


datlan gazda. Azaz négylábú barátunkat nem-
csak etetni, itatni, kozmetikáztatni kell, hanem
betartani a rájuk vonatkozó előírásokat. Tehát,
póráz nélkül egy tapodtat se!  
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Póráz nélkül egy tapodtat se! Vagyis a kö-
zösségi és közterületeken a kutyát csak
póráz, illetve hám használatával lehet sétál-

tatni. A rendelkezés ugyan nem újkeletű, ám van-
nak, akik vagy nem ismerik, vagy nem tartják be.  

„Pedig a pórázhasználat nemcsak a szökés
megakadályozása miatt szükséges, hanem
azért is, hogy megvédjük az embert és az álla -
tot” – mondja Királyfi Péter, a Polgármesteri
Hivatal ellenőrzési referense. Fajtától, nemtől,
viselkedésmódtól, a kutya súlyától, nagyságá-
tól és mentalitásától függetlenül kötelező! Ez
alól csak a bekerített kutyafuttatók és a kutya-
futtatásra kijelölt területek képeznek kivételt.
Ilyen például a nádorvárosi köztemető mellett
lévő üres terület, Marcalvárosban a kiserdő,
Révfaluban a Mosoni-Duna partjának egy ré-
sze. Természetesen, ha itt gyalogos, kiránduló,
futó vagy egyéb sportot űző személlyel talál-
kozunk, szintén ajánlatos megkötni ebünket.
Bár ezt jogszabály nem írja elő, de becsületbeli
kötelesség – lenne – véli a referens. A póráz
használata azért is indokolt, mert az egymással
játszó kutyák is maradandó sérüléseket okoz-
hatnak egymásnak. Aki pedig mindezek ellené-
re sem használja a pórázt, szabálysértést követ
el, ami bizony büntetéssel járhat.

KUTYATARTÓK 
RÖVID PÓRÁZON

Szintén állandóan visszatérő probléma a ku-
tyaürülék, eltakarítása a közterületekről
ugyancsak kötelező feladat, melynek elmu-
lasztásával köztisztasági szabályt sért a gon-

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

Már működik az az érzékelős jelzőlámparendszer a Szalay
Imre–Liget- és Nyár utca kereszteződésében, amelyet a
balesetveszély miatt vált fontossá kiépíteni. Működik a
lámpa, de még csak a próbaüzeme indult be, azonban eb-
ből a közlekedők semmit sem éreznek, csak a szakembe-
reknek fontos, hogy teszteljék és finomhangolják a lám-
pák beállítását. 

2017-ben az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal kapcso-
latosan alakították ki ezt a csomópontot, már akkor meg-
tervezték a jelzőlámpás kiépítést, így bizonyos „alépítmé-
nyek” elő voltak készítve a fejlesztéshez. Az újvárosi cso-
mópont jelzőlámpássá alakítása 90 millió forintból, részben
önkormányzati forrásból, részben a Győri Útkezelő Szerve-
zet 2021-es saját forrásainak terhére valósult meg.

MŰKÖDIK AZ ÚJ JELZŐLÁMPA
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter
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PILLANATOK
HÚSVÉT FÉNYÉBŐL
BOGNÁR ISTVÁN SZEMINÁRIUMI LELKIIGAZGATÓ,
TEOLÓGIAI TANÁR GONDOLATAI

A nagyböjtben 40 napon át, az imádság, az alamizsna
és a böjt eszközeivel igyekeztünk lelkileg megtisztulni
és újjászületni. Most, a húsvéti szent három nap kö-
zepén arra hívom a kedves Olvasót, pillantsuk át
együtt ezt a legszentebb hetet, annak utolsó napjait.

Lelki zarándokutunkon Jézussal együtt érkezzünk meg
mi is a szent városba, Jeruzsálembe, hogy ott készüljünk
elő a húsvéti ünnepre. Vajon ki is vagyok én valójában a
Jézushoz való viszonyomban? Nagycsütörtökön ott kell
lennem az utolsó vacsora termében, de az Olajfák he-
gyén is, ahol Jézus vérrel verítékezik, s én megígérem,
hogy legalább egy órát virrasztok majd Vele. Nagypén-
teken Jézussal együtt járom a keresztutat, és ott állok
majd Máriával és Jánossal a kereszt alatt is, egészen a
kereszthalálig. Nagyszombaton pedig ott leszek Vele a
halálos csend óráiban, a sziklasír magányában, a feltá-
madás mindent megújító csodájára várva. Az Úr Jézus
példája arra tanít, hogy mindig az Isten csendjéből és
jelenlétéből kell elindulnunk és újjászületnünk. Ha Vele
együtt meghalunk, Vele együtt élni is fogunk. Ne fe-
ledjük, Jézus épp legyőzetve győz: halálával győzi le a
halált, és teremti újjá az életet.

Húsvétvasárnap hajnalban ott leszek a sírnál a feltáma-
dás első tanúival, az asszonyokkal, majd az apostolokkal,
s ott leszek az emmauszi úton a tanítványokkal, hogy
végre találkozzunk feltámadott és megdicsőült Urunkkal!
A méltán híres kunszigeti Krisztus-keresés hagyománya
csodálatosan megjeleníti, hogyan válik a még sötétben
induló keresztút a hajnal fényeiben pompázó, felkelő nap
diadalává, a feltámadás csodálatos tanújává.

Segíts, Urunk, hogy ezekben a szent napokban, közös
lelki zarándoklásunk idején tudjunk pazarló módon időt,
energiát és belső figyelmet fordítani a Veled való élő ta-
lálkozásra, szereteted szemlélésére, feltámadásod és
megdicsőülésed valóságos megtapasztalására!

Fotó: Ács Tamás

Az 1944-es vagongyári bombázások áldozataira emlékeztek Révfaluban. Április
13-án nemcsak az angolszász gépekből lehulló bombák gyilkoltak. A menekü-
lőket a bombázókat kísérő vadászgépekből halomra géppuskázták, melynek so-
rán 564-en haltak meg, 1132-en pedig megsebesültek. A koszorúzáson részt
vett Morvay László polgármesteri megbízott, Rosta S. Csaba építész, az emlék-
hely ötletadója és Takács Krisztián önkormányzati képviselő. A képviselő párhu-
zamot vont a 78 évvel ezelőtti pusztítás és az orosz–ukrán háború között: „A
mostani eseményeket látva, még jobban átélhetjük elődeink szenvedését, ezért
is kell mindenkor nemet mondanunk a háborúra” – hangsúlyozta.

Fotó: Marcali Gábor

A feltámadás ünnepén az áhítat mellett aktív pihenést, emlékezetes, tojás-
kereső örömöket a gyermekeinknek, sok locsolót, piros tojást, sonkát, ro-
konlátogatást, nyugodt városi sétákat, otthoni és baráti beszélgetéseket kí-
vánok. Élő nyulat ne ajándékozzunk! Jó időt nem ígérnek nekünk, de a jókedv
rajtunk múlik. Boldog húsvéti ünnepeket!

Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Fotó: O. Jakócs Péter

ÁLDOTT ÜNNEPET!
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AKáptalandomb tavaly márciusa óta viselheti a nemzeti emlékhely megtisztelő címet.
A győri Káptalandomb és a vár megmaradt részei nemzeti emlékhelyet jelölő sztélé
ünnepélyes felavatására április 22-én, pénteken 10 órakor kerül sor a Káptalandomb

tövében, a Dunakapu tér felőli felhajtónál. Győr belvárosának lelki, szellemi örökségben gaz-
dag helyszíne, különleges hangulatú, a város múltjából hihetetlen gazdagságot őrző város-
rész, ahol a szakrális, a történelmi és a kulturális kisugárzás sajátos módon tapintható. A
győriek, az idelátogatók, a zarándokok szakrális központként azonosítják, kiemelve az itt őrzött
három szent ereklyét – Szent László- hermát, a Könnyező Mária-kegyképet és Boldog Apor
Vilmos szarkofágját – háromszoros búcsújáró helyként tisztelik. 

Lassan véget érnek a 3,5 éve zajló munká-
latok a győri székesegyházban, hátra van
még a karzati és karzat alatti területek

megújítása, az új orgonaház megépítése, vala-
mint visszakerülnek helyükre a restaurált mellék-
oltárok és a káptalani sekrestye bútorzata. Egy
éven át volt beállványozva a templomtér, nem
volt látható a boltozat és a főhajó nagy része sem,
ez most már teljes pompájában megcsodálható.

„Érdekesség, hogy két győri mester keze nyo-
ma is ott van a székesegyház művészeti emlé-
kei között. Az egyik Schima Bandié, aki a ’30-
as években mindegyik zárban otthagyta böl-
cselkedő feliratait az utókornak. Még remény-
kedünk egy időkapszulában, amelyet talán az

utolsó zár kinyitásával megtalálunk, ebben le-
het Schima Bandi fő művének rejtett utalása. A
másik győri művész Borsa Antal, aki 1950-es
évek elején végzett felújítást a székesegyház-
ban. Most el kellett tüntetnünk az akkori res-
taurálását, mert annyira elöregedett, koszos
volt és rossz minőségű a festékréteg. E réteg
alatt azonban megtaláltuk az eredetit, ezt állí-
tottuk helyre, de néhány részletben meghagy-
tunk a Borsa munkájára utaló jegyeket. A szen-

KÁPTALANDOMB – KÜLÖNLEGES HANGULAT ÉS KISUGÁRZÁS

A győri székesegyház főhajójából a napokban kikerült az állványzat, már teljes tágasságában, restaurált,
megújult szépségében látható a templomtér, így a húsvéti ünnepi szentmisék is zavartalanul zajlanak
majd. Akik a Káptalandombon járnak, láthatják, hogy jelenleg a bazilika külső megújítása történik.

IDŐKAPSZULÁK KERÜLTEK ELŐ A SZÉKESEGYHÁZBAN

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

télyben az ő „aláírásaként” elhelyezett két képi
sziporkát: az egyik egy festőedény benne ecse-
tekkel, mellette Borsa szemüvege, a másik pe-
dig egy szemüveges puttó” – tájékoztatott
Gyarmati András főrestaurátor.  

Három időkapszulát találtak a munkálatok
során, amelyeket dokumentáltak, majd visz-
szahelyezték oda, ahonnan előkerült. Az
egyik ilyen kapszula az 1865-ös felújításhoz
kötődik, az egyik puttó üreges hátsó részében
fedezték fel: az aranyozók, a faragók nevét
rejtette egy papír.

