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A futball-vb csapatainak szurkolhatunk

MEGÚJUL
a sportterasz
Cikkünk a 39. oldalon
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Élethű turbinás modellek, légcsavaros gépek,
vitorlázórepülők és helikopterek is felvonultak a
seregszemlén. Az időjárás kedvezett a modelle-

A Studio Csalar alapítója, Csalár
Bence, akit bloggerként is, a divat vi-
lágából is jól ismerhetünk, a Győr+
Rádióban mesélt a stúdiójáról.

A Studio Csalar első, The Edge In
You című rövidfilmjében, negyven
összeállítást láthatunk, kortárs ma-
gyar tervezők munkáiból. „A film
koncepciója arra épül, hogy Bíborka
elméjébe látunk, hogy miként éli
meg saját egyéniségét, és hányféle
arca lehet egy nőnek, egy múzsának”
– emelte ki Csalár Bence, aki évek óta

zőknek, így kiváló körülmé-
nyek között mutathatták
meg szerkezeteiket és tudá -
sukat a kilátogatóknak. Akrobatikus mutatvá-
nyokból sem volt hiány a ménfőcsanaki modell-
reptéren. „Nagyon örülök, hogy városrészünk-
ben aktívak a civil közösségek, ilyen a Sokoró RC
Modell KSE is” – mondta Laczkovits-Takács Tí-
mea. A városrész önkormányzati képviselője hoz-

zátette, egyre népszerűbb a program, az ország
minden pontjáról, sőt már külföldről is érkeztek
pilóták. A hangulat ezúttal is kiváló volt, csakúgy,
mint a szervezés, mely a főszervező szerint az
összetartó egyesületi csapatnak köszönhető. „A
modellező társadalomban családias a légkör, ná-
lunk sincs ez másként” – kezdte Tóth Gábor fő-
szervező, aki azt is elmondta, az egyesületi tagok
időt, pénzt és energiát sem sajnálnak, hogy mi-
nél feljebb tornázzák a találkozó színvonalát. Sok
külföldi is felfigyelt már az eseményre, többen
meghívó nélkül érkeztek, csupán az interneten
látták meg a plakátot.

Csaknem ötven pilóta látoga-
tott el Ménfőcsanakra. A kis-

méretű repülő szerkeze-
tek nagy részét a piló-
ták gyártják, és az elké-
szült „művel” rengete-
get gyakorolnak. Bravú-
ros mutatványokat lát-

hattak a kilátogatók pél-
dául Tóth Tamástól, akinek a

modellezés iránti szenvedélye
gyerekkoráig nyúlik vissza, és ezúttal egy saját épí-
tésű helikopterrel zsonglőrködött. „Az, hogy ki mi-
lyen ügyesen manőverezik, tehetség kérdése is,
de a legjobbaknak is évekbe telik, míg elérnek egy
olyan szintet, melyet nemzetközileg is elismernek”
– mondta Tóth Tamás.

Az idei Múzeumok Éjszakája köz-
ponti témája a múzsa lesz. A Ró-
mer Flóris Művészeti és Történe-
ti Múzeum mind a tizenegy kiál-
lítóhelyén várják programok a lá-
togatókat. A Magyar Ispitában,
június 22-én mutatják be a Stu-
dio Csalar első, The Edge In You
című rövidfilmjét, melynek fő-
szereplője és egyben múzsája
Bocskor Bíborka, a Magashegyi
Underground énekesnője. 

jóban van az énekesnővel. „Arra gon-
doltam, hogy erre a feladatra csak Bí-
borka lehet alkalmas. Igazam lett, hi-
szen tizennyolc órán át dolgozott
energikusan és odaadóan.” 

