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Atervezettnél rövidebb idő alatt készült el
a győri Hallgatói és Oktatói Klub energe-
tikai felújítása, a szinte teljesen megújult

Bridge avató rendezvényét szerdán tartották a
létesítményben. A népszerű, ám korábban na-
gyon leromlott állapotú és energiapazarló épü-
let utólagos hőszigetelést és napelemrend-
szert kapott, de a fűtést is korszerűsítették. A
közel 175 millió forint értékű beruházás egy
KEHOP-projekt részeként, állami forrásból ké-
szült el, és az avató után a hallgatók azonnal

REKORDIDO ALATT ÚJULT MEG A BRIDGE 
Szerző: Kárpát Zsolt milyen körülmények között tudnak kikapcso-

lódni és szórakozni.” 

„A Széchenyi István Egyetem nemcsak a város,
hanem a régió, sőt az ország egyik legdinamiku-
sabban fejlődő felsőoktatási intézménye. Ezért
mindig is igyekeztem mindenben támogatni és
segíteni az egyetem fejlődését. A Bridge épülete
2008 óta még nem volt felújítva, ami már szük-
ségessé vált. Elsősorban azért, mert a létesít-
mény, amelyre az elnevezése is utal, egyfajta hi-
dat alkot a hallgatók és az oktatók között, illetve
a város és az egyetem között” – fogalmazott
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. 
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birtokba is vették a megszépült egyetemi klu-
bot. Az avató ünnepségen dr. Baranyi Péter
Zoltán, az egyetem rektora kiemelte, az, hogy
ez a fejlesztés megvalósult, elsősorban a hall-
gatók sikere.

„Nagyon sokan dolgoztak a klubon, de a leg-
fontosabb, hogy a hallgatók kezdeményezték,
hogy létrejöjjön egy többfunkciós létesítmény.
Célunk az, hogy a Széchenyi István Egyetem
egy tekintélyes és szerethető egyetem le-
gyen, ezért nem mindegy, hogy azok a hallga-
tók, akik nálunk töltenek el 4-5 évet, a tanul-
mányaik és a tudományos munkák mellett

„Jó ütemben halad a Prohászka-iskolaközpont
teljes körű felújítása, jelenleg a gimnázium bel-
ső modernizálása zajlik, terveink szerint a most
még albérletben tanuló gimnazistáink a nyáron
vissza is költözhetnek otthonukba” – mondta
a bejárás közben tartott sajtótájékoztatón dr.
Veres András. „Az intézmény, de az egyházme-
gye életében is fontos mérföldkő ez a beruhá-
zás, ami 4,6 milliárd forint állami forrásból va-
lósul meg” – tette hozzá a megyés püspök.
„Ütemszerűen zajlik a Prohászka felújítása, há-
la a minőségi munkát végző kivitelezőnek, szé-
pen haladnak a munkálatok” – fogalmazott
Simon Róbert Balázs. „Az általános iskolát és a
gimnázium épületét kívül-belül felújítják, a két
épület közé függőfolyosót építenek, új óvoda
és tornacsarnok is épül, így áll össze a teljes
beruházás, aminek tervezett befejezési határ-
ideje 2024 márciusa” – hangsúlyozta az or-
szággyűlési képviselő. „Gratulálok a munká -
soknak, látszik, hogy szépen és jó ütemben
dolgoznak, akár 120 kilométeres szélben” –
utalt az elmúlt időszak viharos körülményeire
Soltész Miklós. „Győr nemcsak gazdasági, de
egyházi szempontból is fontos központ az or-
szágban, püspök atya vezetésével rengeteg
fejlesztés készült el vagy indult az elmúlt idő-
szakban, így például a székesegyház is megszépül”

Jó ütemben zajlik a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda felújítása, erről csütörtö-
kön személyesen győződött meg az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, a város országgyűlési képviselő-
je és a megyés püspök. Soltész Miklós, Simon Róbert Balázs és dr. Veres András közösen járták be a helyszínt.       

JÓL HALAD A PROHÁSZKA-ISKOLA 
MILLIÁRDOS FELÚJÍTÁSA 

– mondta az egyházi és nemzetiségi kapcso-
latokért felelős államtitkár. „Egyre több gyerek
szeretne ilyen jó színvonalú egyházi intéz-
ménybe járni, mint a most megújuló Prohász-
ka, miközben 2010-ben 110 ezer, addig 2022-
ben már közel 240 ezer gyerek jár egyházi

fenntartású óvodába és iskolába” – tette hozzá
Soltész Miklós. „A többmilliárdos győri fejlesz-
tés egyrészt a családokat szolgálja, de munkát
ad az építőiparnak is, ami ugyancsak fontos
szempont egy ilyen volumenű beruházás ese-
tében” – zárta szavait az államtitkár.         
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MŰFÜVES ÉS BIZTONSÁGOS 
LETT A PÁVA UTCAI JÁTSZÓTÉR 

Győrben az ipari park gyakorlatilag betelt,
bővítése a város gazdasági továbbfej-
lesztése érdekében kiemelten fontos –

mondta dr. Dézsi Csaba András, Győr Megyei
Jogú Város polgármestere. Hozzátette: az ipar-
ban tapasztalható rendkívül gyors technikai,
technológiai átalakulás miatt a jövőben várha-
tóan csökken a munkalehetőség a jelenleg mű-
ködő gyárakban, üzemekben. 

A polgármester szerint Győr számára ez a leg-
jelentősebb kihívás, hiszen ha van munka, ak-
kor a családok anyagi biztonságban élhetnek. 

„Az ipari park bővítése lehetővé teszi, hogy lé-
pést tartsunk a Győrben is sikeresen működő
vállalatok átalakulásával, termékeik változásá-
val, korszerűsítésével. Köszönöm két ország-
gyűlési képviselőnk, Simon Róbert Balázs és
Kara Ákos kitartó, hatékony segítségét e szá-
munkra stratégiai szempontból is fontos ered-
mény elérésében.” Dr. Dézsi Csaba András a
győriek nevében külön megköszönte Orbán
Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter, Pintér Sándor bel-
ügyminiszter, és Varga Mihály pénzügyminisz-
ter támogatását.

BOVÜL A GYŐRI IPARI PARK
10 MILLIÁRDOS KORMÁNYTÁMOGATÁS A FEJLESZTÉSHEZ
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Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

Magyarország kormánya 10 milli-
árd forint állami támogatást ad a
győri ipari park bővítésére. A dön-
tés már megjelent a Magyar Köz-
lönyben is. 

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
azt emelte ki: képviselőtársával és dr. Dézsi
Csaba András győri polgármesterrel együtt
dolgoztak a nemzetközi ipari park bővítésé-
hez szükséges pénzügyi forrás előteremtésé-
ért. „Örülök – fogalmazott a képviselő –, hogy
Magyarország kormánya megteremtette en-
nek a lehetőségét.”

A képviselő hangsúlyozta: a családok bizton-
ságának feltétele a stabil munkahely. A bőví-
téssel a következő időszakban újabb vállalko-
zások telepedhetnek le az ipari parkban, illet-
ve a már ott működők terjeszkedésére, átala-
kulására is lehetőség nyílik. Ezzel idővel újabb,
több ezer munkahely jöhet létre, s a kormány
támogatása tovább erősíti Győr pozícióját a
magyar gazdaságban.

„A legfontosabb cél a munkahelyek megőrzése
és újak létrehozása” – hangsúlyozta Kara Ákos
országgyűlési képviselő, majd így folytatta: „Kö-
szönetet mondunk a térségünk lakóinak, az itt
dolgozó embereknek. Az ő tudásuk és szorgal-
muk teremtette meg az alapját annak, hogy vi-
lágcégek és fontos hazai vállalkozások számára
lett vonzó a győri ipari park. A mostani, jövőt
szolgáló bővítés tovább növelheti az ipari park,
Győr és az egész régió vonzerejét, valamint ver-
senyképességét. A magyar kormány és a győri
önkormányzat gazdasági környezetet fejlesztő
intézkedései az itt élő embereket és családokat
segítik. A mostani, jelentős kormányzati támo-
gatással történő iparterület bővítéssel lehetőség
nyílik Győr további fejlődésére. Továbbra is az a
célunk, hogy Győr és a térségünk települései fo-
lyamatosan fejlődjenek.” 

Hivatalosan is átadták a komplex felújításon átesett
Páva utcai játszóteret. A közel 22 milliós beruházást
dr. Dézsi Csaba András polgármester, Simon Róbert

Balázs országgyűlési képviselő és Hajszán Gyula, a terület
önkormányzati képviselője avatta fel szerdán reggel. Új
játékeszközöket, pihenőpadokat, homokozót helyeztek
ki a szakemberek, az esztétikus műfüves burkolattal el-
látott területet pedig körbe is kerítették, így még bizton-
ságosabb lett a gyerekek számára. „Amikor nyáron a pol-
gármesteri vizit keretében ellátogattam ide, egy borzal-
mas állapotban lévő, balesetveszélyes tér állt itt. Most
pedig egy 21. századi, fantasztikusan kialakított játszótér
fogadja a gyerekeket és a szülőket” – mondta dr. Dézsi
Csaba András polgármester.
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Átlagosan indult ez az országgyűlési ciklus,
ám a második fele igazán nehézzé vált a világ-
járvány miatt. Milyen nem várt pluszfeladato-
kat rótt ez az esemény önre mint egyéni vá-
lasztókerületi képviselőre?
Sok munkával kezdődött ez az országgyűlési cik-
lus is. Például ekkor kezdődtek a Szent-Györgyi-
iskola fejlesztési munkálatai. Ekkor még a kórhá-
zi parkolóház építése előtt álltunk, de kerestük a
megoldást, a lehetőséget a Győr–Pápa közötti új,
kétszer kétsávos út megépítésére is. Nem kez-
dődött még meg a Győr–Pannonhalma kerékpár -
út megépítése sem a ciklus elején, pedig ezeket
mindenképp szerettem volna megvalósítani. So-
kak közös munkája kell ahhoz, hogy a fejlesztési
elképzelésből valóság legyen. Munka- és család-
központú a gondolkodásom, hasonlóan sok-sok
millió magyar emberhez, ezért valóban komoly
feladat elé állított minket a koronavírus-járvány,
másokhoz hasonlóan. Emlékezzenek rá, hogy
kezdetben nem ismertük a vírus terjedési sebes-
ségét, és azt sem, hogy ha valaki elkapja, miért
betegíti meg egyik embert jobban, mint a mási-
kat. Két tizenéves fiam van, rájuk is nagyon vi-
gyázni kellett, és édesanyámra is. Mint minden
más családban, mi is elővigyázatosak voltunk.
Bár már régen elváltunk a gyerekek anyukájával,
de sokat beszéltünk, sokat beszélünk egymással,
összehangoltunk mindet, amit csak kellett a fia-
ink érdekében. Az országgyűlési képviselői mun-
kában a koronavírus mindenképpen új helyzetet
hozott. A választókkal való kapcsolattartás fon-
tossága miatt bevezettem a telefonos fogadó -
órákat egy időszakra. Mindig is úgy tartottam,
hogy nagyon fontos a választókkal való kapcso-
lattartás. Sok-sok fogadóórát tartottam, amióta
parlamenti képviselő vagyok. A telefonos fogadó -
órák megtartásával áthidaltuk a legnehezebb
járványidőszakot. Amióta van oltás, azóta min-
den szabály betartása mellett újra voltak szemé-
lyes fogadóóráim is. A személyes találkozások
során több száz itt élő lakó megkeresését vála-
szoltam meg, illetve juttattam el észrevételeiket
az illetékes állami szervezetek számára az épít-
kezések ideje alatt, és így kaphattak választ a
kérdéseikre. Szerintem nagyon fontos, hogy sze-
mélyesen is elérhető legyen egy országgyűlési

képviselő. Aki csak az internet világában keres
kapcsolatot a választókkal, az nem ismeri meg,
és nem is tudja elvégezni, megoldani ennek a
munkának a legfontosabb feladatait.