Tavaly ősszel kezdődtek a munkálatok a székes-
egyház homlokzati kőfelületein. Elsőként a hom-
lokzat szemcseszórásos tisztítását végezték el.
„A legnagyobb probléma a korábbi műköves ki-
egészítések leválása a felületről, ami alatt egy
porló, sok esetben mélységében is károsodott
réteget találtunk. Ennek oka a fertőrákosi kőbá-

nyából származó durva mészkő természetes,
valamint a környezetszennyeződés által felgyor-
sult romlásában keresendő. A keleti homlokzat
egyik érdekessége, hogy a templom legkorábbi
kőfelülete is itt található, az északi oldal apszi-
sában román kori kváderek is vannak, valamint
egy római sírkövet is beépítettek. Ilyen római kö-
vekkel az északi homlokzat támpilléreiben is ta-
lálkozhatunk, ezek anyaga édesvízi kemény
mészkő, és valószínűleg a Káptalandomb korábbi
római kori szentélyéből származnak” – mondta
el Zahora András kőszobrász-restaurátor mű-
vész, műemléki szakértő.

A keleti, első menetben beállványozott neoro-
mán homlokzat köveinek restaurálása a porló fe-
lületek szilárdításával kezdődött a kőanyaghoz
kifejlesztett speciális vegyszerekkel. A restaurált
kőfelületeken egy hidrofób kezelést is elvégez-
tek, ami által hosszabb védelmet kapnak az idő-
járásnak erősen kitett homlokzati felületek.

SZEMÜVEGES PUTTÓ ÉS BÖLCSELKEDŐ FELIRATOK

A TERVEK SZERINT ŐSZRE
TELJES POMPÁJÁBAN 
LÁTHATJUK A MEGÚJULT 
SZÉKESEGYHÁZAT
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A Rotary Club Győr díszvacsorával ünnepelte meg elődjének, a Győri
Rotary Club megalapításának 90. évfordulóját. Az ünnepség jóté-
konysági célt is szolgált, az ukrajnai háborús helyzetre tekintettel, a
rendezvény bevételét, 300 ezer Ft-ot a klub a kárpátaljai telefonos
lelki segélyszolgálat részére adományozta. A Győri Rotary Club
1932. április 10-én, Magyarország nyolcadik ilyen szervezeteként
alakult meg, ahol ott volt a Rotary International európai főmegbí-
zottja, továbbá dr. Hegedűs Lóránt nyugalmazott pénzügyminiszter,
Kresz Károly, a társadalombiztosítás igazgatója és Gróf Apponyi An-
tal is. A mai Rotary Club Győr 1993-ban alakult újjá, s az elődök ha-
gyományait követve végzi közéleti és társadalmi tevékenységét.

„Édesanyám virágosat álmodtam, napraforgó-
virág voltam álmomban” – olvasható a forgat-
ható verstáblán például egy Ágh István-idézet.
A két méter hosszú, vandálbiztos tervezésű,
rozsdamentes acélból készült táblán 12 kisebb
tábla kapott helyet, egyik oldalán a költő arc-
képével, másik oldalán a nevével és egy ismert
versidézetével. A versfal körbejárható, a táb-
lácskák forgathatók.

„A költészet napja apropóján saját képviselői
keretemből készíttettem el a táblát, a Kodály
Zoltán utca forgalmas szakaszán, a buszmeg -
állónál helyeztük el. Fontosnak tartom, hogy
minél többen megismerjék költőinket, és hogy
sose felejtsük el remek íróinkat, hogy szánja-
nak néhány percet a versekre” – hangsúlyozta

ÚJABB ÉRTÉKKEL GAZDAGODOTT ADYVÁROS

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Tizenkét magyar költő nevét és
legnépszerűbb verseiknek idéze-
tét tartalmazza az a forgatható
tábla, melyet a magyar költészet
napja alkalmából helyeztek ki a
Kodály Zoltán utca 2/C épület elé. 

Radnóti Ákos alpolgármester, a terület önkor-
mányzati képviselője.

A verses tábla talapzatát újonnan alakították
ki, szép környezetbe került, korábban a terüle-
tet már megújították, cserjéket, virágokat ül-
tettek, padokat helyeztek ki. Radnóti Ákos
olyan költőket választott a bemutatásra, akik

amellett, hogy számára kedvesek, elismertek
és fontosak a magyar irodalomban, és hozzájuk
keresett népszerű idézeteket. Így a táblán lát-
hatjuk Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezső, Cso-
óri Sándor, Arany János, Tóth Árpád, Nagy Lász-
ló, József Attila, Ágh István, Weöres Sándor, Pe-
tőfi Sándor, Kányádi Sándor, Babits Mihály arc-
képét, valamint a tőlük származó idézeteket.

Forgatható verses tábla a Kodályon

Versszekér elnevezéssel – a magyar költészet napján verses kí-
vánságműsorral várták a Győri Nemzeti Színház művészei a köl-
tészetet kedvelőket a teátrum előtt. Az arra járók többek között
Zakariás Zalánt, a Győri Nemzeti Színház művészeti vezetőjét,
Agócs Judit színésznőt, Rupnik Károly és Pörneczi Attila színészt
kérhették meg, hogy szavaljanak el egy-egy verset.



KÉSZÜLJÜNK TUDATOSAN
AZ IDŐSKORRA
A társadalmunk átlagéletkorának és a várható
élettartamnak a folyamatos növekedése egyre
nagyobb kihívást jelent nem csak a szociális el-
látórendszer számára, de a családoknak is.
Ezért is fontos, hogy tudatosan, tervezetten
készüljünk fel az időskorra, hiszen ezzel nem
csak a saját mindennapjainkat könnyíthetjük
meg, hanem a családtagjainkét is. 

A minőségi időskorra való felkészülés során sok
mindent végig kell gondolnunk. Ezek közül is az el-
ső helyen áll, hogy mit szeretnénk megőrizni a ko-
rábbi mindennapjainkból, és mit szeretnénk más-
képp csinálni vagy éppen elhagyni. A kulcsszavak
legtöbbünk számára a pihenés, valamint az
egészség, az aktivitás és az önállóság minél to-
vábbi megőrzése. Nagyon fontos, hogy a munka
világát elhagyva, ne kerüljünk „légüres térbe”,
megmaradjanak a társas kapcsolatok, legyenek
céljaink, legyen miért felkelnünk reggel, és tovább-
ra is tartalmasan töltsük a mindennapjainkat.
Egészségünk megőrzése érdekében figyeljünk
oda a táplálkozásra, a mozgásra, valamint a
mentális egészségünkre. A fizikai és szellemi ak-

tivitás, a környezetünk iránti érdeklődés fenntar-
tása, a nyitottság az új dolgok felfedezésére az
egyik kulcsa a méltó és derűs időskornak. 

A család jelenléte mellett nagyon fontos a kor-
társ közösséghez tartozás, a velük közös prog-
ramok, kirándulások, beszélgetések. Amíg erőnk,
egészségünk engedi, segítsük a családtagjainkat
és a környezetünkben
élő támaszra szoruló
embereket. A kölcsönös
gondoskodás és szere-
tet rengeteget jelent,
könnyebb a testi és a
lelki egészséget is
megőrizni ilyen lég-
körben. Az örege-
déssel persze
nehézségek is
járnak, s erre is
fel kell készülni,
de közben ne
hagyjuk, hogy
ezek uralják az

időskorunkat. Fontos időben végiggondolni és a
családdal közösen is átbeszélni, hogy mi történ-
jen, ha már segítségre szorulunk önmagunk ellá-
tásában, tájékozódni kell a lehetőségekről és
megtervezni a lépéseket. Tudatosan végig kell
gondolni, hogy milyen módon tud minket a csalá-
dunk támogatni, ki az, aki szükség esetén a fizikai
ellátásunkban is segédkezni tud, illetve milyen
egyéb ellátási formákat tudunk, szeretnénk majd

igénybe venni. Ha segítségre van szükségünk,
bizalommal fordulhatunk az Egyesített

Egészségügyi és Szociális Intézmény szak-
embereihez, akik készen állnak arra,

hogy az időskorban jelentkező
problémákban, kihívásokban a
segítségünkre legyenek.

A „Gondoskodjunk közösen”
című SKHU/WETA/2101/
4.1/004 azonosító számú
projekt az Interreg V-A Szlo-

vákia–Magyarország Együtt-
működési Program Kisprojekt
Alap keretében valósul meg. 
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Három kilométeres tanösvényen élvezhetjük az öreg tölgyes jó levegőjét, hangulatát – tudtuk meg Szekeres
Györgytől, a polgármesteri hivatal környezetvédelmi osztályának referensétől.

Győr védett természeti értékeinek sorába
emelte a közgyűlés a „szentiváni tölgyeser-
dő”-t. Ez a különleges, majdnem hét hektá-
ron elterülő élőhely Győrszentiván lakott te-
rületeitől nyugatra, a 813. sz. főút és az Au-
diba vezető út csomópontjának közelében
található.

A terület szinte teljes egészét alkotó tölgyes-
erdő déli peremén természetközeli homok-
pusztagyepek maradtak fenn, élőhelyet bizto-
sítva számos fokozottan védett, valamint vé-
dett növény- és állatfaj számára. Itt található a
környék legnagyobb összefüggő pusztai árva-
lányhajas területe is.

A látogató számára azonban a terület leg-
szebb tájképvédelmi értéke tűnik fel elsőként,
a több mint 150 éves kocsányos tölgyek, me-
lyek méteres törzsátmérővel, terebélyes

lombkoronájukkal különleges látványt és ér-
téket jelentenek. Olyan ágrendszer és korona-
méret alakult ki számos egyeden, mely önma-
gában is csodálatra méltó. 

A területről – a madarakon kívül – 22 védett
fajt találtak. A madarak esetében pedig 36 vé-
dett, költő fajra bukkantak a szakemberek.

A másik élőhelytípus a temető szomszédságá-
ban lévő nyílt homokpuszta, az igazi magyar
flóra otthona. Itt találkozhatunk a ritka és vé-
dett magyar futrinkával is. A helyi védettség e
természetes szépség megőrzésének biztonsá-
gát szolgálja. Emellett a győrieknek jelenthet
kikapcsolódást, hiszen mintegy három kilomé-
teres tanösvényen barangolhatnak, ahol tájé-
koztató táblák segítik az eligazodást.  

