmán
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Kvantum – tudományos magazin
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Madeira / útifilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 3. CSÜTÖRTÖK
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23:00

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
Öko-logikus – magazin
Mozgásszervi rehabilitációs torna
Nemzeti örökség világszínvonalon
Kvantum – tudományos magazin
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Panír – a Győr+ TV főzőműsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Panír – a Győr+ TV főzőműsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 4. PÉNTEK
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21:25
22:00
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Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarassy 70 – portré
Híradó – Győr és a régió hírei
Győri legendáriumok
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Csűr-csavar – Kali Art Inn
Konkrét – hírháttér műsor
Rózsa Miklós, a Filmzenekirály
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
A csúnya lány – vígjáték (12) – Győrplusz Filmklub
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
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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 ajándékcsomag. Előző rejtvényünk nyertesét
e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Bravúrosan szerepel a labdarúgó-élvonalban az ETO FC női csapata, amely a tavaszi folytatást a tabella
második helyéről várja. A gárda rutinos játékosa, a 112-szeres magyar válogatott Rácz Zsófia bízik benne,
a győri együttes a szezon végén bajnoki finálét játszhat.

RÁCZ ZSÓFIA BAJNOKI DÖNTŐBE VEZETNÉ
AZ ETO NŐI FOCICSAPATÁT
Szerző: Pécskai István
Fotó: eto.hu

Mi a mostani ETO legnagyobb erőssége?
A csapategységet kell elsősorban kiemelni. Remek közösséget alkotunk a pályán és azon kívül is. Az együttesben tapasztalt játékosok és
fiatal tehetségek futballoznak, akik jól kiegészítik egymást.
Ön is a rutinos focisták közé tartozik, sokat
segíthet a fiataloknak. Milyen a mentorszerep?
Vezetőedzőnk, Menczeles Iván ebben a szerepkörben is számít rám, mondhatjuk, hogy én vagyok a jobb keze a pályán. Úgy érzem, a fiatalok
hallgatnak rám, elfogadják a tanácsaimat. Nagyon nyitottak, sokat kérdeznek, folyamatosan
fejlődni szeretnének, ami nagyon pozitív a jövőre nézve.
Javában zajlik a felkészülés a bajnokság folytatására. Melyek a legfontosabb teendők ebben az időszakban?
Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az erőnléti
edzésekre, fizikálisan muszáj csúcsformába
kerülnünk a folytatásra. Emellett fontos, hogy
taktikailag is erősödjön a csapat. Az edzések és
a felkészülési mérkőzések lehetőséget adnak
a gyakorlásra. A szezon előtt arról beszéltünk,
hogy szeretnénk elérni az első három hely valamelyikét az NB I.-ben. Jó úton haladunk a célunk megvalósítása felé.

Akár még a bajnoki döntőbe is bejuthat az
ETO?
Bízunk benne. Ehhez az alapszakaszban az
első vagy a második helyet kell megszereznünk. Minden meccsen úgy lépünk pályára,
hogy győzni szeretnénk. Remélhetőleg folytatjuk a jó szereplésünket, és akkor megmérethetjük majd magunkat a fináléban. Ehhez
persze az is szükséges, hogy egészségesek
legyünk, elkerüljenek bennünket a sérülések
és a betegségek.
Korábban átesett a koronavírus-fertőzésen.
A betegségnek komoly szövődménye volt,
szívizomgyulladás miatt hosszú hónapokat
kellett kihagynia. Mi a helyzet most az
egészségével?
Minden rendben van, köszönöm! Nagyon boldog voltam, hogy tavaly nyáron ismét megkaptam az engedélyt arra, hogy pályára lépjek. Nehéz időszak van mögöttem. Örülök, hogy jól sikerült az őszi szezon, bízom benne, a tavaszi
még jobb lesz.

A női foci általános megítélését milyennek látja most?
Szerintem sokat javult az elmúlt időszakban. A
média nagy hangsúlyt fektet a népszerűsítésére. Mi magunk is próbáljuk reklámozni, ahogy
csak tudjuk. Sokkal több embert érdekel a női
labdarúgás, mint korábban, és remélhetőleg a
népszerűsége tovább nő majd.

Hogy látja, a csapat menetelése csábíthat ki
még több szurkolót a hazai meccsekre?
Kétségtelen, a jó szereplésünkkel felhívtuk
magunkra a figyelmet. Úgy tapasztaltam, az
elmúlt időszakban kicsivel többen jártak a
meccseinkre. Csak arra tudom buzdítani az
ETO szurkolóit, hogy még nagyobb számban
támogassanak bennünket. Mindezt gólokkal,
jó játékkal és győzelmekkel igyekszünk meghálálni.

