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„Esélyteremtő
programot indí-
tunk, aminek a lé-
nyege, hogy a
mélyszegénység-
ben, fogyatékkal élő-
ket, egyedülállókat, idő-
seket és a roma származásúa-
kat felkaroljuk. Feltérképezzük,
hol élnek és eljuttatjuk őket
azokhoz a szolgáltatásokhoz,
amiket eddig nem tudtak
igénybe venni” – mondta Né-
meth Zoltán, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Önkormányzat
elnöke, aki  fontosnak tartja azt
is, hogy a program megadja a
lehetőséget a hátrányos hely-
zetű gyermekeknek, hogy meg-
tanulják azokat a társadalmi
szokásokat, melyek hozzásegí-
tik őket, hogy helytálljanak az
iskolában, később pedig a mun-
kaerőpiacon. A szervezet szán-
déka az is, hogy javítsanak a
megyében élő romák munka -
erőpiaci státuszán, hogy a me-
gyei munkaerőhiányt a roma

A testépítőkről mindenkinek van véleménye. A tel-
jesítményük, az emberfeletti eredményeik azonban
elvitathatatlanok, és magukért beszélnek. Palecián Ju-
ditot sokan ismerik a városban, feltűnő jelenség, még
akkor is, ha egy végtelenül szerény és visszahúzódó
hölgy. A külseje azonban hamar elárulja, hogy jó ab-
ban, amit csinál, és talán nem is gondolnánk, hogy
műfajon belül és kívül is mennyi rajongója van. „14
éves koromban kezdtem el sportolni, először néptán-
coltam, aztán a kézilabda felé fordultam, amit egé-
szen a profi szintig vittem. A kick boxot elsősorban az
önvédelem miatt választottam, de nagy szerelem lett
belőle végül” – mesélte Judit a Győr+ Rádióban.

CÍMVÉDÉSRE KÉSZÜL

Világbajnok, a legjobb a legjobbak között. Ez
a titulus jár annak, aki megnyeri a NAC idei
Testépítő Világbajnokságát a Fülöp-szigete-
ken. Palecián Judit tizenkettedik alkalommal
készül a címvédésre, az idáig vezető útról és a
tervekről is kérdeztük őt, még az utazás előtt.

A világbajnok már a kezdés után egy évvel részt
vett első versenyén, és fantasztikus eredményeket
ért el az évek alatt. A kick box után, 2002-ben a profi
boksz vette át a hangsúlyt az életében, de amikor
megismerkedett a párjával, Lakatos „Múmia” Mi-
hály edzővel, testépítővel, akkor lehetősége nyílt be-
tekinteni ebbe a világba is. Mivel az alapok megvol-
tak már, egyértelmű volt, így folytatja tovább a spor-
tolói karriert. Judit kitartásának és akaraterejének
köszönhetően, a siker hamar érkezett. 

A NAC-világbajnokságra Magyarországról össze-
sen hat sportoló utazott ki, ebből a győri Cutler
Sport Egyesületből négyen indultak neki az útnak,
amely június 2-án csúcsosodik ki a verseny napján.
Judit és Misi elmondták, a felkészülés nagyon ne-
héz, főleg az étkezés miatt, ami annyira speciális,
hogy sokan elvéreznek a hónapok alatt. A beszél-
getés végén Judit hozzátette, nem foglalkozik az
ellenfelekkel, ő csak a lehető legjobbat szeretné
kihozni magából, eredménytől függetlenül. Hogy
hogyan is alakult a verseny, arról június 7-én me-
sélnek majd a Győr+ Reggeli című műsorunkban!
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Megtartotta alakuló ülését a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Felzárkózási Fóruma. A hétfői eseményen önkormányzatok, nemzetiségi
önkormányzatok, civil szervezetek, gazdasági szereplők, kormányzati intéz-
mények, egyházak, kormányzati szervek, közszolgáltatók képviselői voltak
jelen. A fórum célja egy megyei szintű koordinációs és konzultációs rend-
szer kialakítása az esélyteremtés jegyében.

Segítik ôket,
hogy helytálljanak 

az iskolában
és a munkában

a Fülöp-szigeteken Palecián Judit

FELZÁRKÓZÁSI fórum alakult

munkavállalók nagyobb arányú
bevonásával enyhítsék.

A Széchenyi 2020 program-
ban megvalósuló projektet kife-
jezetten megyénkre alakítják ki
a szakemberek. A hétfői ünne-
pélyes eseményen a fórum tag-
jai elfogadták a fórum ügyrend-
jét, majd szavaztak egy munka-
csoport létrehozásáról is. A Fó-
rum Munkacsoportjának tagja-
ivá Németh Zoltánt, Jakus Lász-
lót, a Czinka Panna Roma Kultu-
rális Egyesület elnökét, vala-
mint Hámori Györgyöt, Kapu-
vár polgármesterét választotta
a testület. A hivatalos teendők
elvégzése után azonnal meg-
kezdte munkáját a fórum, a fel-
zárkózási problémákról tartot-
tak konzultációt.
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„Nagy elismerés
ez városunknak, egyben jó visszajel-

zés számunkra, hogy az átgondolt,
szisztematikus munka, amellyel Győr
népszerűsíti értékeit, programkínála-
tát, jó úton halad. Különösen fontos ez
most, amikor versenyben vagyunk az
Európa Kulturális Fővárosa 2023-as cí-
mért, ahol ugyancsak kulcskérdés,
hogy kellő hatékonysággal tudjuk be-
mutatni, miért érdemes ellátogatni
hozzánk. Gratulálok a marketing terü-
leten tevékenykedő kollégáknak, a
munkában részt vevő városi intézmé-
nyeknek és minden partnerünknek,
akik hozzátettek ehhez a sikerhez” –
mondta el lapunknak az eredmény
kapcsán Borkai Zsolt polgármester.

Az Országos Városmarketing Díjat
a Magyar Marketing Szövetség alapí-
totta, de a programhoz társkiíróként
csatlakozott a Márkamonitor is. A
kezdeményezés célja egyrészt a vá-
rosmárkázás helyes gyakorlatának el-
terjedése, másrészt az, hogy széles
körű nyilvánosságot kapjanak a vá-
rosmarketing területen alkalmazott
jó gyakorlatok. Az idei díjátadót szer-
dán tartották a fővárosban, itt adták
át Győrnek az elismerő címet. A ver-
senybe egyébként 23 város nevezett,
76 pályaművel.

„Városunk három éve négy, két
éve öt, tavaly pedig ismét négy gyé-
mánt díjat nyert, amivel folyamato-
san vezettük a ranglistát. Idén kilenc
pályázatot nyújtottunk be, s ezek kö-
zül hat érdemelte ki a gyémánt minő-
sítést” – fűzte hozzá Pápai Nikolett,

a Városháza marketingreferense. Ki-
emelte, nagy megtiszteltetés az
egyes marketingelemek elismerése,
de még ennél is nagyobb öröm, hogy
a szakmai zsűri Győrt találta a legal-
kalmasabbnak a marketing nagykö-
vete cím viselésére.

A cím elnyerése mellett
egyébként városunk – Miskolccal

megosztva – továbbra is vezeti a gyé-
mántdíj-ranglistát. A kilenc győri pá-
lyázat elemeit a tavalyi évi marketing-
tevékenységből merítették, ezért há-
rom pályázat is az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivállal (EYOF) van ösz-
szefüggésben. Ide tartozik az EYOF
népszerűsítése, amelynek kulcsmon-
data „A jelen tehetsége, a jövő pél-

daképe” volt, s amelyben neves olim-
pikonok is részt vettek. A másik a ver-
senynapokon megjelent HugooPost
újság, amely beszámolt az EYOF min-
den mozzanatáról, a harmadik pedig
az ötkarikás ifjúsági játékok króniká -
jaként is forgatható fotóalbum. Két
utóbbi a Győr+ Média Zrt., többek
között lapunk munkatársai hathatós
közreműködésével készült. „Nagy
büszkeség ez számunkra, hiszen ha-
zánk első olimpiai eseményén alkot-
hattunk maradandót. Amellett, hogy
életre szóló élmény volt munkatársa-
imnak, sok pozitív visszajelzést kap-
tunk az olvasóktól, a gyémántdíj pe-
dig szakmai elismerést jelent” – osz-
totta meg gondolatait lapunkkal End-
rődi Péter, a Győr+ Média vezérigaz-

gatója. Ezek a programelemek a kül-
ső kommunikáció kategóriában sze-
repeltek, ahogy a hellogyor.hu is,
amely városunk tavaly elindult we-
bes felülete. A hellogyor.hu azokat az
információkat gyűjti csokorba,
amelynek segítségével a turisták itt-
tartózkodásának minden fontos moz-
zanata megtervezhető, egyben nap-
rakész programajánló is.

Arculattervezés
kategóriában a Győr 2023 logó sze-

repelt, belső kommunikáció kategóri-
ában pedig a Győr 2023 film. Két utób-
bi pályázat a már említett Európa Kul-
turális Fővárosa kandidálásunkhoz
kapcsolódik, amelynek tekintetében
fontos év a 2018-as, hiszen az idén
szűkült háromtagúra az esélyesek lis-
tája, az év végén pedig az is eldől,
hogy ki viselheti a címet 2023-ban. Ha
már a kultúránál tartunk, a Győri Mű-
vészeti és Fesztiválközpont két prog-
ramja is szerepelt a versenyben, ren-
dezvény kategóriában a méltán nép-
szerű Barokk Esküvő, míg „az indirekt
marketing, imázs-márkaépítő tevéke-
nyég” kategóriában Műhely-estek a
Zichy-palotában című programja. Itt
kapcsolódik be a Győr Projekt Kft., il-
letve a győri Látogatóközpont pályáza-
ta, hiszen, hogy e színes kínálatot még
könnyebben elérjék a hozzánk látoga-
tók, ennek érdekében született meg a
GyőrCard városkártya, amely ingyenes
és kedvezményes belépést biztosít
számos győri attrakcióra. A GyőrCard
a városfejlesztési kategóriában méret-
te meg magát.

A kilenc győri pályázatból hat
nyert gyémántdíjat, köztük a Hugoo-
Post és az EYOF-fotóalbum, az EKF-
film, a GyőrCard, a Barokk Esküvő és
a Műhely-estek programsorozat.

Győr továbbra is éllovasa az Országos Városmarketing Díj
ranglistájának, 2018-ban pedig a városmarketing nagyköve-
tévé választották. A sikerhez a Győr+ Média is hozzájárult,
két díjban is tevékenyen közreműködött!

GYOR 
a városmarketing nagykövete

´́
Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Városunk 
továbbra is 

vezeti 
a gyémántdíj-

ranglistát
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„Az idei nyárnyitó különbözni fog a
korábbiaktól, hiszen nem csak egy kon-
certtel, hanem kétnapos rendezvénnyel
indítjuk a szezont” – jelentette be dr.
Fekete Dávid alpolgármester, a nyári
programok sajtótájékoztatóján, hétfőn.
Június 15-én 21 órakor Magna Cum La-
ude – Virtuózok közös koncertre várják
a zene kedvelőit a Dunakapu térre.
Mező Misiék a Virtuózok című műsor
két korábbi évadának abszolút nyerte-
sével, Lugosi Dániel Ali klarinétművésszel
és Kökény Tamás nagybőgővirtuózzal
állnak a színpadra. Másnap este ugyan-
ebben az időben a szintén nagy nép-
szerűségnek örvendő Kowalsky meg a
Vega lépnek fel. A pénteki programot
tűzijáték zárja, a hazajutást az önkor-
mányzat pénteken és szombaton is in-
gyenes buszjáratokkal segíti.

„A próbákat már elkezdtük, és kü-
lönleges koncertre készülünk, hiszen
két kiváló komolyzenésszel lépünk
Győrben színpadra” – köszöntötte a
győrieket Mező Misi, a Magna Cum
Laude frontembere. A két vendég-
művésszel kapcsolatban elárulta, egy
húron pendülnek, nagyon élvezik a
közös muzsikálást.

A virtuózok részéről ezt erősítette
meg Kökény Tamás is, aki izgalmasnak
nevezte közös zenei kalandjukat. Mint
mondta, bár a komolyzenében vannak
otthon, a crossover zenélés mindig
üdítő kihívás a számukra. Hozzáfűzte,
a dalokat, amelyekbe Győrben majd
bekapcsolódnak, maguk választották
ki, ezért bízik benne, hogy sikeres lesz
a közös produkció.

A szombati estéről Szórád Csaba
(Jimmy), a Kowalsky meg a Vega
basszusgitárosa árult el részleteket:
„Rendszeresen és nagyon szívesen já-
runk Győrbe koncertezni, de a mos-
tani lesz az eddigi legnagyobb szabá-
sú produkciónk a városban. Ráadásul
mindezt a jubileumi, tizenötödik
évünkben tehetjük meg, amelyre új
vizualitással is készülünk.”

A nyárnyitó hétvégén a Magna Cum Laude, a Virtuózok és Kowalsky meg a Vega is fellép, később
lesz Fenyő Miklós-koncert, sőt, a nyári kínálatba két új fesztivál is bekerült.

KONCERT-
HÉTVÉGÉVEL 
indítjuk a fesztiválszezont

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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A nyárnyitó hétvége után következ-
nek a kedvelt programok, mint a Ma-
gyar Táncfesztivál június 18–24. között,
amikor a tánc fővárosává válik Győr, a
Múzeumok Éjszakája június 22–24-ig,
vagy a Szent László Napok június 29-
től július 1-ig, amikor időutazást tehe-
tünk a lovagkorba. A Győrkőcfesztivál
július 6–8-ig varázsolja meseországgá
a Belvárost, a Fröccsnapok július 13–
15. között kínál felüdülést, a Barokk Es-
küvő az augusztus 10–12-i hétvégén
varázsol különleges hangulatot tere-
inkre, a Bornapok pedig augusztus 23–
26-ig kínál kulturális és gasztronómiai
kalandozást. Az operakedvelőket idén
is várják a Voices dallamaival augusz-
tus 18-án, a könnyedebb muzsikára
vágyókat pedig két nyáresti koncerttel,
július 21-én és 28-án. A tájékoztatón
az egyik nyáresti koncert fellépőjét is
ismertették, Fenyő Miklós jubileumi
évben látogat el hozzánk, hiszen a
Hungária zenekar 50 évvel ezelőtt
nyerte meg a Ki mit tud? vetélkedőt.
A rendezvények sorát pedig az idén is

a nyárzáró koncert zárja majd le au-
gusztus 25-én.

Tóthné dr. Kardos Krisztina, a Győri
Művészeti, Fesztivál- és Művelődési
Központ igazgatója bejelentette, a győ-
ri fesztiváli kínálat új elemmel is bővül,
méghozzá egy igazán különleges, ha-
gyományteremtő rendezvénnyel.
Mint mondta, az Európa Kulturális Fő-
városa pályázat kapcsán a győriektől
kapott válaszok alapján hívják életre a
kifejezetten fiatalokhoz szóló, a kul-
túra számos területét ötvöző hiány-
pótló rendezvényt. A 31! elnevezés a
három folyó, egy sziget találkozását jel-
képezi az összművészet jegyében. A
Radó-szigeti rendezvényen július 27-
29. között a különböző művészeti ágak
jeles – elsősorban győri – képviselői
kapnak bemutatkozási lehetősé-
get, többek között tánc, zene,
fény, street-art, fotó, iroda-
lom területén. Az igazgató
kiemelte, a már hagyo-
mányossá vált nyári ren-
dezvényeken is lesznek

újdonságok, a Szent László Napok pél-
dául egy lovas színházi zenés show-val,
míg a Barokk Esküvő új helyszínnel is
bővül. A Bornapokon az akusztikus kis-
színpadi előadások kerülnek előtérbe
a kulturált borfogyasztás mellett, míg
a korábbi szeptemberi Hagyományok
Fesztiváljának újragondolása a Győri
Nép- és Világzenei Fesztivál lesz.

A nyári programok sajtótájékozta-
tóján Pauli Zoltán, a Stílusos Vidéki Ét-
termiség (SVÉT) események főszerve-
zője, a győri Art Piknik társszervezője
is jelen volt. Megtudtuk tőle, hogy a
SVÉT-események mintájára létreho-
zott győri művészeti-gasztronómiai
rendezvény, a vidéki éttermek és

gasztroműhelyek,
valamint cuk-

rászdák részvételével zajlik majd au-
gusztus 18–19-én a Radó-szigeten.
Mindezt a kortárs magyar képzőművé-
szet jelentős alkotóinak munkáit be-
mutató szabadtéri kiállítás és work -
shop egészíti ki.

A nyár persze nem csak a kultúra és
a gasztronómia, de a sport szerelme-
seinek is számos érdekességet tarto-
gat. Ahogy azt már megszokhattuk, vá-
rosunk évről évre kiemelt nemzetközi
sporteseményeknek ad otthont, s
ezekből az idén sem lesz hiány, talán
elég csak a júniusi birkózó utánpótlás
Eb-t, vagy a júliusi utánpótlás atlétikai
Európa-bajnokságot megemlíteni. A
nyár legfontosabb sporteseménye
persze kétségkívül a foci-vb lesz. Szom-
bati-Serfőző Eszter, a Kulturális és
Sport Főosztály vezetője közölte, az
eseményre Győr vb-terasszal készül, a
közösségi szurkolást a Rába-parton, a
korábbi vízi színpadnál óriáskivetítő
előtt élhetik át a győriek. 

A nyári programokról kiadvány ké-
szült, amely elérhető a Baross úti Lá-
togatóközpontban, és letölthető a

gyor.hu honlapról, de érdemes
felkeresni a hellogyor.hu

honlapot is, ahol folya-
matosan frissülő
programkínálattal
várják az érdeklő-
dőket.

Két új 
fesztivál is
bekerült 
a nyári 

kínálatba
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Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester köszöntőjében kiemelte,
fontos, hogy aktív időskort próbál-
junk biztosítani a nyugdíjaskorúak
részére. Az országos találkozó cél-
ját akkor éri el, ha a jelenlévők
megmutatják egymásnak tudá -
sukat, átadják tapasztalatukat.

A Győri Helyi Akciócsoport Munka-
szervezete „Teret a közösségnek!” elne-
vezésű helyi pályázati felhívásról ren-
deztek tájékoztató fórumot a közel-
múltban, a Rómer Házban. Dr. Fekete
Dávid alpolgármester, a helyi akciócso-
port elnöke elmondta, 750 millió forin-
tot nyertek, amelyből első körben több
mint 400 millió forintra pályázhatnak a

kulturális életben részt vevő intézmé-
nyek, szervezetek, egyesületek, egyhá-
zak infrastruktúrájuk fejlesztésére.