A Magashegyi Underground éne-
kesnője megtisztelőnek tartotta a fel-
kérést, ráadásul a divatot, valamint a
kisfilm ötletét is kiválónak találta.
„Szeretem a kinyújtott forgatásokat,
és szeretem azt a fajta érzékenységet,
amit például a kialvatlanság eredmé-
nyezhet. Nagyon örültem a megkere-
sésnek, és annak is örülök, hogy Ma-
gyarországon is készült olyan rövid-
film, ami a divatot és a művészeti ága-
kat összekapcsolja” – mondta az éne-
kesnő, aki saját bevallása szerint, szá-
mos ismert és kevésbé ismert mű-
vésznőt tart múzsájának.

A kisfilmben Magashegyi Under -
ground remix is felcsendül majd, ami
tovább emeli a háromperces alkotás
hangulatát. 

Június 22-én, a vetítést követően,
beszélgetést hallhatnak Bocskor Bí-
borkával és Csalár Bencével.

A Múzeumok Éjszakájáról a 13. ol-
dalon is olvashatnak.

Fotó: Papp Ádám
„ELREPÜLT” a hétvége

Élethû
modelleket
vonultattak

fel 
Az ötödik Jetmodell-találkozót rendezték
meg a hétvégén, Ménfőcsanakon. Az
SRCM Airfield és a Sokoró RC Modell KSE
szervezésében megvalósuló rendezvény-
re a határon túlról is érkeztek pilóták.

Megérint minket a 

MÚZSA
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A Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelő-
zési Osztálya már korábban is szá-
mos alkalommal dolgozott ki külön-
féle prevenciós programokat, ame-
lyekkel akár személyes tájékoztató
keretében, akár szóróanyagokon,
plakátokon hívta fel az idős, egyedül
élő emberek és hozzátartozóik fi-
gyelmét azokra a veszélyekre, ame-
lyeknek kifejezetten a szépkorúak a
célközönségei. Nemrég a telefonos
átverésekről írtunk a Győr+ Hetilap-
ban, most pedig foglalkoznunk kell
a magukat szakembereknek, háza-
lóknak, jótékonysági önkénteseknek
kiadó bűnözőkkel is.  

Különösen fontos erről a kérdés-
ről most beszélni, hiszen a Soproni
Rendőrkapitányság munkatársainak
és az ORFK koordinációs osztályának
segítségével sikerült lefülelni egy uta-
zó bandát, akik szinte az egész orszá-
got végigrabolták. Összesen 11 me-

IDOSEK FIGYELMÉBE: 

gye 16 városában csalták ki az egye-
dül élő idős asszonyok pénzét, azzal
a módszerrel, amellyel már többször
is találkoztak a rendőrök. Ebben az
ügyben az utazó bűnözők a helyi víz-
szolgáltató embereinek adták ki ma-
gukat, bejutottak a lakásokba, az
idős asszonyok bizalmába férkőztek,
majd figyelmüket elterelve, elemel-
ték félretett pénzüket, a családi ék-
szereket. Eddig ötven esetet vallott
be a többnyire négytagú banda, de
becslések szerint még akár harminc
kifosztásra is fény derülhet. A rend-
őrök most sikerrel jártak, de az el-
múlt év augusztusától 2018 májusá-
ig számos szépkorút károsítottak
meg a bűnbanda tagjai. 

Korábban is számos esetben elő-
fordult már, hogy hasonló aljas trük-
kökről érkezett bejelentés a rendőr-
ségre. „Álszerelők”, „áldíjbeszedők”
csengettek be, s reméltek bebocsá-
tást a kiszemeltektől. Általában a mé-

rőkészülékek leolvasásának, a ház-
ban tapasztalt rendellenességek el-
hárításának ürügyén jutottak be a la-
kásba, s máris nyert ügyük
volt. Éppen ezért a leg-
fontosabb, hogy az
időseket felké-
szítsük az elő-
forduló vész-
helyzetekre,
mert az uta-
zó bűnözők
egyre trükkö-
sebb eszkö-
zökkel próbál-
koznak. 

