


Új, ügyfélbarát lakossági irodát nyitott a Pannon-
Víz az ETO Parkban, a fejlesztést hétfő reggel adta
át hivatalosan a város polgármestere és a Pannon-Víz
elnök-vezérigazgatója.

és az ügyintézésre is” – mondta a városvezető.
„Korábban rengeteg panasz érkezett hozzánk,
hogy a városrészben nincs megfelelő élelmi-
szerbolt, nos, jelentem, hamarosan lesz, egy jó
nevű lánc nyit nagyboltot az ETO Parkban” –
zárta szavait dr. Dézsi Csaba András. 
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„Éves szinten több mint húszezer megkere-
sést kapunk az ügyfelektől, nagyjából fele-fele
arányban személyes és online megkeresése-
ket, ami azt bizonyítja, hogy fontos egy jól mű-
ködő, hatékony és ügyfélbarát lakossági irodát
működtetnünk” – fogalmazott a hivatalos
iroda avatón Rácz Attila István. „Korábban nyá-
ron a melegben, télen pedig a hidegben kellett
várakozni az utcán a Covid-járvány idején,
emiatt sok jogos észrevételt kaptunk, ezért is
döntöttünk a költözés mellett, itt, az ETO
Parkban európai körülmények között tudunk
foglalkozni az ügyfelekkel” – tette hozzá a
Pannon-Víz elnök-vezérigazgatója. „Okmány-
iroda és posta már volt itt előttünk, ezekhez
kapcsolódva biztosítjuk szolgáltatásainkat
élőben itt a létesítmény emeletén, illetve ter-
mészeten online formában is” – fogalmazott
a Pannon-Víz első embere.

„Egyfajta mini szolgáltatóközpont épül ki szép
lassan az ETO Park emeletén, most a Pannon-
Víz ügyfélszolgálati irodája költözött ide, ahova
egyre több ember jár” – hangsúlyozta dr. Dézsi
Csaba András. „Az lenne az ideális, ha bevásárlás
közben tudna mindenki ügyeket intézni, ezért
bízom benne, hogy hamarosan újra üzletekkel

PANNON-VÍZ: ÚJ, ÜGYFÉLBARÁT
IRODÁT NYITOTTAK

népesülhet be a pláza” – emelte ki a polgármes-
ter. „Egy élelmiszer-áruház már biztosan nyílik
az ETO Parkban, remélem, mások is kedvet kap-
nak arra, hogy itt nyissanak vagy bővüljenek, hi-
szen Gyárvárosban, könnyen megközelíthető
helyen van a létesítmény, ideális a bevásárlásra

Idén is a város sportjáért dolgozik a Sportügyi
Tanácsadó Testület, amelynek célja széles
körben népszerűsíteni a sportot és előkészí-
teni a sporttal kapcsolatos döntéseket, tovább
emelve ezzel a győri sport színvonalát. Nyolc
taggal működik tanács, ami olyan sportolók-
ból, sportvezetőkből áll, akik régóta a sport te-
rületén tevékenykednek és a parasport is kép-
viselteti magát. „A feladatok nem változtak
tavalyhoz képest, szeretnénk még magasabb
szintre emelni a város sportját, még akkor is,
ha a Covid-járvány bizony nagyon megnehe-
zíti az életünket” – mondta a Győr+ Médiának
Radnóti Ákos. „Elkészült a költségvetés ter-
vezete, és sajnos a koronahelyzet rányomja a

Továbbra is a város sportjáért dolgoznak
bélyegét a 2022-es büdzsére, kétszer is meg
kell gondolnia a városnak, mire költ ebben az
évben” – tette hozzá az alpolgármester. „A
sport továbbra is kiemelt terület, az egyesü-
letek idén is számíthatnak a város támogatá-
sára, de ebben a helyzetben a kluboknak is
még jobban oda kell tenniük magukat, hogy
sikeresek tudjanak maradni 2022-ben is” –
hangsúlyozta a tanácsadó testület elnöke. „A
keddi ülésen áttekintettük az év legfontosabb
eseményeit és programjait a sport területén,
nem titok, hogy szeretnénk nagy rendezvé-
nyeket hozni Győrbe, ebben is számítok a ta-
nácstagok véleményére és javaslataira” –
emelte ki az alpolgármester.

Győr város műszaki értelmiségéről készít
életrajzi lexikont Biczó Zalán. A kötet minél
precízebb összeállításához várja a leszárma-
zottak jelentkezését az adatok pontosításá-
hoz a szerző. Biczó Zalán közel tíz éve gyűjti
az anyagot a Győri Mérnök Lexikon összeál-
lításához. A lexikon az 1945-ig a városban
tevékenykedő több mint 300 mérnök, vala-
mint a győri építőmesterek rövid életrajzát
ismerteti majd. A kiadvány várhatóan jövő
ősszel jelenik meg. A szerző kéri a kutató-
munkát segíteni tudókat, a leszármazotta-
kat, hogy az alábbi elérhetőségen vegyék fel
vele a kapcsolatot: biczo.zalan@gmail.com
e-mail-címen vagy a 06-30/773-4230-as
telefonszámon.

Győri Mérnök Lexikon készül
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Máthé-Tóth Péter elmondta, néhány
hétig 68 pluszparkoló áll a környéken
lakók rendelkezésére, aztán indul a

Kodály Zoltán utcai parkolási rendszer átalakí-
tása. A szakember kiemelte, az ideiglenes par-
kolókat körbekerítették és külön megvilágítást
is kapott a placc. Ahogy arról a Győr+ különbö-
ző felületein már beszámoltunk, indulnak a
Kuo pio parkban épülő parkolólemez előkészítő

KUOPIO PARK: MEGNYÍLT AZ IDEIGLENES PARKOLÓ
Indulnak az adyvárosi parkolólemez tényleges előkészítő munkála-
tai, péntek délután megnyitották a park közepén kialakított ideigle-
nes parkolókat. Erről az Útkezelő Szervezet intézményvezetője szá-
molt be a Győr+ Médiának. 

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor

munkálatai. A nagyszabású munkák első felvo-
násaként két, összesen 68 férőhelyes ideigle-
nes parkolót alakítottak ki a park közepén. „Kul-
turált, murvás parkolási placcokat alakítottunk
ki a zöldterületen, körbekerítettük egy faka -
rámmal és tájékoztató jelzéseket is helyezünk
ki annak érdekében, hogy bárki könnyedén le
tudja rakni az autóját. Péntek délutántól hasz-
nálható mindkét parkoló, így tulajdonképpen
néhány hétig pluszparkolókat kaptak az adyvá-
rosiak” – mondta Máthé-Tóth Péter, a győri Út-
kezelő Szervezet intézményvezetője. A parko-
lók köré profi megvilágítást is telepítettek, hogy
sötétedés után a tavasszal lombosodó fák se
akadályozzák a biztonságos közlekedést. Az

ideiglenes parkolók nyár elejéig működnek, ad-
dig a Kodály Zoltán utcában átalakítják a koráb-
bi parkolási rendet, ezzel a 2–32. szám előtti
szakaszon is több parkolóhely áll majd a lakók
rendelkezésére. A Földes Gábor utca 9–23.
számú házak előtt merőleges elrendezésűre
alakítják a jelenleg ferde parkolást, a társashá-
zak mögött pedig merőleges parkolókat alakí-
tanak ki. A tervek szerint júniusban vonul fel a
kivitelező, aki a park fejlesztéséért felelős, a
Kuopio park érintett részén felújítják a meglévő
játékeszközöket, új, automata illemhelyet tele-
pítenek, a fás, ligetes területen padokat állíta-
nak fel, illetve futópályát és parki sétautakat
építenek. A parkban telefonfeltöltős ülőhelyek
és közvilágítási oszlopok is lesznek, a területen
wifis internethálózat áll majd az ott tartózkodók
rendelkezésére. Az összesen két és fél milliárd
forint állami forrásból megvalósuló parkolóle-
mez építéséről és a hozzá kapcsolódó komplex
fejlesztésekről hétfőtől folyamatosan beszámo-
lunk majd a Győr+ Média felületein.
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„Nagyon köszönöm az eddigi támogatást min-
denkinek, aki aláírásával segítette, hogy össze-
gyűjtsem a szükséges mennyiségű szignót” –
mondta a Győr Plusznak Kara Ákos. „Nem ál-
lunk meg és a következő időszakban tovább
folytatjuk az aláírásgyűjtést, saját közösségi ol-
dalamon mindig előre közzéteszem, hogy pon-
tosan hol lehet aláírni az íveket Győrben vagy
a térségbeli településeken” – tette hozzá az or-
szággyűlési képviselő. „Szeretném folytatni az
itt élőkkel közösen megkezdett munkát, április
harmadika után is szeretnék Győrért és a tér-
ségért dolgozni, ehhez kérem az itt élők támo-
gatását. Hitem és meggyőződésem szerint
nem szabad hagyni, hogy visszatérjen a

Gyurcsány–Bajnai-féle sötét korszak, amikor
nőttek az adók, nőtt a munkanélküliség, a csa-
ládok pedig semmiféle lehetőséget és segítsé-
get nem kaptak az államtól. Nekünk egy na-
gyon rossz állapotban lévő országot kellett át-
vennünk évekkel ezelőtt, de minden tőlünk tel-
hetőt megtettünk, hogy minden magyar em-
bernek, minden korosztálynak kedvezzünk va-
lamilyen módon. Az időseket a nyugdíjprémi-
ummal és a 13. havi nyugdíj visszavezetésével,
a gyermeket nevelő családokat a tavaly befize-
tett személyi jövedelemadó visszaadásával, a
legfiatalabbakat pedig a 25 év alattiak adó-
mentességének bevezetésével segítettük” –
hangsúlyozta Kara Ákos. 