A Covid sem állíthatta meg a térség fejlődését,
hisz a kormányzat eltökélt szándéka gazdasá-
gilag győztesen kijönni a pandémiából. Terü-
letileg a 2. választókerületben tevékenykedik.
Melyek voltak a legfontosabb beruházások,
amelyek ebben a ciklusban indultak vagy fe-
jeződtek be?
A fejlesztő munka nem állt meg. A legjobb mé-
rője annak, amit a magyar emberek szorgalma,
sok elvégzett munkája és jó kormányzati dön-
tések jelentenek, az az, hogy sok pénz jutott fej-
lesztésekre. Teszem hozzá gyorsan, hazai for-
rásból is. Brüsszel százmilliárdokkal adós azért,
mert nem járul hozzá a határvédelmünk költsé-
geihez. Pedig az illegális bevándorlók miatt
megvalósított határvédelmi rendszerünk nem-
csak Magyarországot, hanem az európai orszá-
gokat is védi. Egész Európát védjük, mégsem
adnak a határvédelmi rendszer fenntartásához

semmi forrást. A járvány miatti védekezési költ-
ségek a világ minden országában, így nálunk is
sok kiadást jelentenek a központi költségvetés-
nek. Mindezek ellenére az ország minden pont-
ját érinti a fejlődés. Így van ez Győrben és a tér-
ségünk összes kisebb településén is, hiszen
újabb és újabb fejlesztések valósultak, valósul-
nak meg. Példákkal hadd erősítsem ezt meg:
kezdeményezésemre felújították a Ménfőcsa-
nak–Győrújbarát–Nyúl utat, és megépült a
Győr–Pannonhalma kerékpárút is. Megépült az
új kórházi parkoló, felújították, fejlesztették a vá-
sárcsarnokot is. Fejleszteni tudtuk a város keleti
bevezetőjét az iparterület felé, és jelenleg is zaj-
lik három másik fontos, Győrön belüli út fejlesz-
tése. Épül az új gyorsforgalmi út Győr és Pápa
között, amely az ország egyik jelenlegi legna-
gyobb közúti beruházása. Épül az új győri vízi él-
ménypark, ezen a héten pedig még az új pan-
nonhalmi tanuszodát is átadtuk. Az adyvárosi
parkolási helyzeten javít majd az a fejlesztés,
amely kormányzati támogatással valósul meg.
Országgyűlési képviselőként sok minisztert és
sok államtitkárt kerestem fel azért, hogy ebből

KÖZÖS MUNKA VEZET A SIKERHEZ
KARA ÁKOS: TÉRSÉGÜNK FEJLESZTÉSÉÉRT ÉS BIZTONSÁGÁÉRT SZERETNÉK DOLGOZNI TOVÁBBRA IS

A Covid-világjárvány kártékony gazdasági hatásai nem kímélték térségünket sem, ám ennek ellenére nem álltak
le a jövőnket formáló létfontosságú beruházások. Az elmúlt időszakban iskolafelújítások, útépítések indultak
megyénkben. Az ezekhez szükséges források előteremtéséért pedig komoly lobbitevékenységet folytattak or-
szággyűlési képviselőink. Az elmúlt ciklus eredményeiről Kara Ákos országgyűlési képviselővel beszélgettünk.

Kovács Zoltán, Pápa országgyűlési képviselője és Kara Ákos az épülő gyorsforgalmi út építkezésénél.

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter
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a tervből is valóság legyen. A térségünk köz-
ségeiben a Magyar Falu Program és más kor-
mányzati támogatások segítségével pedig
összességében több száz fejlesztés valósult,
valósul meg. Folyamatosan fejlődik Győr és az
egész térségünk. 

Beszéljünk kicsit bővebben a győri iskolafej-
lesztési programokról.
A gyerekek életét, mindennapjait segítő intéz-
mények a legfontosabb intézmények közé
tartoznak. Az elmúlt időszakban számos böl-
csőde és óvoda újulhatott meg. Korábban a
kezdeményezésemre megújulhatott, bővül-
hetett a győri Insula Lutherana. Ott új iskolai
épület és új óvoda is épült. Szintén a kezde-
ményezésemre felújításra került a Szent-
Györgyi-iskola, a Fekete István Általános Is-
kola, és nemrég kezdődött meg a marcalváro-
si PÁGISZ felújítása is. Korábban volt felújítás
többek között a Révai-gimnáziumban, a Lu-
kács-iskolában, de a Jedlik-iskolában is. A győ-
ri egyetemen pedig hosszú évek óta folyama-
tos intézményi felújítások, fejlesztések zajla-
nak. Feladat még van, ha a győriek újra or-
szággyűlési képviselőnek választanak meg,
újabb felújítások, fejlesztések megvalósítását
is szeretném segíteni. Az iskolafelújításoknál
egy újabb fejlesztéssel bővül hamarosan a sor,
hiszen nemsokára befejeződik a Fekete István
Általános Iskola tanuszodájának a felújítása. 

A legújabb hírek szerint rendelkezésre áll a
forrás egy új győri mentőállomás építésére
is, amely több gondot oldhat meg az egész-
ségügyi ellátásban…
A legfontosabb ezzel kapcsolatos hírt néhány
nappal ezelőtt jelentettem be. Megépül az új
győri mentőállomás! Korábban országgyűlési
képviselőként felkaroltam a győri mentősök
és a megyei kórház vezetésének azt a javas-
latát, hogy épüljön városunkban egy új és
korszerű mentőállomás a kórház közelében.
Győr város vezetői és Orbán Viktor minisz-
terelnök úr is támogatták a kezdeményezé-
semet, így kerülhetett be a Modern Városok
Programba ez a projekt. A szükséges kor-
mányzati döntések megszülettek, az anyagi
forrást a kormány biztosítja. A tervek szerint
2023 július végére az építési munkák befeje-
ződnek. A szükséges engedélyek beszerzé-
sére kell majd néhány hónap, így eszerint jö-
vő ősztől láthatnak el majd mentési felada-
tokat erről az új mentőállomásról.

Régóta várt beruházás indult a tavalyi év
második felében a megyeszékhely közelé-
ben. Megkezdődött a Győr–Pápa gyorsfor-
galmi út kivitelezése is…
Az új, Győr–Pápa közötti kétszer kétsávos út
sokkal gyorsabb és biztonságosabb közleke-
dést tesz lehetővé. Nemcsak a győrieknek és
pápaiaknak lesz nagy segítség, hanem a kör-
nyező települések lakóinak, így például gyömö-
reieknek, szerecsenyieknek, tétieknek, csikván-

diaknak. Ezen a beruházáson újabb és újabb le-
endő csomópontok építése kerül látványos
szakaszba. Egyre több helyen emelik be a he-
lyükre a hídgerendákat. Köszönjük az utat építő
munkásoknak és mérnököknek a munkáját!

Szívügye a kerékpározás. Ebben a ciklusban
épült meg a nemzeti örökségi helyszínként
ismert, Pannonhalma felé vezető kerékpár -
út is.
A kezdeményezésemre valósult meg a Győr–
Pannonhalma közötti kerékpárút. Egyszerre
szolgál idegenforgalmi, szabadidős, és ahogy
nevezik, hivatásforgalmi célokat. Tehát mind
a négy érintett településen segítheti a bicik-
lisnek az iskolába járást, adott esetben a hely-
ben munkahelyre járást is, ha ezt a formát vá-
lasztják a közlekedésre. Örülök annak, hogy
rövid idő alatt nagyon népszerű lett ez a ke-
rékpárút. Jó hír, hogy most épül a Gönyű és
Komárom közötti kerékpárút is, így a remé-
nyeink szerint ősszel már Győr és Komárom
között is lehet kerékpározni. Újabb terveim és
elképzeléseim is vannak, folytatnunk kell a ke-
rékpáros úthálózat fejlesztését a jövőben is.
Köszönöm a sok véleményt, ötletet, felvetést
a kerékpárosoknak, amelyeket az elmúlt
években elmondtak, leírtak számomra.

Nézzünk a jövőbe. Újra indul a választáso-
kon, milyen tervekkel vágna bele az új cik-
lusba, ha a választók ismét önnek szavazná-
nak bizalmat?
Az első és legfontosabb, hogy Győr és az egész
térségünk fejlesztéséért és biztonságáért sze-
retnék dolgozni továbbra is. Nagyon sok, a min-
dennapi életet segítő közösségi fejlesztést tud-
tunk az elmúlt időszakban megvalósítani. Na-
gyon sok tervem van még, így többek között
oktatási, egészségügyi fejlesztéseket, útfelújí-
tásokat, kerékpárút-fejlesztéseket szeretnék
megvalósítani.  Az adyvárosi parkolóberuházás
után más városrészekben is kell parkolási fej-
lesztéseket megvalósítani. A fejlesztések mel-
lett azonban több nagyon fontos dologról kell
beszélnünk. Április 3-án sorsdöntő választás
lesz. Meg kell védenünk a családtámogatáso-
kat, a rezsicsökkentést, az otthonteremtést tá-
mogató rendszert, a 13. havi nyugdíjat. Azt se
felejtsük el soha, hogy a baloldali pártok, így a
baloldali képviselőjelöltek Gyurcsány és Márki-
Zay vezetésével beengednék Magyarországra
a migránsokat, Győrbe is és a térségünk tele-
püléseire is. Mi, a Fidesz–KDNP országgyűlési
képviselői ezzel szemben megmutattuk, hogy
meg tudjuk védeni Magyarországot! A jövőben
is megvédjük hazánkat, a magyar családokat, a
magyar embereket. Nem hagyhatjuk, hogy a
baloldal ismét hatalomra kerüljön Magyaror-
szágon! A baloldal képviselőjelöltjei bevándor-
láspártiak, és minden brüsszeli utasítást vég-
rehajtanának! Ne feledjük! Tavaly csaknem
Győr lakosságának megfelelő, több mint 120
ezer migránst tartóztattak fel a déli határon a
magyar rendőrök és a magyar katonák.