ZöldGyőr bővebben: gyorplusz.hu

150 ÉVES FÁK ÉS MAGYAR FUTRINKÁK
VÉDETT ÉRTÉKÜNK A SZENTIVÁNI TÖLGYES

A fecske kvíz nyertesei: Vándor Judit, Cse-
te Alexandra, Kovács-Fodor Evelin. Nyere-
ményüket április 20-tól vehetik át a Hon-
véd liget 1. V. emelet 514. irodában.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális www.skhu.eu
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. www.rdvegtc-spf.eu
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VERSENY

10. GYIRMÓTI

HALÁSZLÉFÔZÔ 

LÁTVÁNYFÔZÉS

2022. MÁJUS 1. 
vasárnap 8 órától 18 óráig

Helyszín: Aranyhal Szabadidôközpont

Kapható lesz: halászlé, lángos,
grillkolbász

Zenés, szórakoztató programok:
Greznár Zoltán és zenekara,
Hoppáré, Somlói borlovag-avatás
arcfestés, ugrálóvár, rendôrségi 
és tûzoltóbemutató, értékes
tombolanyeremények.

Szeretettel várunk 
mindenkit!

Parkolás: a Határ úti
és a stadion parkolóban

Szabó Jenô
önkormányzati képviselô

Részletes program: gyorplusz.hu

500 literes kondérban

Az Audi Hungaria csaknem 30 éves motor- és
járműgyártó tapasztalatai alapján szolgáltatá-
sokat fejleszt és ad el a Volkswagen-csoport-
nak. Rengeteg olyan tudás, képesség, kreativi-

tás, kompetencia alakult ki az évtizedek során,
amelyekre alapozva az eddigieknél sokkal mé-
lyebben tudnak bekapcsolódni a Volkswagen
termelési láncába, mondta el az Audi sajtónap-
ján Patrick Heinecke, az Audi Hungaria pénz-
ügyi területekért felelős igazgatósági tagja.

Szolgáltatásaik között szerepel többek között a
villamos meghajtású motorok tartósságának
vizsgálata, a fékek és a motor viselkedésének
megállapítása extrém időjárási viszonyok kö-
zött. Mivel az elektromos autók motorjai csen-
desek, minden más belső és külső zajt felerősít
a karosszériájuk. Ezek terjedésének mérését kö-
vetően megoldást kínálnak arra, miként lehet a
zajokat minimálisra redukálni. Sok próbafolya-
matot végeznek el a belső égésű motorokon is. 

A beszerzési és a logisztikai szolgáltatás a
legjobb minőségű alkatrészek legelőnyösebb

GYŐRBŐL A VILÁGNAK:
TUDÁST AD EL AZ AUDI
Már nyolcszáz szakember dolgozik a győri Audi kompetencia alapú
szolgáltatásainak központjában. Ez az úgynevezett SCC centrum
műszaki fejlesztéseket, és többek között beszerzési, logisztikai,
pénzügyi szolgáltatásokat ad el a Volkswagen-csoportnak.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

áron történő vásárlását, illetve a legolcsóbb,
legbiztonságosabb, és leginkább környezet-
védő szállítását dolgozza ki. Ezenkívül kínál-
nak pénzügyi, adó-, vám-, illetve kontrolling
szolgáltatásokat, valamint tudást a digitális
termelési rendszerek kialakításához is. 

A Győr+ Média nevében megkérdeztük, hány
magyar szállítója van a Volkswagen-csoport-
nak. Kiderült, hogy 150, közülük 80 konkrétan
a győri Audinak szállít.  A beszállítók számának
alakulásában „visszafogott emelkedés” ta-
pasztalható, ám egy-egy cég a korábbinál na-
gyobb mennyiségű alkatrészt szállít be.  Mivel
az Audi Hungaria IT-szolgáltatásokat is kínál,
kíváncsiak voltunk rá, mennyire lehetnek ver-
senyképesek például Indiával szemben, ahol a
Volkswagennek bejáratott IT-kapcsolatai van-
nak. Partrick Heinecke szerint a magyar szak-
emberek képzettségén túl nagy előny, hogy a
magyar IT-csoport közvetlen kapcsolatban áll
a győri Audi gyártási folyamatával. E mellett a
magyar szakemberek német tudása is növeli a
versenyképességünket.   

Az autoszektor.hu chiphiányra utaló kérdésé-
re azt válaszolták: az utóbbi időben az ukraj-
nai gyárakban valamennyire stabilizálódott a
helyzet, chipbeszállítói kapcsolataik működ-
nek. Emellett más országban is erősítik be-
szerzési pozícióikat.

MŰSZAKI FEJLESZTÉST, 
PÉNZÜGYI ÉS 
BESZÁLLÍTÓI
SZOLGÁLTATÁST 
KÍNÁLNAK A VW-NEK



TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
Dunaszerdahelyről újabb szállítmány in-
dult útnak Kárpátaljára. A helyi Szabó
Gyula Szakközépiskola diákjai, volt tanulói
és tanáraiknak adományait még a múlt
héten szállították el a kárpátaljai magyar
családok megsegítésére. Ez volt a harma-
dik ilyen akciója az iskolának.

Brassóban a városháza mellett mind a
28 szelektív hulladékgyűjtő-sziget
működőképes. A belépőkártyák már a
tulajdonosoknál vannak, és a jövőben
a teljes városra szeretnék kiterjeszteni
a rendszert.

Ingolstadt főpolgármestere, Christian
Scharpf április 10-én átadta a Pius-
parkot a lakosságnak. A Klenzepark
30 évvel ezelőtti átadása után most a
város lakói egy újabb gyönyörű park-
kal gazdagodhattak, amelyet a tavalyi
kertészeti kiállítás helyszínén alakí-
tottak ki.

Sztrájk jöhet Kuopióban. Az esetleges
kétnapos sztrájk ideje alatt a városi
szolgáltatásokat csak korlátozottan
lehet majd elérni, ideértve az egész-
ségügyi, rendvédelmi feladatokat ellá-
tó cégeket is.

Wuhanban ismét szigorítanak a korona-
vírus-járvány miatt. A városba érkezők-
nek 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel
kell igazolniuk, hogy nem betegek.

2022. április 14.8
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

Az endometriózis mellett a PCOS, azaz
a policisztás ovárium (petefészek)
szindróma az a betegség, amely a leg-
több kérdést felveti a nők körében, mi-
vel sajnos ez is egyre többeket érint.
Dr. Börzsönyi Ágnes szülész-nőgyó-
gyász szakorvos is gyakran találkozik
ezzel a betegséggel. 

„Ennek az alapvetően hormonális betegség ki-
alakulásának a pontos okát a mai napig sem is-
merjük” – kezdte a doktornő, majd így folytat-
ta: „Az biztos, hogy genetikai tényezők és kör-
nyezeti hatások is szerepet játszanak a meg-
jelenésében. A feltételezett okok között talál-
ható a túl magas inzulinszint (hyperinzulinae-
mia), illetve a hyperandrogenezmus (emelke-
dett férfi nemi hormonok szintje). A fogamzó-
képes nők 5–10 százalékánál fordul elő, s a
leggyakoribb oka az anovulációs (peteérés nél-
küli) meddőségnek, a rendszertelen-hiányzó
menstruációnak és a férfias típusú szőrösö-
désnek. Magyarországon körülbelül 500 ezer
nőt érint. Ezek közül sajnos a mai napig nagyon
kevesen kapnak időben megfelelő ellátást.”

Lehet találgatni, hogy ennek mi az oka, a kulcs
viszont most is a megfelelő orvos megtalálása,
hiszen a pontos diagnózist és megfelelő, ösz-
szetett kezelést csak szakemberek adhatnak.
Különösen azért, mert más, súlyos betegségek
is kísérhetik a PCOS-t: gyakran társul I-II. típu-
sú, illetve terhességi diabétesszel; szív- és ér-
rendszeri rizikófaktorokkal; továbbá magasabb
a kockázata a rákos megbetegedések kialaku-
lásának is, különösen az emlő- és méhdagana-
tok tekintetében. 

„Sok esetben az érintett betegek 40 éves ko-
rára már kialakul a cukorbetegség. Közel 30-40
százalékuk pedig az előszobájában áll: tapasz-
talható az IR (inzulinrezisztencia), az IGT (csök-
kentett glükóztolerancia), vagy a IFG (emelke-
dett éhomi vércukor)” – hangzott el a megle-

hetősen ijesztő adat, hogy azután a tünetek
összetettsége is kiderüljön.  

„A hormonrendszerben keletkező zavar, a tü-
netek a legtöbbször hosszú időn át, folyama-
tosan alakulnak ki. Gyakran már serdülőkorban
megjelenhetnek az első figyelmeztető jelek.
Egyéntől függően előfordulhat az is, hogy csak
egy-két tünet jelentkezik, nem az összes. Míg
másoknál épp ellenkezőleg: minden egyes tü-
netet tapasztalnak magukon. Fontos megje-
gyezni, hogy a PCO-s ultrahangkép (cisztákkal
telt petefészek) egy következménye a problé-
mának, és nem a kiváltó oka!” – hangsúlyozta
dr. Börzsönyi Ágnes. 

A PCOS tünetei igencsak kellemetlenek: rend-
szertelen vagy hiányzó menstruáció; meddő-
ség; sok apró ciszta a petefészekben; aknés,
pattanásos, zsíros bőr; bőr szürkésbarna el-
változása (acanthosis nigricans) emelkedett
inzulinszint a vérben, inzulinrezisztencia vagy
lappangó diabétesz; megnövekedett szőrzet
az arcon és a testen, hajhullás, esetleg férfias
jellegű kopaszodás; hasra lokalizálódó túl-
súly, elhízás.