„Április harmadika után is Győrért és a térségért szeretnék dolgozni.” Ezt mondta a Győr+ Médiának Kara
Ákos, aki szerda reggel Szabadhegyen személyesen kérte az ott élők aláírását és támogatását az ország-
gyűlési választások kampányában.  

KARA TOVÁBB DOLGOZNA GYŐRÉRT ÉS A TÉRSÉGÉRT

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

„HÚSZEZER HÁZTARTÁSBA SZERETNÉNK ELJUTNI”

„A következő időszakban húszezer háztartásba szeretnénk eljuttatni az áprilisi választásokkal kapcsolatos
legfontosabb információkat, ebben a munkában kétszáz segítő támogatja a kampányunkat.” Ezt mondta
Simon Róbert Balázs. Az országgyűlési képviselő szerdán, a belvárosban tartott sajtótájékoztatóján úgy
fogalmazott, továbbra is kéri a szavazók bizalmát. 

„Sokan támogattak eddig is aláírásukkal, de a
következő időszakban tovább gyűjtjük a szig-
nókat, segítőinkkel közösen húszezer háztar-
tásba szeretnénk eljutni, hogy személyesen
adjuk át a választásokkal kapcsolatos legfon-
tosabb információkat. Nagyjából kétszáz se-
gítő támogatja a munkánkat és segíti a kam-
pányt, köztük a Fidelitas tagjai is standolnak
három helyen a városban, a Jedlik csobogó-
nál, a Baross úti Csónakos-szobornál és va-
sárnapokon a vásárcsarnok előtt” – mondta
el Simon Róbert Balázs. „Szeretnék harmad-
szorra is bekerülni a Parlamentbe, hogy ott a
győriek érdekeit képviseljem, ehhez a továb-
biakban is kérem a választópolgárok támoga-

tását. Legutóbb, négy éve nagyjából 24 ezer
szavazattal nyertem, most szeretnék ennél is
több támogató voksot szerezni – tette hozzá
az országgyűlési képviselő. „Mi, fiatalok is
szeretnénk hozzátenni képviselő úr sikeres
kampányához, tagjaink több helyen standol-
nak és otthonaikban is felkeresik a győrieket,
azok támogatását kérve az áprilisi választá-
sokon” – mondta a Győr Plusznak Pusztai
Gábor. „Azt tapasztaljuk, hogy szívesen jön-
nek aláírni az íveket, sőt szóban is elmondják
az emberek, miért szeretnék, ha a Fidesz–
KDNP jelöltje nyerne április harmadikán, a
többség előre szeretne menni és nem hátra”
– fogalmazott a győri Fidelitas elnöke.

Áder János köztársasági elnök április 3-ára írta ki
az országgyűlésiképviselő-választást. A válasz-
táshoz kapcsolódó határidőket, határnapokat az
igazságügyi miniszter rendeletben határozza
meg, eszerint a mintegy 7,8 millió, magyarorszá-
gi lakóhellyel rendelkező választójogosultnak a
január 26-ai névjegyzéki állapotnak megfelelően
február 11-éig kellett kézhez kapnia a névjegy-
zékbe való felvételről szóló értesítést. Aki nem

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK
kapta meg az értesítőt, a jegyzőnél kérheti. A hi-
vatalos kampány a választást megelőző 50. na-
pon, azaz február 12-én indult, ez azt jelenti,
hogy az erre felhasználható és elszámolható for-
rásokat ebben az időszakban lehet elkölteni. Az
egyéni választókerületekben a jelöltséghez a tör-
vény szerint legalább ötszáz, a választókerület-

ben lakó választópolgár ajánlása szükséges, a je-
löltek február 25-én 16 óráig gyűjthetik az aján-
lásokat az ajánlóíveken. Az ajánlásokat a válasz-
tókerületi választási bizottságnál kell leadniuk. A
választási bizottság dönt a jelöltek nyilvántartás-
ba vételéről. Országos listát az a párt állíthat,
amely legalább tizennégy megyében és a fővá-
rosban, legalább 71 egyéni választókerületben
önálló jelöltet állított.
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Két alpesi síző, Tóth Zita és Kékesi Márton
vitte a magyar zászlót a pekingi téli olim-
pia  nyitóünnepségén február 4-én, mi-

közben Johannes Brahms Magyar táncok isme-
rős dallamai szóltak. Őket öt sportolónk követte,
akik lelkesen integettek a magyar lobogó árnyé-
kában. Már akkor is minden magyar sportrajongó
a rövidpályás gyorskorcsolyázókra gondolt, hisz
a valódi érem esélyesek ők voltak. 

A részletekre azonban senki sem figyelt. A lelke-
sen integető felvonulók kesztyűt is viseltek a for-
maruhához. A fehér alapszínű kabátjukat elegán-
san dobta fel a meggypiros csík, ami a cipzárat ta-
karta, és hogy teljes legyen a magyar trikolór, az
integetők kesztyűjének belső fele sötétzöld szín-
ben villant a kamerák elé. Apró részlet, ám az
összhatás szempontjából elengedhetetlen. A non
plus ultra: ez az apró részlet városunkból érkezett
Pekingbe, hisz az olimpiai csapat kesztyűit a tex-
tilipar igazi túlélője, a győri Glovita Kesztyű Zrt. ké-
szítette a sportolóknak. A győri vállalkozás 300
párat készített az egyedi darabokból alig két hó-
nap alatt, négy méretben, hogy a férfi és a női
versenyzőkre is kitűnően passzoljon a megnyitón. 

Kívül világos-, míg a tenyér felőli oldalon sötét-
zöld színű kesztyűre 2021 októberében kérték
fel a céget. A megrendelőnek pontos elképze-
lése volt az olimpiai kesztyű színéről, dizájnjáról
és anyagáról is, így a tárgyalások után elsőként
egy mintadarabot készített a vállalat. 

,,Nagyon rövid idő állt rendelkezésünkre, vi-
szont sikerült teljesítenünk a határidőt. De -
cember 20-án szállítottunk először, majd janu-
ár elején, és azóta pedig láthattuk is a tévében
az olimpiai megnyitót. Nagy örömmel figyeltük,
hogy a magyar olimpiai csapat tagjai tényleg a
mi kesztyűinkben integettek” – emlékezett
vissza Cseh Judit, a vállalat vezetője. 

A Glovita az egyik legrégebbi alapított cég
Győrben. 1929-ben alapították, így lassan egy

GYORI KESZTYU INTEGETETT AZ OLIMPIÁN
A GLOVITA SIKERE A VÁROS SIKERE

´́ ´́
A győri Glovita kesztyűi évek óta keresett és népszerű cikknek számíta-
nak a munkavédelmi eszközök piacán. A világ vezető cégeinek munka-
társai viselik  mindennapi tevékenységük során. Arra azonban kevesen
számítottak, hogy a győri cég kézmelegítői egyszer egy olimpia megnyi-
tóján integetnek majd a világ sok millió télisport-rajongójának…

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

évszázada gyártanak kesztyűket. Kezdetben
harisnyagyárként működtek, később váltottak
a kesztyűgyártásra. Mára a kézi kötésről tel-
jesen átálltak az automata kötőgépek hasz-
nálatára, így akár évi hatmillió pár kötött kesz-
tyűt is el tudnak készíteni. Jelenleg 75 mun-
katársuk van, ami lehet, hogy nem tűnik sok-
nak, de egy kötőnő 40 gépet is képes kezelni.
A vállalat főként exportra gyárt, de a Covid-
járvány miatt egyre több a belföldi megrende-
lésük. Fő profiljuk a munkavédelmi kesztyűk

gyártása. Munkavédelmi kesztyűiket Európa
meghatározó autóipari cégei, például az Audi,
a Mercedes és az Opel munkatársai napi rend-
szerességgel használják. Mellettük természe-
tesen a hétköznapi felhasználók is szívesen
vásárolják a cég termékeit, hisz a kerti mun-
kákban is hasznos segítséget nyújtanak, de
aki egy kellemes kerti grillezést akar megúszni
égési sérülés nélkül, az is megtalálja náluk a
megfelelő védőkesztyűt.

És, hogy a győri cég sikere valóban győri siker le-
gyen, a városnak háromszázalékos tulajdona
van a cégben, ezért tulajdonosi szemmel is kö-

vetheti a Glovita sikereit. Dr. Dézsi Csaba András
polgármester szerdán meg is látogatta a gyárat.

„Elég sok gyárban jártam már, hiszen gyerek-
koromban sok diákmunkát végeztem. Bár a
Glovitában még nem voltam, ezért itt volt az al-
kalom, hogy megismerjem a vállalatot. Már
csak azért is, mert amit sokan nem tudnak
Győrben, hogy résztulajdonunk van a cégben.
Tehát nekünk fontos, hogy a Glovitának menjen
az üzlet. Az pedig fantasztikus dolog, hogy a
téli olimpiára ők gyártották a magyar csapat
kesztyűit, amelyben sportolóink felvonultak a
megnyitó ünnepségen. Úgy látom, szépen fej-
lődik a gyár, mert vannak olyan résztulajdono-
sok, akik jelen vannak a nyugat-európai piacon,
ennek köszönhetően az autóipari vállalatoknak
is a Glovitában készülnek a kesztyűk. Minden
cég fontos számunkra, különösen azért, mert
munkát ad az embereknek. Itt a kesztyűgyár-

ban azt láttam, hogy minden gépesített, pon-
tosan ezért nagyon fontos, hogy 10 milliárd fo-
rintot adott a kormány az ipari park fejleszté-
sére. Hiszen nekünk az is feladatunk, hogy se-
gítsünk további cégeknek letelepülni Győrben”
– mondta el a gyárlátogatás után a polgármes-
ter, aki kiemelte, lényeges, hogy Győr ipara mi-
nél színesebb legyen.