Feladataink, szolgáltatásaink bôvülnek, ehhez keressük
munkatársunkat 2022 februárjáról, részmunkaidôben.

Ami a feladatod lesz: • elsôsorban STEM tematikájú al-
kotópedagógia programok tervezése és lebonyolítása kö-
zépiskolások és egyetemi hallgatók részére • a digitális
alkotómûhelyben a mûhelymester mellett részvétel az ott
folyó szakmai feladatok megvalósításában, szakkörök, tá-
borok, hétvégi foglalkozások lebonyolítása • középiskolás
és egyetemista demonstrátorokkal történô kooperáció

Amit várunk tôled: • felsôfokú természettudományos
és/vagy tanári szakirányú végzettség • digitális tervezés-
ben, gyártásban való tapasztalat: 3D-nyomtatás, lézer-
vágás, tervezôprogramok ismerete, elektronikai, progra-
mozói alapismeretek • kiváló kommunikációs és elôadói
készség • hasonló területen szerzett munkatapasztalat;
tanítási, tanári tapasztalat • terhelhetôség, rugalmasság
• idegen nyelv(ek) ismerete, angol elsôsorban

Ami rád vár: • dinamikus, lelkes, pörgôs csapat • sta-
bil szakmai háttér és munkalehetôség • kiváló munka-
körülmények • rugalmas munkaidejû foglalkoztatás a
MT alapján, részmunkaidôben • azonnali kezdés a leg-
modernebb eszközökkel felszerelt alkotómûhelyben

Önéletrajzodat és rövid bemutatkozásodat várjuk: 
keszthelyi.bernadett@mobilis-gyor.hu

MUNKATÁRSAT 
KERESÜNK A MOBILIS
ALKOTÓMÛHELYÉBE 
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Fizika Napot rendeztek a Baksa Kálmán Gimnáziumban a környezettudatosság jegyében. A program célja a
„kedvcsinálás”, a természettudományos műveltség növelése, a biológia, kémia, fizika tantárgyak iránti érdeklő-
dés felkeltése volt. A részletekről a főszervező, Kurcsics Raffaella tanárnő számolt be.

Aszervezőmunkába bekapcsolódtak az is-
kola munkaközösségei. Így születhetett
előadás-sorozat angol, német, olasz és

magyar nyelven a témával kapcsolatban. Az
aulában felállítottunk 40 standot, amelyeknél
a gyerekek interaktív bemutatót készítettek az
érdeklődőknek. A látogatók többsége közép-
és általános iskolás tanuló volt, de óvodáscso-
portokat is fogadtunk.

Széles témaválasztékkal készültünk. Az egyik
standnál a vendégek interaktív előadáson ke-
resztül ismerkedhettek meg vizeink állapotá-
val, a vízszennyezéssel. Máshol a levegő-, zaj-
és fényszennyezéssel, a radioaktív hulladékok
problémájával foglalkoztunk. A fényszennyezés
szemléltetésére a diákok festettek egy nagy-
várost, amit hátulról LED-sorral világítottak
meg, majd ismertették, hogy melyik országban
mekkora a szennyezés mértéke. Elmondták,
hogy ezen a téren Kína áll a legrosszabb helyen,
szinte alig látják a csillagokat, míg Magyaror-
szág a legjobbak között van. 

A gyerekek csináltak „okosházakat”, sőt felépí-
tették egy egész város makettjét. Bemutattuk
a biogazdálkodás sokszínű palettáját.

Az újrahasznosításra is szerettük volna felhívni a
figyelmet, ezért a díszleteket hulladékból készí-
tettük. Kávékapszulákból kiraktuk iskolánk logó-
ját, de futotta belőlük nyakláncokra, karperecekre
is. Az aula közepére felállítottunk egy fát, aminek
az ágaira vécépapír-gurigákat fűztünk fel, a leve-
leket pedig teapapírokkal helyettesítettük.

SOKSZÍNŰEN A KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRÓL

Nagy érdeklődésnek örvendett az újrahasznosí-
tott divatot bemutató stand. Jó ötleteket kaphat-
tunk arra, hogy a már megunt holminkat valami-
lyen kiegészítővel „feldobva” hogyan tehetjük is-
mét hordhatóvá. A ruhaiparnak itt még van hová
fejlődnie, hiszen az újrahasznosított anyagból
készült ruházat egyelőre nagyon drága.

Látványos kísérlettel szemléltettük az akva -
póniát. Ez tulajdonképpen egy élelmiszer-ter-
melési módszer, föld nélküli termény-előállítás.
Lényege, hogy a halak ürüléke miatt tápanyag-
ban gazdag víz keletkezik, ezt elvezetik, majd a
növények felveszik belőle a benne található
tápanyagokat. Az így megtisztított víz pedig is-
mét alkalmas lesz a halak számára. 

Az egyes országok szennyezéséről és környe-
zetvédelméről is beszéltek a gyerekek, így
Ausztriáról, Németországról, Olaszországról,
Kínáról is szót ejtettek. A történelem-munka-
közösségünk készített egy idővonalat, amiből
megtudhattuk, mikor kezdődött el egyáltalán a
környezetvédelem, hogyan fejlődött az évek so-
rán és hol tart ma ez a jelenség. Mindig a válto-
zás mutatja meg a leendő utat, ezért összeha-
sonlítottuk a múltat a jelennel, hogy lássuk,

merre haladunk. Földrajzos kollégáim segítsé-
gével képet alkottunk arról, milyen változás
történt a Duna és a Tisza élővilágának vonat-
kozásában az elmúlt száz évben. Foglalkoz-
tunk a környezeti katasztrófákkal, de a közép-
pontba a megelőzést helyeztük, hisz az egész
napot útmutatónak szántuk.

Más iskolákból hívtunk vendégelőadókat, a
Hildből és a Révaiból érkezett diákok az építé-
szetben rejlő lehetőségekről, valamint a geoter-
mikus energiáról beszéltek. Terítékre került az
egészséges életmód is. A „Mit együnk, mit ve-
gyünk és mit tegyünk?” mottó jegyében egész-
ségtálat készítettünk és bemutattuk az étel -
pazarlás ellen létrehozott munch módszert.

A Fizika Nap huszonkét tanár és százhúsz
diákegyüttes csapatmunkájának köszönhető-
en jött létre az iskola vezetésének lelkes
támogatásával.

FIZIKA NAP A BAKSA-GIMNÁZIUMBAN

MINDIG A VÁLTOZÁS
MUTATJA MEG
A LEENDŐ UTAT, EZÉRT
ÖSSZEHASONLÍTOTTUK
A MÚLTAT A JELENNEL,
HOGY LÁSSUK, 
MERRE HALADUNK

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás   
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Bögi Tamás, nyugdíjas fotós, Győr ikoni-
kus alakja, a csupa szív ember örökre
megpihent. Nem találkozhatunk vele

már többet rendezvényeken, nem sétál imá-
dott városában, és családjától is el kellett kö-
szönnie. A legnagyobb derűvel harcolt a gyilkos
kórral, ám sajnos elszólították az égiek. Annyira
természetes volt az ő jelenléte, a mosolya és
fényképezőgépe, mint ahogy megszoktuk a
Baross úton a Csónakos-szobrot, vagy éppen
megszerettük a Széchenyi tér nyüzsgését. Ha
valahol esemény volt, onnan Tamás nem hiá-
nyozhatott, lelkesedése sokszor magával ra-
gadta az embert. Végtelenül szerény volt, a fo-
tózást és az általa kapott élményeket, elisme-
réseket mindig ajándéknak tekintette. Győr egy
ikonikus alakját vesztettük el. Tamás, már most
nagyon hiányzol mindenkinek! Tudod, mi vi-
gasztal minket egyedül az önző fájdalmunk-
ban? Hogy tudjuk, ahová most tartasz, oda is
magaddal vitted a fényképezőgéped és eddig
ismeretlen, csodás szögből fotózhatod imádott
városod. S tudd: belőlünk, győriekből magaddal
vittél egy darabot! 

ELMENT A LEGTISZTÁBB SZÍVŰ FOTÓS

Egy újabb rocklegenda lépett fel Győrben
szerda este, Orchestral Rick címmel Rick
Wakeman adott  koncertet a Győri Filharmo-
nikus Zenekarral. Az angol billentyűs több
mint ötvenéves zenei pályafutása alatt a Yes
alapító tagja volt, az 1970-es évek óta pedig
aktív szólóban is. A  szerdai koncert program-
jában a régi szólólemezek dalai mellett a Yes,

ROCKLEGENDA A RICHTER-TEREMBEN

WAKEMAN ELBŰVÖLTE GYŐRT
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

a Beatles és David Bowie legnagyobb sláge-
rei is felcsendültek. Legnagyobb slágerei győri
koncertjén szimfonikus hangszereléssel han-
goztak fel, Rick Wakeman zongorán játszott.

„Nagyon szeretek szimfonikus zenekarral és
kórussal dolgozni. A győri, akusztikus kon-
certen felhangzó művek többsége eredetileg
zongorára íródott, mondhatjuk azt is, hogy
visszatértünk a gyökerekhez” – fogalmazott
a keddi próbájuk után a 72 éves művész.

Feladataink, szolgáltatásaink bôvülnek, ezért keressük mun-
katársainkat oktató/vezetô demonstrátor munkakörbe
STEM területen, 2022 februárjától, részmunkaidôben is.