A közösségek befogadó tereinek fej-
lesztése, felújítása, „harmadik tér” funk-
ciók kialakítása közművelődési és egyéb
közösségi terekben, mobil közösségi be-
fogadó terek kialakítása, valamint több-
funkciós vízparti közösségi terek közös-

ségi hasznosítása valósulhat meg. A fel-
hívás célja, hogy a győri közösségek el-
szigetelt működésű, valamint a lakóhely
vagy társadalmi betagozódás miatt izo-
lált csoportjainak együttműködése nyo-
mán, a közösségi tudások közötti sziner-
giák érvényre juthassanak.

Pályázni nyár közepéig lehet, a leg-
kisebb összeg 10 millió, a legtöbb pe-

dig 180 millió forint, ami elnyerhető.
A döntést egy bizottság hozza meg.

„Versenyben vagyunk Európa Kul-
turális Fővárosa 2023 címének elnye-
résért, így a második körben már fel
tudjuk tüntetni, hogy itt van egy re-
mek kulturális lehetőség, ami euró-
pai uniós forrásból valósulhat meg”
– fogalmazott az alpolgármester.

TERET a közösségnek!

Országos találkozó a kulisszák mögött

Az Európa Kulturális Fővárosa pá-
lyázat népszerűsítésében az EESZI is
részt vállalt, idén az országos találko-
zójuk központi témájául a kultúrát vá-

lasztották. A szervezők a Kulisszatit-
kok, avagy színház az egész világ cí-
met adták az idei találkozónak. Az ide-
látogató időseknek barokk hangulatot
varázsoltak a Győri Nemzeti Színház,
a Győri Balett és a Győri Művészeti és
Fesztiválközpont segítségével.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgá-
lat szóvivője a találkozó állandó házi -
gazdájaként köszöntötte az érkezőket,
mint elmondta, már öt éve tesz eleget
a megtisztelő felkérésnek, mert nagyon
sok szeretetet kapott és kap az idősek-
től a találkozások során. Úgy véli, az
utóbbi évtizedekben jobb lett az idősek
életminősége, nyitottak a változásokra,
és igazi élményforrásnak tartja az EESZI
éves országos rendezvényét. Fontos-
nak tartja, hogy az idős emberek az
egészségről egyre inkább úgy gondol-
kodnak, mint a testi és lelki jól lét álla-
potáról, és egyre minőségibb életet sze-
retnének élni, amibe a testmozgás épp-
úgy beletartozik, mint a tanulás vagy a
színes programokon való részvétel.

Az országos találkozó helyszínén,
az Egyetemi Csarnokban barokk kör-

nyezetbe csöppenhettünk, korabeli
muzsika, a korszaknak megfelelő
díszletek és ruhák varázsolták el a
szépkorúakat. Bárki kipróbálhatta a
barokk táncokat, készíthetett legye-
zőt és ékszereket, magára ölthette a
csodás ruhakölteményeket, kalapo-
kat és természetesen fotók is készül-
tek a csinos hölgyekről és urakról. A
nap egyik legkedveltebb programja
a palotalátogatás volt, a Zichy-palo-
tába kisvonattal szállították az érdek-
lődőket, ahol megismerhették a győ-
ri barokk stílus jellegzetességeit.

A közkedvelt Ki mit tud? is a színház
témakörében zajlott, versekkel, színda-
rabokkal, dalokkal és tánccal készültek
a résztvevők. A délután is tartogatott
meglepetéseket, a Győri Balett tagjai a
nagysikerű Romance című darabjukból
adtak elő részleteket, a fiatal és szépko-
rú generáció pedig közösen, játékos ve-
télkedőkben mérhette össze tudását.
Az egész napos rendezvényt Malek
Andrea koncertje zárta, aki régi sláge-
rekkel szórakoztatta a jelenlévő, lélek-
ben örökké fiatal közönséget.

Idén 14. alkalommal érkeztek
a szépkorúak Győrbe az Egye-
sített Egészségügyi és Szociá-
lis Intézmény (EESZI) éven-
ként megrendezett országos
találkozójára. Több mint hat-
száz idős vett részt az egész
napos rendezvényen, ahol az
ország hat megyéjének idős-
otthonaiból és klubjaiból már
ismerősként és barátként kö-
szöntötték egymást.

Színház az egész világ Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter



A győri önkormányzat idén is pályáza-
ti forrást biztosít az idősek életfelté-
teleit javító lakás-korszerűsítéshez.
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„A város igyekszik kiemelkedően gondoskodni a
szépkorúakról, és prioritásként kezeli azt is, hogy az
idősek minél tovább élhessenek megszokott környe-
zetükben. Ezért indítottuk 2009-ben azt a lehetősé-
get, amelynek keretében minden évben külön kere-
tet biztosít az idősek lakhatását, életfeltételeit javító
lakáskorszerűsítési program megvalósítására” – fo-
galmazott lapunknak Borkai Zsolt polgármester.

A témában tartott sajtótájékoztatón Laczkovits-
Takács Tímea, a Szociális, Egészségügyi és Lakás-
ügyi Bizottság elnöke kifejtette, a tör-
ténet 2005-ig nyúlik vissza: Győr
részt vett a Well hops euró-
pai projektben. Felmérték
az idősek speciális lak-
hatási igényeit, ez te-
remtette meg a pályá-
zati rendszer alapját. A
város a program lebo-
nyolításával a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület Nyugat-dunántúli Régióját bízta meg. Az
elmúlt kilenc évben 44,6 millió forintot adtak át,
amelyből eddig 118 idős életfeltételeit javító la-
káskorszerűsítés valósult meg. A cél, hogy az idő-
sek minél tovább megszokott környezetükben ma-
radhassanak, megőrizhessék önállóságukat. 

Panker Mihály, a Humánpolitikai Főosztály ve-
zetője hozzáfűzte, 2017-ben 14 helyszínen való-
sulhatott meg a korszerűsítés, a lakások átalakítá-

Az Egyesített Egészségügyi és Szo-
ciális Intézmény Győr (EESZI) part-
nerként részt vesz az Idősbarát Régió
– Age-friendly Region című, osztrák–
magyar határon átnyúló projektben,
amelynek egyik szakmai innovációja
a hálózatépítő műhelymunka meg-
szervezése és működtetése váro-
sunkban.

muhelymunka az idosekért

A társadalom elidősödése egész Eu-
rópát érintő probléma, és ennek a
nemzetközi projektnek kiemelt célja,
hogy olyan intézkedéseket és módszer-
tani ajánlásokat dolgozzanak ki a meg-
valósításban részt vevő szervezetek,
amelynek segítségével a két ország
szomszédos régióiban lakó idősek ma-
gas színvonalú életkörülmények között,
a lehető legtovább önállóan, a megszo-
kott környezetükben maradhassanak.

A programon több olyan intéz-
mény, szervezet, partner és támogató
képviselője vett részt, akik mindenna-
pi munkájukkal hozzájárulnak az Idős-
barát Régió kialakításához és sikeres
megvalósításához. A projekt során a
meglévő szakmai kapcsolatokat szeret-
nék tovább erősíteni, és kialakítani azt

a működő hálózatot, amely hatéko-
nyan képes segíteni az idős emberek-
nek. Ennek a kezdeményezésnek egy
kiemelt állomása volt a csütörtökön
megtartott műhelymunka.

Kányai Róbert, az EESZI igazgatója
hangsúlyozta az együttműködés és a
meglévő tapasztalatok átadásának
fontosságát. „Egyetlen szervezet sem
képes egyedül megbirkózni azzal a ha-
talmas feladattal, amit az idősek
számarányának növekedése eredmé-

nyez a szociális és egészségügyi ellá-
tórendszer egészére. Az idősek élet-
minőségének javítása csak a különbö-
ző intézmények és szervezetek össze-
fogásával tud megvalósulni.”

Dr. Kapuvári Viktória, a győri kór-
ház pszichiátere úgy véli, az idősek
életkörülményeinek javításához szer-
vesen hozzátartozik a családtagok se-
gítése is. Nem csak az idős emberre,
az őt gondozó családtagok problémá-
ira is figyelmet kell fordítani. (x)

HÁLÓZATÉPÍTO 
Az Idősbarát Régió című, az oszt-
rák–magyar határon átnyúló
projekt hálózatépítő napját tar-
tották múlt héten Győrben, az
idősellátásban részt vevő szak-
embereknek és partnereknek.

´́ ´́´́

sa javította az idősek életfeltételeit, különösen a
lakásba való bejutást, közlekedést és a tisztálko-
dást könnyítette meg.

„Hazánkban egyedülálló és példaértékű program
a győri” – kezdte dr. Báthy Andrásné, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat regionális ügyvezetője, aki a pá-
lyázat részleteit ismertette. Pályázatot 65 év felettiek
nyújthatnak be június 20-ig. A hatmillió forintos ke-
retből maximum 500 ezer forintra lehet pályázni,
amihez a Máltai Szeretetszolgálat minden segítséget

megad az adatlap kitöltésétől a ki-
vitelezésig. Dr. Báthy András-

né elmondta, mindenki
dolgoztathat saját kivitele-
zővel, de ebben is tudnak
segíteni, hiszen az idősba-
rát átalakításokban ta-
pasztalt kivitelezőt is tud-

nak ajánlani. A pályázatot
egy eredeti és egy másolati pél-

dányban, elektronikusan kitöltve,
postán vagy személyesen kell eljuttatni a következő
címre: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
9021 Győr, Amadé L. u. 1. A pályázati adatlap és út-
mutató letölthető a maltai.hu/idosbarat, valamint az
onkormanyzat.gyor.hu pályázatok menüpontjából.

A pályázattal kapcsolatosan további információ
kérhető a titkarsag.gyor@maltai.hu e-mail-címen
és a 06-30/633-5286-os telefonszámon, vagy az
MMSZ titkárságán, a 96/336-129-es telefonszámon.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Cél, hogy
minél tovább önállóak

maradhassanak

LAKÁSÁTALAKÍTÁSRA
pályázhatnak a nyugdíjasok



A kamara MINDENKIÉ!

´́Bovebb információ és jelentkezés: 
www.gymskik.hu
www.facebook.com/gymskik 

´́

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Szolgáltatási Tagozata szere-
tettel várja a pénzügyi szak-
embereket a Bankár Klub
következő rendezvényére,
melynek során egy kötetlen

beszélgetés keretében a
pénzügyi szektor legfontosabb

kihívásait tárgyaljuk. A kerekasz-
tal-beszélgetés jellegű eseményen a

főbb témák; a 2018. év történései, a pénzügyi világ
globális irányai, átalakulásai és a Bankár Klub 2018-
ban tervezett további eseményeinek meghatározá-
sa lesznek – mondta el lapunknak Szabó László, a
Bankár Klub elnöke. A június 7-i, 16 órakor kezdődő
eseményt – a korábbiaktól eltérően –, az RQ Hotel-
ben (Győr, Híd u. 12.) rendezzük meg.

Szabó László

BANKÁR KLUB
június 7-én

A Győr-Moson-
Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Ipar-
kamara Szolgáltatá-
si Tagozata tiszte-
lettel meghívja Önt
az Autótechnika Klub
következő rendezvényé-
re, melynek a gépjárművek
műszaki vizsgáztatásának új szabályai állnak a
középpontjában. Dr. Nagyszokolyai Iván, az Au-
tótechnika Klub házigazdája elmondta, a ren-
dezvényre a gépjárműjavítással, műszaki vizs-
gáztatással foglalkozó vállalkozásokat és a szak-
ma képviselőit várják, hiszen a téma mindenkit
foglalkoztat, akinek vizsgára felkészítéssel és
vizsgáztatással van dolga. 

Időpont: június 11., 14 óra
Helyszín: GYMSM KIK székháza

(Győr, Szent István út 10/A)

Szeretettel várjuk az érdeklődőket
kamarai rendezvényeinkre!

Dr. Nagyszokolyai 
Iván

AUTÓ-
TECHNIKA
KLUB
június 11-én 
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„Bár gyermekkoromnak eb-
ből a szakaszából kevés emlé-
kem maradt meg, ahogy belép-
tem az épületbe, kellemes ér-
zés fogott el. Arra azért emlék-
szem, szerettem ide járni, az ud-
varon játszani, és kicsit fura, de
szerettem megenni a homokot
is” – emlékezett vissza a balett-
művész, aki egy megható pro-
dukcióval is megajándékozta az
ünnepelt intézmény dolgozóit.
Hasonlóképp tett testvére,
Gyurmánczi Ivett is, aki ezúttal
a gyerekekkel adott elő közös
produkciót. Ivett hét évig volt
tagja a Győri Nemzeti Színház
tánckarának, de ma már ő is
anyaszerepben tündököl. Mint-
hogy ő is e falak között járta ki
az óvodát, szintén szívesen me-
sélt emlékeiről: „A legjobban én
is az udvart szerettem, ahol sok-
szor játszottunk Tarzanosat.”

A Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola felvételt hirdet a következő tanévre. A
meghallgatás június 4-én, hétfőn 10 – 11.30 és 15 – 18 óráig, a magánének 15–17 óráig tart, a
Liszt Ferenc u. 6. szám alatt. A gyerekek az előképző évfolyam elvégzése után eldönthetik, hogy a
hangszerek közül melyiken szeretnének tanulni: zongora, hegedű, gordonka, gitár, furulya, fuvola,
oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona, harmonika vagy ütős hangszerek.

FELVÉTELI 
a zeneiskolába

Egykor az óvoda udva-
rán játszott, ma a Győ-
ri Balett Harangozó-dí-
jas táncművésze Gyur-
mánczi Diána, aki egy
produkcióval is meg-
ajándékozta az idén
30 éves intézményt.

Egykori Sün Balázs óvodai él-
ményeit elevenítette fel az ün-
nepségen Szépe Szilvia is, aki-
nek ugyancsak fontos szerepet
játszik az életében a tánc, stan-
dard és latin-amerikai formáci-
óban ért el kiemelkedő ered-
ményeket. Csobay Dániel ma a
média világában és a fotózás-
ban érzi otthon magát, egykor
pedig ő is ebben az óvodában
ismerkedett a világgal, ahogy
az emlékeit felidéző ikerpár,
Sándor András és Károly is.
Csordás Gábor Budapestről ér-
kezett az ünnepségre, meglep-
ve édesanyját, aki épp most vo-
nul nyugdíjba az óvodából. Egy-
kor Gábor is ide járt, de aztán
az ő szívét is a tánc ragadta el,
ma pedig már a filmezés tölti ki
a mindennapjait.

„Ez az óvoda sok jót adott a
városnak, hiszen melegszívű tö-
rődéssel neveli a gyermekeket”
– fogalmazott dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester, aki az év-
forduló alkalmából a Győri Vá-

rosháza ezüst emlékérmét is
átadta az intézményvezetőnek.
Holle Zsuzsanna először óvónő-
ként, majd – immár 21 éve –
óvodavezetőként egyengeti az
intézmény útját. Mint mondta,
a harminc év alatt előfordult,
hogy kicsi lett a ház „és kívül
rekedt Sün Balázs”, de az ön-
kormányzat mindig mellettük
állt, így folyamatosan fejlődhe-
tett az intézmény, amely egy
igazi közösséget alkot, legyen
szó a munkatársakról, szülők-
ről, vagy a gyerekekről. Rózsa-
völgyi László, Marcalváros II ön-
kormányzati képviselőjeként
köszöntötte a születésnapos
óvodát. Bejelentette, a közeljö-
vőben az épület elé köztéri ka-
mera kerül a gyerekek még na-
gyobb biztonságáért.

A születésnapon köszöntöt-
ték az alapító tagokat és a nyug-
díjba vonuló kollégákat, végül
pedig a mostani óvodások mu-
tatták meg, mennyi mindent ta-
nulnak e falak között.

Gyurmánczi Dia
is a Sün Balázst köszöntötte

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor



92018. június 1.

A gyermeki álmok igenis valóra
válnak. Főleg akkor, ha olyan angya-
lok segítik a vágyak beteljesülését,
mint Zajovicsné Vizer Bernadett, aki
a Lurkó Alapítvány elnökeként hosz-
szú évek óta ápolja, segíti és nap
mint nap boldogabbá teszi a beteg,
kórházi ápolásra szoruló gyerekek
életét, természetesen mindezt kollé-
gáival karöltve. Bernadett nemrégi-
ben új ötlettel állt elő, mégpedig az-
zal, hogy a kórház területén, az óvo-
da szomszédságában egy játszótér
épüljön. Győr polgármestere, Borkai
Zsolt azonnal felkarolta az elképze-
lést, és önkormányzati forrásból,
12,5 millió forinttal támogatta a ját-
szótér megépítését.

Március végén megtörtént a te-
reprendezés, május 25-én pedig hi-
vatalosan is átadták az elkészült ját-
szóteret, melyet rögvest birtokba
vettek a gyerekek. Az ötletgazda
könnyeivel küszködve nyilatkozott a
Győr+ Médiának az átadó ünnepsé-
gen: „Többévi álom válhatott valóra,
boldog vagyok, nagyon szép lett a ját-
szótér és a környezete. A Lurkó Ala-
pítvány önkéntesei 17 éve minden
nap azért jönnek a kórházba, hogy el-
tereljék a beteg gyerekek figyelmét,
hogy mosolyt csaljanak az arcukra. A
benti játszószobák mellett szükség
volt arra, hogy a kültéren is tudjunk

Pályaválasztást elősegítő programokat szervez
a győri Tankerületi Központ kilenc intézményében
négyezer diák számára. A 140 millió forintból meg-
valósuló projekthez a tankerület európai uniós tá-
mogatást nyert. A program részleteit szerdán mu-
tatták be a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban.

Blazovicsné Varga Marianna, a Győri Tankerü-
leti Központ igazgatója köszöntőjében kifejtette:
„Tűzoltó leszel s katona…" címmel nyújtott be a
tankerület pályázatot, az elnyert összegből 2017.
november 1. és 2020. október 31. között 145, a
pályaválasztást elősegítő programot valósítanak
meg. A pályázat célja a pályaorientáció megerősí-
tése, elsősorban a matematikai, a természettudo-
mányos, az informatikai és a műszaki pályák vá-

„TUZOLTÓ LESZEL Szerző: Földvári Gabriella

lasztásának népszerűsítése és az ahhoz kapcsoló-
dó kompetenciák fejlesztése.