Az olimpia csapat kesztyűit egy webshopban
bárki megvásárolhatja, az pedig jó hír, hogy a
kesztyűkből hamarosan egy „touch screen” vál-
tozat is készül, amivel olimpiai kesztyűs kézzel is
használhatóak lesznek az okoseszközeink.
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Vajon mi az? Jól jár vele az üzlet, a vevő és a környezet is. 2020-ban négy fiatalember megtalálta a választ erre a
találós kérdésre. Így jött létre a Munch. Wettstein Albert, az egyik alapító avat be a részletekbe.

Társaimmal különböző tapasztalatokból
merítve, ám egymástól függetlenül jutot-
tunk arra a felismerésre, hogy az ételpa-

zarlás az egyik legjelentősebb probléma. Óriási
környezeti károkat okoz, rengeteg erőforrás
vész feleslegbe pusztán a kényelmességünk
miatt. Nem gondoljuk át, mit veszünk, mennyit
főzünk, hogyan tároljuk az alapanyagokat, s az-
zal sem vagyunk tisztában, hogy az ilyen apró-
ságok is fő okozói például az üvegház hatású
gázoknak. Minden elkészített ételünknek kö-
rülbelül a harmadát kidobjuk. Többször előfor-
dult, hogy elmentem egy pékség mellett és lát-
tam, hogy zárás után kiflikkel, kakaós csigákkal
tömött szemeteszsákokat dobtak a kukába.

Mire jó a Munch?
A Munch (az angol szó eredetileg rágcsálást,
majszolást jelent) egy olyan weboldal, illetve
mobilalkalmazás, ahol fél áron – általában 40-
60 százalékos – kedvezménnyel kínálják jó mi-
nőségű, megmaradt vagy lejárati időhöz közeli
termékeiket a vendéglátóhelyek, cukrászdák,
pékségek, kis boltok. Ezeket az ételeket az ap-
pon keresztül meg lehet venni néhány kattin-
tással. Így az ételek nem a kukában végzik, a
vevők olcsóbban hozzájutnak, az üzleteknek
csökken a vesztesége, ráadásul jót teszünk a
környezetnek is. Vagyis mindenki nyerhet vele.

Hogyan működik a gyakorlatban?
A munch.hu weboldalon elérhető a teljes kínálat.
Nincs más dolgunk, mint letölteni a mobilalkalma-
zást. Aki beállítja, hogy melyik városban él, azon-
nal látja a környéken található elérhető ételcso-
magokat, a munchokat. Azt is látja, hogy ezek mi-
lyen messze vannak és mikor lehet őket elvinni.
Ha valami megtetszik, bankkártyával az alkalma-
záson keresztül előre kell kifizetni az ételt, majd
az üzletben személyesen átvenni. Folyamatosan
keressük azokat a boltokat és vendéglátóhelye-
ket, akik az ételpazarlás ellen szeretnének tenni.
Bármikor lehet csatlakozni hozzánk. Egy tapasz-
taltabb vendéglátós már tudja, hogy körülbelül
hány adag menüje marad meg, de azt nem, hogy
aznap mi lesz kevésbé népszerű. Ilyenkor már elő-
re feltöltik az adagszámot. Ugyanígy a pékségek
is tudnak valamelyest előre kalkulálni. Akinek vi-
szont kiszámíthatatlan a forgalma, csak zárás
előtt egy-két órával teszi fel, hogy mennyi mara-
déka van, de jó eséllyel akkor is megtalálják a
muncholók. Mi azon dolgozunk, hogy a partnere-
inknek minél egyszerűbb legyen a csatlakozás és
a részvétel, hiszen egy vendéglátóhely alkalma-
zottai mindig nagyon elfoglaltak, és nagyon nehéz
beépíteni egy újabb szokást az üzletmenetbe. Ép-
pen ezért úgy alkottuk meg a rendszert, hogy alig
kell vele foglalkozni. Egy gombnyomással meg le-
het adni, hány adag étel maradt meg. Egyetlen
számot kell beírni, az ételt konkrétan nem kell
megnevezni. Így meglepetéscsomagokat hozunk
létre. A visszajelzések szerint a vásárlók épp ezért,
a játékossága miatt szeretik, míg az üzleteknek az
egyszerű kezelhetőség jelenti az előnyt. 

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: munch.hu

MUNCH: A MAGYAR ÉTELMENTŐ

Hány felhasználójuk van és melyik korosztály
szeret legjobban muncholni?
Másfél éve indultunk, mára már százhetven -
ezren letöltötték az alkalmazást. Persze még
nem mindenki használta, hiszen nem is va-
gyunk jelen minden városban. Országszerte öt-
száz üzlet a partnerünk és eddig százharminc -
ezer adag ételt mentettünk meg az appon ke-
resztül. Szeretnénk minél több településre el-
jutni. A felméréseinkből az derült ki, hogy bár
szeretik a fiatalok, az egyetemisták is, de a 35–
45 év közötti családanyák körében a legnép-
szerűbb. Ők a muncholással a napi főzést spó-
rolhatják meg. A nyugdíjas korosztályból is so-
kan rákaptak, hiszen jó minőségű éttermi étel-
hez juthatnak hozzá olyan kedvezményes áron,
amit még a kis nyugdíjból is kigazdálkodhatnak. 

Aki szeretne csatlakozni vállalkozásával (étte-
rem, pékség, cukrászda) az élelmiszermentő
programhoz, jelentkezzen a kobi@gyor-ph.hu
e-mail-címen legkésőbb március 6-ig, vagy az
alábbi linken: https://munch.hu/partnership/



2022. február 18. 7

Folytatódott a hagyomány, idén is meleg
étellel lepte meg a hajléktalanokat a győri
Rotary. Húsz éve minden esztendőben,

amikor a járványhelyzet megengedi, saját készí-
tésű finomságot visznek a fedél nélkül élőknek. A
győriekhez idén a pannonhalmi rotarysok is csat-
lakoztak. Nyolcvan adag babgulyás volt a megle-
petés menü, amit étteremben főztek, majd vittek
a hajléktalanokat segítő szolgálat Szarvas utcai
nappali centrumába. A gulyás mellé almát, süte-
ményt és sóletkonzervet is kaptak a rászorulók.

„Tavaly a Covid-járvány miatt sajnos nem tudtunk
ilyen módon segíteni, de most ismét szívesen jöt-
tünk a Szarvas utcai nappali centrumba, hogy egy
kis örömet okozzunk a hajléktalanok számára” –
mondta a Győr+ Médiának Tóth Virgil. „Egy étte-
remben készítettünk ízletes babgulyást, mellé
pedig sólet- vagy káposztakonzervet, bejglit és
almát is kapnak a fedél nélkül élők. A Rotary fő
célkitűzése az elesettek és rászorulók segítése,
ez az akció tökéletesen illik a missziónkba” – tette
hozzá a Rotary Club Győr soros elnöke. „Én ma-
gam már 2014 óta jövök a győri rotarysokkal és
segítek az ételosztásban, de maga a pannonhal-
mi klub hivatalosan most először van itt a Szarvas
utcában” – emelte ki Balogh László. „Minden

BABGULYÁS A HAJLÉKTALANOKNAK

vendéghez szólunk egy jó szót, akár nevén is szó-
lítjuk őket, egy napra legalább ők is érezzék úgy,
mintha étteremben étkeznének” – hangsúlyozta
a Rotary Club Pannonhalma 2020 elnöke. „Az el-
készült babgulyás egy részét, 80 adagot itt oszt-
juk szét, a másik felét pedig este mi magunk fo-
gyasztjuk el fiainkkal, szeretnénk, ha ők is átérez-

nék, milyen jó segíteni a rászorulóknak, szeret-
nénk, ha később ők is azt az utat járnák be, mint
mi, segítenének másokon” – zárta szavait Balogh
László. A Rotary tervei szerint a jövőben is min-
den évben ellátogatnak majd a hajléktalanokhoz,
hogy egy tál meleg étellel, süteménnyel és gyü-
mölccsel segítsék a rászorulókat.



Témakör Megjelenés
a Győr+ Hetilapban Beküldési határidő

1. Várostörténet Február 18. Március 1.

2. A Győr + Média
izgalmas világa Március 4. Március 16.

3. Gazdaság,
közlekedés Március 18. Március 29.

4. Környezetvédelem Április 1. április 12.

5. Irodalom Április 15. Április 27.
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Acélipari cégünkhöz keresünk
új kollégákat 

GÉPKEZELÔ és

RAKTÁROS
pozícióba.

Amit kínálunk
• Hosszú távú, stabil munkalehetôség

egy folyamatosan fejlôdô és válságtûrô
vállalatnál 

• Nemzetközi csapat, német-magyar
cégkultúra, családias környezet

• Folyamatos fejlôdés és elôrelépés
• Tanulási és továbbképzési lehetôségek
• Vonzó juttatási csomag:

alapbér, törvényesnél magasabb
mûszakpótlék, 35 Ft/km-es utazási
költségtérítés, cafeteria, 13. havi jutalom,
kompetenciapótlék, hûségbónusz,
sporttámogatás, ásványvíz, kávé
és egyéb meleg italok, friss gyümölcs

Telefon: +36 96 544 707; +36 96 544 706 
Jelentkezését várjuk
a toborzas@wuppermann.com e-mail-címre! 
Munkavégzés helye: Gönyû

A vetélkedő 1. részében öt alkalommal 13+1 kérdéses totó jelenik
meg a Győr+ Hetilapban kéthetente. A kitöltött feladatot a diákoknak
fotó formájában vagy szkennelve a predlne.margit@molnarvid.hu
címre kell beküldeniük, vagy a Látogatóközpont első emeletén a gyűj-
tőládába bedobniuk.