Ami a feladatod lesz: • STEM tematikájú (elsôsorban fi-
zikához, kémiához kapcsolódó) élménypedagógiai prog-
ramok tervezése és megvalósítása iskolás gyerekeknek a
Mobilis Diáklaborjában • részvétel a Mobilis szakmai
programjainak továbbfejlesztésében • a Mobilis kiállítóte-
rében az interaktív, tudományos játékok használata során
a látogatók segítése, támogatása • kísérleti bemutatók tar-
tása • közremûködés a Mobilis egyéb szakmai szolgálta-
tásainak megvalósításában (workshopok, kitelepülések)

Amit várunk tôled: • felsôfokú természettudományos
és/vagy tanári szakirányú végzettség • kiváló kommu-
nikációs és elôadói készség • hasonló területen szerzett
munkatapasztalat; tanítási, tanári tapasztalat • terhel-
hetôség, rugalmasság, nyitottság

Ami a kiválasztásnál elônyt jelent: • idegen nyelv(ek)
ismerete • jártasság és tapasztalat a korszerû digitális esz-
közök és technológiák használatában és oktatásában 

Ami rád vár: • dinamikus, lelkes csapat • stabil szakmai
háttér és munkalehetôség • kiváló munkakörülmények •
rugalmas munkaidejû foglalkoztatás a MT alapján

PÁLYAKEZDÔK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Önéletrajzodat motivációs levéllel várjuk:
keszthelyi.bernadett@mobilis-gyor.hu

OKTATÓ MUNKATÁRSAT 
KERES A MOBILIS
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Az ÁKO; VSM; KK mutatók a www.netcarjogsi.hu honlapon megtekinthetôk

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

SZEZONNYITÓ 

AKCIÓ!

További információ: 96/418-959 • gyor@netcariskola.hu
Az akció visszavonásig érvényes!

Három évtizede, az akkor szárnyát bon-
togató Szalkai Károly festőművész gra-
fikai kiállításával nyílt meg a (VOKE)

Arany János Művelődési Házban, a Szárnyas-
kerék épületben az Arany Galéria. Az azóta el-
telt évek alatt 300 tárlatnak és 400 előadásnak
adott helyet a művelődési ház.

A jubileumi évet pénteken Dallos István fo-
tográfus tárlatával  indították. „A víz, a jég, az
ég, a homok, a kavicsok, a fények, az árnyé-
kok, a növények, a madártoll, a csónakok fotói
a természet mikrokozmoszából küldött szűk-
szavú távirati jelentések. A képek készítője a
mögöttes tartalmakat kutatja, a jelentékte-
lennek tűnőben találja meg a távlatokat. Azt
gondolom, akkor járunk el helyesen, ha eze-
ket a fotókat egy önértelmezési folyamat ré-
szeként regisztráljuk, így minden esélyünk
megvan arra, hogy megtaláljuk a művek üze-
neteinek a kódját” – fogalmazott Kakuk
Tamás író, költő a megnyitón.

HARMINCÉVES AZ ARANY GALÉRIA

SÖRALÁTÉTTŐL AZ IKONIG
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

Az 1989 óta intézményvezető Fülöp Pétertől
megtudtuk, mindig nagy hangsúlyt fektettek a
hagyományőrzésre, a színvonalas ismeretter-
jesztő előadások megszervezésére, a helyi és
az országos képzőművészeti tevékenységek
bemutatására. Az Arany Galéria a város köz-
művelődésében nélkülözhetetlen színfoltként
van jelen immár harminc éve. 

Kezdetben az épület második emeletén, az úgy-
nevezett „folyosógalérián” rendeztek kiállításo-
kat, olyan népszerűeket, mint a győri söralátét-
kiállítás, amely országos hírnévre tett szert, be-
járta hazánkat és még Prágába is eljutott. Ez a
bemutató jelenleg is látható a művelődési ház
egyik klubhelyiségében. Néhány évvel később a
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő
Egyesület támogatásával sikerült kialakítani az
épület alagsorában a végleges Arany Galériát.
Többek mellett itt láthattuk Mezei Erzsébet, Mó-
ser Zoltán fényképeit, különböző erdélyi, felvi-
déki, délvidéki és hazai fotóklubok tárlatait. A
kortárs művészet mellett népszerű volt az in-
tézményben rendezett ikonkiállítás, a pápate-
széri vízimalmokat kutató Nagy Péter kiállítása
és előadása, vagy a közelmúltban elhunyt

orgonaépítő, Albert Miklós előadásai, a biblia-
történeti vagy asztrológiai programok. 

A jövő terveiről szólva Fülöp Péter kiemelte:
„Továbbra is abban a szellemben próbáljuk a
galériát működtetni, mint ahogy eddig, inkubá-
torházként segíteni az alkotókat, előadókat,
havonta újabb és újabb tárlatokkal megörven-
deztetni a látogatókat, bemutatni a nagykö-
zönség számra a Kárpát-medence értékeit.” 
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Munkácsy utolsó nagy történelmi zsánerkompozíciója a Mozart halála
volt. Ehhez készült a Pákh-gyűjteményben található alaktanulmány, Az
énekes. Öt érdekes tény a festmény kapcsán.

1. Az 1886 januárjában festett Mozart halála azt a jelenetet ábrázolja, ami-
kor barátai meglátogatják és eléneklik a Requiemet a nagybeteg zeneszer-
zőnek. Az összefogott, nagyvonalú ecsetkezeléssel készült vázlat a sok-
alakos kompozíció egyik háttérben álló alakjához készült.

2. Minden idők egyik legnagyobb zeneszerzője, Wolfgang Amadeus Mo-
zart 1791. december 5-én hunyt el, 35 éves korában. Máig élő legenda
szerint Mozartot a Bécsben élő olasz Antonio Salieri zeneszerző szakmai
féltékenységből mérgezte meg. A korabeli szokásoknak megfelelően je-
löletlen közsírba temették.

3. A Mozart halála végső változata  Amerikában – szemben Európával
– fergeteges sikert aratott, ahol Russell Alger, Michigan állam kormány-
zója vásárolta meg, és a detroiti Institute of Art-nak ajándékozta, amely-
nek ma a raktárában rejtőzik a kép.

4. A festmény a mesés gazdagságú bankárdinasztia francia ágához tartozó
báró Robert de Rothschild (1880–1946) gyűjteményébe került, ahol Modig-
liani és Picasso műveinek társaságában képviselte a magyar festészetet.

5. A Requiem a katolikus liturgiában a gyászmise elnevezése, amelyet a
kezdőének első szaváról (Requiem aeternam dona eis, Domine... – Örök
nyugodalmat adj, Uram) hívunk így. (x)

MUNKÁCSY: ÖT ÉRDEKESSÉG AZ ÉNEKESRŐL

A tárlat március 13-ig hétfő
kivételével naponta 10 és 18
óra között tekinthető meg,
akár tárlatvezetés keretében,
szakértők kalauzolásában.
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Az anafilaxia egy akut, gyakran súlyos, életve-
szélyes reakció, amely olyanokban jelentkezik,
akik előzőleg érzékennyé váltak egy allergénre,
és ugyanazzal az allergénnel újra találkoznak. 

Az eddigi tapasztalatokat és irány-
elveket erősíti meg az a közelmúlt-
ban nyilvánosságra hozott nemzet-
közi kutatás, amely szerint semmi-
lyen érzékelhető negatív változást
nem okoz a termékenységben a
Covid-19-vakcina felvétele. A vizs-
gálat alátámasztotta ugyanakkor
azt a gyakorlatban már megfigyelt
hatást, hogy a koronavírus-fertőzés
átmenetileg csökkentheti a férfiak
nemzőképességét. Kifejezetten ja-
vasolt a várandósságot, így akár
lombikprogramot tervezők oltása,
csakúgy, mint a várandós és szop-
tató édesanyák vakcinációja. A fo-
gamzóképes korú nők egy része a

RÖVIDEN

Újabb kutatás a gyermekvállalás előtti oltásról

gyógyszerek esetében –, akkor nem alkalmaz-
nak immunterápiát. Ám ha a betegnek erre a
bizonyos gyógyszerre van szüksége (mint a pe-
nicillin vagy a ló-vérsavóból származó antito-
xin), abban az esetben a rendelőben vagy a kór-
házban végzett gondos ellenőrzés mellett a
deszenzitizálás (érzékenység megszüntetése)
elvégezhető.

Kezelés
Az anafilaxia kezelésének első lépése adrena-
lininjekció beadása. A rovarcsípésre vagy bizo-
nyos ételre allergiás személyeknek, főleg ha
már anafilaxiás rohamuk is volt, mindig kell
maguknál tartaniuk egy öninjekciózásra alkal-
mas adrenalinfecskendőt a gyors vészelhárítás
céljából. Az esetek nagy részében ez a kezelés
leállítja az anafilaxiás reakciót. Mindemellett
anafilaxiás reakció esetén a lehető leghama-
rabb kórházba kell jutnia a betegnek, mert
szükség lehet a légző- és szív-érrendszer fo-
lyamatos ellenőrzésére, valamint komplikált
sürgősségi kezelésre.

vizenyő, csalánkiütés megjelenése vagy a leve-
gővétel nehezebbé válása jelentkezhet az aszt-
ma vagy a légcsőelzáródás miatt. Az anafilaxia
halálos kimenetelű is lehet, ha az intenzív ke-
zelést nem kezdik meg azonnal.

Megelőzés
Ha valakinél a darázscsípés kiváltott már ana-
filaxiás reakciót, akkor nagy az esélye arra,
hogy egy újabb csípés hasonló hatást váltson
ki. Ugyanez igaz minden más allergénnel (pél-
dául gyógyszerrel) való ismételt találkozásra.
Nem lehet persze valakinek a bőrreakcióját
minden új gyógyszer bevezetése előtt letesz-
telni, ám azoknál, akiknél allergiát váltott ki va-
lamilyen állati eredetű szérum (például ló-vér-
savóból származó tetanusz antitoxin) vagy pe-
nicillin, a teszteket mindenképpen elvégzik, mi-
előtt ezeket a termékeket beadnák. Hosszú tá-
vú immunterápiával megelőzhető az elkerülhe-
tetlen allergén, például rovarcsípés által kivál-
tott anafilaxia. Ha a kiváltó anyaggal való talál-
kozás elkerülhető – mint a penicillin vagy más

nemzetközi tapasztalatok szerint
továbbra sem veszi fel a korona -
vírus elleni védőoltást, mert aggód-
nak a vakcina termékenységre gya-
korolt, esetlegesen káros hatásai
miatt. Mint kiderült, a Covid-19-
vakcina felvétele egyik partner ese-
tében sem okoz érzékelhető válto-
zást a termékenységben, vagyis a
koronavírus elleni oltás nem rontja
a fogamzás esélyeit.

A leggyakoribb allergének
Leggyakoribbak a gyógyszerek, rovarcsípések,
bizonyos ételek és az allergiás immunterápiás
injekciók. Anafilaxia az allergénnel való első ta-
lálkozáskor nem jelentkezhet. Az egyén első
penicillinkezelése vagy rovarcsípése például
nem vált ki anafilaxiás reakciót, de a későbbi ta-
lálkozások ezzel az anyaggal esetleg már ana-
filaxiához vezetnek. Sokan azonban nem em-
lékeznek az első találkozásra.