Azért, hogy a tanulók megismerkedjenek a ter-
melő munkával, gyárlátogatásokra is sor kerül, így a
tankerület együttműködik a Borsodi Műhely Kft.-vel,
a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft.-vel, a Professio
Cluster-rel és az SFS Group Hungary Kft.-vel. Az igaz-
gatónő bízik abban, hogy e projekt kap-
csán is minél több diákot tudnak a
szakképzés felé irányítani.

Németh Tibor, a Ka-
zinczy-gimnázium igaz-
gatója a projekt prog-
ramjairól elmondta, te-
matikus órákat szervez-

nek, a Kazinczyban például sikeres, volt diákok tarta-
nak előadásokat szakmájukról. Az évszázad tudomá-
nya a matematika, a műszaki tudományok, a termé-
szetismereti tudományok és az informatika, így ezek-
hez a tárgyakhoz köthető programokat szerveznek.

A projektben szereplő intézmények részt vesz-
nek a pályaorientációs és nyílt napokon, pályavá-

lasztási kiállításokon, tréningeken,
speciális szakköröket, nyári te-

matikus táborokat szervez-
nek. A Kazinczyban példá-
ul a GeoGebra geometriai
és algebrai oktatóprog-
ram használatát ismerte-
tik meg a fiatalokkal.

s katona…”

Cél
a szakképzés
népszerûsítése

Elkészült a győri Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház
területén az a játszótér, me-
lyet Zajovicsné Vizer Berna-
dett, a Lurkó Alapítvány el-
nöke álmodott meg.

programokat szervezni azoknak, akik
kórházi kezelésben vesznek részt. Rit-
ka, ha egy kórház udvarán játszótér
létesül, az pedig még ritkább, ha
mindez egy rehabilitációs parkkal pá-
rosul, mellyel már a felnőtteknek is
tudunk segíteni” – fogalmazott Zajo-
vicsné Vizer Bernadett.

A játszótéren vidám színekkel
tarkított, biztonságos eszközök áll-
nak a jövőben a gyerekek rendelke-
zésére. „Elsősorban az a feladatunk,
hogy a betegeket meggyógyítsuk.
Ha testi akadálya nincs, akkor mától
a kicsik kiszabadulhatnak a kórter-
mekből, mozoghatnak, hintázhat-

nak. A felnőttek pedig, ha balesetet
szenvedtek, vagy valamilyen ka-
tasztrófa által kerültek nehezebb ál-
lapotba, ők a rehabilitációs részen
gyakorolhatnak” – ezt már Csordás
Adrienn, a Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórház ápolási igazgatója
mondta, és hozzátette, a játszóté-
ren a kezelt kis betegek szüleikkel,
illetve a Lurkó Alapítvány önkénte-
seivel tartózkodnak majd.

„Nagyon érdekes eseménynek le-
hetünk ma részesei, hiszen az elég
gyakori, hogy a város egy játszótér
megépítését, illetve felújítását támo-
gatja, és talán az is elmondható,

hogy gyakori, ha a kórházat különbö-
ző eszközökkel támogatjuk, de olyan
még nem adódott, hogy egy játszó-
tér kialakítását a kórházon belül se-
gítsük. Nagyon jó ötletnek bizonyult
a Lurkó Alapítvány elképzelése, örü-
lünk, hogy támogatni tudtuk a kivi-
telezést” – árulta el a pénteki ren-
dezvényen dr. Fekete Dávid alpolgár-
mester.

És, hogy van-e még álma a lurkók-
nak? Nos, Zajovicsné Vizer Bernadett
szerint jelenleg nincs, hiszen ahogy ő
fogalmazott: „Ez akkora álomnak a
beteljesülése, hogy ma nem is sza-
bad tovább álmodni!”

ÁLOM

Valósággá vált a

LURKÓ-

´́

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Marcali Gábor
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A 2017/18-as tanévben a Győri
Tankerületi Központ hetven intézmé-
nyéből közel 1.900, kimagasló telje-
sítményt nyújtó diák szerepelt ered-
ményesen megyei, országos és nem-
zetközi versenyeken, fesztiválokon,
pályázatokon. Közülük több mint két-
százan, szüleikkel és felkészítő taná-
raikkal együtt kaptak meghívást a
Győri Nemzeti Színházba a Győri Ba-
lett előadására, a „Kiválók a kiválóak-
nak” elnevezésű program keretében.

Az eseményen Kara Ákos államtit-
kár, győri országgyűlési képviselő kö-
szöntötte a tehetségeket, szüleiket, ta-
náraikat. Kiemelte, minden eredmény
úgy születik meg, ha szorgalom és
munka van mögötte. A szülőknek, a
pedagógusoknak példaként kell szol-
gálniuk a fiataloknak. A sikereket elért
fiatalok is példaképek társaik számára.
A politikus kiemelte: tudatosítani kell,
hogy nem lesz sikeres, nem lesz ered-
ményes az ország, ha nincs mögötte
szorgalom és akarat.

Dr. Solti Péter, a Klebelsberg Központ
elnöke megnyitó beszédében hangsú-

„Ahogy a szülők számára, úgy a pedagógusok-
nak is az a legszebb, amikor a rájuk bízott gyere-
kek jeleskednek valamiben, nem csak megtanul-
ják a feladott leckét, de érdekli is őket, és látni,
hogy értelme van annak, amit csinálunk. Persze
ahogy szülőként, nagyszülőként, úgy pedagógus-
ként sem csak sikerekből, de kudarcokból is kijut,
ám egyik minőségünkben sem szabad csüggedni,
hosszú távon igenis megtérül a befektetett mun-
ka, és akit jó irányba terelnek, azok többsége
előbb-utóbb jó irányba is fog haladni” – fogalma-
zott köszöntőjében dr. Somogyi Tivadar. 

Az alpolgármester kitért arra is, hogy bár az is-
kolák már nem az önkormányzathoz tartoznak, az
önkormányzat ugyanolyan hálás a tanítóknak, ta-
nároknak az áldozatos munkáért, mint az óvodai,
bölcsődei nevelőknek, hiszen mindannyian a gye-
rekekért, a jövő generációjáért, végső soron váro-
sunk és az ország jövőjéért dolgoznak. Az alpol-

ELISMERÉSEK 
gármester felidézte a tavalyi Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivált (EYOF), és köszönetet mondott a pe-
dagógusoknak azért, hogy népszerűsítették ha-
zánk első olimpiai eseményét a fiatalok körében,
akik a mozgás szeretete révén a szellemi táplálék
mellett az ép testet és lelket is megkap-
hatják. Emlékeztetett arra is, hogy a
város egy újabb nagy vállalást
tett, ez pedig Győr Európa Kul-
turális Fővárosa 2023-as pá-
lyázata, ahol szintén kérte
a neveléssel foglalkozó
munkatársak segítségét,
hogy fiataljainknak a kul-
túra szeretete is evidencia
legyen.

A pedagógusnapi díjakat
dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester, Panker Mihály humán-

politikai főosztályvezető és Szombati-Serfőző Esz-
ter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője adta
át. Győr Oktatásügyéért díjat vehetett át Marcali
Hilda, a Tárogató Óvoda óvodavezető-helyettese,
Derczó Tibor, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Ál-

talános Iskola, Szakgimnázium és Kollégi-
um igazgatója, valamint Lőrincz Ist-

ván, a Győri Műszaki Szakképzé-
si Centrum Pattantyús-Ábra-

hám Géza Ipari Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolája
volt igazgatója. Győr
Sportjáért díjat kapott Do-
monkos László nyugdíjas
testnevelő tanár és Szűcs
Róbert, a Győri Atlétikai

Club torna vezetőedzője.
Az ünnepség jutalmak át-

adásával zárult.

Hosszú távon
megtérül

a befektetett
munka

a pedagógusnapon Szerző: Papp Zsolt

Hagyomány már, hogy a ki-
válóan teljesítő diákokat él-
ménnyel ajándékozza meg
a Győri Tankerületi Köz-
pont, megköszönve ezzel
egész éves szorgalmas mun-
kájukat. Hétfőn este a Győri
Balett előadása köszöntötte
a kiváló diákokat.

lyozta: a Klebelsberg Központ kiemelt
feladatának tekinti, hogy minden gye-
rek versenyképes tudáshoz juthasson.
Az pedig, hogy egy diák a benne lévő te-
hetséget kibontakoztathassa, a szülők
mellett az iskola és a pedagógus felelős-
sége, az államnak pedig az a feladata,
hogy megteremtse és folyamatosan fej-
lessze az ehhez szükséges feltételeket.
A győri tankerületi központ gálája is egy
lépést mutat ebbe az irányba.

Blazovicsné Varga Marianna tanke-
rületi igazgató kifejtette: „Hisszük, hogy

minden gyermek tehetséges, és meg-
felelő támogató környezetben lehető-
sége van kibontakoztatni tehetségét. Ez
a környezet otthon és az iskolában is
fontos, hisz a szülő és a pedagógus
partner a gyermek nevelésében. Csakis
együttes munkával, szeretettel és ter-
mészetesen az elvégzett munka elisme-
résével tudjuk felkelteni és megtartani
a gyerekek motivációját.” Szeptember-
ben a Richter Terembe, a Győri Filhar-
monikus Zenekar koncertjére hívják
majd a sikeresen teljesítő diákokat.

Kiss János, a Győri Balett igazgatója
örömét fejezte ki, hogy immár második
alkalommal, balettelőadással köszönthe-
tik a tehetséges, sikeres diákokat. „A gye-
rekek nevelésében a művészeteknek óri-
ási szerepük van” – vallja az igazgató.

Az est első részében a Győri Tánc-
és Képzőművészeti Általános Iskola,
Szakgimnázium és Kollégium a Paqui-
ta-suite című darabot mutatta be,
majd a Győri Balett társulata a nagy-
sikerű Bolero című előadással kö-
szöntötte a vendégeket.

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor

A tehetséget
ünnepelték
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A díjat május 25-én – a szervezet
világnapi ünnepségének keretében –
Székesfehérváron, a Novotel Hotel
és Konferencia Központban adták át.
Idén a Győr+ Média Zrt. érdemelte
ki „Az év médiatámogatója” címet,
az elismeréssel járó oklevelet és em-
lékplakettet a médiaközpont vezér-
igazgatója, Endrődi Péter vette át.

A Magyar Vöröskereszt Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Szervezetének
igazgatója, Kun Szilvia elmondta,
azok a média területén tevékenyke-
dő vállalkozások részesülhetnek év-
ről évre az elismerésben, akik már
legalább két éve segítik a Magyar Vö-
röskereszt munkáját azzal, hogy hír-
műsoraikban, cikkeikben, illetve on-
line felületükön rendszeresen beszá-
molnak a szervezet aktuális tevé-
kenységeiről, akcióiról. „Különösen
hálásak vagyunk a Győr+ Médiának,

Borkai Zsolt a 2018-as Városrész
Szolgálatáért díjak közül a Bácsa, Bel-
város, Jancsifalu, Kismegyer, Ménfő-
csanak, Pinnyéd, Révfalu és Sziget
Szolgálatáért díjakat adta át.

A kitüntetések indoklását dr. Lipo-
vits Szilárd jegyző ismertette. A pol-
gármester Bácsa Szolgálatáért elisme-
rést adományozott Daszkalopulosz

A múlt pénteki közgyűlés előtt
adott át Borkai Zsolt polgár-
mester a 2018-as Városrész
Szolgálatáért díjak közül töb-
bet, a Szent László-érem ado-
mányozásáról pedig zárt ülé-
sen döntött a testület.

Vangelisz részére, a Bácsai Polgárőr
Egyesület elnökeként a közbiztonság
érdekében végzett közösségi munkája
elismeréseként, Belváros Szolgálatá-
ért díjat kapott Prauer Gyula Endréné
a Belváros szépítésében, közösségi
életében végzett tevékenységéért.
Jancsifalu Szolgálatáért díjat vehetett
át Szopkó Ernő, a városrész problémá-
inak megoldása és a fejlődésének elő-
segítése érdekében végzett közösségi
munkájáért, míg Peredi Ferenc a Kis-
megyerért Baráti Kör, továbbá a Kis-
megyeri Napóleon Hagyományőrző
Egyesület tagjaként részesült Kisme-
gyer Szolgálatáért elismerésben, szin-
tén aktív közösségi munkájáért.

A Ménfőcsanak Szolgálatáért díjat
Takács Géza kapta, a ménfőcsanaki
közéletben hosszú időn keresztül

végzett lelkiismeretes munkája elis-
meréseként, míg a Pinnyéd Szol-
gálatáért díjat Nemes Zoltán
vehette át, a fotóművészet
területén végzett kiemelke-
dő tevékenysége miatt, külö-
nösen Pinnyéd városrész ih-
letett pillanatait megörökítő
alkotásaiért. A polgármester
Révfalu Szolgálatáért elismerést
adományozott Fertőszegi József ré-
szére, hosszú időn át végzett révfalui
közösségformáló tevékenysége elis-
meréseként.

Sziget Szolgálatáért elismerésben
részesült Rigó Sándorné, a Győr-Szi-
geti Nyugdíjas Klub sikeres vezetése,
az Arrabona Városi Nyugdíjas Egye-
sület egy évtizedes titkári feladatai-
nak odaadó teljesítése, a közösségi

élet kitűnő szervezése, a nyugdíjasok
mindennapjait színesítő tevékenysé-
ge elismeréseként.

Zárt ülésen döntöttek arról a kép-
viselők, hogy az idei ünnepi közgyű-
lésen Szent László-érmet kap Csorba
János evangélikus lelkész, a Győri Fil-
harmonikus Zenekar, Lentulai Attila
református lelkész és Sike József
sportlövő.

Nyolc Városrész
Szolgálatáért díjat

adtak át

Kiderült, kik az idei Szent László-díjasok
A VÁROSRÉSZEKET SZOLGÁLJÁK

Hetedik alkalommal ítél-
te oda a Magyar Vörös-
kereszt „Az év médiatá-
mogatója” díjat, méltat-
va ezzel a sajtó – elmúlt
évben a szervezet szá-
mára nyújtott – segítő
munkáját. Idén mi hoz-
hattuk el az elismerést.

hogy az elmúlt évben nagy segítsé-
günkre volt a nyári véradókampány,
valamint az adventi véradás meg-
szervezésében, népszerűsítésében”
– tette hozzá Kun Szilvia.

A Győr+ Média Zrt. feladatának
tekinti, hogy kiálljon a jó ügyek
mellett: legyen szó sokakat érintő,
fontos rendezvények támogatásá-
ról, vagy épp olyan hírek közléséről,

amellyel olvasóinkat, hallgatóinkat
és nézőinket összekapcsoljuk a ka-
ritatív szervezetekkel, és tájékoztat-
juk jótékony célú, segítő szándékú
programokról.

Gyor+ Média

rangos
elismerést
kapott a

A Magyar

´́
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„Az itt élők számára fontosak a történelmi érté-
kek, a hagyományok ápolása, a múltunk tisztelete.
Kötelességünk az emlékezés, és hogy ezeket az em-
lékeket és értékeket átadjuk az utánunk jövőknek”
– hangsúlyozta köszöntőjében Laczkovits-Takács Tí-
mea, a városrész önkormányzati képviselője.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester beszédében em-
lékeztetett, Borkai Zsolt polgármester kezdeménye-
zésére az I. világháborús Centenáriumi Emlékbizott-
ság azért jött létre, hogy Győr méltón emlékezzen a
hősi halált halt elődökre. Az elmúlt időszakban több
száz katonasír, háborús emlékmű újult meg, számos
ismeretterjesztő programot rendeztek, a vándorki-
állítást több ezer fiatal láthatta. „A Magyar Hősök
Emlékünnepére Ménfőcsanakon is megújíthattuk a
hadisírokat, méltóvá tettük az emlékezés helyét,
amely a tiszteleté és a megbékélésé.” Az alpolgár-
mester felhívta a figyelmet, hogy hősök nem csak há-
borúban, hanem a hétköznapokon is születnek.
Mindannyian hősök lehetünk, ha figyelünk környe-
zetünkre, társainkra, emberséget tanúsítunk egymás
iránt, és áldozatot vállalunk egy jó ügyért.

Dr. Veszprémy László, a HM Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum igazgatója emlékeztetett, hogy a

A Horgas úti temető hadisírjával folytató-
dott a felújítássorozat, amelyet a hétvégi
Hősök Napja előtt néhány nappal adtak át
ünnepélyesen.

Magyar Honvédség 170 éves, és ez alatt a több
mint másfél évszázados időszak alatt katonák száz -
ezrei áldozták életüket a hazáért. Mint mondta, a
történelem nem mindig volt kegyes hozzánk, de
a honvédek erejük szerint, olykor pedig erőn felül
is helytálltak, hűek maradtak esküjükhöz. Ezt a hű-
séget kell nekünk is követnünk, és meg kell ad-
nunk a tiszteletet hőseinknek.

A katonasírokat Bartók Ferenc, a Szent Kereszt
Plébánia OSB plébánosa szentelte újjá. 

A város a Hősök Napi megemlékezést múlt pén-
teken tartotta a Radó-szigeti hősi emlékműnél. Dr.

Fekete Dávid beszédében kiemelte, az idei év több
szempontból is jelentős, egyrészt az első nagy vi-
lágégésnek a centenáriumára emlékezünk, más-
részt a magyar honvédség születésének 170. évfor-
dulóját ünnepeljük. Emlékeztetett: Győr mindig is
katonaváros volt, s ez ma is így van, az ország egyet-
len légvédelmi képessége állomásozik Győrben.
Ezért napjaink hőseiről is emlékezzünk meg, hiszen
a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Ra-
kétaezred katonái is hősök, segítenek a természeti
katasztrófáknál, a válsághelyzetekben, és a déli ha-
tárunk védelmében is kiveszik a részüket.

MEGÚJULTAK 
a ménfocsanaki 

HADISÍROK

´́

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Június 10-én, új helyszínen, a Dunakapu téren
rendezi meg a Szeretetnapot a Győri Egyházmegye.
Az „Adj örömmel!” mottóval meghirdetett jótékony-
sági, kulturális és gasztronómiai fesztivál 10 órakor
püspöki szentmisével kezdődik a Nagyboldogasz-
szony-székesegyházban. A Szeretetnapon jelen lesz
Böjte Csaba ferences szerzetes, és a dévai Szent Fe-
renc Alapítvány otthonaiban élő fiatalok egy kisebb
csoportja is. A szervezők 11 órától gyermekprogra-
mokkal, játszósarokkal és koncertekkel várják az ér-
deklődőket. A rendezvény bevételét idén is a dévai
Szent Ferenc Alapítványnak ajánlják fel. 