„A diagnózis felállításához hazánkban is az
úgynevezett Rotterdami kritériumokat hasz-
nálják, amely az alábbit jelenti: ha két tünet je-

len van a következő háromból: a peteérés és
tüszőrepedés időleges elmaradása, vagy vég-
leges megszűnése; androgén (férfihormon) túl-
súly klinikai és/vagy laboratóriumi jelei; ultra-
hanggal igazolt PCO. Illetve jelzés az is, ha nem
más hormonális eltérés okozza a tüneteket.
Fontos, hogy a menstruációs zavar és a nem
rendszeres tüszőérés esetén nem csak a női és
férfi nemi hormonokat, de a prolaktinszintet és
pajzsmirigyfunkciót is ki kell vizsgálni, valamint
szükséges vércukorterhelés, ez utóbbi különö-
sen a túlsúlyos hölgyek esetében fontos. A vér-
vételeket a ciklus két különböző pontján is ér-
demes elvégeztetni: a 7. és 21. napon” – ösz-
szegezte dr. Börzsönyi Ágnes, majd azzal zárta:
csak a betegség felismerése után lehet kezdeni
a megfelelő terápiát, amelyről majd a követke-
ző részben olvashatnak részletesen. 

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás

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

PCOS: 
NÉGYSZEMKÖZT A NŐGYÓGYÁSSZAL

LÉTEZIK 
SEGÍTSÉG
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Elsőként a húsvéti ünnepkör ételeiről esett
szó, kiderült, Újvárosban és Révfaluban
nagypénteken kedvelt böjti étel volt a

csiripiszli, amit a Rábaközben a „futásra inger-
lő” hatása miatt szaladosnak neveztek. Az ételt
szalados tepsiben készítették, amit a szabad-
kéményes konyhában, vasháromlábon sütöt-
tek meg. Tényőn a húshagyó kedden megma-
radt fánkot pedig felfüstölték és ezt ették
nagypénteken. Böjtben gyakran került asztalra
az aszalékos bableves. Zöldcsütörtökön spenó-
tot, sóskát, zöld növényekből főtt ételeket fo-
gyasztottak a jó termés reményében a környe-
ző településeken. 

Győrújbaráton még az 1920–30-as években is
szokás volt, hogy a gazdasszonyok nagyszom-
baton feltámadási misére kosárban ételt, son-
kát, kenyeret, tojást vittek a templomba meg-
szenteltetni, ezt ették vacsorára. Csak a csa-
ládfő szelhette fel a megszentelt sonkát, a 40
napos böjt után.

A módosabbak tyúkhúslevest, töltött csirkét,
az egyszerűbb családok sonkás tésztát ettek,
böjtben az aszalékos bableves is népszerű volt
környékünkön – tájékoztatott a szakember.

Vidékünkön Kunszigeten máig fennmaradt a
Jézuskeresés népszokása, amelyet húsvétva-
sárnap hajnalban végeznek. Érdekesség, hogy

Győrben és a környékünkön felkutatott húsvéti népszo-
kásokról beszélgettünk Tanainé Városi Ágnes főmuzeo-
lógussal, aki néhány ikonikus tárgyat – amelyet térsé-
günkben gyűjtöttek–, meg is mutatott a múzeumi rak-
tárban őrzött értékek közül.

HÚSVÉTI NÉPSZOKÁSOK

CSIRIPISZLI, ASZALÉKOS BABLEVES, 
FÜSTÖLT FÁNK, KOMATÁL

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

1999-ben a győrújbarátiak is átvették e szo-
kást. Imádkozva, énekelve járták körbe a szak-
rális helyeket, reménykedve a feltámadásban.

Ki gondolta volna, de a Győr környéki települé-
seken, ahogy a Dunántúlon sem, a 19. század-
ban még nem volt szokás a húsvéti locsolko-
dás, csak a két világháború között terjedt el a
szagos vízzel való locsolás. A szagos vizet illa-
tos szappan reszelékéből vagy rózsaszirmok-
ból készítették úgy, hogy vízbe áztatták. A szá-
zad elején elterjedt szokás volt a lányokat vö-
dörből hideg kútvízzel nyakon önteni. A lányok
pedig tojással kínálták a fiúkat, amelyeknek
színűk szerint más-más jelentésük volt.  A pi-
ros tojást a választott udvarló kapta, a zöldet
bátorításként adták, a kéket elsősorban a ro-
konok kapták, az a fiú pedig, aki sárga tojást
kapott, semmi jóra nem számíthatott, ez a szín
ugyanis az elutasítás jele volt. A környéken
szokás volt a komatál-adás, a mátkázás, ez a
baráti kapcsolatok megerősítését szolgálta. A
gyerekeket bízták meg azzal, hogy vigyék el az
egy kosárba összekészített étkeket – mákos
vagy diós patkót, kalácsot, tojást a komának, il-
letve a keresztgyerekeknek. Ez a szokás meg-
erősítette a családok közötti kapcsolatot –
emelte ki Tanainé Városi Ágnes.

És még egy érdekesség: Újvárosban, a század
elején, húsvét reggelén meg kellett fürödniük a
lányoknak a folyóban. Amíg megmártóztak, a
legények is megjelentek, elállták a vödrökkel a
partot, hogy megöntözhessék a leányokat.
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Németh Hajnal Auróra csodálatos, saját
tervezésű ruhadarabjait és ékszereit is
a hagyományos népi kultúránk motívu-

mai, értékes kiegészítői inspirálják. Brandje, az
Auróra FolkGlamour egyedi termékei a színek-
kel átszőtt magyar folklórból merítenek, de aki
ismeri a győri művésznőt – akit manapság a
magyar Frida Kahlóként is emlegetnek – az
tudja, hogy mindig valami újdonságon töri a fe-
jét, különösen akkor, ha egy-egy különleges
esemény, például az ünnepek kerülnek a kö-
zéppontba. 

Az idei év tavaszán mert nagyot álmodni, és
kreativitását a tojásfestés különleges miszti-
kumába adaptálta, mi pedig kapva az alkalmon,
ismét ellátogattunk fantáziadús világába, saját
kis birodalmába. „Évek óta festek tojásokat a
húsvéti időszakban, gyermekkoromban az ak-
tuális olvasmányom illusztrációit, vagy éppen

A MODERN HÚSVÉTI FOLKLÓR VARÁZSA

TOJÁSFESTÉSI TANÁCSOK
A GYŐRI FRIDA KAHLÓTÓL

Szerző: P. Csapucha Adrienn

Németh Hajnal Auróra a húsvéti
ünnepkör különleges miliőjébe al-
kotta meg egyedi, kézzel készített,
tanításokkal tűzdelt tojásait. A
festett minták magyar tájegysé-
gek motívumait vonultatja fel, hogy
az ünnepi asztalt a modern húsvéti
folklór varázsa lengje körbe.

madarakat, pillangókat, tündéreket rajzoltam
rájuk. Illetve volt egy nagy kedvencem, Pi-
linszky János „Kalandozás a tükörben” című
szomorú meséjének hercegnője köszönt vissza
sokszor a tojásaimról” – kezdi beszélgetésün-
ket Auróra, aki azt is elárulja, hogy a karcolt, az
írókás, a berzselt technikát is kipróbálta, most
pedig éppen a filceknél kötött ki. 

A győri születésű, ma Budapesten élő művész
büszke a gazdag magyar népi kultúránkra, így
igyekezett minden tájegységet felvonultatni ün-
nepi munkáin. Szép, színes és nem utolsósorban

virágos alkotások születtek a műhelyben, ahol
tyúk-, kacsa-, liba- és pulykatojások is terítékre
kerültek. „Inspirálódtam a rábaközi szőrhímzés-
ből, a balatonendrédi vert csipkéből, a kunsági
vagy éppen a zalai fehér hímzésekből, a höveji
csipkéből, a sárközi fejkötőkből, a kalotaszegi és
torockói írásos mintákból, de van ókalocsai és
kalocsai organtin minta is, így igazán széles a
paletta” – magyarázza, miközben éppen egy új
apróság festésén dolgozik, a maga szakértel-
mével és precizitásával. „Minden tojás hátuljára
ráírtam egyébként, hogy melyik tájegységhez
köthető az adott minta, így nemcsak esztétikai
értéket adhatnak, hanem egy kis tanítást is” –
teszi hozzá mosolyogva Auróra. Közben engem
is bevon a munkába, s bár van hova fejlődnöm,
motiválva azt mondja: „Téged is és mindenkit
arra biztatok, hogy készítsen otthon saját ke-
zűleg festett tojást, vegye elő a saját öröksé-
gét, például a nagymama által hímzett párna-
huzatokat és azok mintáit filccel rajzolja fel a
tojásra. Ennél nincs is örömtelibb alkotás, ami-
kor szívvel-lélekkel értékmegőrző és -teremtő
gyöngyszemek születnek!” 

Flóra és Bence már szombat reggel kimennek a
piacra édesanyjukkal, hogy kiválasszák a legszebb
sárgarépákat, sőt egy kicsi káposztát is vásárol-
nak mellé. „Anya, miért tojik csokit a nyuszi? Mi
festjük be a tojásokat, vagy ráhagyjuk a nyúlra?
Vegyünk egy nyuszit és mindig lesz csokink!” –
záporoznak a kicsik kérdései, ötletei. Otthon aztán
elkészítik a fészket. Cipősdobozaikat kibélelik
friss, puha fűvel, s telehintik apró vadvirágokkal.
Ibolya, százszorszép, pitypang és nefelejcs díszítik
a kuckót. Középre kerül a tapsifüles-csalogatónak

NYUSZI ÜL A FŰBEN Szerző: JKA

Mennyi munka vár a nyúlra! Húsvétvasárnap minden gyerek tojáskereséssel kezdi a napot. Az előzőleg
gondosan elkészített fészekbe addigra bele kell kerülnie a tojásoknak, csokiknak, apró ajándékoknak.

szánt répa, egy gerezd káposzta, s egy papírlap a
neveikkel. Most már csak annyi a dolguk, hogy a
kert egyik csendes zugában letegyék, s máris kez-
detét veszi az izgalmas várakozás. A délután
gyorsan eltelik a süteménysütéssel és a tojásfa
feldíszítésével. A báránykát és csirkét formázó
linzer készítése, díszítése jó móka, csakúgy, mint
a papír tojástartók kiszínezése,
összeragasztása. Az esti mese
természetesen csak a hús-
vétról szólhat.

Húsvétvasárnap reggel irány a kert! Vajon mi került a fészekbe?
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GÉPJÁRMUVEZETO

HEGESZTO

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

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 „távhŐ” jeligét.