Tünetek
Az anafilaxiás reakció akkor kezdődik, mikor az
allergén belép a véráramba, és egy IgE típusú
antitesttel reagál. Ez a reakció bizonyos sejte-
ket hisztamin és más, gyulladásos reakcióban
szereplő anyagok kibocsátására serkent, me-
lyek hatására a tüdő légutai összehúzódhatnak
ziháló légzést okozva, a vérerek kitágulhatnak
a vérnyomás esését okozva, a vérerek fala át-
eresztővé válhat a folyadékok számára, vize-
nyős duzzanatok és csalánkiütés megjelenésé-
vel. A szívműködés zavara rendetlen szívverés-
hez, a pumpaműködés elégtelenségéhez, végül
sokkos állapothoz vezethet. A beteg rosszul ér-
zi magát, izgatottá válhat, esetleg szívdobo-
gást, bizsergést, a fülében lüktetést észlel, a
bőre viszket, kivörösödik, köhögés, tüsszögés,

Új Covid-19-teszt 
okostelefonra
A kutatók egy új Covid-19-diag-
nosztikai technikán dolgoznak,
amely lehetővé teszi, hogy bárki
okostelefonja segítségével tesz-
telje a lehetséges Covid-19-fertő-
zést. Az új tesztelési módszert a
Kaliforniai Egyetem kutatói alkot-
ták meg, és csak egy kezdeti fel-
szerelésre van szükség. A tesztelő
felszerelés beállításához a fel-
használóknak csak főzőlapra, rea-
gens oldatra és okostelefonjukra
lesz szükségük. Le kell tölteniük
készülékükre a kutatók által kifej-
lesztett ingyenes alkalmazást, a
Bacticountot is. A telefon kamerá-
ja által rögzített adatokat elemzik,
és a felhasználót értesítik, hogy
pozitív vagy negatív a Covid-19-
teszt eredménye. A felhasználók-
nak a nyálmintát egy főzőlapra he-
lyezett tesztkészletbe kell helyez-
niük. Ezt követően a fogyasztók-
nak hozzá kell adniuk a reagenst,
ami a folyadék színének megvál-
tozását okozza. Attól függően,

AZ ANAFILAXIÁS REAKCIÓ

Illusztráció: shutterstock.com

hogy milyen gyorsan változik a fo-
lyadék színe, az alkalmazás felbe-
csüli a nyálban lévő vírusterhelés
mennyiségét. A teszt azonban
még nem áll készen a széles körű
felhasználásra, mivel a kutatók
csak 50 páciensen tesztelték, és
csak a Samsung Galaxy S9 mobil-
telefonokhoz lett kalibrálva.
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Mindezen tünetek mellett kellő odafigyeléssel
megtalálhatók a depresszió jellegzetes tünetei
is. A hangulati nyomottság, az érdeklődés és az
örömre való képesség csökkenése, negatív
gondolkodási sémák, fáradékonyság és csök-
kent aktivitás. Gyakran előforduló tünet  a kon-
centráció és a figyelem csökkenése, a memó-
riazavar, az önbizalom és az önértékelés csök-
kenése, értéktelenség, feleslegesség és bűn-
tudat érzésének a fellépése, a pesszimista
vagy sivár jövőkép, súlyos esetben akár öngyil-
kossági gondolatok megjelenése, valamint mo-
tiváció- és energiacsökkenés.

Hiányállapot ne álljon fenn
Az öregedés tempóját számtalan tényező be-
folyásolhatja – a genetikai adottságokon túl az
évtizedeken át folytatott  kényszerű vagy éppen
nemtörődöm életvitel, szerencsés vagy szeren-
csétlen életbeli, sokszor kiszámíthatatlan és
előre nem látható fordulatok. De az biztos, ha
bármiből tényleges hiány áll fenn, semmiképp
nem szolgálja az egészséget. A hiány jelentkez-
het fizikai síkon – nem megfelelő minőségű
ételek, melyek vitaminoknak, ásványi anyagok-
nak híján vannak, ám mesterséges anyagokban,
mérgekben annál inkább bővelkednek – jelent-
kezhet lelki síkon – amikor az ember boldogta-
lan –, és jelentkezhet a szociális szférában –
leggyakrabban a magány révén.

Sajnálatos tény, hogy nem ritkán sem a kézzel
fogható, sem a pszichés és a szociális területek
hiányai nem, vagy igencsak korlátozottan befo-
lyásolhatóak, a legnagyobb erőfeszítések elle-
nére is, azonban ha egészséges időskort sze-
retnénk megérni, feltétlenül törekedni kell rá.
Legvégül hangsúlyozandó a testmozgás jelen-
tősége. Egyszerű, szabad levegőn, különösen
napsütésben való séta – különösen társaság-
ban – rendkívül jó hatású az egészségre. 

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

Szerző: Dr. Radics Judit   
pszichiáter, pszichoterapeuta, 

alvásszakértő főorvos 

Egy valódi pszichoszomatikus kórkép – az időskori depresszió – gyakran fájdalmak formájában jelentkezik.
Az időskorban jelentkező depresszió mögött gyakran a szociális térben bekövetkezett veszteségélmények
bújnak meg: az esetlegesen veszteségként megélt nyugdíjazáson keresztül az olyan tényleges vesztesé-
gekig, mint barátok, rokonok végleges elvesztése, és ezek nyomán a szociális tér beszűkülése is.

A rejtett depresszió 
Nyilvánvaló, hogy az életkor előrehaladtával
egyre inkább túlsúlyba kerülnek a valódi, kéz-
zelfogható, úgynevezett szervileg megalapo-
zott elváltozások. Az időskori depresszió
azonban az előrehaladott életkorban előfor-
duló valódi pszichoszomatikus kórkép. Az
úgynevezett lárvált, vagyis rejtett formájában
a testi panaszok és tünetek állnak az előtér-
ben – igen gyakran fájdalom-szindrómák for-
májában –, a kórképre jellemző memória-
problémák pedig szellemi hanyatlás gyanúját
kelthetik. 

A lárvált, vagyis rejtett depresszió tünetei:
1. Fájdalomszindrómák: fejfájások, a nyaki, háti,

ágyéki gerinc fájdalmai.
2. Légzőszervi panaszok: szubjektív légszomj,

fulladásérzés, gombócérzés a torokban.
3. Szívtáji panaszok: szívtáji szúrás, nyomás

érzése, szapora szívdobogás érzése,
mellkasi szorító érzés, szívritmuszavarok.

4. Gyomor-bélrendszeri zavarok: étvágytalanság,
fogyás, görcsök, teltségérzet, székrekedés,
hasmenés.

5. Altesti panaszok (főleg nőknél): fájdalmak,
görcsök, gyakori vizelési inger.

6. Egyéb szubjektív tünetek: szédülések,
fülzúgás, zsibbadások, remegések.

IDOSKORBAN KIEMELTEN 
FONTOS A TESTI BETEGSÉGEK
KARBANTARTÁSA  2. RÉSZ

´́

JÓ TUDNI
Egyes orvosi szakterületeken a hiányállapotok
megszüntetése alapvetően a terápiás proto-
koll részét képezi, a gyógykezelés alappillére.
Az alapvitaminok és a megfelelő ásványi
anyagok kellő mennyiségben történő bejut-
tatása a szervezetbe minden életkorban, de
az életkor előrehaladtával különösen fontos. 

AZ IDŐSKORBAN
JELENTKEZŐ
DEPRESSZIÓ MÖGÖTT
GYAKRAN A SZOCIÁLIS
TÉRBEN BEKÖVETKEZETT
VESZTESÉGÉLMÉNYEK
BÚJNAK MEG
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Folyamatos állatsimogatóval, látványeteté-
sekkel és érdekesebbnél érdekesebb tények-
kel várja a látogatókat a Füles Bástya. Az előző
hónap családi napja után most februárban az
eddig sokak által hiányolt Farsangozoo-nak le-
hetünk résztvevői. Sajnos, mivel a rendez-
vényterem zárt, így a farsang regisztrációhoz

kötött, előzetes telefonos
beje lentkezés

szükséges
hozzá:

FARSANGRA LE! VÁR A FÜLES BÁSTYA!

A tavalyi év sajnálatos csendje után idén végre ismét megrendezi a Xantus János Állatkert 
a belváros terráriumházának egyik legkedvesebb rendezvényét, a Füles Bástya Farsangot. 

20/392- 8914. Azon szerencsések, akik időben
jelentkeznek, igazi állati farsangot élhetnek át. 

De mi is az a farsang? A farsang egy rég-
múltból ránk maradt népszokás, amely a ke-
resztény kultúrában gyökerezik. A legfel-
emelőbb része a karnevál, amely bálokban,
mulatságokban teljesedik ki a mai napig.
Egyik legfőbb motívuma a tél búcsúztatása
és a tavasz köszöntése. Hajtson tehát ben-

nünket bármilyen motiváció,
akár a tél elkergetése,
akár a tavasz üdvözlése

vagy egyszerűen csak a
jelmezöltés és együtt

szórakozás mókás mi-
volta, a Füles Bástya min-
denkit szeretettel vár, aki
az állatokkal együtt szeret-

ne ünnepelni.

A programokból nem maradhat ki a közös
kézműves foglalkozás, amelynek során el-
készítjük a számunkra legmegfelelőbb far-
sangi álarcot. Az alapanyag kizárólag ter-
mészetes lehet. Az álarcok elkészülte után
különböző állatokkal ismerkedhetünk
meg: kezünkbe vehetjük, simogathatjuk
őket, megtapintjuk, alaposan megvizsgál-
juk, milyen gúnyát öltöttek a Farsangozoo
örömére. 

A Füles Bástya és lakói február 19-én sze-
retettel várnak minden hercegnőt, cowboyt,
kutyát, cicát, katicát, manót, krokodilt és
minden egyéb állatot és meselényt, akik ve-
lük együtt szeretnének eltölteni egy ferge-
teges délutánt. 

Részletesebb programleírásért, kérjük, lá-
togassanak el a Füles Bástya honlapjára
(fulesbastya.hu) és kedveljék Facebook-
 oldalát, hogy ne maradjanak le semmi új-
donságról! (x)
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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.

Bérezés megegyezés szerint.

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

MUSZERÉSZ´́

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakirányú végzettség.