A vetélkedő 2. része az elődöntő: különböző belvárosi helyszíneket kell
majd felkeresni útlevél segítségével, izgalmas, felfedező, önálló felada-
tok várnak a csapatokra. A döntőbe a legügyesebb tíz csapat kerülhet
be. Tavaly a 750 éves Győr tiszteletére a vetélkedő két fordulójába a já-
tékos kedvű győriek is bekapcsolódhattak. A nagy érdeklődésre való te-
kintettel idén is bárki csatlakozhat a játék két fordulójához. Az 1.  részben
a kitöltött tesztlapokat a Győr+ Média szerkesztőségébe kell beküldeni:
9023 Győr, Kodály Z. 32/a, vagy az arrabona@ gyorplusz.hu e-mail-
címre. A legalább 4 totót helyesen kitöltők és beküldők közül kisorsolunk
három szerencsés olvasót, akik ajándékcsomagot nyernek.

A második részben belvárosi, felfedező rejtvénysétán vehetnek részt
az érdeklődők. Menetlevél segítségével megadott útvonalat kell majd
bejárni, a kitöltött füzeteket a Győri Látogatóközpontban elhelyezett
„Arrabona évszázadai” gyűjtőládikába kell bedobni április 22. és má-
jus 17. között. A résztvevők közül három játékos jutalomban részesül.
A menetleveleket a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Herman
Ottó utcai és Baross úti épületében, a Győr+Média szerkesztőségé-
ben, a Győri Látogatóközpontban és a Molnár Vid Bertalan Művelő-
dési Központban lehet beszerezni.

A LEGELSŐ TOTÓÉRT LAPOZZON A HÁTOLDALRA!

MIT KELL TUDNI 
AZ ARRABONA ÉVSZÁZADAI
VÁROSISMERETI VETÉLKEDŐRŐL?

1. rész: Totókérdések ütemezése

2. rész: Belvárosi felfedező regisztrált diákoknak 2022. május 6-án, 
győrieknek április 22–május 17-ig. 3. rész: Döntő 2022. május 27-én.



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!
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

Akinek görcsölt már menstruáció alatt a
hasa, annak biztosan bevillant: ugye nem
endometriózisom van?! S hogy mi is ez a
betegség, ahhoz dr. Börzsönyi Ágnes
szülész-nőgyógyász szakorvos, a Győr+
szakértője visz minket közelebb.

ENDOMETRIÓZIS:  SOKAKAT ÉRINTHET 
A REJTÉLYES BETEGSÉG

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás

„Endometriózisról akkor beszélünk, ha a méh
nyálkahártyája (endometrium) a méh üregén
kívül is megjelenik. A kóros helyen lévő méh-
nyálkahártya, mint burjánzó szövet – hasonló-
an a méhen belüli nyálkahártyához – hormon-
érzékeny, ezért követi a menstruációs ciklus
változásait: menzesz alkalmával ebben a szö-
vetben is szöveti szétesés, bevérzés jellemző.
Ám ezekből, a méhüregtől eltérő helyen lévő
szövetcsomókból nem tud kiürülni a menstru-
ációs vér, a jelenléte pedig állandóan károsítja
a környezetet. Steril gyulladást és következmé-
nyes összenövéseket, hegesedéseket okoz,
ami idővel erőteljes fájdalmak létrejöttéhez ve-
zet” – kezdte a doktornő.

Az endometriózis leggyakrabban a következő
helyeken található meg: a kismedence hashár-
tyáján, a méhnyakon, a méhet tartó szalagokban,

a petevezetőben, a petefészkekben és a méh
mögötti üregben. Továbbá előfordulhat a végbél,
illetve a hüvely falában, és érintheti a húgyveze-
téket is. De érintett lehet a húgyhólyag, a méh
izomfala és a medencében futó idegek is.

„Az endometriózis tünetei az elhelyezkedéstől
függően igen változatosak. Közös jellemzőjük a
bizonyos mértékig megfigyelhető ciklikusság. A
petefészken kialakulhatnak az úgynevezett cso-
koládéciszták, amelyek tulajdonképpen véres,
szervülő váladékkal teli tömlők. Ezek azon túl,
hogy fájdalmasak, terméketlenséget is okozhat-
nak” – mondta Börzsönyi doktornő, majd áttért
a kismedencei elváltozások tüneteinek ismerte-
tésére: „Ciklikus vagy tartós alhasi fájdalom, fáj-
dalmas közösülés, a méh izmos falába való ter-
jedések pedig erős menzeszgörcsökkel járnak.
Amennyiben a húgyhólyag is érintett, vizelési fáj-
dalom, véres vizelet és alhasi fájdalom tapasz-
talható. Előfordulhat még a bélrendszer érintett-
sége is, ilyenkor székrekedés, ciklikus hasi fájda-
lom, fájdalmas székelési ingerek és véres széklet
is jelentkezhet.”

A tünetek erőssége többnyire eltérő, függ a
helytől, de az elváltozás kiterjedésétől is. Így le-
hetnek egész gyengék, de előfordulnak akár
extrém súlyos esetek is. Viszont azt leszögez-
hetjük, hogy az endometriózis legfontosabb
jelzése a fájdalom és a meddőség.

„A fent említett fájdalmak idővel tartóssá, sőt
a ciklustól akár függetlenné is válhatnak” –
részletezte a doktornő. „Az endometriózissal
kapcsolatban fellépő gyulladásos szövetreak-
ció szintén oka lehet tartós alhasi fájdalomnak.
A különböző szervek között kialakuló össze -
növések szinte mozdíthatatlan „konglomerá-
tumokat”, szövetmasszákat hozhatnak létre,
amik aztán idült fájdalom forrásául szolgálnak.
Ilyenkor is felléphet fájdalmas vizelet- és szék-
letürítés, illetve ciklusfüggően a vizelet és a
széklet véressé válása is.”

Felmerül a kérdés, hogy honnan eredhet ez a be-
tegség, genetikai, esetleg modernizációs tünet?
„A mai napig nem sikerült pontosan meghatá-
rozni az endometriózis kialakulásának okát, erre
többféle teória is létezik. A legfontosabb a felis-
merése, amelyhez mindenképp szakorvoshoz
kell fordulni. A fentebb taglalt tünetek megjele-
nése esetén nem érdemes halogatni a nőgyó-
gyászunk felkeresését, mert pontos képet csak
alapos kikérdezéssel és vizsgálattal kaphatunk.
A további teendőkről is csak ezek után dönthe-
tünk felelősen!” – hangsúlyozta dr. Börzsönyi
Ágnes, akivel a következő részben tovább foly-
tatjuk az endometriózis témáját. 
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Hogyan válasszunk számunkra előnyös színe-
ket, fazonokat?
A ruhatárunk felépítésének a saját színeink is-
merete az alapja, amelyet színtípuselemzéssel
határozhatunk meg. Bőrünk, hajunk, szemünk
természetes színe, árnyalata alapján különbö-
ző színtípusba tartozunk. Az évszakok jellegze-
tes tulajdonsága szerint négy fő típus létezik: a
tavasz, a nyár, az ősz és a tél, amelyek kevere-
déséből jön létre a tizenkét altípus. Segíthet az
elméleti tudás, de hogy melyik színtípusba tar-
tozunk, arra biztos választ csak a gyakorlat so-
rán kapunk – igazán a színkendők segítenek. 

Milyen alapdarabokra van szükségünk?
A klasszikus alapdarabok között kell lennie töb-
bek között egy fehér ingnek, egy zakónak, egy
szövetnadrágnak, egy jó szabású farmernad-
rágnak, egy fehér pólónak, egy ceruzaszoknyá-
nak. Ezek azok a ruhaneműk, amik soha nem
mennek ki a divatból és ezek minden mással is
kombinálhatók. Ma a leggyakoribb probléma
az, hogy megveszünk egy felsőt vagy egy nad-
rágot, mert megtetszik az üzletben, és otthon
szembesülünk vele, hogy nem tudjuk mivel fel-
venni. Én éppen ezért a kiegészítőkre, a cipőkre,
a táskákra is nagy hangsúlyt fektetek.  

TAVASZI TIPPEK

EGYEDI STÍLUS ÉS KAPSZULAGARDRÓB
Komáromi Mónika stílusos személyiségfejlesztőt kértük meg, segít-
sen eligazodni a tavaszi divatirányzatok között és mutassa be az ideá-
lis kapszulagardrób-összeállítást. 

Divat manapság kapszulagardróbról beszélni.
Miért is jó ez nekünk, és milyen összefüggés-
ben van az alapdarabjainkkal?
Teljesen összefüggnek, az alapdarabok a kap-
szulagardrób alapjai is lehetnek.  A kapszula az,
amikor bizonyos ruhadarabokat válogatunk
össze, például egy hétköznapi kapszulában van
két nadrág, egy szoknya, egy póló, egy ing, egy
zakó, olyan darabok, amelyek egymással na-
gyon jól variálhatók, és ebben benne van a cipő
és táska is. Amikor felveszünk egy fehér pólót,
egy blézert és egy farmert egy sportos cipővel
és átvetős táskával, akkor a lazább stílust kép-
viseljük, de ha ugyanezeket a ruhadarabokat
magas sarkúval és kézitáskával hordjuk, akkor
elegánsnak tűnünk. Minél több darab van a
kapszulában, annál nagyobb a variálási lehető-
sége, hogy milyen szettet hozunk ki belőle.  