Nemcsak futballistaként, hanem edzőként is
tevékenykedik, az ETO U17-es akadémiai korosztályát irányítja. Milyen tapasztalatokat
szerzett eddig trénerként?
Pozitívakat! Szeretek edzőként tevékenykedni,
teljesen más kihívás, mint futballistának lenni.
Próbálom átadni a karrierem során megszerzett tudásomat a fiataloknak. Igyekszem emellett folyamatosan fejlődni, jelenleg az A-licences képzésen veszek részt.

kóbor
ség. Csak együtt álmodhatunk jobb sorsot a
A nagy célok eléréséhez összefogásra van szük
árva kutyáért
m áll meg az élet. A gondozók több száz
négylábúaknak. A Gyôri Állatmenhelyen sose
te több mint 800 megmentett kutya
és cicáért dolgoznak nap mint nap. Az éven
en!
és cica csak rád számíthat, ne hagyd ôket cserb

TÁMOGASD ADÓD 1%-ÁVAL
A GYÔRI ÁLLATMENHELYET!

maradás!

Ami Neked csak 2 kattintás, az nekik a fenn

18530021-1-08
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Huszonhatodik alkalommal rendezték meg „Az év sportolói Győrben” elnevezésű díjkiosztó ünnepséget.
A Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítványnak és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közös
gálaestjén hat kategóriában díjazták a 2021-es esztendő legjobbjait.

GYŐR SPORTCSILLAGAIT DÍJAZTÁK

Szerző: Győr+
Fotó: Ács Tamás

„Ha a tavalyi évre visszatekintünk, Győr kiemelkedően teljesített a sport terén is, van mire büszkének lenni. Olimpiai résztvevőket, sőt
olimpiai bajnokot adott a város, ezenkívül világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon és
a hazai megmérettetéseken is sikeresek voltak
a versenyzőink, köszönet jár érte” – mondta
köszöntőjében Radnóti Ákos, Győr sportot is
felügyelő alpolgármestere.
„Magyarország kormánya jelentős támogatást
fordít nemcsak az élsportra, hanem a fogyatékkal
élők és a szabadidős sportok támogatására is.
Ebben Győr is élen jár, a város legjobb versenyzői
pedig kiváló eredményeket érnek el” – mondta
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő.
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A hölgyeknél harmadik helyen végzett Sebestyén Dalma, a Győri Úszó SE kiválósága, második lett Czéllai-Vörös Zsófia, a Győri Vízisport
SE kajakozója, első pedig Jakabos Zsuzsanna,
ugyancsak a Győri Úszó SE versenyzője.
A férfiak mezőnyében harmadik az evezős Szabó
Bence, második az 50 méter pillangón világcsúcsot
úszó Szabó Szebasztián lett, első díjat vehetett át
Kopasz Bálint, Győr újdonsült olimpiai bajnoka.
A csapatsportok versenyében harmadik lett az
UNI Győr MÉLY-ÚT női kosárlabdacsapata, második helyen végzett a Gyirmót FC Győr labdarúgógárdája, első pedig már 24. alkalommal a
Győri Audi ETO KC lett.
Az egyéni sportágak csapatai közül a harmadiknak járó díjat a Somogyi Electronic GYAC férfi

teniszezői vehették át, a második helyen a Kopasz Bálint–Erdőssy Csaba kajakpáros végzett,
első pedig a Takács Kincső–Balla Virág kenupáros lett.
Az év felfedezettjei kategóriában Torma Lucát,
a Győri Vízisport SE vízilabdakapusát, valamint
Kolozsvári Brúnót, ugyancsak a GYVSE maratoni kajakosát köszöntötték.
Az edzők versenyében a Gyirmót FC labdarúgócsapatát irányító Csertői Aurél végzett a harmadik helyen, második lett a Győri Úszó SE
edzői csapata, Petrov Árpád és Petrov Iván,
első helyen pedig Kopasz Bálint edzője, Demeter Irén végzett, aki az olimpiai bajnok
édesanyja is. A „Győr Sportjáért Életműdíjat”
a 71 éves Danyi László birkózóedzőnek ítélte
oda a kuratórium.

RÖCK SAMU: SOHA NEM FELEJTEM EL
CSOLLÁNY SZILVESZTERT

A

hogy az egész ország, úgy a legendás győri
tornászedző, Röck Samu is egykori kiváló tanítványát, az 51 éves korában súlyos betegségben elhunyt Csollány Szilvesztert gyászolja. Samu bácsi a Győr+ Médiának azt mondta: hosszú időbe telik
majd, mire fel tudja dolgozni, hogy Szilas nincs többé.

Akció: január 28—február 3.