A színpadon 11.15-kor Veres András győri megyés
püspök és Böjte Csaba mond köszöntőt. Ezt követi a
FaceTeam Akrobatikus Sportszínház kosárlabda-be-
mutatója, 12 órától a Szentlélek-templom ifjúsági ze-
nekarának imádságos dicsőítése. A Vaskakas Bábszín-
ház Bob és Bobek című előadására 13 órakor kerül
sor. A Peregrinus Együttes hangversenyét 14 órától
hallgathatják meg, ezt követően, a Győri Audi ETO KC
játékosai által aláírt mezre lehet licitálni. A jótékony-
sági árverés után Vastag Csaba ad koncertet, majd a
Friends Big Band zenél. Az esemény a dévai fiatalok
előadásával és Böjte Csaba elmélkedésével zárul.

SZERETETNAP
új helyszínen, de változatlan céllal
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Soha ennyi program nem szerepelt még a Magyar Táncfesztiválon,
amelyet tizennegyedik alkalommal rendeznek meg június 18–24.
között városunkban. A táncművészet legnagyobb ünnepét beha-
rangozó sajtótájékoztatót a napokban tartották a szervezők.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Kiss János, a Győri Balett igazgató-
ja örömét fejezte ki, hogy ismét
Győrben adnak egymásnak és a kö-
zönségnek randevút a legkiemelke-
dőbb táncosok, együttesek. Amel-
lett, hogy bemutatják a táncművé-
szet mai értékeit, lehetőségük lesz
konzultációra is, a szakma jövőjét il-
letően – fogalmazott az igazgató.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester  ki-
emelte: a táncfesztivál hazánk és Euró-
pa fesztiváljai között is egyedülálló, az
egyik legnagyobb értéke az Európa Kul-
turális Fővárosa 2023 cím elnyerésé-
hez készülő pályázatnak. A győri kon-
cepció szerint a kultúrák közötti áram-
lás az egyik legfontosabb tényező,
amelyik előbbre viheti az emberiség
jobb jövőbe vetett hitét. A táncfesztivál
is éppen ezt az áramlást segíti.

Az idei program átfogó képet ad a
magyar és közép-európai táncéletről,
melyet ezúttal is a Győri Balett leg -
újabb bemutatója nyit meg. A Piano -

plays etűdök Liszt és Wagner műveire
című előadást Velekei László koreog-
ráfiája fémjelzi, melyet Balázs János
élő zongorajátéka tesz teljessé. A Győ-
ri Balettől egy másik premiert is látha-
tunk, Sebestyén Bálint magántáncos
ezúttal koreográfusként az Antigoné
című táncdrámát vitte színpadra.

Az egy hét során a Nagyszínpadon

láthatjuk a Magyar Nemzeti Tánc-
együttest, a Magyar Nemzeti Balet-
tet, fellép a Kijevi Modern Balett, Fre-
nák Pál Társulata, a Szegedi Kortárs
Balett és az Experidance. A kortárs
műveket a Kisfaludy Teremben néz-
hetjük meg, a Vaskakas Művészeti
Központ pedig a Gyermek Táncfeszti-
válnak ad helyet.

Ezúttal is a II. János Pál térre vár-
ják esténként a szórakozni, táncolni
vágyókat. Fellép például a Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttes, kon-
certet ad a Colombre Band, a Hoppá-
ré, a Budapest Bár és a Barrio Latino.

kapjuk a táncot
NAGY DÓZISBAN 
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Rob Becker: Caveman – Az ősem-
ber című monodrámáját finn nyelven,
magyar felirattal mutatta be Mikko Pa-
ananen színész. „Valójában a magyar
verzió finn pasija vagyok. Egzotikus él-
ményként élem meg, hogy premierem
van a győri színházban, finn pasiként”
– utalt ezzel az előadás témájára is, a
darab ugyanis a férfiak és a nők közötti
örökös ellentétet boncolgatta.

A finn Kuopio Győr testvérvárosa,
az elmúlt években többször jártak
ezért nálunk az észak-európai telepü-

FINNORSZÁGBAN Szerző: 
Zoljánszky Alexandra

A Kuopiói Városi Színház múlt csütörtökön este vendégszerepelt a
Győri Nemzeti Színház Kisfaludy Termében, előtte beszéltek az
érintettek a két teátrum együttműködéséről.

lésről. Pekka Vähäkangas, Kuopio al-
polgármestere az előadás előtt el-
mondta, öt éve jártak először a helyi
színház igazgatójával Győrben, s már
akkor úgy gondolták, szeretnének kö-
zösen dolgozni a magyar teátrummal.
„Győr és Kuopio testvérvárosi kap-
csolata erős, ősszel magyar hete-
ket szervezünk, ezenkívül a két
színház kapcsolatát szeretnénk
elmélyíteni. Az ilyen alulról jövő
kezdeményezések erősítik iga-
zán a testvérvárosi kapcsolatokat”

– hangsúlyozta a finn alpolgármester
és rámutatott, ha idegen nyelvű játé-
kot lát a közönség bárhol a világban,
az általában egy zenés darab, ritka,
amikor egyszemélyes drámát fogad
egy külföldi színház. „Fontos, értékte-
remtő ez az este” – tette hozzá.

Forgács Péter elmesélte, egy elő-
adása után találkozott évekkel ezelőtt
a finn szín-
ház

igazgatójával, Pekka Laasonennel, illet-
ve a társulat egy részével, Győrben.
Azóta tartják a kapcsolatot, az együtt-
működés következő állomása ez a ven-
dégjáték, a következő pedig, hogy a
győri színházigazgató a finn városban
fog vendégrendezni, nevezetesen a
Kabaré című musicalt viszi színpadra
Kováts Gergely Csanád koreográfussal.
„Óriási a kihívás, nem rendeztem még
idegen nyelven. Egy év múlva kezdünk

el dolgozni, és 2019 szeptemberé-
ben lesz a bemutató” – árulta el
Forgács Péter.

Pekka Laasonen színházigaz-
gató hozzáfűzte, a nyelvi aka-
dály ellenére is jól megértik egy-

mást a győriekkel, hiszen van kö-
zös nyelvük, mégpedig a kultúra.

Képzeljék el a szituációt:  a Kisfaludy
Teremben ülünk, két finn férfi és két ma-
gyar nő, utóbbiból az egyik a tolmács, a
másik a kérdező, előbbiek pedig a rög-
tön következő színdarab egyetlen sze-
replője és annak rendezője, aki egyben
a Kuopiói Városi Színház igazgatója is. A
kérdező tudja, hatalmas egyenjogúság
tombol a Skandináv, távolról oly boldog-
nak tűnő államban, s a színdarab témá-
ja is ide vezet: férfi és nő örökös cívódá-
sa tehát a beszélgetés tárgya. Ezután a
darab sem maradhat megnézetlenül –
így áll össze ez az apró beszámoló.

Kíváncsi vagyok, milyen ez a finn pa-
si, akit Mikko Paananen, a színész is em-

rendez Forgács Péter

A kultúra 
a közös nyelvük 

BOLDOGABB-E 

legetett az iménti sajtótájékoztatón.
„Csodálatos” – érkezik rögtön a válasz,
majd sorolják tovább Pekka Laasonen-
nel: „egyenes, szókimondó, félénk, és
ha szeret, őszinte segítőtárs. Csapatjá-
tékos, nem beszél sokat, és képes ren-
geteget utazni, hogy a barátaival csend-
ben horgásszon egész nap, s maximum
azon vitatkozzon, ki hozza a sört.” Mikor
aztán otthon a finn nő kérdezi, milyen
napod volt, édes, csak annyit mond:
„ezt a csodálatos békét nem lehet sza-
vakba önteni.” Óriási ugyanis a szaka-
dék a finn férfi és nő kommunikációjá-
ban: míg a nő vagy hétezer szót használ
egy nap, addig a férfi csupán kétezret,

amit kénytelen szét is szórni már mun-
ka közben, nem csoda, ha otthon már
csak tévézni van ereje a drágának. Ne-
gatívuma van-e a finn férfinak, kérde-
zem, mosolyszünet után vágják rá: irigy.
„Talán a fiatalokról már nem, de a tipi-
kus finn férfiről elmondható, hogy nem
képes az újat befogadni. A tipikus pasi
fél a változásoktól. Ami nagyon más
Magyarországhoz képest: úgy nevelik a
finn férfit, hogy nem mutathatja ki az
érzelmeit. Nem lehet szomorú, nem sír-
hat, mert akkor nem igazi férfi. Ez egy
hibás minta, ezért sokat iszik, és sokan
az erőszakhoz nyúltak a régi vidéki Finn-
országban, mert nem tudták kimutatni

az érzelmeiket” – fejtegették a Kisfa-
ludy Teremben.

Na de milyen a finn nő? „Nagyon
független. Nem hisztérikus, óriási türe-
lemmel bonyolult dolgokat old meg.
Nehéz volt a II. világháború, a finn férfi-
ak a fronton harcoltak. Azóta is nagyon
talpraesett, s a '70-es évektől elmond-
hattuk, hogy a nő meg tud állni a saját
lábán. Valójában nem ismert, hogy va-
laki háztartásbeli.” Megmaradt az egész-
séges egyensúly, vagy van, amiben a fér-
fiak elnyomottnak érzik magukat? –
adódik az egy magyar nő számára nehe-
zen kimondható kérdés. „Hivatalosan
azt kell mondanunk, csodálatos, hogy a
finn társadalomban a nők egyenjogúsá-
ga itt tart, nem érezzük magunkat sem-
miben elnyomottnak, jól működik, hogy
a nők erőteljesebbek, mint évtizedekkel
ezelőtt. De az is jó, hogy vannak még
olyan hölgyek, akik szeretik, hogy udva-
riasak a férfiak, ezt nem kérik ki maguk-
nak, és akár segítséget is kérnek, mond-
juk egy kerékcsere esetén” – érkezik a
diplomatikus válasz. Olyan nagy baj
azért csak nem lehet, reagálok, hiszen
az ENSZ megbízásából készült ranglistán
Finnország lett 2018-ban a világ legbol-
dogabb országa, míg mi mindössze a 69.
helyen szerepelünk. A jobb életszínvo-
nal mellett talán azért is lehet ez így,
mert nyelvrokonainknál kevésbé értel-
mezhető a #metoo, vagy az, hogy
ugyanazért a munkáért kevesebb fize-
tés „jár” a nőknek. Talán legközelebb er-
ről is beszélgethetünk, de most a finn
férfiak elfoglaltak: kezdődik a játék!

a finn férfi, mint a magyar? Szerző: Zoljánszky Alexandra
Tolmács: Solymár Eszter

Fotó: Marcali Gábor 
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A főapátság hotelépítési projektje miatt
az idei programsorozat első jazzkoncertje
egyben az utolsó esemény is lesz a Pannon-
halmi Jazzmajorban. A minden igényt kielé-
gítő új színpad-, fény- és hangtechnika se-
gítségével a ThreeStyle feat. és Magdalena
Chovancova mutatkozik be Pannonhalmán
június 15-én 19.30-tól. A Csehországból,
Németországból, Nagy-Britanniából és
Egyesült Államokból érkező rendkívüli csa-
pat felejthetetlen estét ígér. Egyedülállóan
izgalmas és energikus előadásra számíthat-
nak a jazzrajongók, a különleges formáció-
nak egyedi, felismerhető stílusa van, a világ
minden pontján szereti a közönség a töké-
letes hangszerelést, az érzelmekkel teli
örömzenélést. 

JAZZNYÁRIndul a

Pannonhalmán

Több mint egy évtizedes múltjával a Pannonhalmi Jazznyár elválaszthatatla-
nul összekötötte a bencés monostort az igényes jazz-zenével és a minőségi
borokkal. Az idei nyár a változások mellett meglepetéseket is tartogat, a hely-
szín, a zene és a borok tekintetében is. 

A Jazznyár további fellépői: az Electric
Shock, a Rákfogó Szakcsi Lakatos Bélával, a
Gereben Zita Quintet feat. Ávéd János, ők
mind az Apátsági Pincészet megújult kósto-
lóteraszán zenélnek majd.

A Pannonhalmi Jazzmajor/Jazzterasz ese-
ményeire kizárólag előzetes jegyvásárlás le-
hetséges. A jegy ára 3.000 forint.

Belépőt venni Pannonhalmán, a Tricollis
Foglalási Központban (Pannonhalma, Kosa-
ras-domb, telefonszám:  +36-96/570-191,
e-mail: info@osb.hu, web: www.bences.hu),
vagy Győrben az Árkádban, a Bortársaság
üzletében lehet (Budai út 1., telefonszám:
+36-96/555-047, mobiltelefonszám: +36-
20/266-5051, e-mail: gyorarkad@bortarsa-
sag.hu) (x)

A TÁRSULAT

Radnóti Ákos alpolgármester kö-
szöntötte a jelenlévőket, és gratulált
az Örökzöld évad előadásaihoz. A kö-
zönség elégedettségét a jegy- és bér-
leteladások híven tükrözik, de remél-
hetőleg ezen számokat a következő,
Klasszikus évad túlszárnyalja. 

„Az idei évad túlszárnyalta az el-
múlt időszakot, a siker pedig számok-
ban is mérhető” – összegzett Forgács
Péter igazgató. Az Örökzöld évad
12,73 százalékos emelkedést hozott,
ami 1.107-tel több eladott bérletet je-
lent. A Nagyszínház és a Kisfaludy Te-
rem százszázalékos kihasználtságú, a
Vill-Korr Sulibérlet sikere minden vára-
kozást felülmúl. Az igazgató méltatta a
Doktor Zsivágó című előadás Arany
Kotta Díját, illetve az István, a király cí-
mű rockopera Audi Arénában megtar-
tott, nagysikerű májusi előadását.

A társulat egy része nyáron sem
pihen. Simon Kornél rendezése, A
vád tanúja bekerült a POSZT OFF
programjába, június 8-án mutatják
be Pécsett. Agatha Christie krimijét
a Városmajori Szabadtéri Színpadon
is játsszák június 15-én, illetve a Vi-

déki Színházak Fesztiválján szeptem-
ber 5-én. A sevillai borbélyt a közön-
ség július 6–7-én Fertőrákoson lát-
hatja, míg A padlást augusztus 24-én,
a Veres1Színházban.

Köszöntötték a társulathoz érkező
művészeket, Nagy Gréta színész, éne-
kesnőt és Kurucz Dániel színészt is. El-
búcsúztatták a nyugdíjba vonuló kol-
légákat: Horváth Márta rendezőasz-
szisztenst, a színház Örökös Tagját és
Borsi Ferencné Marika hivatalsegé-
det. Örökös Tagok lettek: Nády Árpád
megbízott műszaki vezető, fővilágosí-
tó és Surányi Csaba színpadmester. A
Hang és Lélek Vándorserleget Tas Il-
dikó operaénekestől Eisenbacher Ba-
lázs tánckari tag vehette át, többek
között A sevillai borbély című vígope-
rában nyújtott kiemelkedő alakításá-
ért. A társulat szavazatai alapján Kis-
faludy-díjat kapott: Dunai Csenge szí-
nésznő és Molnár Erik színész.

A Győri Nemzeti Színház emble-
matikus épülete idén 40 esztendős,
ennek alkalmából október 31-én
nyílt nappal összekötött jubileumi gá-
laműsorral készül a társulat.

Évadot zárt 

Fotó: Fehér Alexandra

A Győri Nemzeti Színház múlt héten, pénteken tartotta
évadzáró társulati ülését a nagyszínpadon.

Eisenbacher Balázs,
Dunai Csenge, 
Horváth Márta 
és Molnár Erik
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„Cifrásdi-Tage” in der Evangelischen Urkirche, wo auf die
Besucher eine Ausstellung zum aufgeräumten Zimmer im Mé-

raer Stil und der Perlschmuck von Kokas Évi warten. Am 7. Juni ab
19 Uhr geben Ferenczi György und die Rackajam, am 8. Juni ab 19

Uhr die Hot Jazz Band ein Konzert. Die Einnahmen aus den Kon-
zertticktes werden zugunsten der Kárpaátaljaier Ráter Kin-

derheimhilfe gestiftet.

Das Győrer Kirchenkomitat ve-
ranstaltet am 10. Mai auf dem
Dunakapu-Platz den „Tag der Győ-
rer Liebe”. Das unter dem Motto
„Gib mit Freuden” verkündete Bene-
fizfestival für Kultur und Gastronomie
beginnt um 10 Uhr mit einer bischöff-
lichen Heiligen Messe in der Bistums-
kirche. Ab 11 Uhr erwarten die Orga-
nisatoren alle Interessierten mit Kin-
derprogramm, Konzerten und Sport-
präsentationen. Die Erlöse aus der
Veranstaltungen gehen wie ge-
habt an die Dévaer Sankt Fran-

ziskus Stiftung.

Die Band Cserefa hält ein
mit Tanzunterricht verbun-
denes moldawisches Tanz-
haus am Freitag, den 8. Ju-
ni, ab 20 Uhr un der Pajtá
(Vágóhíd u. 2.) ab.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Die internationale Diploma-
usstellung „Entrée V4” - und die
„Szirmay Zsanett SoundWeaving
V4 Edition” - Ausstellung öffnen
am 30. Mai um 18. Uhr im Eszter-
gázy-Palast (Király u. 17.) ihre
Pforten. Die Sammlung ist bis
7. Juni zu sehen.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross Gábor út 21., 96/311-771, 336-817,
gyor@tourinform.hu). A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Hollywood magyar gyökerei – Szűts Mara há-
zassága című magyar romantikus filmet vetítik
június 7-én 19 órától, a Rómer-moziban (Teleki
L. u. 21.). Az est vendége Bokor Balázs, a Ma-
gyar Hollywood Tanács elnöke, volt Los Ange-
les-i főkonzul lesz. A vetítés ingyenes!

A Cserefa zenekar tart tánctanítással egybekötött moldvai
tánc házat június 8-án 20 órától, a Pajtában (Vágóhíd u. 2.)

Bácsai juniális kezdődik június
10-én 14 órától, az Úttörő u. 1. és
a Kinizsi Pál u. 26. szám közötti té-
ren. Fellépnek a helyi óvodások,
iskolások, a nyugdíjasok, lesz agi-
lity kutyás akadályverseny, mese-
előadás, valamint a résztvevők
meghallgathatják Albert Miklós
és Kiss Claudia énekműsorát.  20
órától Pataky Attila lép színpadra,
21 órától Shiftless Monsterz utca-
bál várja a szórakozni vágyókat.

Nyárköszöntő gitárkoncertet
adnak a Richter János Zenemű-
vészeti Szakgimnázium növen-

dékei a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Tér olvasóteraszán (Herman Ottó u. 22.) június
4-én 16.30-tól. 