Amikor megtaláltuk a színünket, azután csak
azt hordhatjuk? Miközben a trendek, a divat-
színek folyamatosan változnak.
Itt kezdődik a tudatos vásárlás. Az alapszínünk
nem fog változni, de az aktuális divatirányzat-
ból azokat a darabokat érdemes választani,
ami a saját öltözködési stílusunkba belefér.
Megfigyelhető, hogy a tavaszi kollekció már ja-
nuár, február hónapban a boltok polcain látha-
tó, ezúttal a tavasz színei mellett a kék a zöld-
del kombinálva a sláger. Az idei év színe pedig

a „Very Peri”, vagyis a dinamikus kék, egy kis
ibolyavörös élénkítéssel, mely valójában a lila
egy különleges árnyalata.

Én megalkottam a tudatos öltözködés képle-
tét: saját színek, fazonok, stílusok, gardrób-
alapdarabok, kapszulák meglétével nincs fe-
lesleges vásárlás. Egy nő akkor néz ki harmo-
nikusan, ha megvan a saját stílusa, a saját
színe, a megfelelő fazon, és ezek mind össz-
hangban vannak. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: komaromimonika.hu



2022. február 18. 13

Adrienn kislányként is nagyon szerette fi-
gyelni, ahogy anyukája sütött. 

„Reggel sokszor mentünk úgy iskolába, hogy
mire felkeltünk, a friss kalács, a kakaós csiga
már ott volt az asztalon. Anyu engem is bevont,
pici koromtól mindig csinálhattam valamit. A
nyúli nagymamám szintén rengeteget sütött.
Megbűvölten néztem, ahogy húzza a rétest, ké-
szíti a palacsintát, tölti a pitét. Amikor meghalt,
mindenki választhatott valamit a holmijai közül
emlékbe. Én egy dolgot kértem, a nagy gyúró-
deszkát. A nagyim még az édesapjától kapta,
férjhezmenetelekor. A mai napig használom,
olyan jó érzés elővenni és dolgozni rajta.

A mi családunkban szinte mindenki pedagógus.
Ezért egyértelmű volt, hogy én is elvégzem a
tanítóképzőt. Közben megszületett a lányom.
Nem maradtam a tanítói pályán, hanem egy
budapesti kozmetikai cég területi képviselője
lettem. Ott ragadtam tizenkilenc évig. Közben
nyitottunk egy illatszerboltot a belvárosban.
Három évvel ezelőtt, amikor az alkalmazot-
tunk nyugdíjba ment, átvettem az üzletet.
Ahogy telt az idő, úgy éreztem, szükségem
lenne egy olyan tevékenységre, amiben ki
tudok teljesedni. A sütést mindig nagy
örömmel és lelkesedéssel csináltam, s
arra gondoltam, hogy jó lenne többet
tudni róla. Ezért tavaly januárban be-
iratkoztam az utolsó OKJ-s cukrász-
tanfolyamra Székesfehérváron.
Őszig tartott a képzés, aminek
minden pillanatát élveztem. Pe-
dig fárasztó volt, sok idő és
energia ráment, de annyira sze-
rettem csinálni! Ráadásul a sors
olyan kedves embereket sodort
elém az ország minden tájáról,
akikkel remek kis csapatot al-
kottunk. Azóta is biztatjuk és
segítjük egymást, ötleteket, ta-
pasztalatokat cserélünk.”

Adrienn szerint a legfontosabb
az alapok biztos ismerete, ha ez
megvan, akkor nyugodtan próbál-
kozhatunk, kísérletezgethetünk. Ins-
pirációkat nyerhetünk az internetről

Van, aki már ötéves korában tudja, mi szeretne lenni. Van, akiben
később érik meg a hivatás. Czingerné Németh Adrienn két felnőtt
gyermek édesanyjaként és huszonkét év biztos egzisztenciát nyújtó
munka után úgy érzi, most talált rá. 

ÉDES BŰVÖLET
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

is, rengeteg recept és film van, győzzük kivá-
lasztani a legjobbakat. Csak fantáziánk, krea -
tivitásunk szabhat határt alkotásainknak.
Mert egy jól sikerült sütemény valódi alkotás,
amiben nemcsak időnk és energiánk, hanem
szívünk egy darabja is benne van. 

Természetesen ő maga is édesszájú, annyi
kedvenc sütije van, hogy felsorolni se tudja.
Imádja a csokis krémes finomságokat, a kara-
mellt, a macaront, a kelt tésztákat. Másfél éve
kezdett tortákkal foglalkozni családja és barátai
legnagyobb bámulatára és örömére. Édességei
változatosak, ízre és megjelenésre egyaránt.
Ám mégsem elégedett, szeretne továbbfejlőd-
ni, kipróbálni magát egy profi cukrászatban.

S ki tudja, egyszer talán saját műhelyében
készíti majd a nyalánkságokat…



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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ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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 pályázott
munkakör megnevezését.

Lassan kezdődik a böjti időszak, elbú-
csúzhatunk a téli szezonális ételektől,
ezért még használjuk ki a következő két

hetet és főzzünk kocsonyát, készítsünk disz-
nótorost. A hozzávalókat a győri vásárcsar-
nok széles, gazdag kínálatából szerezhetjük
be, kulturált körülmények között.

A húspultokban még bőségesen találni a ko-
csonyához elengedhetetlen hozzávalókat, így
ki-ki ízlése szerint válogathat a disznóköröm,
farok, fül, bőr, nyelv, fej, csülök vagy a füstölt
húsok között. A kocsonya receptje családon-
ként változik, a piacon is jókat vitatkoznak ar-
ról, hogyan is készül, milyen hozzávalókból.
Néhány dologban azonban közösnek kell len-
nie a jó kocsonyának! – hangsúlyozta az egyik
hentes. A legfontosabb természetesen a jó
alapanyag, amit megtalálunk a csarnokban
lévő húsboltokban, aztán az ízes fokhagyma
és zöldségek, amelyek szintén beszerezhetők
a helyi termelőktől. Majd jöhet a lassú tűzön
órákig tartó főzés…

A téli szezon másik nagy kedvenc étele a hur-
ka-kolbász. Itt is igaz, hogy ahány hentes,
annyiféle ízesítésű a termék. Érdemes meg-
kóstolni, hogy a saját szájízünk szerint hol kí-
nálják a legfinomabb töltött árut. Az egyik ős-

A HÓNAP ÉTELEI:
DISZNÓTOROS ÉS KOCSONYA
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

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 

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!

MINDENT A VÁSÁRCSARNOKBÓL!

termelő szerint a hurkát ma már elsősorban
rizzsel készítik, és legfontosabb itt is a minő-
ségi hozzávaló, a fűszerezés azonban tényleg
egyéni, sokan titokként kezelik. Vannak, akik
maguk készítik el otthon a kolbászt, a hozzá
való dagadó, lapocka, comb, zsírszalonna, a
töltéshez szükséges bél szintén frissen be-
szerezhető a henteseknél, valamint az elen-
gedhetetlen házi őrölt pirospaprika is megta-
lálható az árusoknál. A többi alapanyag már
szintén ízlés, szokás dolga. 

Azok, akik a frissen sült hurkát-kolbászt sze-
retnék megkóstolni, szerdán és szombaton a
Dunakapu téri piacon is megtehetik.   

A GYŐR-SZOL Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételt hirdet

ADATRÖGZÍTO
(MELEGVÍZÓRA-LEOLVASÓ)

feladatok elvégzésére.

Feltétel: érettségi vagy szakmunkás-bizonyítvány.

Megbízási szerződéses jogviszony, 
díjazás megegyezés szerint.

Jelentkezési határidő: 2022. február 25.

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

GÉPJÁRMUVEZETO

GÉPI PARKGONDOZÓ

´́ ´́

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

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´́ ´́

KARBANTARTÓ

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

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 • be-
járási költség térítése • hosszú távú munkalehetőség

APannon-Víz Zrt. víziközmű-szolgálta-
tásainak ellátása mellett kiemelt fi-
gyelmet fordít a lakosság tudatos

szemléletformálására, így nagy hangsúlyt
fektetünk vízbázisaink védelmére, az ivóvíz-
zel való takarékoskodásra, továbbá szenny-
vízelvezető rendszereink jogszabály szerinti
használatára is. Társaságunk arra törekszik,
hogy minél több felületen, rendezvényen és

előadáson nyújtson betekintést a víziközmű-
szolgáltatás mindennapjaiba, a kiszolgáló lé-
tesítmények működésébe, valamint a tuda-
tos és felelős vízhasználat világába.

Mindezt már gyermekkorban fontosnak tartjuk
elkezdeni, hisz ekkor alakulnak ki a gyermekek
világról alkotott nézetei, tapasztalatai, amit
visznek tovább a felnőtté válás során. Nem vé-
letlen így az sem, hogy élő példákkal törekszünk
felhívni figyelmüket a felelősségteljes magatar-
tásra, a környezetvédelem fontosságára.

Akik követnek bennünket, már találkozhat-
tak Csövivel, az aligátorteknőssel, akit mun-
katársunk csatornatisztítás közben talált
Győrben még 2013-ban. Valószínűleg ezt a
nem mindennapi teknőst valaki megunhat-
ta és útnak eresztette szegényt, aki így a
csatornában talált menedéket. Csövi azóta
a Xantus János Állatkert Füles Bástyájában
kapott helyet, ahol hozzáértő kezek gon-
doskodnak róla, és ahol bárki kedvére talál-

TALÁLT TEKNŐSBŐL LETT
MEGNYERHETO KABALA
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt. kozhat vele. Ez a teknős mára vízbázisvé-

delmi előadásaink, programjaink állandó
résztvevőjévé vált. Az elmúlt évben számos
alkalommal találkozhattak vele a rendezvé-
nyeinkre kilátogató érdeklődők. 