Feltétel: szakirányú végzettség.
Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek

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

GÉPÉSZTECHNIKUS,
TÉRINFORMATIKUS

ÁLLÁSHIRDETÉS

KARBANTARTÓ

Folyamatosan végzi a téli fametszési
munkálatokat a kezelésében lévő köz-
területeken a Győr-Szol Zrt. A szolgál-

tató munkatervében meghatározott prog-
ram szerint, valamint területfelelőseinek jelzé-
sei és a lakosság igényei, bejelentései alapján
azokat a növényeket vették kezelésbe a szak-
emberek, melyek túlnőtték életterületüket, ko-
ronáik, ágaik zavarják a járművek vagy gyalo-
gosok közlekedését, illetve állapotuk baleset-
veszélyt jelenthet nagyobb szél, vihar esetén.
A munka minden városrészt érint. A nagyobb
fák metszéséhez emelőkosaras autót is igény-
be vesznek, és nem marad el a sövények, bok-
rok, cserjék visszavágása sem. A Győr-Szol Zrt.
ebben a szezonban a korábban beérkezett ké-

Feladata: rendszeres 
gombavizsgálói, gomba-
szakellenőri tevékenység 
végzése a győri vásárcsarnokban,
illetve a Dunakapu téri piacon 
minden évben április 15-e 
és november 30-a között.
Feltétel: gombaszakellenőri vizsga 

A Győr-Szol Zrt. Parkolóüzemeltetési üzletága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

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

Feltétel:
műszerész vagy villanyszerelői végzettség
B kategóriás jogosítvány
saját gépjármű

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős
A/B hetes munkarend
hétvégi munkavégzés
hétvégi készenlét

Amit kínálunk:
bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés
versenyképes fizetés + cafetéria
bejárási költség térítése
hosszú távú munkalehetőség

FOLYAMATOSAN METSZIK A FÁKAT
réseknek, észrevételeknek tesz eleget. A növé-
nyek nyugalmi állapotának időszakában a
munka szakmai szempontok és tapasztalatok
figyelembevételével, képzett kertészeti szak-
emberek irányításával zajlik. A levágott ágakat,
gallyakat a társaság munkatársai nagy teljesít-
ményű gép segítségével a helyszínen felaprít-
ják, és azonnal elszállítják, így a nyesedék nem
zavarja a közlekedést. 

Győrben a közterületen álló, összesen több
mint 57.000 darabot számláló faállomány ke-
zelője a Győr-Szol Zrt. A szolgáltató egész év-
ben nagy figyelmet fordít a növényekre, a bal-
esetveszély megelőzése érdekében folyama-
tos az elszáradt ágak figyelése, szükség sze-
rinti levágása, az elszáradt és beteg fák feltér-
képezése, a beavatkozások elvégzése.

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

GOMBASZAKELLENŐR

Fényképes szakmai önéletrajzát a következő címre várjuk: 
Győr-Szol Zrt. Munka- és Bérügyi Osztály, 9024 Győr, Orgona u. 10., 
vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra, kérjük, írják rá, illetve 
az e-mail tárgyában tüntessék fel a „Gombaszakellenőr ” jeligét.

A Győr-Szol Zrt.   

jelentkezését várja!
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A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munka-
körök betöltésére:

GÉPJÁRMUVEZETO

GÉPI PARKGONDOZÓ

TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO

´́ ´́

´́ ´́

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

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

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

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

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

KÉZI PARKGONDOZÓ

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

Munkavégzés helye: Győr

Amit kínálunk: bejelentett, hivatalos munkaviszony,
folyamatos munkavégzés • versenyképes fizetés + ca-
fetéria • vidékieknek bejárási költség térítése • hosszú
távú munkalehetőség

Foglalkoztatás jellege: 8 órás, állandó délelőttös 
műszak, irodai takarítás

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNÓ́

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNÓ́

Foglalkoztatás jellege: 6 órás, állandó délutános 
műszak, irodai takarítás

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

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

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

ÁCS

Feltételek: középfokú műszaki végzettség (építőipari
előnyt jelent, jogosítvány

MUSZAKI ELOKÉSZÍTO´́ ´́ ´́

ASZTALOS, KOMUVES´́ ´́

SZEMLÉLETFORMÁLÓ ELŐADÁSOK
A VÍZBÁZISVÉDELEM JEGYÉBEN

APannon-Víz Zrt. a mindennapi éle -
tünkhöz nélkülözhetetlen ivóvíz- és
szennyvízelvezetés szolgáltatások

biztosítása mellett kiemelt figyelmet fordít a
lakosság tudatos szemléletformálására,
melynek segítségével erősíteni szeretnénk a
természet és a víz iránti tiszteletet, szeretetet.
Úgy gondoljuk, mindezt nem lehet elég korán
elkezdeni, hisz már gyermekkorban kialakul-
nak a világról alkotott alapvető nézeteink. 

Társaságunk arra törekszik, hogy minél több
rendezvényen és előadáson nyújtson betekin-
tést a víziközmű-szolgáltatás mindennapjaiba,
a kiszolgáló létesítmények működésébe, vala-
mint a tudatos és felelős vízhasználat világába.

Ebben nyújt segítséget a társaságunk által
elnyert KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 azo-
nosítószámú, „A klímaváltozás hatása a víz-
bázis védelmére a Pannon-Víz Zrt., az Aqua
Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. terü-
letén: szemléletformálás a lakosság köré-
ben” elnevezésű pályázat, ami Magyarország
Kormánya megbízásából az Európai Unió
117.399.727 Ft összegű támogatásával va-
lósul meg, melynek keretében ismeretter-
jesztő, szemléletalakító programok szerve-
zésére nyílik lehetőségünk a vízbázisvédelem
témakörében.

Szívesen fogadjuk óvodai és oktatási in-
tézmények interaktív előadások tartására
vonatkozó megkeresését, hogy a gyer-

mekek részére ne csak élményként, ha-
nem tapasztalati tudásként is megmarad-
janak a programokon elhangzott hasznos
információk.

A vírushelyzetre való tekintettel lehetőséget
biztosítunk arra is, hogy ezek az előadások a
szabad levegőn, körülbelül 20 perces időtar-
tamban legyenek megtartva. Az előadás so-
rán a gyermekek számos új ismerettel gaz-
dagodhatnak a környezet- és vízbázisvéde-
lem témakörében, ahol jobban megismerhe-
tik, hogy miért kell kiemelt figyelmet fordíta-
nunk megóvásukra, továbbá hogy a klímavál-
tozás mennyire befolyásolja vízkészleteinket.
Megtudhatják, hogy miért fontos szennyvíz-
elvezető rendszereink jogszabály szerinti
használata, valamint hasznos tippeket kap-

hatnak arra, hogyan takarékoskodjunk egyik
legfontosabb természeti kincsünkkel, a víz-
zel. Mindvégig törekszünk arra, hogy a fiata-
lokat aktívan bevonjuk a programba, megte-
kinthetik például a víziközmű-terepasztalun-
kat és víztoronymakettjeinket is.

Amennyiben az önök intézményében is szí-
vesen látnák ismeretterjesztő előadásunkat
óvodai, illetve iskolai programjaik között, úgy
bővebb információért forduljanak társasá-
gunkhoz az alábbi e-mail-címen: vezerigtit-
kar@pannon-viz.hu!

A jelentkezéseket érkezési sorrendben tud-
juk fogadni, így javasoljuk a megkeresések
mielőbbi megküldését társaságunk részére!

Szöveg: Pannon-Víz Zrt.
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A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.*

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.

fém) tartós szigetelését vál
laljuk.
www.huzatmentes.hu
+3630/5209228  

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. Érd.: 06
30/1812848

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

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

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

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

Betegápolást vállalnék he
tente 34 alkalommal. Köze
pes állapotú beteg. Napi 3
4 órában. Beszélgetés, bevá
sárlás és házimunka. 1.200
Ft. 0670/2802354

Szeretettel várom vendégei
met pedikűrre, manikűrre
Győrben, az Aradi vértanúk
útja 18. szám alatt (1es ka
pucsengő). Bejelentkezni a
0630/5535487es telefon
számon lehet. Szolgáltatása
imról, árakról információ a
www.forgoszilvia.hu webol
dalon. Remélem, hamaro
san találkozunk! 

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
0670/6750654

Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,

Társat keresek! 67 éves
nyugdíjas hölgy állandó, jó
barátot keres 76ig. Legyen
saját lakása neki is. Nem do
hányzó, józan életű és meg
bízható embertárs legyen.
Telefonszám: 0670/247
3138

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régisége 
ket, hagyatékot vásárolok!
0620/9379671, 
Németh Csaba

Vállaljuk: lakások, lépcső 
házak, irodák takarítását!
Mosodánkban: mosás, vasa
lás, szőnyegtisztítás igényel
hető. Továbbá: kertek, pin
cék, kamrák takarítását, ren
dezését. Várjuk vendégein
ket: TippTopp Mosoda
(Győr, Árpád út 53). Tel.: 06
30/4587765, 0670/670
8268

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.

munkák, vízvillanyszerelés.
Érdeklődni lehet telefonon:
0630/8720564

Csaptelepek, szaniterek cse
réje. Duguláselhárítás bon
tás nélkül és bontással. Bur
kolatok helyreállítása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/3636633

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

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostetőszi
getelést, falak javítását,
festést garanciával, enged
ménnyel vállalok. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
30/3762712.

EGYÉB

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

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet telefo
non: 0620/4153873

LAKÁSCSERE

96/505050

Gyárvárosi, 2 szobás, 54 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 55–80 nmes, 23
szobás, határozatlan idejű,
lift nélküli házban max. 2.
emeleti bérleményre. Bán
Aladár utca és Kossuth La
jos utca kizárva. (Hirdetés 
szám: 769)

Belvárosi, 3 szobás, 80 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 35–55 nmes, 12
szobás, határozatlan idejű,
erkélyes, tárolóval rendelke
ző, megvásárolható, belvá
rosi, nádorvárosi és adyvá
rosi bérleményre. Márvány
és Bán A. utca kizárva. (Hir
detésszám: 770)

Marcalváros I.en 2 szobás,
49 nmes, összkomfortos,
határozott bérleti szerződé
ses lakást cserélne 22,5
szobás, 5060 nmes, hatá
rozatlanhatározott idejű, lif
tes, nádorvárosi, Marcal III.
városrészben levő bérle
ményre. (Hirdetésszám:
708)

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott, felújított bérleti szerző
déses lakást cserélne 4560
nmes, 23 szobás, határo
zotthatározatlan idejű bér
leményre. Újváros, Sziget
városrész és Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 710)

Szigeti, 2 szobás, 69 nmes,
komfortos, határozatlan bér
leti szerződéses lakást cse
rélne 12 szobás, határozat
lan idejű bérleményre. (Hir
detésszám 713) 

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény Győr egészségügyi szolgálati jogviszonyba
álláshelyet hirdet: 

• FELNŐTT SZAKÁPOLÓ munkakörben.