Ezerarcú természet cím-
mel Zsolnai Tímea és Szél
József képzőművészeti ki-
állítása nyílik a József At-
tila Művelődési Házban
(Móra F. tér 1.) június 4-
én 17 órakor. A tárlat jú-
nius 28-ig, hétköznap 10–
16 óráig látogatható.

Lépj tovább! címmel tart előadást és
lemezbemutató koncertet Bagdi Bella
háromtagú zenekarával június 2-án 18
órakor, a Szabadhegyi Magyar–Német
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Gimnáziumban (Konini u. 2–4.).

Giczi Balázs, a Széchenyi István Egyetem Mű-
vészeti Kara orgona szakos hallgatójának dip-
lomahangversenye lesz Bach- és Guilmant-
művekkel június 3-án 18 órakor, a győri Szent-
lélek-templomban (Szentlélek tér 1.)
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„Máig élvezem a tanítást, köszön-
hetően az elődeimnek, akik megsze-
rettették velem” – mondja Zátonyi
Szilárd, aki pályája kezdete óta a Ve-
res Péter Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakgimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium pedagógusa. A
tősgyökeres győrszentiváni férfi a Ka-
zinczy Ferenc Gimnáziumban érett-
ségizett, majd az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen szerzett diplo-
mát. „Olyan nagynevű tanárok taní-
tottak a középiskolában és az egyete-
men, mint dr. Alexay Zoltán, Z. Szabó
László, dr. Seregélyes Tibor, dr. Loksa
Imre, dr. Zboray Géza” – meséli Záto-
nyi Szilárd, aki hivatásának tekinti a
pedagógusi pályát, és szabadidejé-

ből is rengeteget fordít tanítványaira. 
„A tanítást át kell élni, hogy meg-

érthessük, miért is annyira csodála-
tos. Egyrészt a fiatalok között én is fi-
atalnak érzem magam. Másrészt él-
mény azt látni, ahogy befogadják az
információt, ahogy gyarapszik a tu-
dásuk az iskolapadban eltöltött esz-
tendők alatt.” 

Persze a tanulók fejlődéséhez a
pedagógusok fejlődése is nélkülözhe-
tetlen. Tudásban és módszertanilag
is meg kell újulni ahhoz, hogy igazod-
hassanak a kor követelményeihez, és
könnyebben megtalálják a közös han-
got a diákokkal. „Ezen felül a humor
szerepe is elengedhetetlen és persze
az is fontos, hogy a tanár partneri vi-

szonyt alakítson ki a tanítványaival” –
hangsúlyozza Zátonyi Szilárd, aki hét-
végenként, az évtizedek óta működő
természetbúvár szakkör keretében
foglalkozik a középiskolásokkal. Rá -
adásul minden tanév végén, kétna-
pos „expedícióra” viszi a diákokat,
amely során vadkempingeznek, éj-
szakai túráznak és közelebb kerülnek
a természethez. „Amikor azt látom
a közösségi oldalakon, hogy egyko-
ri tanítványaim, már felnőtt, csa-
ládos emberként kirándulni
mennek szabadidejükben, az
nagyon jó érzéssel tölt el” –
mondja a Veres-iskola pedagógu-
sa, akinek számos diákja szerepelt
kiváló eredménnyel tanulmányi
versenyeken, ő maga pedig rendsze-
resen publikál és tankönyvet is írt. 

Eddigi munkássága elismerése-
ként tavaly Budapesten vehette át a
Rátz Tanár Úr Életműdíjat, amelyet
három jól ismert vállalat alapított,
azért, hogy felhívja a figyelmet a ma-
gyar természettudományos oktatás-

ban tevékenyen részt vevő szakem-
berekre. 

Zátonyi Szilárd tavaly a magasságot
és a mélységet is megjárta, hiszen hu-
szonöt év együttlét után elvesztette
szeretett feleségét. „Ez életem legna-

gyobb tragédiája. Csodálatos feleség
volt, édesanya és tanár” – mondja
könnyes szemmel, majd hozzáteszi:
„két gyermekem és a tanítványaim
számítanak rám, ezért muszáj előre-
nézni és menni tovább az úton. Meg
kell becsülnünk ezt a hatalmas kin-
cset, hogy itt lehetünk a Földön.”

A pedagógus a levendulák között is
otthonosan mozog, hiszen 1986-ban
édesapjával, Zátonyi Zsigmonddal bé-
relték ki az elvadult tihanyi levendula-
ültetvényt. Zátonyi Zsigmond harminc
évig dolgozott Pannonhalmán mint
idegenforgalmi szakember, és miután
meghívták Tihanyba előadást tartani,
azzal szembesült, hogy az egykoron dr.
Bittera Gyula által létrehozott ültet-
vényt nem gondozza senki, így család-
jával együtt bérbe vette azt. Aratták a
virágot és illóolajat pároltak belőle, a
saját lepárlójukban. A Zátonyi család
2012-ig kezelte a területet – miután a
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal kö-
tött földhaszonbérleti szerződésük le-
járt – és óriási szerepük van abban,
hogy a tihanyi levendula ismét vissza-
került a térképre. A családi vállalkozást
Zátonyi Szilárd viszi tovább, a család
forgalmazza az Aranyház levendulaola-
jat, valamint a Zátonyi Zsigmondné ál-
tal előállított Szent Lukács-olajat. 

És hogy mit tanít a fiataloknak a
tananyagon és a természet szerete-
tén túl? „Próbálják megtalálni azt,
amivel egész életükben szívesen fog-
lalkoznának, mert akkor örömmel
fognak minden reggel felébredni. Én
is minden nap örömmel kelek fel,
hogy végezhessem a hivatásom.”

Az édesapja jogásznak szánta, míg az édesanyja építész-
mérnöknek. Végül tanár lett belőle, biológiát, földrajzot
és természetismeretet tanít. A beszélgetésünk alatt so-
kat tanultam tőle, kitartásról, hivatástudatról és az élet
szeretetéről. Zátonyi Szilárd szeptemberben kezdi meg
harmincadik tanévét. 

A tihanyi 
levendula

ismét visszakerült
a térképre 

Köztünk élnek

„A TANÍTÁS
a nagybetus

HIVATÁSOM”
´́

Szerző: Kaszás Kornél  /  Fotó: Marcali Gábor
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A napokban került ki Győrben a
Jancsifalu városrészt jelző címeres
tábla, Radnóti Ákos alpolgármester,
a körzet egyik önkormányzati kép-
viselőjének kezdeményezésére. Az
alpolgármester elmondta, körzeté-
nek adyvárosi részére már koráb-
ban is kikerültek ilyen táblák (az
adyvárosi tónál, a Barátság Sport-
park sarkánál, illetve a Földes Gá-
bor utcában), most a jancsifalui vá-
rosrész kezdeténél, a Szigethy Atti-
la út és Ipar utca kereszteződésé-
ben található körforgalom mellé
helyeztek el, lakossági kérésre, illet-
ve a közmeghallgatáson is jelezték
az alpolgármester felé az igényt.

Többek között ezekről a történelmi
érdekességekről is mesélt Bana József,
a győri levéltár igazgatója a közelmúlt-
ban megrendezett Életünk utcái, terei
helytörténeti előadás-sorozat idényzá-
ró programján, a Kisfaludy Károly
Könyvtárban. A történeteket Kozma
Endre, a Régi Győr közösségi oldal szer-
kesztőjének vetítése színesítette.

Révfalut, hosszas huzavonát köve-
tően, 1905-ben csatolták Győrhöz,
Zechmeister Károly polgármester
hathatós belügyminisztériumi köz-

Ínyencségek és legendák 

Tábla jelzi 

Jancsifaluban is

A HATÁRT 

Fotó: Marcali Gábor

RÉVFALUBÓL
Mi köze lehetett Mária főhad-
nagynak Révfaluhoz, vagy mi-
ért Áldozat utca és Malomsok
sétány az elnevezése egy-egy
utcának a városrészben?

benjárására – árulta el az előadó, hi-
szen Győr és Révfalu is akarta a csat-
lakozást, a megye azonban nem. Pe-
dig a városnak is, és a „falunak” is
előnye származott az egyesítésből,
amiről külön megállapodás született,
ilyen volt többek mellett az iskolafej-
lesztés, az adók átvállalása, a vámok
elengedése.

Az évszázadok során Révfalu több
környező települést is bekebelezett,
amelyek korábbi létét ma utcanevek
jelzik, ilyen például a Malomsok-sé-

tány, az Esztergető vagy a Pataházi
utca.

Az utcanevekről szólva Bana Jó-
zsef elmesélte, a Hédervári út nem
azért kapta a nevét, mert Hédervárra
vezet, hanem egy bizonyos Viczai Hé-
der főispánról nevezték el. Talán csak
a tősgyökeres révfaluiak tudják, hogy
ki volt Lebstück Mária, akinek szin-
tén utca őrzi a városrészben emlékét.
Mária főhadnagyként talán ismer-
tebb a név, aki a főhadnagyi rangig
vitte a szabadságharc honvédseregé-
ben. Néhány éven át Győrben élt, itt
házasodott össze második férjével,
végül nagy szegénységben halt meg,
és Jókai Mór írta meg regényes éle -
tét, Huszka Jenőt pedig operett írá-
sára ihlette. Talán Pöltenberg Ernőről
is kevesen tudják, hogy a VII. hadtest,
huszárezred parancsnoka volt Győr-
ben, ezért kapott utcanevet.

Bana Józseftől megtudtuk, né-
hány hónapja ő is Révfaluban él, az
1946-ban Németh László Jánosról el-
nevezett utcában, amihez személyes
kötődése is van. 1986-ban dr. Sáry
Istvánnal és Hulesch Ernővel készítet-
ték el a költő életét bemutató kiállí-
tást, amelyből munkásságát és a ki-
végzéséhez vezető körülményeket is-
merhették meg az érdeklődők.

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Régi Győr
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Mint a cím is utal rá, olyan sorozatot indítok, ami segít-
séget nyújt városunk, azon belül szűkebb terünk megisme-
résében azoknak, akik nem Győrben születtek, és azoknak
is, akik győriek! Mert kell, hogy ismerjük lakóhelyünk, ut-
cánk, terünk, azaz lakóhelyünk nevének eredetét, elneve-
zésének okát, aktualitását. Hiszen, ott éljük le alkalomad-
tán 10-20-30 vagy több évünket.

Induló sorozatomban a teljesség igénye nélkül szeret-
nék ismereteket átadni azokról a közterületi elnevezések-
ről, amik talán nem mindenkinek ismert fogalmakról, sze-
mélyekről szólnak.

Győrött ezer fölötti közterületi név van, én azokat az elne-
vezéseket fogom a rovatban közzétenni, amik személyekre,
kevésbé ismert fogalmakra és nevekre utalnak. Biztos, sok
olyan van, ami mindegyikünk számára világos, de talán egy-
két mondat erejéig ezeket is érdemes feleleveníteni. Nos, az
olvasók között is bizton lesz olyan, aki ha elolvassa saját utca-
nevének eredetét, meglepődik, mi is van a név mögött.

A sorozat városrészenként 10-12 utcával fog megjelen-
ni, de hétről hétre másik városrész indul ABC sorrendben.
És még valami: a közterületek neveit az érvényben lévő
határozatok, azaz hivatalos nevén, pontosan írom, még,
ha a köztudatban másképpen is él.

Saját kutakodásaim mellett segítséget nyújtottak: Győr
utcanevei (G. Papp Katalin, 2006), Győri Életrajzi Lexikon
(2003), Révai Nagy Lexikona 1–21. kötet, Emlékhelyek és köz-
téri alkotások (Orbánné Horváth Márta, 2006), Győr külte-
rületi földrajzi nevei (Kőrös Erzsébet)és köszönet Győr-Mo-
son-Sopron Megye Győri Levéltára igazgatójának, Bana Jó-
zsefnek és munkatársainak! 

ADYVÁROS

Bán Aladár utca (9023) 
Bán Aladár (1871–1960), magyar költő, mű-

fordító, irodalomtörténész, folklorista, nyelvész,
néprajzkutató. A finnugor népek hitvilággal, iro-
dalommal, népköltészettel és a magyarsággal
való kapcsolatát kutatta. Lefordította magyarra
az észt nemzeti eposzt, a Kalevipeogot. 1945
után politikai kapcsolatai miatt mellőzték, egy
újfehértói tanyára száműzték. Élete utolsó éve-
ire engedélyt kapott, hogy Győrbe költözzön.
Az 1960-ban tartott budapesti finnugor tudo-
mányos kongresszus ideje alatt, amit ő szerve-
zett meg, hunyt el. Utolsó lakhelye a Dózsa
György rakpart 15. sz. házban volt. Érdekes,
hogy ennek ellenére nem Révfaluban, hanem
1979-ben Adyvárosban neveztek el róla utcát.
Emlékét anyanyelvi versennyel a Gombos Álta-
lános Iskola, és a Gárdonyi Géza Általános Isko-
la (1977–1989) tartotta életben.

Földes Gábor utca (9023)
Földes Gábor (1923–1958), színész, ren-

dező, az 1956-os forradalom mártírja. 1949-
ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti
Főiskolán. Később a Győri Kisfaludy Színház
főrendezője volt. 1953-ban Nagy Imre re-
formpolitikájának lett a híve. 1956-ban, a for-
radalom leverése után színre merte vinni az
ország színházai közül egyedüliként a Bánk
bánt. Politikai részvétele, színvallása miatt
1958-ban halálra ítélték és kivégezték. A róla
elnevezett utca 1991-től őrzi emlékét.

Kassák Lajos utca (9023)
Kassák Lajos (1887–1967), író, költő, fes-

tőművész. Lakatosinasként Érsekújváron és
Győrött dolgozott. Városunkban tért vissza
igazi szenvedélyéhez, a festészethez és az
íráshoz. Bécsi emigrálása után az avantgárd
XX. század eleji egyik magyar képviselője.
1971-ben győri fiatalok Kassák Kollégiumot
hoztak létre, Kassák művészetének érdeké-
ben. 1991-től viseli nevét az utca.

Kodály Zoltán utca (9023)
Kodály Zoltán (1882–1967), háromszo-

ros Kossuth-díjas zeneszerző, zenetudós,

GYÕR, KÖLCSEY U. 1. • INFO: 96/313-953 • 06-30/6827-591 • 06-30/9473-535

Puskás Profil
SZAKÜZLET és SZERVIZ

átvizsgáltan  
szárítógépekHASZNÁLT és BEMUTATÓ készülékek

mosógépek

mosogatógépek
1 év garanciával,

25.000 Ft-tól. 

zeneoktató, népzenekutató, az MTA tagja,
majd annak elnöke 1946 és 1949 között.
Bartók Bélával együtt a legnagyobb népze-
negyűjtő. Zeneoktatási módszere ma már
világszerte ismert és alkalmazott. Zeneszer-
zőként leismertebb művei: Psalmus Hunga-
ricus, Kállai kettős, Galántai táncok, Buda-
vári Te Deum. Adyváros kiépülése óta,
1971-től, a városrész gerincét képező szé-
les út viseli a nevét.

Körkemence utca (9023)
Az utca két oldalán a valamikori Győri

Téglagyár üzemelt. A téglagyár körkemen-
céjéről kapta annak idején a nevét. A vala-
mikori gyárra emlékezik a rá merőleges Tég-
lavető utca is.

Kuopio park 
Kuopio, finn város, Kelet-Finnország tarto-

mányban. Finnország 8. legnagyobb városa
1978-ban kötött testvérvárosi kapcsolatot
Győrrel. A parkot a Kodály Zoltán utca két ol-
dala és a Földes Gábor utca fogja közre.

Szigethy Attila út (9023, 9024)
Szigethy Attila (1912–1957), politikus,

az 1956-os forradalom meghatározó
egyénisége, Győr díszpolgára. A Nemzeti
Parasztpárt helyi szervezetét vezette
1945-től, később pedig országgyűlési
képviselő lett. 1956-ban a Győri Ideigle-
nes Nemzeti Tanács elnökévé választot-
ták. A 1957. május 6-án letartóztatták,
országgyűlési mandátumától megfosztot-
ták. Harmadszori öngyilkossági kísérleté-
vel 1957. augusztus 12-én vetett véget
életének. Az 1991-ben róla elnevezett út
Nádorvárosban folytatódik.

Török István utca (9023)
Török István (1930–1958), az 1956-os

forradalom vértanúja. Szigethy Attila mel-
lett a győri események egyik meghatározó
szereplője volt. A forradalom leverése után
Ausztriába, majd az Egyesült Államokba
emigrált. Az magyar hatóságok amnesztia-
ígéretében bízva, hazatért. Letartóztatása
után, 1958-ban kivégezték. 1994-ben ne-
vezték el róla az utcát.

Tudom-e,
hogy hol élek?

Czvikovszky Tamás

Avagy ismerjük-e utcánk
nevének eredetét?

A MI

UTCÁNK
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Alberti e Santi, 50 éve vezetô cég a nemzetközi szállítmányozás és logisztika
területén, ügyfelekkel és alvállalkozókkal szerte a világon

MUNKAERÔT KERES GYÔRI IRODÁJÁBA
NYITOTT POZÍCIÓK
• customer service activities

coordinator
• customer service operators
• transport managers
• sales managers

ELVÁRÁSOK
• Angol nyelvtudás
• Olasz nyelvtudás
• Fuvarszervezés és nemzetközi szállítmányozás

terén szerzett tapasztalat

További információért látogasd meg honlapunkat http://hu.albertiesanti.it

Ha a felsoroltak közül legalább egy
feltételnek megfelelsz, LÉPJ VELÜNK KAPCSOLATBA!

risorseumane@albertiesanti.net

CsatlakozzHOZZÁNK!

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkezô
IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai központjában, 
a megnövekedett feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása
érdekében

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT és PÁLYAKEZDÔKET
keres TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM indításához
azonnali kezdéssel

Az álláshoz és a tanfolyamhoz
tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• 18 év feletti életkor
• Tanulmányi szerzôdés megkötése
• Erkölcsi bizonyítvány
• Terhelhetôség, pontos, precíz munkavégzés

és megbízhatóság
• Jó problémamegoldó képesség
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszútávú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkábajárás támogatása vidéki

munkavállalóknak 93%-ban térítve
• Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafetéria már próbaidô alatt is
• Munkaidô alatti OKJ-s tanfolyam elvégzése
• Három típusra történô jogosítvány megszerzése

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámon 96/900-169 illetve
a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

jelentkezését

is várjuk a

tanfolyamra!
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+36-96/200-203 • +36-30/998-6633

PEGAZUS TRANSZFER • TÖBB MINT REPTÉRI TRANSZFER
A kényelmes nyaralás Önnek is jár

AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBANwww.pegazustranszfer.hu 
TÖBB MINT

NON-STOP telefonos ügyelet: +36/30/998-6633

„Háztól-házig” személyszállítás • Különbözô típusú járatok, akár 17 fôig
DISZKONT JÁRATOK akár
2.999 Ft/fô/út áron

INGYENES Wifi, INGYENES BANKKÁRTYÁS fizetés

BUDAPEST, BÉCS, POSZONY repülôterekre és EGYEDI utakra is!