Feltétel: BC kategóriás hivatásos jogosítvány, GKI kártya.
Előnyt jelent: 3324. szerinti Vezetőüléses targonca
jogosítvány, 1111. szerinti Traktoralapú univerzális
földmunkagép jogosítvány, 4411. szerinti Autódaruk
jogosítvány. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munka-
idő, egy műszakos munkarend

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás hegesz-
tő vizsga. Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga.
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy mű-
szakos munkarend. Feladatkör: kivitelezési és hiba-
elhárítási feladatok elvégzése, távhővezetéki, hőköz-
ponti és kazánházi munkák

KAZÁNKEZELO/
KAZÁNGÉPÉSZ
Feltétel: fémipari szakmunkás bizonyítvány/kazánke-
zelő bizonyítvány. Előnyt jelent: középiskolai vég-
zettség. Foglalkoztatás jellege: jól tervezhető 12
órás, folyamatos munkarend. Feladatkör: a megfe-
lelő vízminőség biztosítása, gőz- és forróvíz-kazánok
üzemeltetése, geotermikus hőátadó állomás felügye-
lete, rendszeres karbantartási tevékenység

Bérezés megegyezés szerint.

Feltétel: szakirányú végzettség. Foglalkoztatás jelle-
ge: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend. Fel-
adatkör: elemes és egyéb acélszerkezeti állványok épí-
tése állványterv alapján, előre gyártott elemes állványok
építése zárt térben, zsaluzási feladatok elvégzése hely-
reállítási munkáknál, faipari műhelymunkák elvégzése

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

´́ ´́

´́

´́

AGyőr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és
Kivitelezési Igazgatóságának koordi-
nálásában a szokásosnál korábban,

már az elmúlt héten megkezdődött a város-
ban a közterületi fűnyírás.

A munka kezdete előtti hetekben a szakem-
berek előkészítették a tevékenységhez szük-
séges szerszámokat, ellenőrizték a gépek
forgó alkatrészeit és azok kenését, megélez-
ték a fűnyírók késeit, ahol kell, ott pótolták a
védőburkolatokat. 

A kaszálás az időjárási viszonyokat és a fű
növekedését figyelembe véve, minden évben
áprilisban kezdődik és általában október kö-
zepéig tart. A gépek most már őszig folyama-
tosan fognak dolgozni, többek között a lakó-

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala (96/50-50-55) minden
naptári napon 0–24 órában hívható. Április 15-én és 18-án a Győr-
Szol Zrt. Orgona utcai és Jókai utcai ügyfélszolgálati irodái egysége-
sen zárva tartanak, a telefonos ügyfélszolgálat nem működik. Győr-
ben a felszíni fizetőparkoló hálózat beállói április 15-én, 16-án, 17-
én és 18-án díjmentesen használhatóak. A Jókai, a Révai, az Árpád, a
Vásárcsarnok és a Dr. Petz Lajos parkolóházban, valamint a Dunakapu
mélygarázsban folyamatosan a szokásos, érvényben lévő díjakért le-
het parkolni. A győri vásárcsarnok április 15-én, 17-én és 18-án zárva
tart, április 16-án 6 és 14 óra között várja a vásárlókat. A Dunakapu téri

MI, MIKOR, HOGYAN LESZ NYITVA A HÉTVÉGÉN
piacon április 16-án 6 és 13 óra között lesz kereskedés. Április 15-én,
16-án, 17-én és 18-án a Barátság Sportpark 7 és 22 óra között, a Ber-
csényi ligeti és az Örkény utcai sportpályák 7 és 21 óra között, a Tompa
utcai, Ifjúság körúti (I-es tó mellett) sportpálya, valamint a Kodály Zol-
tán utcai kosárlabdapálya 8 és 21 óra között látogatható. A szabadhe-
gyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori
és Koroncói úti köztemetők minden nap a nyári nyitvatartási rendnek
megfelelően, egységesen 7 és 20 óra között látogathatóak.

Bővebb információ a www.gyorszol.hu weboldalon.

VISSZATÉR A KASZÁS 
A VÁROS ZÖLDTERÜLETEIRE

telepeken, a parkokban, a ligetekben, a ját-
szótereken, egyes utak mellett, lakóöveze-
tekben, körforgalmakban és egyéb zöldterü-
leteken. A szűkebb helyeken, például fák kö-
zött, villanyoszlopok és kerítések mellett da-
milos kézi fűnyíróval vágják le a növényzetet.
A szolgáltató figyel arra, hogy a fűnyírás le-
hetőség szerint ne rontsa az utcák és járdák
köztisztaságát, ezért a fűnyírókat seprőgépek
kísérik, míg más helyszíneken kézi légfúvóval
tüntetik el a burkolatra került nyiradékot.

A fűnyíráshoz kapcsolódóan a szakemberek
türelmet kérnek, hiszen a gépek egyszerre
nem lehetnek ott minden helyszínen, de a
szolgáltató előre meghatározott program-
jának megfelelően, valamennyi területre el-
jutnak.

Fotó: O. Jakócs Péter
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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

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNÓ́
Foglalkoztatás jellege: 4 vagy 6 órás munkaidő,
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´́ ´́

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

Feladat: saját villanyszerelő-csapat koordinálása és ellen-
őrzése • csapattal együtt történő munkavégzés • műve-
zető munkájának támogatása. Feltétel: szakirányú vég-
zettség • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat • ma-
gabiztos, határozott, döntésképes, önálló munkavégzésre
képes személy • B kategóriás jogosítvány és vezetési rutin.
Előnyt jelent: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
képesítés • villámvédelmi felülvizsgáló képesítés • E.ON re-
gisztrált szerelő. Amit kínálunk: 8 órás munkaidő • hosz-
szú távú munkalehetőség • versenyképes fizetés • béren
kívüli juttatás • szakmai képzések támogatása

VILLANYSZERELOBRIGÁD-
VEZETO

´́
´́

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!

A Pannon Víz Zrt. tájékoztatja a lakosságot,
hogy a vízmérő akna karbantartása, tisztítása
rendeleti előírás alapján a felhasználó felada-
ta. A jó idő beköszöntével azt javasolja a szol-
gáltató, hogy  vegyék le a téli szigeteléseket
az aknáról és jól szellőztessék át, hiszen a

szigetelés alatt a csövek és az elzárók sokkal
erősebben rozsdásodnak és ez csőtöréshez,
műszaki hibákhoz vezethet.  Mivel a vízmérő
fagyvédelme a tulajdonos feladata, így az
elfagyott vízmérő pótlásának költsége is a
tulajdonost terheli. Amennyiben a tavaszi
vízmérő ellenőrzésnél a fogyasztó elfa-
gyást tapasztal, úgy keresse fel a Pan-
non Víz ügyfélszolgálatát, ahol a fagyott

GONDOSKODJUNK
VÍZMÉRŐNKRŐL TAVASSZAL IS!

mérőcsere díjának befizetése után, egyeztet-
hetik a mérőcsere időpontját.

Érdemes az ingatlan belső csőrendszerét is
ellenőrizni. Ezt a következő módon tehetjük
meg: Nyissuk vissza az elzárt főcsapot és az
épületen belül vizsgáljuk meg, hogy elzárt
vízvételi helyek esetén a vízmérőnk kereke
pörög-e. Amennyiben nem tapasztalunk
mozgást akkor minden rendben van, viszont,
ha pörgést tapasztalunk, akkor célszerű mi-
előbb szerelőhöz fordulni, mert ilyenkor szö-
kik a víz valahol a rendszerből. Az ellenőrzés
során érdemes a vízóra állását feljegyezni, és
az utolsó elszámoló számlában feltüntetett
állással összehasonlítani.

A KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 azonosító-
számú, pályázat keretében, ami Magyaror-
szág Kormánya megbízásából az Európai
Unió 117.399.727 Ft összegű támogatásával
valósul meg a lakosság tájékoztatása.

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.
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Rövid határidővel. 06
20/4026657

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát, felesleges holmit
elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. 0670/882
6590

Lomtalanítást vállalok, pad
lástól pincéig eltakarítom
limlomját. 0630/8353124

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

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

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, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Érd.: 0630/376
2712.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT régi bútoro
kat, festményeket, porcelá
nokat, kristályokat, ezüsttár
gyakat, órákat, könyveket,
hagyatékot vásárolunk. 06
70/6405101

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

Vásárolok jó minőségű hasz
nált ruhákat, könyveket,
hanglemezeket, egyebeket.
0620/5567141

Életjáradékot fizetnék lakás
örökléséért. Tel.: 06
30/8388921.

KIADÓ

Győrben, hosszú távra búto
rozatlan garzont bérelne tu
lajdonostól, nem dohányzó,
megbízható nyugdíjas hölgy.
Tel.: 0620/5301042.

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határozat
lan idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 45–55 nmes,
2 vagy 2+fél szobás, határo
zatlan idejű bérleményre. Új

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 0670/
2339213.

Villanyszerelést és hibaelhá
rítást vállalok Győrben és
környékén. Kisebb munkát
is! Érd.: 0670/3846557.

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. +36
20/5172701

Növényvédelem, permete
zés, vegyszeres gyomirtás
szakembertől, garanciával.
0670/3848217

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

Kőműves, burkoló, tetőfedő,
homlokzat, lapostetőszigete
lési munkákat vállalunk szám
lával, ingyenes felméréssel.
Érdeklődni lehet telefonon:
0670/4281785, birola
jos11@gmail.com

VILLANYSZERELÉS Győrben
és környékén. Kis munkák is.

• 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.

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

város, Bán Aladár utca kizár
va. (Hirdetésszám: 748)

Nádorvárosi, 2 szobás, 56 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 80–130 nmes, 34 szo
bás, határozatlan idejű, tégla
épületben maximum 3. eme
leti bérleményre. Panelépület
kizárva. (Hirdetésszám: 749)

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 40–70
nmes, 23 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, pa
nelépületben max 5. emele
ti, nádorvárosi, adyvárosi,
szabadhegyi bérleményre.
(Hirdetésszám: 750)

Nádorvárosi, 1 szobás, 40
nmes, komfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 50–70 nmes,
23 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű bérleményre.
Újváros és Bán Aladár u. ki
zárva (Hirdetésszám: 751)

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es összkomfortos, határozott
idejű bérleti szerződéses la
kást cserélne 36–49 nmes,
12 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű, panelépület
ben max. 4. emeletes, lift
nélküli házban max. 2. eme
leti bérleményre. Sziget, Új
város és Gyárváros kizárva.
(Hirdetésszám: 752)

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

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
• KARBANTARTÓ
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 GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. tájékoztatja az érdeklődőket, hogy
a cég működési területén a hulladékszállítás
a húsvéti hosszú hétvégén (április 15-én,
16-án, 17-én és 18-án) változás nélkül tör-
ténik. A szolgáltatással érintett címeken a
megszokottak szerint reggel hat órára kérik
kitenni ürítésre a hulladékgyűjtő edényeket.