További információk:
06-96/314-322/152 mellék

Pályázatok benyújtása:
EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, Kálóczy tér 9–11.
hr@eeszi.hu

www.eeszi.hu
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Hunyadi Sándor 1935-ben írt novellát Lovagias ügy címmel, majd
elkészítette a színpadi változatot is, két évvel később pedig Székely
István rendezett belőle filmet. Kabos Gyula alakítása teszi különle-
gessé a mozit, hiszen ebben a filmben mindvégig komolyan veszi a
szomorú bohóc szerepét. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

Atörténet szerint a hatvanhoz közeli Vi-
rág Andor könyvelő (Kabos Gyula) oda-
van munkatársnőjéért, Gizikéért

(Gombaszögi Ella), de csak plátói pillantásokra
futja részéről. Gizikét a gyárigazgató unoka-
öccse, Pál (Ráday Imre) is bolondítja – passzió -
ból. Virág féltékenységében egy semmiség mi-
att összeszólalkozik Palival, s a fiatalember le-
kever neki két pofont. A kor szokásai szerint
ezért elégtételt követelve Virágnak párbajozni
kellene, de végül nem mer. Pál lelkiismerete és
nagybátyja unszolására inkognitóban kiveszi

PÁRBAJ HELYETT HÁZASSÁG
LOVAGIAS ÜGY

Virágék kiadó szobáját. A fiú első látásra bele-
szeret Virág lányába, Babába (Perczel Zita), és
megkéri a kezét, így a lovagias ügy a véres el-
intézés helyett megbékéléssel végződik. 

Míg maga a történet reagál a korhangulatra, a
gazdasági válság következményeképpen fel-
erősödő létbizonytalanságra, az elszegényedő
középosztály helyzetére, addig a film bemuta-
tóját követően szélsőjobboldali csoportok több
városban tüntetést szerveztek ellene. Azt ki-
fogásolták ugyanis, hogy az alkotók nevetsé-
gessé teszik a párbajozás úri intézményét.

A filmet január 18-án 19.30-tól vetítjük a Győr -
plusz Filmklubban, a Győr+ Televízió műsorán.

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba 
álláshelyet hirdet: 

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• 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

www.eeszi.hu

PÁLYÁZAT

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.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Tele-
pülésfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Város-
fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály pályázatot
hirdet OSZTÁLYVEZETŐ munkakör betöltésére. 

A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu
honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhetŐ el.
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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 ajándék csomag. Előző rejtvényünk nyertesét
e-mailben, illetve postán értesítjük.

A nagy célok eléréséhez összefogásra van szükség. Csak együtt álmodhatunk jobb sorsot a kóbor

négylábúaknak. A Gyôri Állatmenhelyen sosem áll meg az élet. A gondozók több száz árva kutyáért 

és cicáért dolgoznak nap mint nap. Az évente több mint 800 megmentett kutya 

és cica csak rád számíthat, ne hagyd ôket cserben! 

TÁMOGASD ADÓD 1%-ÁVAL
A GYÔRI ÁLLATMENHELYET!

Ami Neked csak 2 kattintás, az nekik a fennmaradás!

18530021-1-08
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PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

Cserók Placc Piac és Közösségi Magbörze
várja a vásárlókat február 12-én 7.30-tól
11.30-ig Győrszentivánon, a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ sátrában
(Győrszentiván, Déryné út 50.).  > > >

Győrzámolyi Disznótort rendeznek február
12-én a Győrzámolyi SE sportpályáján. Szom-
baton 7.30-tól a falusi disznótor, a kóstolók
mellett hungarikum-kiállítás, családi progra-
mok, a Téti Fúvószenekar, Nagy Balázs, a
Hoppáré, az Aranykapu zenekar fellépése szí-
nesíti az egész napos fesztivált.  > > >

Az idei Házasság hete programsorozatot feb-
ruár 14. és 20. között rendezik meg Győrben,
a mottója pedig: Maradjunk együtt! Az érdek-
lődők 15 program közül választhatnak. Rész-
letek az esemény Facebook-oldalán.  > > >

Győröm – 101 ceruzarajz címmel Kis Péter
grafikusművész kiállítása nyílik február 18-án
17 órakor a Triangulum Galériában (Gutenberg
tér 2.). Köszöntőt mond dr. Reisner Ferenc rek-
tor, a tárlatot Keszei L. András újságíró nyitja
meg. Az alkotások március 20-ig, naponta 10–
18 óra között tekinthetők meg.  > > >

Borbély Károly festőművész tárlatvezeté-
sén és az IME előadóművészeinek felolvasó -
estjén vehetnek részt az érdeklődők február
18-án 17 órakor a  Kisfaludy Károly Könyv-
tárban (Baross G. út 4.), a Hullámok című,
Gülch Csaba emlékére rendezett tárlat záró-
eseményeként.   > > >

FEBRUÁR 12. SZOMBAT

07:15 Híradó – Győr és a régió hírei
07:35 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Lelki egészségünk szempontjai 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:00 Foto-Zoom+ / fotós workshop
11:30 Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
15:00 Szent István-díj 2021 – gálaműsor
16:20 Friends Big Band – jubileumi koncert
17:50 Csűr-csavar – Pajta Bisztró
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Az év győri sportolói 2021-ben – díjkiosztó gálaműsor
21:30 Panír – a Győr+ főzőműsora
21:45 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Foto-Zoom+ / fotós workshop
22:30 Kulisszák mögött – színházi magazin
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

FEBRUÁR 13. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 Nyugdíjas Egyetem – kis kerékpártörténet
09:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
09:45 Csűr-csavar – Pajta Bisztró
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
15:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
16:00 A csúnya lány – romantikus vígjáték (12) – Győrplusz Filmklub
17:30 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
17:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Konkrét – hírháttér műsor
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Poklade / Átváltozás, busójárás Mohácson 
21:00 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
21:20 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:50 Csűr-csavar – Kali Art Inn
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész útjai

FEBRUÁR 14. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Zeng a tér – a Karzat Színház előadása
08:50 Csűr-csavar – Pajta Bisztró
09:00 Radnóti nyomában – dokumentumfilm
10:30 Győri legendáriumok 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...! 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 15. KEDD  

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Nyugdíjas Egyetem – furcsa tárgyak
10:15  Kulisszák mögött – színházi magazin
10:30 Szelíd növényvédelem a házikertben 
11:30 Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai

18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Egy nap a világ – India (1. rész) / útifilm
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Egy nap a világ – India (2. rész) / útifilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Tóni bácsi a modellépítő – portréfilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 16. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Tóni bácsi a modellépítő – portréfilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
09:50 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
11:30 Közérthetően a stroke-ról – Dr. Szegedi Anikó neurológus
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 17. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
07:45 Csűr-csavar – Pajta Bisztró
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Madarassy 70 – portré 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Remeteidő – dokumentumfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Mi odafent szoktunk elszámolni 
11:30 Táncból katedrálist – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
20:00  Híradó – Győr és a régió hírei
20:25  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész útjai
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...!
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 18. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész útjai
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
11:05 Erővel, szívvel – portréfilm Serfőző Simonról
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Lovagias ügy – filmvígjáték (12) – Győrplusz Filmklub
20:50  Anna és Berci zöld világa 
21:15 Híradó – Győr és a régió hírei
21:40  Anna és Berci zöld világa 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Gázfröccs – autós magazin
23:00  Híradó – Győr és a régió hírei

MŰSORÚJSÁG FEBRUÁR 12-TŐL 18-IG
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GYŐR LEGSZEBB TERÉN VÁRJUK ÖNT!
• teljes körű optikai szolgáltatások

• speciális vizsgálatok,

• hivatalos Colorlite képviselet 

• kiemelt Zeiss partner, precíziós szemüveglencsék

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

OPTIMUM OPTIKA

Hosszabb ideig nem számíthat jobbátlövőjére, Jelena
Despotovicra a Győri Audi ETO KC női kézilabda-
csapata, miután a játékos bejelentette, hogy gyer-
meket vár. A zöld-fehérek 2021 nyarán igazolt mon-
tenegrói játékosa a közelmúltban tájékoztatta a klub
vezetését, és a csapat tagjait az örömhírről.

„Egy ilyen helyzet mérlegelése klubvezetőként na-
gyon nehéz. Egyrészről mint családapa természete-
sen örülök és támogatom a családalapítást, azt, hogy
egy játékos profi karrierje mellett a magánéletét is
építse. Viszont el kell mondani azt is, hogy egy profi
klubban nehéz egy ilyen, nem várt hírre reagálni, hi-
szen az sosem jó, ha egy játékos szezon közben ki -
esik, főleg ilyen hosszú időre. Ez mindenképpen meg-
változtatja a csapat jelenlegi struktúráját, amely a
többi játékosra is pluszterheket ró. Többször tettünk
már utalást arra, hogy miért fontos személyesen
részt vennünk a decemberi világversenyeken. Miután
Jelena Despotovic bejelentette, hogy anyai örömök
elé néz, a klub rögtön megtette a szükséges lépé -
seket a jövő évi keret összeállítását illetően. A sok
megfigyelt játékos és személyes tapasztalataink után
esett a választásunk a norvég világbajnok Line Ha-
ugstedre, akinek pár napja jelentettük be érkezését ”
– nyilatkozta dr. Bartha Csaba, az Audi ETO elnöke.

Az Olimpiai Sportparkban rendez-
ték meg a Győri Összetartás
Knock-Down Karate Bajnokságot,

vagyis a CBA Kupát, amelyet a Free Figh-
ter SE és a Likócsi Ashihara Karate SE hí-
vott életre még 2019-ben, hgyomány-
teremtő szándékkal.  

„Négy stílusirányzat képviselői indultak,
így valóban az összetartásról szólt a ver-
seny. Több területen is egyedülálló volt a
győri megmérettetés, hiszen a szervezést,
az előkészületeket, a sorsolást egy komoly
informatikai háttér segítette, illetve ez a
városban ez egyetlen knock-down sza-
bályrendszerű viadal, vagyis védőfelszere-

GYERMEKET VÁR
AZ AUDI ETO ÁTLÖVŐJE

ÖSSZETARTÓ
KARATÉSOK

lés nélkül, teljes erővel üthetik, rúghatják
egymást az ellenfelek. Sok pozitív vissza-
jelzés érkezett hozzánk külföldről is, hiszen
nem csak magyar karatésok vettek részt
a megmérettetésen” – mondta Laczko-
vits-Takács Tímea önkormányzati képvi-
selő, a szervező Free Fighters SE tagja.

Harmincnégy egyesület vett részt a ver-
senyen, amelyre 280 nevezés érkezett,
de többeknél közbeszólt a koronavírus,
így végül 230 indulót regisztráltak. Há-
rom küzdőtéren, óvodástól a senior kor-
osztályig, különböző súlycsoportokban
összesen hetven kategóriában mérték
össze felkészültségüket a versenyzők.