Kocsonyának való húsrészek
teljes választékban
folyamatosan kaphatók!
Sertés bôrös karaj

849 Ft/kg

„Vékony, de nagyon jó testfelépítésű fiú volt, akin
már az első pillanatban látszott, hogy kiváló tornász
lehet belőle” – kezdi a beszélgetést az idén 83 esztendős testnevelő és mesteredző, a Magyar Tornasport Halhatatlanjai Klubjának tagja, Győr város
Pro Urbe díjas díszpolgára, aki felfedezte és első edzője volt Csollány Szilveszternek.
„Sokan mondják, hogy Szilas makacs és öntörvényű
ember volt, és ezzel a megállapítással én sem szállnék vitába, és az is egészen biztos, hogy már egészen fiatalon a saját útját járta. Nekem is sokszor
okozott fejtörést, ami azonban rendkívül fontos: én
elfogadtam olyannak, amilyen volt. Nem akartam
megváltoztatni, egyszerűen csak jó tornászt szerettem volna faragni belőle” – emlékszik vissza Röck
Samu, aki a tornasport szeretetét még a pécsi főiskoláról hozta magával Győrbe.
„Máig emlékszem a napra, amikor Sydneyben megnyerte az olimpiai bajnoki címet. Miközben néztem a
tévében a gyakorlatát, a kettőnk egész története lejátszódott előttem. Rendkívül büszke voltam rá, hogy
a győri Móra-iskola tornaterméből – ahol annak idején

Sertéslapocka

899 Ft/kg

elkezdtük a közös munkát – a tornasport csúcsára jutott. Sydneyben végképp bebizonyosodott, hogy ő
nem egyszerűen csak egy tehetséges tornászsrác, hanem a legkiválóbbak egyike” – meséli Samu bácsi. Bár
a távolság és az idő múlása miatt egy ideje már ritkábban keresték egymást, azért tartották a kapcsolatot:

Húsos császárvég
999 Ft/kg
Sertés puhaszalonna 599 Ft/kg
Sertésmáj
320 Ft/kg
Füstölt házi kolbász
9 Ft/kg helyett
149

1399 Ft/kg

Gyermelyi tészta
tojás nélkül
400 g, 397,50 Ft/kg

„Tavaly beszéltem vele utoljára. Nagyon bíztam benne,
hogy felépül a betegségéből, mert még sok mindent
át kellett volna beszélnünk egymással. Remélem, hogy
jó szívvel gondolt rám. Az biztos, hogy én nagyon
büszke vagyok rá, és sohasem felejtem el őt” – tett
hozzá Röck Samu, aki a beszélgetést így zárta: „Nagyon hiányzik. Hosszú időbe telik majd, mire fel tudom
dolgozni, hogy Szilas nincs többé.”

159 Ft/cs
Alma, Idared, magyar

279 Ft/kg
Jim Beam

40%-os, 1 LITER

LEYNAUD VISSZAVONUL, SOLBERG MARAD

A

Győri Audi ETO KC hazai pályán 27–26-ra legyőzte a dán Odense HB csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11.
fordulójában. Az ETO rekordot jelentő, immár 68
mérkőzésből álló, 2018 januárja óta, csaknem négy
éve tartó veretlenségi sorozattal büszkélkedhet a
BL-ben, ebben az időszakban hatvan győzelem és
nyolc döntetlen a mérlege. A csoportjukban 11

meccsen elért 11 győzelemmel álló győriek február
6-án idegenben az orosz CSZKA Moszkva otthonában folytatják szereplésüket a BL-ben.
Közben a klub olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia kézilabdakapusa, Amandine Leynaud bejelentette,
hogy a szezon végén befejezi pályafutását. A 35 éves
játékos 2018 nyarán csatlakozott a magyar csapathoz, amellyel Bajnokok Ligája-győzelmet, bajnoki címet és Magyar Kupa-elsőséget is ünnepelhetett.
„Életem legnehezebb döntése volt, hogy kimondjam:
nyáron befejezem a kézilabdás karrieremet. Úgy érzem,
ennek most jött el az ideje" – nyilatkozott Leynaud.
Kapus poszton továbbra is világklasszisok szerepelnek
az ETO-ban, egyikük biztosan Silje Solberg lesz a jövőben is. A norvég játékos 2020 nyarán hároméves szerződést kötött az egyesülettel, azonban a klubvezetés
már most felajánlotta számára a 2023-ban lejáró
szerződése meghosszabbítását, további egy évvel.
Solberg elfogadta az ajánlatot, így 2024 nyaráig biztosan zöld-fehér mezben folytatja pályafutását.

7499 Ft/db
Domestos Pine
750 ml+
P5 rúd lime

659 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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