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
A hulladékudvarok április 15-én, 17-én és
18-án egységesen zárva lesznek. Április 16-
án a győri hulladékudvarok a rendes nyitva-
tartás szerint 10 és 18 óra között vehetőek
igénybe. Április 15-én, 16-án, 17-én és 18-
án a GYHG Bartók Béla úti ügyfélszolgálati
irodája zárva lesz, a telefonos ügyfélszolgá-
lat nem működik.
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Csütörtökön indul a győri állatkert nagy tavaszi prog-
ramhulláma. Reggeltől estig, nyitástól zárásig vár
minden kedves érdeklődőt az állatkert apraja-nagyja,

legyen szó akár a Kiskút ligeti helyszínről, akár a belvárosi
terráriumházról, a Füles Bástyáról. 

A Füles Bástyában különleges helyszínek nyílnak meg
néhány szerencsés számára. Aki regisztrált a Füles Bás-
tya tavaszi szünet nyitó és záró rendezvényén, az kipró-
bálhatja, milyen bástyás gondozónak lenni. A táborozók
ezen a két napon (április 14. és 19.) egész nap a Bástya
munkatársainak nyomába szegődve, takarításokon és
etetéseken, valamint játékokon keresztül ismerkednek a
bentlakókkal és igényeikkel. 

A Kiskút ligeten sem lassít az élet. Természetesen már a szü-
net kezdete előtt is pörögtek az alapprogramok. Ahogy me-
legszik az idő, az állatoknak egyre jobb a kedve. Szívesen fek-
szenek ki sütkérezni, élvezik a csodáló tekinteteket. Van, ame-
lyikük előszeretettel incselkedik, játszik a látogatókkal a kerí-
tésen keresztül. Ilyenek például a tigrisek, a gibbonok és a
vadkutyák. A délelőtti órákban a legaktívabb mindenki, így már
nyitásra érdemes megérkezni. Az aznapi részletes programot
a főbejárattal szemben elhelyezett mágnestábláról olvashat-
ják le az érdeklődők. A véglegesített 12 órás pingvinsétát és a
12:30-as elefánttréninget színesítik a közbeékelt kalandozoo
látványetetések és a napi két zooshow. Ne feledkezzünk meg
azonban azokról az attrakciókról, amelyekkel ezen a héten,
csütörtökön találkozhatnak először azok a szerencsések, akik
állatkerti látogatással nyitják a tavaszi szünetet. 

Figyelemfelkeltő, mulatságos és elgondolkodtató élmény
végigsétálni az új orrszavúhídon és ismerkedni az afrikai

TÖLTSD
A TAVASZI SZÜNETET
AZ ÁLLATKERTBEN!Acélipari cégünkhöz keresünk

új kollégákat 

GÉPKEZELÔ
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
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Dunakapu téri piacon:
• születésnapi, piaci forgatag 
• állatsimogató
• tojásfestő workshop gyerekeknek 
• kívánságműsor a Győr+ Rádióval 7–11-ig

Virágpiacon:
• húsvéti vásár vár mindenkit helyi

finomságokkal, kézműves termékekkel
és ingyenes gyermekjátékokkal.

piacok 
BELVÁROSI 

NAPJA

Koszontsuk egyutt az egy eve
megujult Dunakapu teri piacot! 

.. .. .. .. ,
, ,

aprilis 16. szombat,

SZÜLETÉSNAPI PIACOZÁS 

Győr belvárosában a Győr+ Rádióval!  

Nagy Roland Herkely Akos
,

hangulattal.  A nemzeti parkok kapui alatt elhaladva, csak
hagyjuk, hogy magával ragadjon bennünket az állatok sze-
retetének és csodálatának érzése. A táblákat tanulmányoz-
va ismerkedhetünk azokkal az interkontinentális erőfeszí-
tésekkel, amelyeket az afrikai állatok, köztük a keskenyszájú
orrszarvú megmentéséért tesznek az emberek. A kifutók
végében érdekes látványosság fogadja a nézelődőt. Jöjje-
nek, nézzék meg Önök is, milyen meglepetést tartogat lá-
togatóinak a Xantus János Állatkert! A számtalan élményen
túl környezeti és kulturális oktatásban is részünk lesz a leg-
jobb módon: úgy, hogy mi azt észre sem vesszük. 

Nemcsak a mai állatok megmentéséről, de őseik életéről is
tanulhatunk, ha elkanyarodunk az újonnan nyíló Őslény Ös-
vény felé is. Az orrszarvúkról amúgy is úgy tartják, hogy élő
kövületek, védelmük ezért is kiemelkedően fontos. A pre-
hisztorikus korokba átlépve pedig a jóval előttük és előttünk
élt ősi állatok másaival ismerkedhetünk. Megtudhatjuk,
mekkora sebességre volt képes a T. Rex. Végre tisztázzuk a
különbséget a Velociraptor és a Deinonichus között. A mé-
retarányos kövületek mellé állva, megcsodálhatjuk a köztük
és köztünk lévő különbségeket. Az ásatási helyszínhez lép-
ve, fosszíliákat és dinócsontokat tisztogatva, mi is paleon-
tológusokká válhatunk. Végül pedig, aki elég bátor, fényké-
pezkedhet egy felnagyított T. Rex tátott szájában. 

Húsvéthétfőn pedig, ne feledjük, húsvéti tojásvadászattal
vár minket az állatkert. A megtekinthető helyek száma az
elmaradhatatlan, édes, bolyhos nyúlvárossal bővül. Meg-
nyitja kapuit a tavaszi szünetben a tapizoo is, ahol érdekes
állatmaradványokkal ismerkedhetünk. Aki pedig a sétában
elfáradva pihenőre vágyik, helyet foglalhat a mesesarokban,
ahol, természetesen, izgalmasabbnál izgalmasabb állatos
filmek kerülnek terítékre. (x)
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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 páros mozijegy, amely beváltható a Cinema City Győr moziban
szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.

• Győr, Fehérvári út 78.
• Tel.: 96/419-600
• Tel./fax: 96/517-599
• Nyitva: h–p. 7–16.30, 

szo. 8–12 óráig
• info@ternyak-trade.hu

• Falco bútorlapok

• OSB-lapok kis-
és nagykereskedelme

• lapszabászat, élzárás, 
tartozékok

• asztali munkalapok

• csúszásmentes és nyír
rétegelt lemezek

• mindennemű
CNC-megmunkálás

• Blum vasalatok

• fogantyúk, pántok

ÉVES  
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PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

ÁPRILIS 16. SZOMBAT

07:00 Áldozat és örök hűség – dokumentumfilm
07:25 Gázfröccs – autós magazin
07:50 Csűr–csavar – Diszeli Kúria
08:00  Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:25 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
09:05 Kulisszák mögött – színházi magazin
09:25 Lelki egészségünk szempontjai 
10:00 Eddzél Zsuval! – 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 Regös Táncműhely – táncgála
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 Bors néni – játékfilm
21:10 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
22:00  Foto-Zoom+ / fotós workshop
22:30  Kulisszák mögött – színházi magazin
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

ÁPRILIS 17. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 Nyugdíjas Egyetem – kis kerékpártörténet
08.50 Itt járok köztetek – Rát Mátyás és Baross Gábor
09:00 Nagyböjti és húsvéti népszokások  
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
11:45 A templomfestő – dokumentumfilm
15:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
16:00 A kamerás emberek – dokumentumfilm
17:50 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Egy nap a világ – Seychelle szigetek / útifilm
19:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand István 
21:40 Csűr-csavar – Kali Art Inn
21:50 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok

ÁPRILIS 18. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
08:50 Csűr-csavar – Diszeli Kúria
09:00 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00 A porcelán emlékezete – portréfilm 
10:50 Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
11:00  Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:30 A tojásíró – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Bors néni – játékfilm
20:10 Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
21:00 A tojásíró – dokumentumfilm
21:30 Fába vésett történelem 
22:20 A templomfestő – dokumentumfilm
22:30 Egy nap a világ – Madeira / útifilm

ÁPRILIS 19. KEDD  

07:00 Zeng a tér – a Karzat Színház előadása
07:50 Csűr-csavar – Kali Art Inn
08:00 Szelíd növényvédelem a házikertben 
09:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:30 Építech – házépítők magazinja
10:00 Egy nap a világ – Varasd / útifilm
10:30 Az év győri sportolói 2021–ben – díjkiosztó gálaműsor
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  Gázfröccs – autós magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Zooo+ – állatbarátok magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Foto-Zoom / fotós workshop
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 20. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25  Zooo+ – állatbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Gázfröccs – autós magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25  Kulisszák mögött – színházi magazin
09:45  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
10:00 Az idő vasfoga – dokumentumfilm
10:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
11:00 Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Credo – katolikus krónika
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 21. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Credo – katolikus krónika
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Tóni bácsi a modellépítő – portréfilm
10:00 Nyugdíjas Egyetem – egészségesen élni
11:00 Költöző madarak – 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 Zrínyi Miklós – dokumentumfilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kvantum – tudományos magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

ÁPRILIS 22. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Konkrét – hírháttér műsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kvantum – tudományos magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Zrínyi Miklós – dokumentumfilm
10:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Remeteidő – dokumentumfilm
11:00 Te, bárányok gyapjából való – Vidák István–portré
12:15 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Anna és Berci zöld világa 
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25  Konkrét – hírháttér műsor
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Anna és Berci zöld világa 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Azori-szigetek – kisfilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MŰSORÚJSÁG ÁPRILIS 16-TÓL 22-IG

Városi keresztút indul nagypénteken 18
órától a székesegyház elől, dr. Veres And-
rás megyés püspök vezetésével. A három
éve átadott belvárosi kálvárián, a 14 stáci-
ót érintve – melyeket győri művészek ké-
szítettek –, tér vissza a menet a baziliká-
hoz. A székesegyházban szombaton a hús-
véti vigília szertartása 20 órakor kezdődik,
a szentmise után tartják – jó idő esetén –
a feltámadási körmenetet a székesegyház
körül. Húsvétvasárnap 10 órakor ünnepi
püspöki szentmise kezdődik, melynek vé-
gén a főpásztor apostoli áldásban részesíti
a jelenlévőket. Húsvéthétfőn vasárnapi mi-
serend lesz.  > > >

Húsvéti orgonakoncert lesz a Szentlélek
templomban, ahol Palkovics Máriának, a Ze-
neakadémia végzős hallgatójának hangver-
senyére kerül sor vasárnap 18 órakor. A mű-
sorban Johann Sebastian Bach, a 200 éve
született César Franck és Liszt Ferenc orgo-
naművei hangoznak el. > > >

A Frinds Big Band házigadaként látja ven-
dégül a Franciaországból érkező Couler
Jazz zenekart, illetve Németországból a
Chit Chat Company-t április 20-án 19 órá-
tól, a Richter Teremben.  > > >

A húsvét-
vasárnapi adásának vendégei a
Győri Filharmonikus Zenekar veze-
tője, Fűke Géza és igazgatóhelyet-
tese, Ősz Gábor. A műsorban a többi
között szót ejtünk a társulat gondo-
zásában megjelent, Richter Jánosról
szóló hiánypótló kötetről. Farkas
Mónika 11 órától várja a zenebará-
tokat a Győr+ Rádióban.