Szent Ferenc szülőhelyétől, Assisitől
egy kőhajításnyira fekszik Spello, egy cir-
ka kilencezer fős település. A fallal körül-
vett kisváros ma is őrzi középkori hangu-
latát, a maga nemében pedig egészen
tökéletes. Itália ezen a vidékén azonban
mindez kevés az üdvösséghez. Umbria
ugyanis tele van hibátlan középkori kis-
városokkal. Mint mondjuk Gubbio, Spo-
leto, Foligno vagy Todi... Ismerősen
hangzanak ezek a nevek? Nem? Pedig
kivétel nélkül gyönyörűek.

Az egészséges lokálpatriotizmus, il-
letve az olasz városállamok sok évszá-
zadra visszanyúló rivalizálása miatt
mindegyik helyi városka kényesen
ügyel a hagyományaira. És mindnek
megvan a saját, nagyon komolyan vett
történelmi rendezvénye is. Ez Spello
esetében az infiorata, azaz az úrnapi vi-
rágfesztivál. Ami az idén június elsejé-
re, másodikára, harmadikára esik.

Az infiorata
A fesztivál első említése 1831-ből

származik. Történt ugyanis, hogy a
városvezetés arra szólította fel a fő-

városa

A VIRÁG
Szerző: Kiss Tamás

legszebb

utca lakóit, hogy tegyék rendbe a
portáikat. Azaz takarítsák el a koszt,
szedjék össze a szemetet, és tegye-
nek virágokat a házaik elé. Mindezt
egy püspöki látogatás okán. Az egy-
szeri intézkedésből pedig ha-
gyomány lett.

Később már
nemcsak virág-
özön, de virág-
eső is várta a
városba láto-
gató notabili-
tásokat. Még
később pedig
már nem az egyházi
főkre, hanem az utcakőre hullott a
sok ezer virágszirom. Egy folyamatos,
hosszan elnyúló virágszőnyeg formá-
jában. Aztán egyre több és több ilyen
alkotás jelent meg szerte a városban.

A spellói virágfesztivál egyik külön-
legessége az, hogy a szőnyegek elkészí-
téséhez jellemzően a környéken meg-
termő virágok szirmait használják fel.
Azaz bizonyos növényeket direkt az In-
fiorata céljaira termesztenek. Másokat

a környező dombokról gyűjtenek be
pár nappal az ünnep előtt. A fesztivál
előtt tehát könnyen találkozhatunk szir-
mokat tépkedő vagy szortírozó asszo-
nyokkal. Ez ugyanis már a célegyenes:

a csa-
p a t o k

egy hete
azon dolgoznak,

hogy az ünnep előestéjére kész legye-
nek a hatalmas színes szőnyegek. 

Előírás, hogy mindegyik alkotás-
nak legalább 12 méter hosszúnak,
vagy 24 négyzetméter nagynak kell
lennie. Ezen felül pedig kötelező el-
hagyni egy-egy métert minden olda-
lon. Hogy a virágszőnyeg körüljárha-
tó, minden irányból megcsodálható
legyen. Rálépni ugyanis tilos. Már-
mint egyszerű halandónak. Mármint

az ünnep előtti napon. Az úrnapi me-
net ugyanis pont a virágszőnyeg kel-
lős közepén halad majd végig más-
nap délelőtt. Hiszen az egész hagyo-
mány alapvető célja ez.

Virágos erkélyek,
virágos ablakok
Az infiorata mellett a spellói város-

vezetés minden évben meghirdeti a
„Virágos ablakok, balkonok, sikáto-
rok” versenyt is, melynek célja, hogy
májustól augusztusig minél több he-
lyi lakos díszítse fel a közvetlen lakó-
környezetét. Évről évre több mint
száz háztartás vesz részt a kezdemé-
nyezésben, a nemes versengés leg-
jobbjai pedig díjazásban részesülnek.
Az igazi nyertes azonban maga az
idelátogató turista, akit olyan utcaké-
pek fogadnak, mint például a fenti... 

Van egy település Olaszországban, ahol egyáltalán nem
laknak rossz emberek. Hogy honnan tudom? Onnan,
hogy a rajongásig szeretik a virágokat. Évente két feszti-
vált is rendeznek a város felvirágoztatására. A szó konk-
rét és átvitt értelmében egyaránt. Az egyik rendezvény
már tart, a másikat pedig épp most hétvégén rendezik.
Ha sietnek, még pont odaérnek!

Fotó: notizie.comuni-italiani.it; umbriaclick.it

Mindegyik
virágszônyegnek legalább

12 méter hosszúnak
kell lennie
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Az apróságok körében az egyik legnépszerűbb
hivatás a tűzoltóké, s nem csak a fiúk lelkesednek
az érdekes szakma iránt. Gyermeknapon már ötö-
dik éve szélesre tárta kapuit a Győri Hivatásos Tűz-
oltóparancsnokság laktanyája. Ilyenkor szabad a
vásár, a gyermekek beülhetnek a tűzoltóautókba,
közelről megnézhetik a különféle eszközöket, ké-
szülhetnek fotók tűzoltóruhában, sisakban, sőt a
kedvükért még próbariasztást is tartanak a hivatá-
sosok, akiket előre megbeszélt időpontban az év
során máskor is meglátogathatnak óvodás és isko-
lás csoportok.

a tuzoltóságon
GYERMEKMOSOLYOK

´́

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter
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creativechef.hu

Az újonnan nyitott üzlet mindhárom tulajdonosa vendég-
látós múlttal rendelkezik, s jó barátok lévén úgy gondolták,
közös üzletet is építenek. Úgy érezték, elfér még a városban
egy igazán minőségi streetfoodos vendéglátó egység. Hó-
napokig keresték a legjobb beszállítókat, a legminőségibb
alapanyagokat, kísérleteztek a legtökéletesebb ízeket
keresve, melyben Nagy Eszter, a Győr+ Média Crea-
tive Chefje sokat segített nekik. „Most már elen-
gedtem a kezüket, néha benézek, ha tanács-
ra van szükségük, bármikor szívesen segítek,
de bevallom, engem is nagyon megleptek.
Két hete nyitottak, de annyira profin dol-
goznak, hogy ha nem látom, magam
sem hittem volna, hogy nem évek óta
ezzel foglalkoznak” – árulta el Eszter,
aki legutóbbi látogatásán a pult mögé
is beállt főzni. „A minőség mellett ki -
emelem, hogy a fiúk óriási szeretettel,
jókedvvel, pozitív hozzáállással, fárad-
hatatlanul várják új és visszatérő ven-
dégeiket” – hangsúlyozta, és hozzátette, ha
így fejlődik tovább az üzlet, nem kizárt, hogy
„franchise-osítják” is Bakodi Balázsék.

A szívsalátát négy részre vágva a szeletelt gombával grillezzük, a lan-
gyos zöldségeket a szeletelt retekkel, vékonyra vágott szárzellerrel, aprí-
tott újhagymával és tépett korianderrel egy salátástálra halmozzuk, majd

olívaolaj, szójaszósz és lime keverékével alaposan
meglocsoljuk. A hátszín mindkét oldalát tűzfor-

ró serpenyőben 2–2 percig sütjük, utólag
sózzuk, borsozzuk, majd 3-4 perc pihen-

tetés után vékonyra szeletelve, a salá-
ta tetejére tesszük.

Keleties ízvilágú, 
LANGYOS SALÁTA, 
grillezett hátszínnel

érezni a hús eredeti ízét a hambur-
gerben! Ne felejtsük el, hogy nem fa-
sírozottat készítünk! Sót ne nagyon
használjunk, mert a hús sokkal szára-
zabb lesz, a minőségi húsoknak van
egy saját sótartalmuk, mely a sütés
során kellő ízt fog kölcsönözni a bur-
gernek. • Fontos, hogy ne legyen túl
vékony a húspogácsa, mert könnyen
kiszárad és törhet is.

TIPPEK 
egy jó
hamburgerhús
elkészítéséhez

• Mindig megbízható forrásból
szerezzük be a húst, én a multikkal
ellentétben a hentest javaslom. • Kü-
lön kérjünk szín marhahúst, és külön
faggyút darálva, mert így majd saját
ízlésünknek megfelelően tudjuk be-
állítani az arányokat. • A bekevert
hamburgerhúst frissen őrölt borssal,
minimális worchester szósszal, lehe-
letnyi fokhagymával és vöröshagy-
mával lehet ízesíteni. Fontos, hogy
egyikből se használjunk sokat, jó

STREAT

400 g hátszín, 2 db szívsaláta,
1 db szárzeller, 1 csomag zöld‐

koriander, 6‐8 db retek, egy csomag
újhagyma, 1 db lime, szójaszósz,
olívaolaj, 20 dkg csiperkegomba

Street Food

boxban 
a 
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www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem  •  Győr, Hunyadi utca 2.   •   Telefon: +36-96/550-240VASÁRNAP IS  NYITVA!

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

• Megbízhatóság
• Minőség
• Modern környezet
• Rendezvények
• Napi menük

Egy ötéves kislány egy vasárnap
reggel arra ébredt, hogy tud pala-
csintát sütni. A kedvenc meseköny-
véből már jól tudta, hogy liszt, tojás
és cukor kell hozzá, úgyhogy a hoz-
závalókból készített is egy jó kis rán-
tottát, amit lekvárral épp meg lehe-
tett enni. „Kislányként nagyon jó
női minták ragadtak rám a csalá-
domban, és szerencsére a konyhá-
ba is beengedtek. Egy vasárnap reg-
gel – miközben még édesanyám
aludt – úgy keltem fel, hogy én tu-
dok palacsintát sütni, bár ennek
elég kevés köze volt a valósághoz,
de a lelkesedésem mindenesetre
megvolt hozzá” – idézi fel gyermek-
kori emlékeit Hegyi Barbara.

A művésznő hasonló sikerélményt
fogalmaz meg egy bemutató kap-
csán, mint egy jól sikerült főzés alkal-
mával, de mosolyogva azért hozzáte-
szi: „A vasárnapi ebéd azért nem
ugyanaz, mint egy jó Shakespeare-
színdarab”. Hegyi Barbara nagy erő-
bedobással vág bele akár egy próba-
folyamatba, akár egy többfogásos va-
csora elkészítésébe, a siker és az él-
vezet pedig egyformán visszaköszön.

A színésznő jelenleg több szín-
házban, számos előadásban szere-
pel, és igencsak különböző karakte-
rek bőrébe bújik estéről estére. Ki-
hívásként éli meg, ha személyiségé-
től távol eső karaktert kell megfor-
málnia, mert felettébb izgalmasnak
találja önmagában megkeresni az
azonosságot a szembetűnő külön-

bözőségben. „A Veszedelmes viszo-
nyokban játszom épp egy nagyon
gonosz asszonyt, de imádom, mert
a szerepben megértem az indítéka-
it, és jólesik arra a két órára kicsit
átváltozni. Mindegyik eljátszott ka-
rakter idővel személyessé válik, ve-
lem tart, függetlenül attól, hogy
mekkora utat jár be addig, amíg el-

ér hozzám. Van,
hogy a partner, de
olykor egy tárgy

vagy épp egy jelmez
segít ebben, a lényeg,

hogy eltaláljak az adott
szerephez” – hangsúlyoz-

ta a színésznő.
Hegyi Barbara lapunknak el-

mondta, ahogy a bemutatók halad-
nak előre az idővel, úgy nőnek hozzá
a játszott karakterek, hozzátesznek
valamit, amit végül továbbvihet ma-
gával. A keresést mindig önmagában
kezdi, saját érzelmi tapasztalásait ka-
paszkodóként használva, majd meg-
figyelővé válik, hogy teljes mérték-
ben azonosulni tudjon a figurákkal.
„Nagyon érzékenyek ezek a szerepek,

úgy kell velük bánni, mint az embe -
rekkel, nehogy megsértődjenek,
hogy épp nem ők az aktuális kedven-
ceim” – tette hozzá a színésznő.

Az Abraka babra című szakácsköny-
ve kapcsán hasznos tanáccsal szolgált
az érdeklődőknek Hegyi Barbara. Arra
buzdította a jelenlévőket, hogy amíg a
szájukban érzik édesanyjuk vagy épp
nagymamájuk főztjének ízét, akkor azt
addig vessék papírra, míg a szeretett
személy ott áll mellettük. „Ha pedig
már nem lehetnek velünk, vegyük elő
azt a bizonyos receptet, hogy a felejt-
hetetlen ízlenyomatot újra kóstolva,
úgy érezhessük, hogy továbbra is köz-
tünk élnek, és ott ülnek a szépen meg-
terített családi asztalnál, ahogy régen”
– mondta a színésznő.

„Lehet párhuzamot vonni a
főzés és a színészet között:
nagy a rákészülés, aztán hir-
telen vége van, de épp-
olyan élvezetes az egyik,
mint a másik” – mondta la-
punknak Hegyi Barbara szí-
nésznő, aki a közelmúltban
az Abraka babra című köny-
vét mutatta be a Kisfaludy
Károly Könyvtárban.

„Kislányként
a konyhába is
beengedtek”

Élvezettel
játszani és fozni

Szerző: Simon Barbara
Fotó: Marcali Gábor

´́
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táplálkozik. Veszély esetén a potro-
huk végén nyíló mirigyekből rossz
szagú és maró hatású vajsavat fecs-
kendeznek támadójuk felé.

A bal alsó sarokban látható bo-
zótsáska szintén Dél-Amerika szü-
lötte. A Titanacris Albipes rendkívül
színgazdag, nyitott szárnnyal 25
centiméteres teremtmény. Rendkí-
vüli színei miatt még színpompás
tapéták mintájához is használják
szín- és formavilágát.

A jobb oldali felső
bogár a Mormoly-
che Phyllodes Indo-
néziából. Ez a futrinka,
más néven futóbogár
12 centire is megnő,
alakja miatt gitárbo-
gárnak is becézik a ra-
jongói. Délkelet-Ázsiában
honos, ahol ragadozó életmódot
folytat, más rovarokkal és csigákkal

Szerencsére a bogarak tenyészté-
se részben megoldotta ezt a problé-
mát! Manapság a gyűjtőexpedíciók
inkább az állomány felmérésével fog-
lalkoznak.

A bal felső sarokban a bogárgyűj-
tők álma, a Dynastes Hercules, más-
néven herkulesbogár látható, amit
hívnak rinocéroszbogárnak is. Dél-
Amerikában él, férfitenyér méretű,
fogságban is tenyésztett állat. Lárvá-
ja 20 centiméteres. A lárva európai
ember számára nem éppen gusztu-
sos lény. Hatalmas, fehér, hernyósze-
rű jószág, ami a korhadékban él. Imá-
gói ciripelő hangot adnak.

A negyedkilós Megasoma Acteon
az oldal jobb alsó felén található,  a
ganajtúrófélék családjába tartozó faj.
A hímek kiterjesztett szárnnyal 20
centiméteresek, egyébként elefánt-
bogárnak is hívják. Szintén dél-ame-
rikai származású. A hímek parádés
küzdelmet folytatnak egymással,
akárcsak a herkulesbogarak. Általá-
ban fák nedveivel és rothadó gyü-
mölcsökkel táplálkozik.

A bogarak gyűjtése régi hobbija az emberiségnek. Manapság eredményesen
megoldották fogságban való tenyésztésüket is. Eleinte múzeumi ka-

talogizáláshoz használtak dobozos, üvegtetős rovargyűjteményeket,
azonban később ezek dekoratív kinézete miatt divatos lakberen-

dezési tárgyak is lettek. Gyűjtő expedíciók tizedelték meg az ál-
lományokat, ezzel párhuzamosan az erdőirtások is sokat ártot-

tak a helyi állatvilágnak.

SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

ROVAR-
ÓRIÁSOK

Férfitenyér
méretû állatok

Szöveg és fotó: Nagy Ferenc
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

A fenti tabletták nem helyettesítik az orvosok által elôírt gyógyszeres kezelést!

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”

Állatkertünk törekszik arra, hogy
minél több gyermek juthasson izgal-
mas, különleges és tartalmas nyári él-
ményekhez, ezért idén közel hetven
férőhellyel bővítettük a tábori létszá-
munkat – így hát még van lehetőség
jelentkezni az idei Zoo Táborunkra.

Nyáron ismét kilenc héten ke-
resztül várjuk a 7 és 14 év közötti
gyerekeket. Napközis táborunk na-

Téged is vár a 

Zoo Tábor!
gyon jó lehetőség minden gyerkőc-
nek, hiszen nemcsak a programok
változatossága, hanem a számos új
ismeret megszerzése biztosítja a
szabadidő izgalmas és hasznos el-
töltését a számukra. A nap legna-
gyobb részét a gyerekek az állatok
körül töltik, takarítással, etetéssel,
gondoskodással, de nagy hang-
súlyt fektetünk az oktatásra is. A
programunk fontos elemei az isme-
retterjesztő előadások, játékos ve-
télkedők. Éppen ezért, a tábori
részvétel feltétele az általános isko-
la első osztályának elvégzése, mi-
vel az írás és olvasás képessége el-
engedhetetlen része a közös fel-
adatoknak.

A tábor ideje alatt, igazi állatker-
ti dolgozókká válunk, és bepillan-
tást nyerhetünk a kulisszák mögé.

Az „élménycsomag” részei:
• Közvetlen találkozás az állatok-

kal és beszélgetés a gondozókkal •
A kifutók és a titokzatos állatkerti
élet megismerése • Ismeretterjesz-
tő előadások és csapatverseny •
Kézműves foglalkozás • Városnézés
kisvonattal Győrben – kalandpark-
látogatás és program a Füles Bás-
tyában • Három étkezés: tízórai,
kétfogásos ebéd és uzsonna.

További, mindig frissülő infor-
mációkért keresse fel honlapunkat:
www.zoogyor.com

Szeretettel várjuk az „állatozni
vágyókat"!