145.000 Ft
Volkswagen Golf Variant Life már havi nettó

-ért cégek részéreúj autó?
Félévente

A tájékoztatás nem teljes körű.
További részletek: 

carmenrent.hu
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Szerző: Pécskai István
Fotó: UNI Győr ETO HC, Instagram

„Édesapámnak köszönhetően ismertem meg a
horgászatot. Nagyon kicsi voltam, mindössze
négy-öt éves, amikor először szülővárosom-
ban, Jászberényben levitt a Zagyva partjára. Jól
éreztem magam, megtetszett a horgászat
hangulata. Eleinte keszegeket fogtam – mesél-
te Vas Márk a Győr+ Médiának.

A jégkorongozó manapság is rendszeresen
horgászik. Természetesen a legfontosabb
számára a hoki, de a pihenőnapjai nagy részén
pecázni szokott. „A téli időszakban, elsősor-
ban decemberben és januárban nincs rá lehe-
tőségem, hogy lemenjek a vízpartra, de már-
ciustól novemberig élhetek a hobbimnak –
magyarázta Vas, aki a legnagyobb fogásáról is
szót ejtett. – Egy huszonnégy kilós ponty ed-
dig a csúcs. Negyven percig tartott, míg fá-
rasztottam. Nem volt egyszerű feladatom, de
végül sikerült kifognom.”

A sportoló azt is elmondta, mi a sikeres horgá-
szat receptje. „A megfelelő csali, a jó felszerelés
és leginkább a türelem, valamint a kitartás –
hangsúlyozta Vas, aki eddig csupán édesvízi
halakat fogott, de tervezi, hogy majd a tenge-
ren is horgásszon. – Franciaország lesz az úti
célom. Biztos vagyok benne, hogy óriási él-
ményben lesz majd részem.”

VAS MÁRK, AZ ETO JÉGKORONGOZÓJA

A HORGÁSZATBAN IS ÜTOS´́

A jégkorongozó egyébként remekül érzi ma-
gát az ETO-ban. „Úgy vélem, a csapatban
megvan a kellő tehetség és ambíció, hogy fo-
lyamatosan fejlődjön. Nagyon meglepett,
hogy meccsről meccsre egyre többen jönnek
ki a hazai találkozóinkra. Ez igazolja, hogy
Győrben is szeretik a jégkorongot, noha
hosszú ideig nem volt profi csapata a város-
nak” – jegyezte meg a hokis.

Nemcsak a jégen, hanem a vízparton is kiemelkedően teljesít Vas
Márk. Az UNI Győr ETO HC hokisa az utóbbi helyszínen persze nem az
ellenfél játékosait, hanem a halakat riogatja: kisgyermek kora óta
rendszeresen horgászik.

Együttműködési megállapodást kötött a
Győri Audi ETO női kézilabdacsapata és az
Országos Balesetmegelőzési Bizottság. Az
ötszörös Bajnokok Ligája-győztes klub lett
a szervezet kampányának egyik arca. A felek
a balesetmegelőzés fontosságára igyekez-
nek felhívni a figyelmet.

„Ez a felkérés egy hatalmas elismerés a klu-
bunknak, ugyanakkor hatalmas felelősséget is
jelent. Az együttműködés leginkább a példa-
mutatásról kell, hogy szóljon. Akár a játékosok,
akár mi, vezetők, a csapaton belül dolgozó kol-
légák segítik azokat az intézkedéseket, ame-
lyek a társadalmat előreviszik – mondta a be-
jelentést követően dr. Barta Csaba, az Audi ETO
elnöke. – A balesetmegelőzési szerepvállalás a
sportban nem túl gyakori, ugyanakkor egy
rendkívül megtisztelő feladat. Törekszünk arra,
hogy a szabályokat mindenki betartsa, s felhív-
juk a figyelmet mindennek a fontosságára.”

Az együttműködést az ETO Siófok elleni élvo-
nalbeli bajnokija előtt kötötték meg. Dr. Kuczik
János Zoltán rendőr vezérőrnagy, rendészeti
országos rendőrfőkapitány-helyettes, az
ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság
elnöke elmondta, az elmúlt évben 14 ezer, sé-
rüléssel járó baleset történt a közutakon ha-
zánkban, s 537 ember vesztette életét.

„Ezeknek a baleseteknek a döntő többségét
emberi mulasztás okozta. Éppen ezért nagyon
fontos a balesetmegelőzési bizottság szerepe.
Kitaláltuk, hogy szeretnénk együttműködni
sportszervezetekkel is, mint a Győri Audi ETO,
amelyek nagy tömegeket mozgatnak meg. Na-
gyon sokan látják a csapat mérkőzéseit. Hatal-
mas öröm számunkra együttműködni az Audi
ETO-val” – hangsúlyozta dr. Kuczik János Zoltán.

A BALESETEK 
MEGELŐZÉSÉRE
FIGYELMEZTETNEK
AZ ETO KÉZILABDÁZÓI
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Éremeső, fergeteges egyéni csúcs, két tizeden
múló álom. Milyen volt 2021 Sebestyén Dalma
szemüvegén keresztül?
Az biztos, hogy egy nagyon jó önismereti út volt a
tavalyi esztendő. Sokszor szembesültem azzal,
mennyire felül tudok kerekedni dolgokon, mentáli-
san mennyire megerősödtem. Csalódott voltam
ugyan az olimpia miatt, de azt is éretten tudtam ke-
zelni, bár azért többre vágytam ennél…

Csinálna valamit másképp? 
A sportban nincs „mi lett volna, ha”.  Az Eb-n a szabá-
lyok értelmében az előfutamokból országonként csu-
pán ketten juthatnak tovább. Épp ezért nagy küzde-
lem volt a helyekért. Lehet, hogy ennyire nem kellett
volna megnyomnom a délelőttöt. Egyéni csúcsot úsz-
tam az előfutamban, ami után úgy éreztem, enyém a
világ: ott voltam fejben, jól tudtam koncentrálni, szinte
extázisban voltam. Nálam törvényszerű, hogy délután
javítok a reggeli időeredményemen, de egyszerűen
nem tudtam jobbat úszni, még a döntőben sem… Le-
het, hogy a reggeli eufória miatt fel sem tűnt, milyen
sokat kivett belőlem az az úszás. 

Az olimpián pedig két tizedmásodpercen múlt a
középdöntő.  
Igen, nagyon közel volt. Számomra nagyon nehéz
volt az átállás Japánban, de nem akarok kifogásokat
keresni. Érdekes, hogy az európai úszók sem na-
gyon tündököltek. Ez volt a második olimpiám, ami
hatalmas élmény marad a 17. hely ellenére is. Azt
sajnálom, hogy nem voltak nézők a versenyeken.
Az uszodában teljesen körbeölelte a lelátó a me-
dencét, ha az megtelik, biztos adott volna egy
pluszlöketet. Sajnos ez már nem derül ki. 

A mosoly az arcán számomra azt jelenti, összes-
ségében pozitívan értékeli a tavalyi évet sport
szempontból. 
Nekünk a legnagyobb célunk az, hogy önmagunknál
jobbak legyünk, legyőzzük magunkat, egyéni csú-
csokat érjünk el. Emiatt is gondolok pozitívan a
2021-es évre, hiszen sokszor tudtam stabilan
olimpiai A-szintet úszni 200 vegyesen, ami komoly
szintlépés volt számomra. Ebben nagy szerepe volt
az edzőimnek: testvéremnek, Sebestyén Balázsnak

Tarolt az úszó országos bajnokságon, 200 méteres vegyes úszásban 7. lett az
Európa-bajnokságon, a tokiói olimpián pedig a 17. helyet szerezte meg. Sebestyén
Dalma számára mozgalmas év volt a 2021-es, hullámhegyekkel és hullámvöl-
gyekkel. A Győri Úszó SE kiválóságát a tavaly elért eredményei alapján „Az év
győri sportolója” gálán a 3. legjobb női sportolónak választották. 

A SPORTBAN NINCS
„MI LETT VOLNA, HA” 

és Petrov Árpádnak, akikkel rendkívül jól tudtunk
kommunikálni. Az arcomról jól leolvashatók az ér-
zelmek, így az is, ha valami nem tetszik. Ők ezeket
az emóciókat azonnal észrevették – legyen szó ed-
zésről vagy versenyről –, és rögtön reagáltak, ez
pedig nekem nagyon sokat jelentett. 

Rögtön a 2022-es esztendő elején egy díjjal is-
merték el a munkáját, hiszen két hete vehette át
„Az év győri sportolója” gálán a 3. legjobb női
sportolónak járó elismerést.
A Győri Úszó Egyesület és a város nagy szeretettel
fogadott engem 2016-ban. Székesfehérvárról jöt-
tem és most már jó ideje itt is élek, ráadásul a csa-
ládom is a közelemben van. Jólesik a klub és a város
támogatása, az pedig, hogy én vehettem át a har-
madik legjobb női sportoló címet, megtisztelő szá-
momra és motivál a jövőre nézve. 

Ha pedig már jövő, a napokban kiderült, hogy Ma-
gyarország rendezi a vizes világbajnokságot. Mit
szólt ehhez, amikor ez hivatalossá vált? 
Pár nappal azután, hogy felröppent a hír a vb elha-
lasztásáról, apukámmal beszélgettük, hogy mi len-
ne, ha Budapest elvállalná a szervezést, ugyanis
nem ez lenne az első eset. És tessék, valahogy meg-
éreztük! Kemények a szintidők, de így, hogy később
rendezik meg, úgymond nyertünk egy kis időt. A fel-
készülést így mindenképpen ennek tükrében kell
formálni. 2017-ben már volt szerencsém hazai ren-
dezésű vizes vb-n vízbe csobbanni, de hogy ez újra
megtörténhet, hatalmas motiváció számomra. Sze-
rintem nincs ahhoz fogható, mint amikor hazai kö-
zönség előtt versenyezhetünk. 

Szerző: Ficsór Dávid
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.

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben részt vevô diákok részére akk-
reditált üzleteinkben gyakorlati munka-
helyet biztosítunk. Jelentkezés a mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail-cí-
men. Az esetleges nyomdai hibákért fe-
lelôsséget nem vállalunk.

Bôrös sertéscomb

Akció: február 11—17.

Raffaello

849 Ft/kg

Giana tonhalsaláta

SZÉP-kártya-elfogadóhely

849 Ft/kg

Húsos császárvég

599 Ft/db helyett

399 Ft/db

150 g, 5793,33 Ftkg

1079 Ft/db helyett

869 Ft/db

Magyar alma, Jonagored

Bôrös sertéslapocka

849 Ft/kg

Bôrös sertéskaraj

999 Ft/kg

Sertés puhaszalonna 599 Ft/kg
Sertés húsos csont 350 Ft/kg

199 Ft/kg

185 g, 2156,76 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,1%-os, 0,5 l, 378 Ft/l

kartonos ár

189 Ft/db