Csövi mintegy 20 kilogrammos, közel félmé-
teres állat, viszonylag meleg éghajlatot ked-
velő. Meglehetősen nagy tűrőképességű faj-
ról van szó, ezért a szándékosan betelepített
vagy tudatlanságból szabadon engedett pél-
dányai idővel hatalmas károkat okozhatnak a

helyi ökoszisztémákban. Így nagy szerencse,
hogy ráleltünk Csövire, aki már régóta élhe-
tett a győri csatornában.

Ez a felejthetetlen teknős nem mindennapi
történetével válhatott a Pannon-Víz Zrt. ka-
balájává. Az elmúlt közel tíz évben nagy nép-
szerűségnek örvend mind a gyermekek, mind
pedig a felnőttek körében. 
Mivel Csövi a veszélyes fajok közé tartozik,
így csak közvetlen érintkezés nélkül csodál-
hatjuk meg őt. Épp ezért társaságunk megal-
kotta Csövi pihe-puha változatát, hogy bár-
mikor itt lehessen velünk.

Kabalánk első plüsspéldányait nyereményjá-
ték útján most bárki hazaviheti!

Nem kell mást tenni hozzá, mint követni ben-
nünket Facebookon és játszani a meghirde-
tett nyereményjátékon! 

Ki viszi haza Csövit? Játsszon Ön is velünk!

´́
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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.

VILLANYSZERELÉS Győrben
és környékén. Kis munkák is.
Rövid határidővel. 06
20/4026657

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

burkolás, festés, kőműves
munkák, vízvillanyszerelés.
Érd.: 0630/8720564

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

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést válla
lunk. Tel.: 0670/2458931

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo
gozást, lapostetőszigetelést,
falak javítását, festést garanci
ával, engedménnyel vállalok.
Érd.: 0630/3762712.

EGYÉB

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

Kéziszerszámokat, kulcso
kat, fogókat, kalapácsokat,
satukat, műhelyberendezé
seket, kerti szerszámokat
vásárolnék. Érd.: 06
20/4153873

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érd.: 0620/5299861.

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 szerző
déses lakást cserélne 2
2,5 szobás, 5060 nmes,
határozatlanhatározott
idejű, liftes, nádorvárosi,
Marcal III. városrészben
levő bérleményre. (Hirde
tésszám: 708)

rítását, megegyezés szerint.
0670/6750654

Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk. www.huzatmentes.hu
+3630/5209228  

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetválasz
tékkal. Tel.: 0620/2399198

Takács fuvarozás és költözte
tés. Vállalunk még szemét
szállítást és a vele járó taka
rítást precízen. Érd.: 06
30/1812848

Fák, veszélyes fák, tuják kivá
gása, ágdarálás, tuskómarás,
elhanyagolt területek rend
betétele, Győr 30 kmes kör
zetében. 0630/9715932

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

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
rés–szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érd.: 0670/8846838

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,

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

Teljes körű vagy részleges la
kás és fürdőszobafelújítá
sok. Egy kivitelező, kiváló
minőség. Érdeklődni lehet:
0670/5894899

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

• TAKARÍTÓ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
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

A Győri Filharmonikus Zenekar
pályázatot hirdet 
közönségkapcsolati 
munkatárs munkakörbe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• közvetlen kapcsolattartás a Zenekar közönségével
• jegy-, és bérletértékesítés a Zenekar saját hang-

versenyeire, a Richter Terem befogadott előadásaira
• vásárlók teljes körű tájékoztatása a Zenekar

programjairól, jegyekről, bérletekről
• az értékesítéshez kapcsolódó adminisztratív

(adatbázisok-, nyilvántartások kezelése) és
pénzügyi (jegyértékesítési szoftver kezelése,
bevétel kezelése, elszámolása) feladatok ellátása 

Pályázati feltételek:
• felsőfokú végzettség
• középfokú közgazdasági/pénzügyi képesítés
• MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott

szintű ismerete  
• angol és/vagy német nyelv társalgási szintű

ismerete

Bérezés: megállapodás szerint. 
A munkakör legkorábban 
2022. március 3. napjától tölthető be. 

Jelentkezni 2022. február 22-ig lehet e-mailben: 
office@gyfz.hu

A teljes pályázati felhívás a https://gyfz.hu/hu/palyazatok
oldalon olvasható. 



A Koltay és a Gruber család életének részletébe kapunk bepillantást az 1937-es romantikus vígjátékban.
A filmben felejthetetlen alakítást nyújtott Kabos Gyula, Tolnay Klári, Turay Ida és Ráday Imre.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

GYŐRPLUSZ FILMKLUB: ÉRDEKES TÖRTÉNET, FELEJTHETETLEN ALAKÍTÁSOKKAL

A KÖLCSÖNKÉRT KASTÉLY

A forgatókönyv szerint Gruber Menyhért (Kabos Gyula), a vagyonos ten-
gerentúli rokon megérkezik szülőföldjére, Magyarországra. Mivel jól ismeri
népes családja természetét, lányával, Maryvel (Tolnay Klári) már korábban
leszáll a vonatról, és elhíreszteli, hogy teljesen elszegényedve tért haza.
Közben Koltay Bálint (Ráday Imre) terve az, hogy elcsábítja Maryt és meg-
szerzi a hozományt. A fiatalok azonban egymásba szeretnek.

Ebben a filmben hangzik el először a később sokak által előadott „Nem
tudom, az életemet hol rontottam én el, gyógyítgatom a szívemet a ci-
gányzenével” kezdetű nóta, amelynek Kellér Dezső volt a szövegírója és
Sándor Jenő a zeneszerzője. Turay Idához köthető a film egyik legendás-
sá vált poénja. Kató, amikor megkérdezi az édesanyja, hova megy, azt
mondja, hogy levegőzni. Mire az anya rávágja, hogy biztosan a lódok-
torral fog találkozni, nem levegőzni megy. Turay Ida ezt feleli: „Ugyan,
mama. Tudod, hogy ő az én számomra csak levegő.”

www.gyorikonyvtar.hu
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A filmet február 25-én 19.30-tól vetítjük a Győr+ Televízió műsorán,
ismétlése március 6-án 16 órakor lesz.

Február 23. 17.00 
GYŐR MONOGRÁFIA ELSŐ KÖTETÉNEK
BEMUTATÓJA
Kisfaludy Károly Könyvtár – rendezvényterem
(Baross G. út 4., II. emelet)

Február 21. 17.00 
KÖNYVBEMUTATÓK A MAGYAR SZÉPPRÓZA 
NAPJA ALKALMÁBÓL
• Győry Domonkos: Anyám sírása halkul
• Bánki Zsolt: Kicsi hűség
Kisfaludy Károly Könyvtár – muzeális gyűjtemény
(Baross G. út 4.)

Február 22. 14.00 
NEMZETISÉGI KULTÚRÁK MEGISMERÉSE: 
A NÉMET NEMZETISÉG
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtár –
klubhelyiség (Herman Ottó utca 22., földszint) 
A program a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér „A helyi identitás
és kohézió erősítése Győr városában” (TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001) 
projekt keretében valósul meg.

Február 22. 18.00 
MAGYAR SZÉPPRÓZA NAPJA – VENDÉGLŐ 
A PARNASSZUSON – ÍZES IRODALMI EST FOGADÁSSAL
Kisfaludy Károly Könyvtár – rendezvényterem
(Baross G. út 4., II. emelet)

Február 23. 15.00
NEMZETISÉGI KULTÚRÁK MEGISMERÉSE:
A NÉMET NEMZETISÉG
Marcal étteremben (Déry Tibor u. 11/a.)
A program a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér „A helyi identitás
és kohézió erősítése Győr városában” (TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001) 
projekt keretében valósul meg.

2022. február 18. 17
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PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

A magyar széppróza napja alkalmából Győry
Domonkos Anyám sírása halkul című köte-
téről beszélget Sütő Csaba Andrással, Bánki
Zsolt Kicsi hűség című könyvét pedig Szalai
Zsolttal közösen mutatja be február 21-én
17 órakor a Kisfaludy Károly Könyvtárban
(Baross út 4.).  > > >

A Rímes Kávé zenés-beszélgetős est, Baksa
Kálmánné művészeti vezető vendége a Tí-
már Antal vezette Szürkebarát Nótaklub lesz
február 23-án 18 órától a Kristály étterem-
ben (Bartók Béla út 9).  > > >

Feltámadás címmel nyílik az ART World
Egyesület kiállítása február 24-én 17 órakor
a megyei kereskedelmi és iparkamara szék-
házában. Az alkotók: Borbély Károly, Csiz-
madia István, Horváth Ákos, Kovács-Gom-
bos Gábor, Kurcsis László, Kustán Melinda,
Lipovics János, Malasits Zsolt Ferenc, Milu
Milanovich Ildikó, Mózes László, Muzsai Vik-
tória, Szabó Béla, Varga György.  > > >

A Magyar passió című filmet vetítik a Czu -
czor Gergely Bencés Gimnázium dísztermé-
ben (Széchenyi tér 9.) február 24-én 17.30-
tól. A mozi után közönségtalálkozó lesz
Eperjes Károly színész-rendezővel.  > > >

Barátom a természet címmel dr. Alexay Zol-
tán fotóművész kiállítása nyílik február 25-
én 17 órakor a Kisfaludy Károly Könyvtár-
ban. A tárlat ingyenesen megtekinthető
március 19-ig, hétköznapokon 13 és 16 óra
között.  > > >

Varázslatos világunk címmel  V. Bognár Imre
Tivadar, a Győri Fotóklub Egyesület tagja és
Süveges Jusztínia tanár fotókiállítása nyílik
február 21-én  17.30-kor a Bezerédj-kas-
télyban.  A kiállítás március 16-ig látogatha-
tó, hétfőtől péntekig 9–19 óra között.  > > >