Ha szereted az állatokat, és
vágysz egy különleges kalandra,
akkor itt a helyed, a Xantus Já-
nos Állatkert táborában! Kin-
csekre találhatsz, még oroszlán-
bajuszt és tigriskarmot is zsák-
mányolhatsz! Megláthatod, mi-
lyen vicces a kicsi csimpánzlány,
Zahira, és azt is megtudhatod,
milyen erős Chicó, a jaguár.
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Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitele-
zési Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

Feltétel: C kategóriás jogosítvány

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

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

gépkocsivezeto

tetofedo–bádogos

muszaki elokészíto

komuves muvezeto

villanyszerelo muvezeto

´́
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Eladó gépjármu

Eladó Mercedes Sprinter 308CDI tehergépjármű.
Gyártási év: 2002. Km: 338.000. Műszaki érvényes-
sége lejárt. Irányár: 400.000 Ft + áfa. 

ÉrdeklŐdni lehet: hétfŐtŐl péntekig 10 és 14 óra között,
a 06-20/594-1545 telefonszámon.

´´ Vizesblokk

Fagyizás 
a szünido
elott 

Három iskolai osztály vagy
óvodás csoport nyerhet fagyi-
zást egy pannon-vizes csoport-
képpel! Nem kell mást tenned,
mint a pannon-vizes progra-
munkon készített csoportképe-
teket beküldeni a kviz@pan-
non-viz.hu címre! Érdemes
gyorsnak lenni, mert a beérke-
zett képekre Facebook-oldalun-
kon szavazni is lehet! A két leg-
több szavazatot begyűjtő cso-
portképen szereplők nyernek.
Eredményhirdetés június 8-án
12 órakor! Részvételi szabály-
zat: www.pannon-viz.hu

Régi vágya teljesült a szabad-
hegyi Török Ignác utca lakóinak,
az utcában megépült a csapa-
dékvíz-elvezető csatorna. A
szakemberek egyúttal új, időtál-
ló műanyag ivóvízvezetéket is
építettek. Az itt lakók még né-
hány napig a régi vízvezetékről
kapják a vizet. Az új vezeték
nyomáspróbája és fertőtleníté-
se most zajlik. Rövidesen kez-
dődnek az átkötések a régi víz-
vezetékről az újra, ez rövid ide-
jű vízelzárással jár majd. A hely-
színen dolgozó szakemberek
minden ingatlannál egyeztet-
nek a lakókkal, és igyekeznek a
legmegfelelőbb időpontot kivá-
lasztani. Az okozott kellemet-
lenségért a lakók szíves türel-
mét kéri a Pannon-Víz Zrt.

A Pannon-Víz Zrt. munkatár-
sat keres

• vízhálózat-szerelő,
karbantartó

• csatornahálózat-fenntartó
munkakörökbe

Előnyt jelent: víz-, csatorna-
és közműrendszer-szerelő szak-
képesítés, illetve szakmai gya-
korlat.

Amit kínálunk: • azonnali
munkakezdés • hosszú távú
munkalehetőség, határozatlan
idejű szerződés

Jelentkezés: Szakmai önélet‐
rajzát – a pozíció megjelölésével
– az iktato@pannon‐viz.hu e‐ma‐
il‐címre küldje meg. Postacím:
9025 Győr, Országút u. 4.

Modernizálás 
a Török Ignác
utcában

Legyen ön is 
munkatársunk!´́

´́
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A Győr-Szol Zrt. koordinálásában
a napokban vágják az Adyvárosi I-es
számú tavon a hínárt, mert a vízinö-
vény kezdte belepni a vízfelszínt. A
beavatkozásnak köszönhetően, ja-
vulnak a vízi élőlények életfeltéte-
lei. A hínár vágását, a tavalyi mintá-
ra, őszig szükség szerint többször
megismétlik.

A munka elvégzésére a Győr-Szol
Zrt. egy speciális, nagy teljesítményű

Június 1-jén kinyitott az Aranypart I
és az Aranypart II szabadstrand.

Az előkészítő munkálatok része-
ként a Győr-Szol Zrt. koordinálásá-
ban mindkét helyszínen többek kö-
zött megmetszették a fákat, lenyírták
a füvet, lefestették a padokat és pó-
tolták azok hiányzó deszkáit, kihe-
lyezték a víz mélységét jelző bójákat
és a hulladékgyűjtő edényeket, rend-
betették a fürdőházat, valamint a
helyszínre szállították az életmentés-
hez szükséges csónakot. Ahol kellett,
ott pótolták a hiányzó eszközöket és
elvégezték a szándékos rongálásból
adódó feladatokat. A szabadstrando-
kon 8 és 20 óra között mentőőr fel-
ügyeli a területet, emellett illemhely,
zuhanyzó és öltöző teszi komforto-
sabbá a kikapcsolódást. 

A szabadstrandok házirendje a biz-
tonság érdekében előírja, hogy azokra
tilos motorkerékpárral és gépkocsival
behajtani, illetve kutyát bevinni. Nem
szabad tüzet gyújtani és üveget a vízbe
vinni. A fürdőzőkre és a napozókra néz-

ÁLLÁSHIRDETÉS

Rózsavölgyi László,
Marcalváros II önkor-
mányzati képviselője, jú-
nius 4-én 16 órakor tart-
ja  következő fogadóórá-
ját az Arany János Általá-
nos Iskola könyvtárában.
(Örkény István u. 6.)

GÉPJÁRMÛVEZETÔ
Feltétel: C kategóriás jogosít-
vány • GKI (gépjármûvezetôi ké-
pesítési igazolvány) • Digitális ta-
chográf kártya

FOGADÓ-
ÓRA

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

NEHÉZGÉPKEZELÔ
Feltétel: min. 8 általános • nehézgépkeze-
lôi és/vagy földmunka rakodó- és szállító-
gép-kezelôi OKJ-s bizonyítvány • gépkeze-
lôi jogosítvány 4511-es gépcsoport

Elônyt jelent: gyôri lakhely  

KUKARAKODÓ
Feltétel: 8 általános

Elônyt jelent: darukezelôi
végzettség • konténereme-
lôi végzettség

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9028 Gyôr (Sashegy),
Külsô Fehérvári út 1. vagy munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

Munkavégzés helye: 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1.

ve veszélyes lehet a vízparton hagyott
horog, ezért a szabadstrandok terüle-
tén a horgászás is tilos.

Fürdeni tilos!
Vannak a városban olyan vízterü-

letek, ahol nem biztonságos a vízben
tartózkodás, ezért Győr Megyei Jogú
Város Jegyzőjének kiadott 19456-
7/2008. számú jegyzői határozata ér-
telmében tilos fürdeni az adyvárosi
tározótóban, a József Attila-lakótelep
területén létesített kettő tározótó-
ban, az Iparcsatorna teljes hosszá-
ban, a Rába folyó mindkét felén, a
bácsai vízáteresztő zsilip környékén
(Holt-Duna-ágban), a pinnyédi híd
győri hídfőjénél, a püspökerdei átvá-
gás teljes hosszában, Győr-Újváros-
ban a Mákos-dűlői volt kavicsbányá-
ban, Győr-Gyirmóton a Marcalban, a
bácsai bányagödrökben, a Holt-Mar-
calban (rabkerti tóban) és a győrszent -
iváni volt szabadstrandon. A Kovalter
pihenőpark területe kizárólag napo-
zásra használható.

nád- és hínárvágó gépet bérelt ki. A
gép kezelője a tó felső harmadáig
meríti a vágószerkezetet, majd előre
haladva a gép mélyen levágja a nö-
vényzetet. Az így levágott hínárt le-
gyűjtik a víz felszínéről, majd elszál-
lítják a tó partjáról.

A hínár visszavágása nagyban lassít-
ja a csapadékvíz-tározó tó eliszaposo-
dását, és megjelenésében is szebb ké-
pet mutat a tó és annak környezete.

Idén is vágják 

a HÍNÁRT

NYITNAK
a szabadstrandok

Gyõr, Kölcsey u. 1.  Info: 96/313-953 • 06-30/6827-591 • 06-30/9473-535

Puskás Profil
HÁZTARTÁSI GÉPEK • BEÉPÍTHETÔ KÉSZÜLÉKEK • KLÍMÁK

szerviz

szaküzlet

üzembehelyezés
5 év garancia



SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá-
dogos és lapos tetők, szige-
telési munkák készítése. 06-
30/355-6991

Lomtalanítást vállalnék, la-
kások, pincék ürítését, taka-
rítását, megegyezés szerint.
06-70/675-0654

Redőny, gurtnicsere, szú-
nyogháló, reluxa, szalagfüg-
göny rövid határidővel. In-
gyenes felmérés! 06-70/233-
9213

Vasszerkezetű csarnokok
bontását, épületekből vas ki-
vágását, mindennemű ócska-
vas darabolását vállalom. Bá-
lint Sándor: 06-70/245-1698.

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, fotótapéták felragasz-
tását, laminált padló leraká-
sát vállalom. Tel.: 06-70/245-
8931.

Sírkőtisztítás, felújítás Győr
és vonzáskörzetében. 06-
70/343-6345

Kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. 06-
20/517-2701

Mindennemű kárpitozást, ja-
vítást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198.

Lomtalanítást vállalok, elta-
karítom limlomját, ingyen el-

szállítom felesleges holmiját.
06-20/996-7268

Lomtalanítást vállalok ingye-
nes elszállítással a padlástól
a pincéig, Hívjon bizalom-
mal! Telefonszám: 06-
70/707-5812.

Kárpitozás! Ülő, fekvő búto-
rok javítása, áthúzása, anyag-
választással. Ingyenes felmé-
rés – szállítás. Autók, robo-
gók kárpitjainak javítása, át-
húzása. Telefonszám: 06-
70/884-6838.

Bojlerek javítását és villany-
szerelést vállalok Győrben és
környékén. Tel.: 06-70/384-
6557.

Mozgásgyógyászat! Fizikai
fájdalmak, sérülések, zsibba-
dások, gerincbántalmak,
izomsorvadás gyógykezelése.
Samodai 06-30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

Vaskandalló (tartozékokkal),
műszaki cikkek (régi és

újabb) eladók. Telefonszám:
06-70/616-4718

Órák -50% kedvezménnyel.
Győr, Marcalváros II, Borsos
Miklós u. 5.

Tollpárna, dunyha hagyaték-
ból eladó. Érd.: 06-20/497-
2142.

Régi szerszámokat, hagyaté-
kot-régiséget veszek. Lomta-
lanítást, ház kitakarítását vál-
lalom. 06-20/509-8884

Akár konyhakészen eladók
10-16 kg súlyú bárányok,
1.600 Ft/kg áron. Érdeklődni
lehet telefonon: 06-30/500-
7346.

Bélyeget, képeslapot, fém-
és papírpénzt, kitüntetést,
jelvényt, egyéb régiséget
vásárol magángyűjtő, díjta-
lan kiszállással. Pál István.
Telefonszám: 06-20/947-
3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven-

nék. Telefonszám: 06-
70/564-2280.

Készpénzért magas áron antik
bútort, festményt, herendi
porcelánt, eozinos Zsolnayt,
kristályokat, ezüst tárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyveket,
dísztárgyakat, hagyatékot vásá-
rolunk. Hívjon bizalommal! Ér-
deklődés az alábbi telefonszá-
mon: 06-70/640-5101. Kérés-
re díjtalanul házhoz megyünk!

INGATLAN

Eladó 21 hektár családi kis-
birtok Móri borvidéken! 4
hektár szőlő, 16 hektár szán-
tó,1 hektár erdő. Telefon: 06-
20/369-8019.

Belvárosban, 78 nm-es, 2
szobás téglalakás, 25 nm-es
tárolóval eladó. 24.700.000
Ft. 06-70/940-4046

Ikrényben, 145 nm-es, ame-
rikai konyha+nappali+3 háló-
szobás családi ház eladó.
23.200.000 Ft. Telefonszám:
06-70/633-5252

LAKÁSCSERE

06-96/505-050

Adyvárosi 1 szobás, 38 nm-es,
komfortos, felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 45–50 nm-es, 2-3
szobás, határozott-határozat-
lan idejű, téglaépítésű bérle-
ményre. Bán Aladár u. kizárva.
Tartozás átvállalása lehetsé-
ges. (Hirdetésszám: 496.)
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ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

Várjuk
szíves érdeklôdésüket
elérhetôségeinken:

Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft.
9027 Gyôr, 
Gesztenyefa u. 4.

Tel.: +36-96/506-978 vagy
+36-30/948-4701.
E-mail: info@ipgyor.hu

Megkezdôdött a Gyôri Ipari Parkban az új
területen kialakított telkek értékesítése. A
Gyôri Ipari Park bôvítési területén, a Tatai
u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel szemben
3.000 m2 és 50.000 m2 között igény sze-
rinti nagyságú telkeket ajánlunk azok ré-
szére, akik az ipari parkban kívánnak lete-
lepedni és tevékenykedni. A telkek teljes
közmû ellá tás sal, aszfaltburkolatú utakkal
és közvilágítással kerülnek értékesítésre. 

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Marcalváros I, 3 szobás, 53
nm-es, összkomfortos, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne, 36–45 nm-
es, határozatlan-határozott
idejű bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 497.) 

Belvárosi, 3 szobás, 126 nm-es,
komfortos, felújításra szoruló,
egyedi gázfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 50–55 nm-es, 1+2 fél
szobás, határozatlan idejű bér-
leményre. Sziget, Újváros kizár-
va. (Hirdetésszám: 501.)

Belvárosi, 1 szobás, 36 nm-
es, komfortos, teljesen felújí-
ott, egyedi gázfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 36–45 nm-es,
1+ fél–2 szobás, határozat-
lan idejű bérleményre. Szi-
get, Gyárváros, Újváros és
Bán Aladár utca kizárva. (Hir-
detésszám: 503.)

Marcalváros I, 2 szobás, 50
nm-es, összkomfortos, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne, 53–60 nm-
es, 1+2 fél szobás, határozat-
lan idejű bérleményre. Szi-
get, Újváros, Belváros, Gyár-
város, Bán Aladár utca kizár-
va. (Hirdetésszám: 506.)

Adyvárosi, 2 szobás, 47 nm-
es, összkomfortos, felújított,
határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, 3 szobás
vagy annál nagyobb, határo-
zott-határozatlan bérlemény-
re. Sziget, Újváros, Stadion u.
és Bán Aladár u. kizárva. (Hir-
detésszám: 507.)

Állás

Vasalásra-takarításra keresek
megbízható hölgyet. Érd.:
06-20/509-8884.

Győri telephelyű nemzetközi
cégünk targoncavezetői en-
gedéllyel rendelkező szerelő
munkatársat keres. Bérezés
megegyezés szerint. Jelent-
kezés a 06-96/999-245 tele-
fonszámon.

Épületdíszítéssel foglalkozó
vállalkozás Győrben főállás-
ban alkalmazná Önt! Tanul-
jon új szakmát, legyen
büszke munkájára! A szak-
embereket átképezzük! Né-
met nyelvtudás és jogosít-
vány előnyt jelent! Fényké-
pes önéletrajzokat az info@
ornamentika.hu e-mail cím-
re várjuk!

CNC gépkezelőket, forgácso-
lókat, darusokat (felülről ve-
zérelt), üzemeltető villany-
szerelőket, géplakatosokat,
méréstechnikusokat, ková-
csokat keresünk győri mun-
kahelyre. 1.500–1.800 Ft
nettó órabér. 06-70/604-
1265, 06-70/366-5722;
munka15@index.hu

OKTATÁS

Külföldön munkát vállalók ré-
szére intenzív (45 órás) né-
met nyelvű beszédcentrikus
nyelvtanfolyamot szerve-
zünk. Jelentkezés: TIT Győr,
Munkácsy u. 6. Tel.: 06-
96/525-060. Mobil: 06-
70/321-3763.
www.titpannon.hu

A hetilapba feladott hirdetése már 
a gyorplusz.hu oldalon is megjelenik!

Apróhirdetések
MÁR ONLINE IS! 



332018. június 1.

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu

Új lakópark épül Gyôr közelében,
melyben korlátozott számban laká -
sok még leköthetôk! Ez a 55 nm-es
lakás a földszinten található. Elosztá-
sa: nappali + 2 szoba + 45 nm kert.
Magas mûszaki tartalom.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Szigetben új építésû, 60,29
nm-es, nappali + 2 szobás, elsô
eme  leti, erkélyes lakás eladó. A 6 la-
kásos társasház minôségi kivitelezésû.
Fedett, zárt udvari kocsibeálló is vásá-
rolható. Átadás: 2019. április.

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôrújfalun új építésû, 1. emeleti,
44 nm-es, nappali + 1 szobás lakás
6,15 nm erkéllyel eladó. A liftes ház
30-as téglával épül, amely 15 cm
szigetelést kap. 3 rétegû mûanyag
nyílászárók kerülnek beépítésre.

Budai Mónika:
30/640-8794

A Százszorszép lakóparkban eladó
ez a 63 nm-es,  földszinti lakás, mely-
hez 12 nm-es terasz és 100 nm-es
saját kert tartozik. A társasház 2016-
ben épült,  csendes, nyugodt helyen!
Elosztása: nappali + 2 hálószoba.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Ménfôcsanak városhoz közeli
részén 52,35 nm-es, nappali + 2
szobás, erkélyes, elsô emeleti, új
építésû lakás eladó modern társas-
házban. Harmincas téglafalak 12 cm
hôszigetelés, 3 rétegû nyílászárók.

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Marcalváros kedvelt részén, 5
szintes, 40 lakásos, új építésû, liftes
társasházban 36—100 nm-ig lakások
eladók. Ez a lakás az 1. emeleten ta-
lálható, 61,37 nm-es, erkélyes. El-
osztása: nappali + 2 szoba.

Tomena Ildikó:
20/669-3903Ár: 18,5 M Ft Ár: 16,1 M Ft Ár: 17,5 M Ft Ár: 22,9 M Ft 

Ár: 23,3 M Ft Ár: 21,9 M Ft 

Gyôrújfalu új lakóparkjában kínálom
eladásra ezt az ikerházat. Alapterüle-
te 70 nm.  Elosztását tekintve na-
gyobb családok számára is ideális le-
het, 2 szoba mellett tágas nappali és
egyéb helyiségek is vannak.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 23,9 M Ft 

Bízza meg cégünket ingatlana érté-
kesítésével és mi garantáltan 1—3
hónap alatt eladjuk, ráadásul
100.000 Ft-ot elengedünk a jutalék-
ból. Az akció 2018. június 30-ig tart.

HOZZA MAGÁVAL
EZT A KUPONT!
100 000 Ft-ot ÉR!