Divertimento
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1. Győrben sok minden őrzi a nevét (utca, szobor). Ne-
véhez fűződik Győrben az új vámraktár épülete, a vas-
út kiépítése. Győr díszpolgára. 2021-ben emlékfalat
avattak a tiszteletére a vasútállomáson. Kiről van szó?

1. Baross Gábor
2. Zechmeister Károly
X. Deák Ferenc

2. 2021-ben folytatódott a győri szökőkutak felújí-
tása. Így szépült meg a győri PÁGISZ iskola előtt ta-
lálható Vitorlák szökőkút. Melyik évben állították fel
a szökőkutat?

1. 1996
2. 1997
X. 1998

3. 1978 novemberében avatták fel a mai Győri Nem-
zeti Színház épületét. A győri színjátszás hagyományai
régebbi időkre nyúlnak vissza. Az első győri kőszínhá-
zat 1789-ben építtette fel Reinpacher József kávés.
Hol állt ez az épület?

1. Káptalandomb
2. Radó sziget
X. Újváros 

4. Filmbe illő az élete története. Nőként férfiruhába öl-
tözve harcolt az 1848/49-es szabadságharcban. Em-
lékét Huszka Jenő és Szilágyi László Mária főhadnagy
című operettje, Győr-Révfaluban utcanév is őrzi. Kire
gondoltunk?

1. Korponayné Géczy Júlia
2. Lebstück Mária
X. Blaha Lujza 

5. 2022-ben ünnepeljük Gárdonyi Géza halálának 100.
évfordulóját. Győri évei alatt több lapnál is dolgozott
(Tanítóbarát, Garabonciás Diák, Győri Hirlap, Hazánk).
Gárdonyi Gézát az egri vár Bebek-bástyáján kialakított
díszsírhelyen temették el. Milyen legendás felirat ol-
vasható a fejfáján?

1. „Csak teste”
2.  Nyugodjék békében!
X. Emlékezz rám, jó barát!

6. 2021-ben ünnepelte 100 éves évfordulóját a Gárdonyi
Géza Általános Iskola. Ennek emlékére emléktáblát is
avattak. A táblán ez a felirat olvasható: „Tiszteld a múltat
és éltesd tovább!” Kitől származik ez az idézet?

1. Móra Ferenc
2. Kőrösi Csoma Sándor
X. Széchenyi István

7. 2023-at Petőfi-emlékévnek nyilvánították. Petőfi
Sándor többször járt Győrött. A Hazánk című lap első
számában jelent meg a Csalogányok és pacsirták című
verse. 1962-ben állították fel Győrött Kiss István Pe-
tőfi-szobrát. Hol áll ez a szobor?

1. Eötvös park
2. Malom liget
X. Batthyány liget 

8. A Széchenyi téren áll Győr első és legrégebbi köz-
téri alkotása, melyet 1686-ban Kollonich Lipót győri
püspök állított. Milyen esemény emlékére készült ez
az alkotás?
1 Győr visszafoglalása
2 Buda visszafoglalása
X Győr elfoglalása

9. 1598. március 28-án Pálffy Miklós és Adolf von
Schwarzenberg vezetésével harcoló seregek négy-
évi török megszállás alól visszafoglalták Győrt, s ez-
zel megvédték Bécset és Európát a török félhold ve-
szedelmétől. Hálából II. Rudolf császár rendelete
alapján úgynevezett Győr- (győri) kereszteket állí-
tottak Magyarországon, Ausztriában. Győr várossá
válásának 750. évfordulója tiszteletére a Városháza
előtt 2021. június 20-án avatták fel a Győr-keresz-
tet. Ki a kereszt alkotója?

1. ef Zámbó István
2. Lebó Ferenc
X. Riegler Tibor

10. 2022-ben ünnepeljük Patkó Imre születésének
100. évfordulóját. Kiváló műgyűjtő volt, gyűjteménye
Győrött található. Melyik épületben nézhetjük meg ezt
a gyűjteményt?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIÁKOKNAK

GYŐRIEKNEK

5. 

Művelődéstörténet, művészet, irodalom
Készítette: Nagy Mária könyvtáros, Széchenyi Egyetem

Beküldési határidő: április 27.
Diákok: predlne.margit@molnarvid.hu
Győriek: arrabona@gyorplusz.hu
A fődíjsorsoláson azok a győriek 
vehetnek részt, akik az öt totóból
legalább négyet visszaküldenek.

Megoldókulcs az előző totóhoz: 1. 1; 2. X; 3. X; 4. X; 5. 1; 6. 1; 7. 1, 8. X; 9. 1; 10. 2; 11. 1; 12. X; 13. 2; 13+1. X

1. Vastuskós ház
2. Apátúr-ház
X. Lloyd

11. A 750 éves város évfordulójának legjelentősebb
kulturális eseménye volt a győri Munkácsy-kiállítás. A
kiállítás alapját Pákh Imre amerikai magyar műgyűjtő
tulajdonát képező 65 Munkácsy-kép alkotta, ebből 6
képet eddig még sehol nem láthatott a közönség. Hol
voltak kiállítva ezek a képek?

1 Zsinagóga
2 Esterházy-palota
X Zichy-palota

12. A Káptalandomb 12. szám alatt lakott és alkotott
élete végén az a költő, akinek emléktábláján ez az idé-
zet olvasható: „Nekem sötét a köntösöm, fejemen tö-
viskorona, de láthatatlan titkos égi Napkirálynak va-
gyok rokona.” Kiről van szó?

1. Tűz Tamás
2. Harsányi Lajos
X. Mécs László

13. 2019-ben vette fel Brenner János nevét a Győri
Hittudományi Főiskola. Melyik évben avatták boldog-
gá Brenner Jánost?

1. 2016
2.  2017
X. 2018

13+1. A Vaskakas Bábszínház is ünnepelt a tavalyi év-
ben. Hányadik születésnapját ünnepelte a társulat?

1. 20
2. 25
X. 30
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Futball-láz tombolt a városban: az embe -
rek a vállukon hurcolták az NB I-ben dia-
dalmaskodó labdarúgókat, akik az ETO

stadionjában rendre telt ház, több mint 20 ezer
néző előtt léphettek pályára. De nemcsak a
meccsek idején voltak ünnepelt csillagok a fut-
ballisták, hanem a hétköznapokban is úgy ke-
zelték őket Győrben, mintha hollywoodi sztá-
rok lennének. Megállították őket az utcán, au-
togramot kértek tőlük, és ajándékokkal hal-
mozták el őket.

Immáron négy évtized eltelt azóta, hogy a Rába ETO futballcsapatának játékosai Győr hőseivé váltak. A
gárda látványos és közönségszórakoztató játékkal, az ikonikussá vált mesteredző, a „Mágus” becenevet
kiérdemlő Verebes József irányításával bajnoki címet nyert az élvonal 1981–82-es idényében. A jubileum
kapcsán lapunk cikksorozatot készít, amelyben a legendás csapat tagjai szólalnak meg. Az első részben
Hajszán Gyula, Burcsa Győző és Póczik József elevenítette fel emlékeit.

ÜNNEPELT SZTÁROK VOLTAK A BAJNOKCSAPAT TAGJAI

FÉL ÁRON KAPTÁK A HÚST, 
FÉLRETETTÉK NEKIK A BANÁNT
A ZÖLDSÉGESNÉL
Szerző: Pécskai István
Fotó: eto.hu

csökhöz. Mindössze három karton banán érkezett
a zöldségeshez, abból egyet mindig félretettek
nekünk, a klub játékosainak” – mesélte Hajszán
Gyula, az ETO legendás csatára.

Burcsa Győző az 1981–82-es szezon előtt ke-
rült a Videotontól az ETO-hoz. „Sokan nem ér-
tették az átigazolásomat, hiszen mielőtt Győr-
be szerződtem, az ETO a kiesés ellen küzdött.
Szerencsére nem kellett sokat várni rá, hogy az

élet igazolja, jó döntést hoztam. A szezon előtt
Szániel János elnök megerősítette az együt-
test, s úgy vághattunk neki az idénynek, hogy
minden csapatrészben volt klasszisunk. Vere-
bes József vezetőedző pedig sikercsapatot épí-
tett, felszabadultan, látványosan futballoztunk.
A Rába ETO-t akkoriban mindenhol szerették.
Nemcsak Győrből jártak az együttes mérkőzé-
seire, hanem az ország különböző helyeiről” –
emlékezett vissza Burcsa Győző.

Póczik József korábbi csapattársaihoz hasonlóan
meghatódva gondol vissza a Rába ETO aranyko-
rára. „Egy csoda volt, amit elértünk. Annyi szere-
tetet kaptunk a várostól akkoriban, hogy azt le-
hetetlen szavakba önteni. Hátborzongató volt telt
ház előtt futballozni, de persze nemcsak a pályán,
hanem azon kívül is éreztük a szurkolóink támo-
gatását – magyarázta Póczik, aki Hajszánhoz és
Burcsához hasonlóan hangsúlyozta Verebes Jó-
zsef szerepét. – A siker záloga egyértelműen a
Mágus volt. Egy fantasztikus emberről, egy vég-
telenül jószívű és játékospárti trénerről beszé-
lünk, aki meghaladta a korát.”