FEBRUÁR 19. SZOMBAT

07:15 Híradó – Győr és a régió hírei
07:35 Anna és Berci zöld világa 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Gázfröccs – autós magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Kusztos Endre hagyatéka – portré
10:15 Macskakő – film Somoskőfaluról
11:00 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
16:00 Szelíd növényvédelem a házikertben 
17:00  Kulisszák mögött – színházi magazin
17:30 Credo – katolikus krónika
18:00 Bors néni – jatékfilm
19:10  Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:10 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
21:00 Friends Big Band – jubileumi koncert
22:30 Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

FEBRUÁR 20. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...! 
08:30 Friends Big Band – jubileumi koncert
10:00 A Szulejmán titok – dokumentumfilm
10:50 Csűr-csavar – Pajta Bisztró
11:00 Így látták ők… Hamvas Bélát – dokumentumfilm
15:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
16:00 Dunaparti randevú – romantikus vígjáték (12)
17:05 Nyugdíjas Egyetem – generációk a családban
18:00 Az év sportolója Győrött 2022 – díjkiosztó gálaműsor
19:30 Csoportkép – dokumentumfilm
20:30 Békebeli Budapest – dokumentumfilm
21:30  Kulisszák mögött – színházi magazin
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm

FEBRUÁR 21. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
08:30 Építech – házépítők magazinja
09:30 Tóni bácsi a modellépítő – portréfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (1. rész.)
11:30 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 Építech – házépítők magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 22. KEDD  

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Virtuózok – Jávorkai testvérek 
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 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (2. rész.)
11:00 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Szigetmonostor, a béke szigete 

20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Férfi egészségről fiataloknak és időseknek – Dr. Mosonyi Péter
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 23. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Szigetmonostor a béke szigete 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja (ism.)
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (3. rész.)
11:00 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
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  Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Credo – katolikus krónika
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 24. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Férfi egészségről fiataloknak és időseknek – Dr. Mosonyi Péter
09:45 Egy malomban őrlünk – kisfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (4. rész.)
11:00 Nyugdíjas Egyetem – szennyvíztisztítás napjainkban
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 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

FEBRUÁR 25. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Anna és Berci zöld világa 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Madarassy 70 – portré 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (5. rész.)
11:00 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30  A kölcsönkért kastély – romantikus vígjáték (12) 

Győrplusz filmklub
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MŰSORÚJSÁG FEBRUÁR 19-TŐL 25-IG
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Egyre bővül a Xantus János Állatkert bel-
városi terráriumházának repertoárja. A

lelkes bentlakó protagonisták magas fokú
emberszeretetről tesznek tanúbizonyságot,
nem vetik meg a látványetetéses programo-
kat, de még a kézbevételt sem. Tudják, a lá-
togató jó élményt hoz, hiszen az ilyenfajta
szereplések mindig jutalommal, finom nasi-
val és rengeteg szeretettel végződnek. 

Persze akadnak, akik megvetik az ételen kí-
vüli egyéb földi gyönyöröket. A tengerimala-
cok, hiába tűnnek dögönyözhető kis plüssál-
latnak, nem kifejezetten rajonganak az ölbe
vevésért. Ennek ellenére persze lelkesen
vesznek részt a Bástya körüli teendőkben,
ilyen a tengerimalac-vonat is, amelynek ettől
az évtől menetrendje is kialakul. A győri ál-
latkertben nagy népszerűségnek örvendő
egyik nyári program, a tengerimalacok reg-
geli és esti ki- és bevonulása átterjedt a ter-
ráriumházra is. Persze a malackák eddig is
lelkesen kocogtak felfele a kis sínjükön a reg-
gelijükért, most azonban hozzá kell szokniuk
ahhoz, amivel kinti társaik már békésen élnek
együtt: a rivaldafényhez. A betérő vendégek

TENGERNYI ÉLMÉNY A FÜLES BÁSTYÁBAN
mindennap pontban négykor vehetnek részt
az édes, ütemes kis döcögésen. 

Érdekesség, hogy rendszertanilag semmi kö-
zük nincs a disznókhoz. A tengerimalac szót
magyarul a német Meerschweinchen tükör-
fordításából honosítottuk.  A „tengeri” jelzőt
inkább Európába való bejutásuk, semmint
víztűrő képességük után kaphatták, a „ma-
lac” név pedig visító, sípoló hangjuk okán ma-
radhatott rajtuk. Kedvelt háziállat, azonban
mindig nagyon figyeljünk oda rá, hogy foko-
zottan igényli a társas életet. Semmiképp se
tartsunk egy malacot, mindig legalább
ketten éljenek együtt. A tengerimala-
coknál arra is oda kell figyelni, hogy
rágcsáló lévén rendkívül szapora jó-
szág. Ellentétes neműeket együtt
tartva hipp-hopp máris több mala-
cunk lesz, mint amennyit valaha sze-
rettünk volna. 

A Füles Bástyába nemrég költözött be
egy rendkívül érdekes teremtés: egy
csupasz tengerimalac. A kopasz tengeri-
malac régi laboratóriumi kutatások ered-

ménye. A legfeltűnőbb érdekesség, hogy
foltjai ugyanúgy kitűnnek, mint szőrmókos
társaié, de így bolyhok nélkül meglehetősen
szórakoztató jelenség. Legyenek részesei
önök is a tengerimalacok életének a Füles
Bástyában! A gőzös mindennap pontban
délután négykor indul.  A vágány mellett,
kérjük, vigyázzanak! (x)
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Szerző: Pécskai István
Fotó: Facebook/Priskin Tamás

„Az egyik szemem sír, a másik nevet. Termé-
szetesen testvérként örülök, ha az öcsém jól
játszik, és betalál, de mivel most ezt a csapa-
tom ellen tette, s részben ezért nem tudtunk
nyerni, csalódott voltam – árulta el a Győr+
Médiának Priskin, aki korábban csapattársa
volt Vankónak. – Szerettem vele együtt játsza-
ni, és nagyon sajnáltam, hogy eligazolt az ETO-
tól. Ettől függetlenül a kapcsolatunk továbbra
is ugyanolyan, mint korábban, jó testvérek va-
gyunk. Az élet minden területén támaszt nyúj-
tunk egymásnak.”

A 27 esztendős Vankó mindig is hallgatott a
bátyja tanácsaira, hogy minél jobb focistává vál-
jon. „Az már a pályafutása elején látszott, hogy
tehetséges, és sokra viheti, igyekeztem őt min-
dig hasznos tippekkel ellátni. Sajnálom persze,
hogy most nem az NB I.-ben játszik. Sok fóru-
mon említette, hogy egyfajta példaképként
szolgáltam számára, ami természetesen na-
gyon jólesik. Mindennap beszélünk telefonon,
amikor pedig csak tudunk, személyesen is ta-
lálkozunk. Igyekszünk sok időt együtt tölteni,
noha most már nem ugyanabban a klubban
szerepelünk. Egyébként mindketten lányos
apukák vagyunk, így ezen a téren is tudunk egy-
másnak jó tanácsokat adni. Mindenben segítjük
egymást a testvéremmel” – mesélte Priskin.

PRISKIN TAMÁS: MINDENBEN SEGÍTJÜK
EGYMÁST A TESTVÉREMMEL

Különleges mérkőzést játszott Priskin Tamás a labdarúgó-NB II. legutóbbi fordulójában a Budaörssel
szemben. Az ETO FC 63-szoros magyar válogatott támadója a testvérével, Vankó Imrével nézett farkas-
szemet, aki az ellenfelet erősíti. Érdekesség, hogy Priskin és a korábban ugyancsak a győrieket erősítő
Vankó is gólt szerzett a 2–2-vel zárult mérkőzésen.

A 35 éves csatár nagy álma, hogy ismét az NB
I.-ben lépjen pályára az ETO-ban. „A tulajdo-
nosváltást követően nemcsak a szurkolók, ha-
nem mi, játékosok is nagyon optimisták va-
gyunk. Úgy vélem, szép jövő előtt áll a klub. Nap

mint nap azért dolgozunk, hogy sikerüljön visz-
szatérnie az ETO-nak oda, ahova tartozik, az
élvonalba. Pályafutásom megkoronázása len-
ne, ha ismét ETO-mezben léphetnék pályára az
NB I.-ben” – tette hozzá a focista.
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„A GYAC elnöksége és a városvezetés is egyetértett
abban, hogy az egyesület sportolói létszámának nö-
veléshez elengedhetetlen, hogy eredményes felnőtt-
versenyzőket igazoljunk, akik példát mutathatnak a
fiataljainknak, és még vonzóbbá teszik a GYAC-ot. At-
létikában, evezésben és tornában ez már korábban is
így volt, és ezek a szakosztályok kiemelkedően magas
létszámmal rendelkeznek. Ungvári Attila örömmel
mondott igent a megkeresésünkre, remélem, hogy a
következő olimpián képviseli majd Győrt és a klubun-
kat, Attila szerződése a párizsi ötkarikás játékokig
szól" – beszélt a versenyző leigazolásáról Papp Osz-
kár, a Győri Atlétikai Club elnöke.