Gyôr-Szabadhegy új építésû lakó-
parkjában eladó elsô emeleti, 76
nm-es, 7 nm erkéllyel rendelkezô  la-
kás. Elosztása: 3 szoba + nappali. 3
rétegû mûanyag nyílászárók kerülnek
beépítésre redôny elôkészítéssel. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 28,5 M Ft 

MOST BEVEZETÔ
AKCIÓS ÁRON 
JUTHAT HOZZÁ!  

Ez az elsô és
második emeleti lakás 
42,82 nm + 5,81 nm
fedett erkélyes, nappali 
+ 1 szobás. 
MOST BEVEZETÔ ÁRON: 
19,9 M Ft!

61,81 nm + 19,62 nm
fedett erkélyes, nappali 
+ 2 szobás. 
Ár: 28,9 M Ft

Venczel-Tóth Anita: 
30/376-3718 

Gyôr-Belvárosban épül ez az 
55 lakásos, liftes társasház,
melyben lakások 42—140 nm-ig,
penthouse lakások és földszinti
irodák leköthetôk.



A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el-
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő nyereménye egy kézműves szörp- és lekvárválogatás. A nyeremény
a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu.
Jelige: Keresztrejtvény. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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„Az amatőr sikerek után, pro-
fiként is ment a szekér, itthon
mindenkit legyőztem, a WBO
nagyközépsúlyú világranglistá-
ján az első hétben voltam, én
lettem Magyarországon az év
legjobb profi bokszolója, Győr-
ben az év sportolója választáson
Kammerer Zoltán mögött máso-
diknak választottak. Az egyik leg-
nagyobb világszervezetnél vol-
tam nemzetközi bajnok, de csú-
nyán összevesztem a promóte-
remmel, Rácz Félixszel. Az ő is-
tállójához tartoztam, Budapes-
ten éltem, akkor már csak a
meccsekből volt bevételem, te-
hát mindent a boksznak rendel-
tem alá, mégis befejeztem a kar-
rieremet.” Amikor elhagyta a
szorító világát, azt mondja, mint-
ha a szívét tépték volna ki, őt is
elérte az, ami nagyon sok
élsportolót a pályafutása lezárá-
sát követően. „Egyszerűen nem
találtam a helyem a világban,
talpraesett ember vagyok, aki-
nek az üzleti életben sem volt
soha gondja, de ezzel az
ürességgel, amit akkor
éreztem, egyszerűen
nem tudtam mit kez-
deni, úgy éreztem,
ez a depresszió.
Húsz évig boksszal
keltem, azzal fe-

küdtem, és ez egyszer csak meg-
szűnt. Aztán persze rendeződött
minden, lassan a bunyó is vissza-
talált az életembe, és Rácz Félix-
szel is kibékültünk. Megkeres-
tem, elástuk a csatabárdot, és
most ott tartunk, hogy bokszo-
lok a szeptemberi gáláján.”

Sokan feltehetik a kérdést, mi
keresnivalója van a kőkemény
profi világban egy negyvenedik
évébe lépő veteránnak, ám Ba-
lázs úgy érzi, ugyanolyan erő és
lendület van benne, mint tíz év-
vel ezelőtt. „Foreman, Holyfield,
Hopkins és több nagyszerű bu-
nyós is az elithez tartozott
jóval a negyedik iksz fe-
lett is, nem lehetet-
len a jó szereplés.
Edzésben vagyok,
szeretett meste-
remmel, nevelőed-
zőmmel, Őri József-
fel készülök Győrben,
naponta kínzom magam, lesz
is eredménye. A körülmények
nem a legmodernebbek, de
ahogy az „öreg” mondja, a legna-
gyobbakat is a gettó termei ad-
ták a világnak. Tervezek egy kis pi-
henést is nyáron, aztán elkezdjük
a formába hozást az őszi gálára,

ez egy nyolchetes erőltetett me-
net lesz. Érzek magamban annyit,
hogy lépésről lépésre haladva,
akár címmeccsig is eljussak.”

Kelemen Balázs úgy érzi, azt
a tudást, tapasztalatot, amit az
évek alatt gyűjtött, ideje mások-
nak is átadni, ezért amellett,
hogy újra mérkőzésekre hangol,
maga is tart edzéseket. „Egyre
többen járnak hozzánk, időm is
van rá, miért ne csinálnám. A vál-
lalkozásomból passzív jövedel-
mem van, nem köt munkaidő se-

hova, így nyugodt szívvel, roha-
nás, kapkodás nélkül, hobbiként
csinálom az edzősködést, persze
az igazi kikapcsolódás továbbra
is a horgászat marad, ami a ne-
héz időkben is kihúzott a bajból
és fejben rendbe tett.”

Közel a negyvenhez
újra profi meccseken

bokszol

ÚJRA RINGBEN
Szerző: Nagy Roland  /  Fotó: Marcali Gábor

Gyerekkora óta a boksz
az élete, az volt az első
pillanattól kezdve, ami-
kor belépett az omladozó
vakolatú edzőterembe a
Győri Dózsánál. Kelemen
Balázs mégis úgy érzi, pá-
lyafutása csúnyán félbe-
szakadt. Most visszatér,
és lezárja a bunyót úgy,
ahogy két évvel ezelőtt is
kellett volna.

A BAJNOK
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A Győri Audi ETO KC női kézilab-
dacsapatának játékosai szezonzáró ban-
ketten átvették a bajnoki aranyérme-
ket. Az NB I-ben egészen a szerdai utol-
só forduló utolsó pillanatáig nem lehe-
tett tudni, megvédi-e címét az ETO,
vagy a Ferencváros lesz a bajnok. A ma-
gyar szövetség úgy oldotta meg a hely-
zetet, hogy Győrbe a serleget, a Népli-
getbe pedig az aranyérmeket vitte.

Végül eggyel jobb gólkülönbsé-
güknek köszönhetően, ismét a győri-
ek lettek a bajnokok, így a csütörtöki
szezonzáró banketten az érmeket is
átvehették Pálinger Katalintól, a csa-
pat korábbi válogatott kapusától, az
MKSZ alelnökétől.

Az ETO a bajnokság mellett a Ma-
gyar Kupát és a Bajnokok Ligáját is meg-
nyerte idén. A hat év után távozó Amb-
ros Martín vezetőedző irányításával
négy BL-siker, öt bajnoki cím és öt ku-
pagyőzelem a csapat mérlege. Az ese-
ményen Borkai Zsolt polgármester is
köszöntötte a csapatot. „Nagyon remé-
lem, egy év múlva hasonló eredmé-
nyek után ünnepelhetünk. Ambros
Martínnak sokat köszönhet a klub, és
további sikereket kívánok neki, persze
nem akkorákat, mint az Audi ETO élén.”

Dr. Bartha Csaba ajándékkal búcsú-
zott a távozóktól, Ambros Martíntól, a
szezon közben igazolt Mireya González
Alvareztől és az aktív sportolástól visz-
szavonuló Anja Althaustól, továbbá a
csapat videóelemzőjétől, Hlavaty Ta-
mástól. Az évzárón kiderült az is, hogy

miként is sikerült egy éve meggyőzni
Althaust arról, hogy a visszavonulás he-
lyett a Győri Audi ETO KC-t válassza: dr.
Bartha Csaba, a klub elnöke és Szabó
Tamás nemzetközi kommunikációs
igazgató Budapestre autózott, és köz-
ben beszélgettek róla, hogy a Vardar

színeiben BL-döntőt vesztő és visszavo-
nulását bejelentő Althaust Győrbe kel-
lene csábítani. A gondolatokat tettek
követték, s egyeztettek a német vi-
lágsztár menedzserével: megígérték
neki, hogy ha Althaus aláírt Győrbe, há-
rom arannyal gazdagabban zárhatja
pályafutását. A megállapodás megszü-
letett, az ígéretet pedig sikerült betar-
tani. „Anja Althaus szerintem az egyik
legszebb évét töltötte Győrben. Har-
mincöt éves elmúlt, szép pályafutása
volt, s mi is boldogok vagyunk, hogy
magára húzta az ETO mezét, s hozzá-
tett a triplázáshoz. Eddig talán ez volt
a legérzelmesebb szezonzárónk, ve-
gyes érzelmei voltak mindenkinek,
öröm és bánatkönnyek is csillogtak a
szemekben” – mondta Gellért Tamás,
a szurkolói egyesület elnöke a Győr+
Médiának. Július közepéig pihennek a
szurkolók is, akik idén is kitettek magu-
kért. Sőt, már az új vezetőedzővel is be-
szélgettek a folytatásról. „Danyi Gábor
is megköszönte a szurkolók buzdítását
és szeretetét, egyben kérte a segítsé-
güket a jövőre nézve is. Ez természetes,
mindig kiállunk a csapat és a stáb mel-
lett, nem lesz ez másként mostantól
sem ” – tette hozzá Gellért Tamás.

Görbiczék átvették az

ARANYÉRMEKET
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Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-30/235-9911 • +36-70/427-6000

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ

www.vidrauszoiskola.hu

• 5 éves kortól • heti turnusokban minden hétfőn
indul, naponta 7.30-tól 16.15-ig  • Táborvezető
és úszóedző-tanárok felügyeletével • Ebéd (vá-
lasztható) és uzsonna. Programok: úszásoktatás,
úszóedzés, football-, röplabda-, kosárlabda-baj-
nokság, aerobic, vízi torna, játékos vetélkedők,
ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS

ÚSZÓ és SPORTTÁBOR!
A GYÔRI STRAND TERÜLETÉN

2018. június 18–augusztus 10-ig

Jelentkezés: péntekenként 16–19 óra között
a Győri Sátoros Fedett Uszodában,

illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

A június 18-ai hétre maximális

EXTRA KEDVEZMÉNY!

Érdeklődés:

Rákosfalvy Ferenc
30/272-2064, 

Kovács Aliz
70/947-9409

Kardos Botond a negyedik
helyen végzett az eszéki Világku-
pa-versenyen. A GYAC tornásza
korláton jutott be a szerenkénti
fináléba, és kevéssel maradt le
a dobogóról. Győri siker szüle-
tett a IV. Budapest Kupán is, ez
a verseny a férfi utánpótlás leg-
rangosabb hazai rendezésű
nemzetközi viadalává nőtte ki
magát az utóbbi években. Ezút-
tal tizenegy nemzet, közel száz

Újra benépesültek az Olimpiai Sportpark atlé-
tikapályái, ugyanis itt rendezte a Magyar Di-
áksport Szövetség, a GYAC és a győri önkormány-
zat a Diákolimpia országos döntőit, amelyre egy
hét alatt csaknem 3.500 fiatal érkezett a városba.
A versenyeket a legnagyobbak, a középiskolások
kezdték szombaton és vasárnap, aztán a hét ele-
jén az általános iskolások következtek, és ők is zár-
ták a megmérettetést pénteken. A résztvevőknek
városi és megyei selejtezőkön kellett kivívni a le-
hetőséget, hogy eljussanak a tavalyi Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál (EYOF) helyszínére. 

„Éves szinten 280–300 ezer gyerek nevez a Di-
ákolimpia küzdelmeibe, 15 sportágban. Akik az
atlétikadöntőkbe bejutottak, különleges helyszí-
nen bizonyíthatnak itt, Győrben. Reméljük, kö-
zöttük vannak olyanok, akik idővel eljutnak egy
EYOF-ra, esetleg egy nagy olimpiára. Fontos,
hogy a Diákolimpia visszanyerte presztízsét,
1987 óta ez a 31. év, amikor ebben a sorozatban

NÉGY ARANYAT
hozott a gyori tornász´́

tornásza mérte össze tudását,
érkeztek sportolók többek kö-
zött Vietnamból, Törökország-
ból és Izraelből is. Az egyéni ösz-
szetett verseny egyben selejte-
ző is volt a szerenkénti döntők-
re. A fiatalok három korcsoport-
ban léptek a szerekhez, a ma-
gyarok közül az 1-es korcsoport-
ban a Győri Atlétikai Club tehet-
sége, az Európai Ifjúsági Olim-
pai Fesztiválon (EYOF) részt ve-

vő Mészáros Krisztofer meg-
nyerte az egyéni összetettet.
Mészáros a szerenkénti döntők-
ben is folytatta az éremgyűjtést,
talajon, lólengésben és nyújtón
első, gyűrűn pedig harmadik
lett. Puskás Jenő utánpótlás szö-
vetségi kapitány kijelölte a ba-
kui Ifjúsági Olimpia kvótaszerző
versenyén indulókat is, ebben a
csapatban helyet kapott Mészá-
ros Krisztofer.

mérhetik össze tudásukat a tanulók. Annak ide-
jén mi is ezeken a versenyeken tapasztalhattuk
meg először, hogy milyen is komoly mezőnyben
küzdeni az érmekért” – mondta Balogh Gábor
olimpiai ezüstérmes öttusázó, a Magyar Di-
áksport Szövetség elnöke.

Az Olimpiai Sportpark gyakorlatilag hétről hétre
ad otthont különböző sportágak országos vagy
nemzetközi megmérettetéseinek. A visszajelzések
pedig kivétel nélkül pozitívak, a Diákolimpia eseté-
ben annyira, hogy a szövetség már most azt sze-
retné, hogy a jövő évi atlétikadöntőt is itt rendez-
zék. „A külföldi versenyzők, sportvezetők is ámul-
nak, hogy milyen létesítményben mutathatják
meg tudásukat a legifjabb tehetségek Győrben.
Mint volt élsportoló azt mondom, nagyon örültem
volna, ha 20-25 éve mi is hasonló körülmények kö-
zött versenyezhettünk volna” – mondta Szombati-
Serfőző Eszter, az önkormányzat Kulturális és Sport
főosztályának vezetője.

A jövo olimpikonjai lehetnek´́
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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, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: június 1—7.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Gyakorlati munkahely lehetőség 
diákok részére!

Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Steffl dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Csirkecomb, egész

469 Ft/kg

850 Ft/kg

Csikós kolbász

1299 Ft/kg

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,
603 Ft/kg

199 Ft/db

Marhalábszár

1899 Ft/kg

99 Ft/db

Haas befôtt-tartósító
40 g

Sertéslapocka

Kristálycukor

155 Ft/kg

Városi rangadóval zárul a labdarúgó NB II 2017–
2018-as idénye. A tabella 6. helyén álló ETO FC Győr
vasárnap 17 órakor a 7. helyezett Gyirmótot fogadja,
a bajnokság 38. fordulójában. A meccs előtt, illetve a
szünetben a pályán köszöntik a zöld-fehérek három

jubiláló bajnokcsapatának tagjait, így a szurkolók
együtt ünnepelhetnek az 1963-ban, az 1983-ban és a
2013-ban aranyérmes gárdák legendáival.

Az ETO 114 éves történetének első bajnoki címét az
az együttes szerezte, amelyben Szániel János még játé-
kosként szerepelt. A klub legendája később sportvezető-
ként, az ETO elnökeként tevékenykedett, és a nyolcvanas
évek sikereiből is kivette a részét. „Hosszú idő után mi
voltunk az első vidéki csapat, amely bajnokságot tudott
nyerni, erre azért minden futballszurkoló felfigyelt, de
persze voltak, akik csonkának vélték a hétfordulós bajno-
ki címet. A slusszpoén csak ezután következett, a nem-

Az ország legnagyobb ovifoci
fesztiváljának helyszíne lesz június
2-án, szombaton 9 órától az ETO
FC Győr stadionja. A tizenkilenc
éve alakult Győri Ovifoci Klub, foly-
tatva a hagyományokat, most is a
centerpályán rendezi meg nevelési
évzáró fesztiválját, mely egyben az
MLSZ által jegyzett Bozsik Intézmé-

nyi Program városi záró rendezvé-
nye is lesz. 

„Ebben a tanévben 30 győri óvo-
da 32 ovifoci csoportjában több mint
550 óvodás kislány és kisfiú látogatta
heti rendszerességgel az egyesület
labdás, játékos foglalkozásait. Az
apróságok a megnyitó és a közös be-
melegítést követően, ezúttal ünnepi

sportfelszerelést öltve, nyolc kispá-
lyán mérik össze tudásukat, mutatják
be az év során tanultakat. A fesztivál
fővédnöke Borkai Zsolt, Győr polgár-
mestere, díszvendége pedig Keglo-
vich László olimpiai bajnok labdarú-
gó, az ETO FC legendája” – mondta
Pálfalvi Gábor, a Győri Ovifoci Club
társadalmi elnöke.

AZ ETO PARK

Bajnokokat köszöntenek a rangadón
zetközi porondon is kiválóan szerepelt ez a csapat, ami-
kor egy évvel később, 1964-ben, a Bajnokcsapatok Euró-
pa Kupájában a legjobb négyig menetelt” – emlékezett
vissza Szániel János, aki büszke rá, hogy ennél jobb he-
lyezést azóta sem ért el senki a magyar bajnokok közül a
legrangosabb kontinentális kupasorozatban. 

Csonka Gyula a nyolcvanas évek aranycsapatának
meghatározó játékosa volt, aki a magyar válogatottban
is bemutatkozott. A védő szép emlékeket őriz az 1983-
as bajnoki címről is az ETO honlapján. „Minden azzal kez-
dődött, hogy az előző évben csodával határos módon
bent maradtunk az első osztályban, aztán elkezdődött
a Verebes-korszak, teljesen más elképzelésekkel és hoz-
záállással. Olyat tapasztaltunk, ami addig nem volt jel-
lemző. Mindig is arról szólt a játékunk, hogy legyünk
eredményesek, és játsszunk szép, közönségszórakoztató
futballt. Ehhez nagyon sok munka, rengeteg edzés, és
még több lemondás kellett. Ami nagyon fontos kulcsa
volt a sikernek, az a szurkolók támogatása.”

Djordje Kamber az ETO-drukkerek egyik kedvenc játé-
kosa volt az ETO eddigi utolsó bajnoki aranyérmét szerző
együttesből. A középpályás nagyon várja a hétvégi ünnep-
séget, és az ETO–Gyirmót mérkőzést is. „Győr egy csodás
hangulatú város, felejthetetlen számomra a fergeteges
meccshangulat is, valamint az, hogy olyan csapatban
játszhattam, ahol máig tartó barátságok alakultak ki. A
bajnoki cím volt mindennek a csúcsa. Hihetetlen érzés
volt, amikor lefújták azt a bizonyos Fradi elleni meccset.”

Az utolsó fordulóban van még esély arra, hogy az
ETO előrelépjen a negyedik helyre, míg a Gyirmót egy
pozíciót javíthat a bajnokság végére a jelenlegi helye-
zéséhez képest.

Szombaton az

ovisoké 
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