Az ETO legendái a www.gyorplusz.hu honlapon
hosszabban mesélnek a klub aranykoráról.

Az 1981–1982-es bajnokcsapat. Álló sor balról jobbra: Győrfi László másodedző, Hlagyvik Gábor, Gyurmánczy Attila,
Onhausz Tibor, Burcsa Győző, Verebes József vezetőedző, Glázer Róbert, Csonka Gyula, Pardavi Károly, Mile Sándor,
Józsa Zoltán gyúró. Középső sor: Szíjártó László, Szabó Ottó, Hannich Péter, Szentes Lázár, Hajszán Gyula, Magyar
Lajos, Póczik József. Elöl: Kiss Csaba, Palla Antal, Kovács László

1.rész

A Rába ETO hazai pályán 2–1-re verte a Pécset 1982.
május elsején. Róth Antal szerzett vezetést a vendégek-
nek, a győri együttes Hannich Péter góljával egyenlített,
majd Póczik József találatával megnyerte a mérkőzést

A menetelő Rába ETO hazai mérkőzésein rendre telt
ház, több mint 20 ezer néző előtt léphetett pályára. A
közönség támogatásával látványos, gólgazdag mecs-
cseket játszott a csapat, amely több mint száz talá-
latot jegyzett az NB I 1981–82-es kiírásában

„Pályafutásom legcsodálatosabb időszaka volt.
Nehéz szavakba önteni a szeretetet, amelyet kap-
tunk a győriektől. Amikor Budapestre utaztunk a
Ferencváros elleni mérkőzésre, kígyózó kocsisor
kísért bennünket a fővárosig vezető úton. Az autók
ablakából zöld-fehér zászlók és sálak lógtak. Cso-
dálatos érzés volt ezt megélni. Az utcán rendsze-
resen megállítottak bennünket, aláírást kértek tő-
lünk, beszélgettek velünk. A szurkolók a legkülön-
bözőbb módon fejezték ki a hálájukat. A vásár-
csarnokban például fél áron kaptuk a húst. Akko-
riban nehezen lehetett hozzájutni a déligyümöl-
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„Nehezen találom a szavakat, hihetetlen, hogy
nyertünk. A női kosárlabdában klubszinten ez
a csúcs. Ez volt a tizennyolcadik Euroliga-sze-
zonom, és most először sikerült diadalmaskod-
nom. Mindez megmutatja, mennyire nehéz
győzni ebben a sorozatban. Úgy érzem, óriási
eredmény, hogy mindezt a Sopron, a nemzet-
közi mezőnyt figyelve, egy kis csapat érte el.
Két tökéletes meccsre volt szükségünk a né-
gyes döntőben. Minden összejött, mi voltunk
az a gárda, amely maximális koncentrációval,
tökéletes mentális, illetve fizikális állapotban
lépett pályára. Az volt a diadal kulcsa, hogy fej-
ben nagyon erősek voltunk. Ki tudtuk használ-
ni, hogy ezúttal nem rajtunk volt a nyomás.

Előzetesen szinte senki sem sorolt bennünket
a végső győzelemre esélyes csapatok közé” –
árulta el Fegyverneky a Győr+ Médiának.

A 37 esztendős kosaras hozzátette, hátbor-
zongató volt átélni, ahogy az együttes hazaér-
kezésekor a szurkolók a játékosokat éltették.
„Fantasztikus érzés volt, ahogy fogadtak ben-
nünket idehaza. Mindenki eljött, aki szeret ben-

MEGNYERTE AZ EUROLIGÁT A SOPRON BASKET
CSÚCS EZ A CSAPAT!

Szenzációs sikert ért el a Sopron Basket, amely története során először megnyerte a női Euroligát, és első ma-
gyar kosárlabdacsapatként diadalmaskodott a kontinens legrangosabb kupasorozatában. A sikerről Fegyverneky
Zsófia, a csapat klasszis játékosa és Török Zoltán, a klub ügyvezető igazgatója számolt be a Győr+ Médiának.

Szerző: Pécskai István
Fotók: Sopron Basket/Tóth Zsombor

nünket. Ami az ünneplést illeti, Isztambulban
elkezdtük, és még egy darabig folytatjuk... –
mondta mosolyogva Fegyverneky, aki meg-
nyugtatta a drukkereket, nem vonul vissza. – A
következő idényre is szerződésem van a Sop -
ronnal. Remekül érzem magam, szeretek ko-
sárlabdázni, semmi sem szól amellett, hogy
abbahagyjam. Ahogy eddig, úgy a jövőben is ar-
ra törekszem, hogy egészségesen éljek, vi-
gyázzak a testemre, így minél tovább ki tudom
tolni a pályafutásomat. Motivált vagyok.”

Török Zoltán, a klub ügyvezető igazgatója évti-
zedek óta éjt nappallá téve dolgozik a soproni
kosárlabdacsapatért. A játékosok és a stábta-
gok közül sokan neki ajánlották az Euroliga-
győzelmet.

„Nagyon jólestek ezek a nyilatkozatok. Közösségi
embernek tartom magam, büszke vagyok a csa-
patra, a stábtagokra, mindenkire, aki hozzátette
a magáét ehhez a szenzációs sikerhez. A diada -
lunk üzenete, hogy a profi sportban a kitartás, a
hosszú távon való gondolkodás és a kemény
munka kifizetődő. Megmutattuk, hogy noha az
anyagi erő határozza meg a sportot, szerényebb
költségvetéssel is képes lehet egy csapat ilyen
nagy siker elérésére – fogalmazott Török Zoltán.
– Készen álltunk a győzelemre, a csapat több al-
kalommal is szerepelt a négyes döntőben az el-
múlt évek során. Most végre sikerült megnyer-
nünk a sorozatot. A játékosok és a stáb tagjai jól
kezelték a feszültséget, mentálisan és fizikálisan
is közel kerültünk a topcsapatokhoz, elsősorban
ennek köszönhető a győzelmünk.”

A FINÁLÉBAN A TÖRÖK
FENERBAHCÉT MÚLTA 
FELÜL 60–55-RE
A SOPRON BASKET
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Sertés húsoscsont 439 Ft/kg
S. puha zsírszalonna 699 Ft/kg

Sertésszív 750 Ft/kg
Sertésnyelv 1100 Ft/kg

CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr-Ménfôcsanak, 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.

Sertés húsos császárvég

Akció: április 14—21.

SZÉP-kártya-elfogadóhely

Giana tôkehalmáj s. olajban

Panírozott csirkemell-
darabok, fagyasztott

4 kg-os

Magyar alma, jonagored

115 g, 6513,04 Ft/kg

199 Ft/kg

1199 Ft/kg

839 Ft/cs helyett

749 Ft/cs

Sertésmáj

399 Ft/kg

1575 Ft/kg

Tiltott Csíki sör, üveges
6%-os, 0,5 l, 658 Ft/l

+ Ajándék
Csíki Csipsz
20 g

329 Ft/dbKis híján kiestek a közvetítő állásból az angol
sportcsatorna sokat látott szakkommentátorai,
amikor Ihász Veronika új női vb-csúcsot fel-

állítva, 164-ről szállt ki és egyenlített a későbbi
végső győztes Beau Greaves ellen. A vasutasként
dolgozó rábapordányi anyuka első magyarként ju-
tott ki a legrangosabb amatőr dartsvilágbajnokság-
ra. Hazaérkezése után kértük értékelésre.

Az első győztes vb-meccsét megkönnyezte, egy
helyütt pedig úgy fogalmazott: a mennyet és a
poklot is megjárta.
Így igaz. Volt, hogy komolyabb pánikroham tört rám,
levegőt is alig kaptam és rendesen bestresszeltem.
Amikor kiérkeztünk Londonba, nagyon nem ment a
játék, feszült voltam és ideges. Aztán az első mecs-
csen minden a helyére került. A győzelem után va-
lóban kicsordult egy könnycsepp, hiszen nagyon
hosszú út vezetett idáig.

A közösségi média felületeit ellepték a gratulációk.
Számított ekkora szeretetre?

LONDONBAN IS VARÁZSOLT 
A GYŐRI DARTSKIRÁLYNŐ
Az Eurosport angol szakkommentá-
torai áradoztak róla, gratulációk és
jókívánságok árasztották el a tele-
fonját, hazaérkezésekor a repülőté-
ren virágcsokorral fogadták – így tért
haza a londoni világbajnokságról
Ihász Veronika, a Győri Darts Club
versenyzője.

Álmomban sem! Hihetetlen érzés, hogy ennyien
mellettem álltak és támogattak. A telefonom kis hí-
ján felrobbant, annyian üzentek és hívtak. Ezúton is
nagyon köszönöm mindenkinek!

A vb-k történetének legmagasabb női kiszállójával
exkluzív társaságba került, a meze viszont ott ma-
radt Londonban. Mi történt?
Volt a teremben a szüleivel egy nagyon kedves,
down-szindrómás kislány, aki végigszurkolta a
mérkőzéseket. Látszott rajta, hogy rajong ezért a
sportért. Eldöntöttük, hogy meglepjük a mezem-
mel, és készítettünk egy közös fotót is. Azt hiszem,
a legjobb helyre került az ajándék.

A bevonulózenéje Hevesi Tamás: „Ezt egy életen át
kell játszani” című dala volt. Ezek szerint látjuk
még világbajnokságon?  
Nagyon szeretném, ha így lenne! Fantasztikus érzés
volt a sportág őshazájában szerepelni. Az első vi-
lágbajnokságomat kilencedikként zártam, és úgy
érzem, maradt még bennem tartalék.

A Győri Atlétikai Club evezős szakosz-
tályának több, mint kétszáz sportolója
van, a legkisebbektől a felnőtteken át a
masters korosztályú rutinos evezősökig.
Az ő edzéseiket felkészülésüket könnyí-
tette meg az a fejlesztés, amelynek kö-
szönhetően kicserélték a csónakháznál
a régi stéget. A klubnál mozgássérült
evezősök is sportolnak, számukra is
könnyíti a part megközelítését az a két
feljáró, ami speciálisan a kerekesszéke-
seknek készült.

ÚJ STÉGET KAPOTT
AZ ORSZÁG LEGJOBB
EVEZŐSKLUBJA

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Ács Tamás