„Az elmúlt öt évem kicsit hányattatott volt, a hosszú
olimpiai felkészüléssel, a kvalifikációval a sérülések-
kel és mindennel együtt, de nem akartam váltani. A
tokiói játékok előtt is volt lehetőségem Győrbe jön-
ni, de az nem lett volna fair a ceglédi klubommal
szemben. A történet végére most került pont, úgy-
hogy végre itt vagyok. A fő célom a jövőben az olim-
piai részvétel, amit nagyon nehéz lesz kiharcolni. A
judóban nem lehet azt mondani, hogy valaki 25
évesen túl fiatal, vagy 35 évesen túl öreg. Minden-
kinél más az ideális kor, amikor a legjobbat tudja
nyújtani. Természetesen 33 évesen nem a mezőny
újoncai közé tartozom, viszont olyan erőben érzem
magam, hogy joggal várhatok sokat magamtól, és
biztos vagyok benne, hogy az elittel is fel tudom
venni a versenyt, így remélem, ezt 2024-ben Pá-
rizsban is be tudom mutatni" – nyilatkozta Ungvári
Attila a Győr Plusznak.

Minden kedden, szerdán és csütörtökön egy új ja-
pán mester irányításával dolgozik együtt a szűk
olimpiai keret a válogatottnál, Ungvári Attilával a
soraiban. A fennmaradó időben Győrben edz majd
az Európa-bajnoki bronzérmes sportoló. 

„Amikor csak lehet, itt készülök az Olimpiai Sport-
parkban a klubommal. Szeretném, hogy a gyerekek
lássák, hogy egy felnőtt olimpikon hogyan tud bele -
állni a munkába, és hogy harminc felett is lehet ke-
ményen dolgozni és sikereket elérni" – tette hozzá
Ungvári.

OLIMPIKON CSELGÁNCSOZÓT IGAZOLT A GYAC 

UNGVÁRI ATTILA GYŐRBEN
FOLYTATJA PÁLYAFUTÁSÁT
A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes és olimpiai résztvevő cselgáncsozó
Ungvári Attila a Győri Atlétikai Clubhoz igazolt. A 33 éves sportoló eddigi pályafutá-
sa során egyetlen klub, a Cegléd VSE színeiben versenyzett, de úgy érezte, most
jött el az ideje annak, hogy váltson, így elfogadta a GYAC szerződési ajánlatát.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Ács Tamás

A GYAC célja az is, hogy a közeljövőben ne csak az
utánpótlás korosztályokban, de a felnőttek mezőnyé-
ben is tudjon olyan sportolókat felvonultatni, akik a
klubban nevelkedtek. Az egyesület most tizenkét te-
hetséges fiatalnak ad egy olimpiai felkészülési prog-
ram keretében ösztöndíjat, havi anyagi támogatással.

„Ezek a fiatalok már rászolgáltak a bizalomra. A súly-
lökő Horváth Márk például U23-as világbajnoki részt-
vevő, a gyalogló Torma Anett is jó úton jár a párizsi
olimpia felé, de említhetném a Mészáros Krisztofer
nevével fémjelzett tornászokat, vagy az evezős Szabó
Bencét, aki a klub történetében először nyert Euró-
pa-bajnokságot. Az út, amin járunk, jó, ezt az irányt
én szeretném is tartani" – mondta Papp Oszkár, aki
Ungvári Attila érkezésével egy időben azt is bejelen-
tette, hogy újabb szakosztállyal bővült a GYAC.

„Hosszú tárgyalás végére tettünk pontot. A Bercsényi
DSE asztalitenisz-csapata beolvad a GYAC-ba, így egy
újabb győri sikersportág kerül a szakosztályaink közé.
Ők természetesen maradnak a megszokott csarno-
kukban, a Club Arénában, hiszen az a bázis a sportág
egyik legjobban felszerelt, minden igényt kielégítő
otthona. Létszámunk negyven-ötven fővel nő, de a
GYAC név vonzó, így bízunk benne, hogy tovább tud
gyarapodni az asztaliteniszezők száma. A Vígh Zsolt
vezette csapatnak több paralimpiai résztvevője is van,
mi abban is támogatjuk őket, hogy 2024-ben még
több para-asztaliteniszező lehessen olimpikon győri
színekben" – tette hozzá a klubelnök.

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.

Sertéslapocka

Akció: február 18—24.

899 Ft/kg

Tchibo Family kávé

SZÉP-kártya-elfogadóhely

1499 Ft/kg

Magyar alma

Fôtt csécsi paprikás szalonna
Palcsó Zoltán Kft.

250 g, 2196 Ft/kg

Húsos császárvég 999 Ft/kg
Sertés puhaszalonna 599 Ft/kg

Cherry Queen desszert
125 g, 5992 Ftkg

1049 Ft/db helyett

749 Ft/db

549 Ft/db

Finlandia vodka 1 l

199 Ft/kg

5399 Ft/db

Regina eü. papír, 24. tekercs, 
3 rétegû

949 Ft/cs

39,54 Ft/db



1. A Képes Krónikában írták: a Géza fejedelem ha-
lála után kitört hatalmi harcban István győzött és
megszilárdította az új keresztény magyar államot.
Az ellene fellépőt megölték, négy részre vágatták.
Egy részét a győri kapuhoz küldték. Ki szerette vol-
na megszerezni a hatalmat?

1 Ajtony vezér
2 Csanád vezér
X Koppány vezér

2. Szent István király Asztrik apátot Rómába küldte,
ahol 1001-re tehető, hogy II. Szilveszter pápa alá-
írta a győri püspökség alapításáról szóló okiratot.
Hol épült fel a győri püspökvár?

1 Káptalandomb
2 Kiskúti liget 
X Széchenyi tér

3. A Medgyessy Ferenc készítette Szent István ki-
rály-szobor 1960-tól látható Győrben. Hol állítot-
ták fel?

1 A Duna-parton
2 A Marcal-parton
X A Rába-parton

4. Ottokár cseh király 1271 áprilisában nagy sere-
get indított Magyarország ellen. V. István serege a
győri vitézekkel együtt május 21-én győzött, Bé-
csig üldözték a cseh sereget. A király megjutalmaz-
ta Győrt. Mi volt az adomány?

1 Szabad királyi város rang
2 Királyi város rang
X Megyei városi rang

5. 1526-ban a mohácsi csatában vesztette életét Pak-
si Balázs győri püspök. A török győzelem után 1529
szeptemberében nagy haddal vonultak Bécs irányába.
Lamberg Kristóf győri várkapitány felkészült a sereg
fogadására. Mit tett a veszélyes helyzetben?

1 Megerősítette a középkori várat
2 Katonákat toborozott
X Felgyújtotta a várat

6. A vár átadása után négy évvel a Fehérvári kaput
petárdával robbantották be. Pálffy Miklós, Schwar-
zenberg Adolf és Eörsi Péter katonáikkal kiűzték a
törököt. Pontosan mikor lett szabad Győr?

1 1598. március 5.
2 1598. március 21.
X 1598. március 28.

7. 2021-ben ünnepeltük a város 750. évfordulóját.
A kutatók új ismereteket közöltek a megjelent
könyvekben. Az egyik a győri vár építéstörténetét
írta meg az új kutatások alapján. Mi a könyv címe?

1 A dunai vár története
2 Győr vára – Erődváros a Rába partján
X A felépült győri vár

8. A törökök kiűzésének örömére ausztriai telepü-
léseken hálakeresztet állíttattak a hős harcosok
tiszteletére. Ezt a hagyományt felelevenítve, a vá-
ros 750. évfordulóján hálakeresztet állíttattak a vá-
rosban. Hol látható?

1 Batthyány téren
2 Dunakapu téren
X Városház téren 

9. 1743. március 6-án Mária Terézia kiadott kivált-
ságlevele Győrt a szabad királyi városok sorába
emelte. Ekkor adományozta a város barokk címe-
rét. Ki látható a címerben?

1 I. Szent István király
2 ll. István király
X Vértanú Szent István

10. Ecker János győri polgár 1823-tól 1852-ig vezetett
német nyelvű naplójából az 1847-től 1850-ig terjedő

rész maradt fenn, mely magyarul is olvasható. Így
megismerhetjük, mi történt március 15-én Győrben.
Hol volt Ecker János lakóháza, amit emléktábla díszít? 

1 Arany János utca
2 Kazinczy utca
X Király utca

11. A Poeltenberg Ernő tábornok vezette VII. hadtest
vereséget szenvedett Haynau táborszernagy túlerő-
ben lévő erőitől 1849. június 28-án. Klapka György
visszavette a császáriaktól Győrt 1849. augusztus 1-
jén, s két hétig szabad lett a város. Jókai Mór melyik
regényében emlékezik meg e hadi sikerről?

1 A mi lengyelünk
2 Névtelen vár
X Az új földesúr 

12. Győrben 1948-ban a forradalom 100. évforduló-
ján az aradi vértanúkról utcát neveztek el. Hány utca
emlékeztet a nemzeti tragédiára?

1 7 
2 13 
X 14

13. Az 1956-os forradalom és szabadságharc első
három győri áldozata október 25-én halt mártír -
halált a városi börtönnél. Kik voltak ők?

1 Halász Ödön, Máté Mária, Szabó Béla
2 Földes Gábor, Szigethy Attila, Török István
X Gulyás Lajos, Molnár Mária, Nagy Imre 

13+1. Mikor tartották az első önkormányzati
választást Győrött?

1 1990. szeptember 10. és szeptember 24.
2 1990. szeptember 30. és október 14.
X 1990. október 21. és november 3.

CSAPATNÉV: ............................................................................................

..................................................................................................................................

ISKOLA: ........................................................................................................

..................................................................................................................................

BEKÜLDŐ NEVE: ................................................................................

..................................................................................................................................

TELEFONSZÁMA: ..............................................................................

E-MAIL VAGY LAKCÍM: ..............................................................

..................................................................................................................................

DIÁKOKNAK

GYŐRIEKNEK

1. 

Beküldési határidő: március 1.

VÁROSTÖRTÉNET
Készítette: Orbánné dr. Horváth Márta helytörténész

TUDNIVALÓKÉRT LAPOZZON A 8. OLDALRA!