A megyei
rendőr-főkapitány-
ság prevenciós szakem-
berei egy új bűnmegelőzési
programot dolgoztak ki a hasonló jel-
legű bűncselekmények megelőzése
érdekében. Érdeklődésünkre Tóth
Gabriella rendőr alezredes, sajtószó-

vivő elmondta, a program során az
idősek részére egy prevenciós üzene-
tet tartalmazó matricát adnak át a
helyi polgárőr szövetség munkatársa-
inak segítségével. A szépkorúak a
matricát az ajtó belső részére felra-
gaszthatják, és ha ismeretlen csen-
getne be hozzájuk, arra rápillantva,
átgondolhatják, hogy kinyissák-e az
ajtót az idegennek. „A program be-
vezetését az Egyesült Egészségügyi
és Szociális Intézmény (EESZI) Sem-
melweis Idősek Klubjában tartotta a
rendőrség, s tapasztalataink szerint
nagy sikert aratott az idősek körében,
többször is megköszönték a figyel-
meztetésünket és a segítségünket” –
tette hozzá az alezredes asszony. 

Néhány hasznos tanácsot olva-
sóinkkal is megosztanak a rendőr-
ség szakemberei, amelynek betar-
tásával és a matricák felhelyezésé-
vel jelentősen csökkenthetők az ál-
dozattá válások. 

„A közüzemi szolgáltatók díjbe-
szedőket nem alkalmaznak, pénzt
személyesen nem hoznak és nem is
kérnek!” – kezdte a szóvivő. „Az
áramdíjszámla, a vízdíjszámla és a
gázszámla összegét kizárólag banki
átutalással, csoportos beszedési
megbízással vagy postai úton, csek-
kel lehet kiegyenlíteni. Fontos, hogy
a szolgáltatók szerelő munkatársai
feladatuk végrehajtásakor arcképes
igazolványukat és megbízólevelüket
kérés nélkül bemutatják, s ha akar-
juk, az arcképes igazolványon lévő
azonosító alapján telefonon keresz-
tül ellenőrizhetjük a szolgáltatók
munkatársainak hitelességét. Nem
szabad elfelejteni, hogy a mérőórák

cseréjét mindig előzetesen
egyeztetett időpont-

ban végzik, s az el-
végzett munka

árát kizárólag
folyószámlán
vagy csek-
ken keresz-
tül lehet be-
fizetni!” –
zárta a szóvi-

vő.
Az ajtó bel-

ső felére felra-
gasztható matricá-

kat folyamatosan jut-
tatják majd el a rendőrök és

a polgárőrök az érintetteknek, a fel-
ragasztása és az ismételt elolvasása
javasolt, hiszen mindig könnyebb a
bajt megelőzni!

Nem lehet eleget beszélni az időseket
ért különféle trükkös csalásokról, lopá-
sokról. Akkor is, ha Győrben szerencsé-
re elvétve akadnak ilyen jellegű bűn-
cselekmények. A megelőzés érdekében
a rendőrség új ötlettel jelentkezett. 

A matricákat
a rendôrök és
a polgárôrök
juttatják el az 
érintetteknek

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor

´́
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„A Magyar Országgyűlés 2010-ben nyilvánítot-
ta június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává,
és láthatjuk, hogy az eltelt nyolc évben komoly hi-
dak épültek, élő emberi kapcsolatok alakultak. A
kettős állampolgárság, a fiatalok határokon túli
magyarlakta vidékeken történő kirándulásai, tá-
boroztatásai, az erősödő baráti szálak, a győri Vá-
rosházán letett állampolgársági eskük, a leégett
kommandói iskola újjáépítésére küldött adomá-
nyok, a Csíksomlyói Búcsúra érkező százezrek
mind-mind olyan hidakat jelentenek, amelyek
már nem csak az egymás felé való elindulást, ha-
nem már-már a megérkezést, a baráti ölelést is
jelentik” – fogalmazott ünnepi beszédében dr. Fe-
kete Dávid alpolgármester. Kiemelte, városunk
megpályázta az Európa Kulturális Fővárosa 2023-
as címet, sőt az első fordulóból már tovább is ju-
tottunk. „Győr egy európai város, európai érté-
kekkel, és győzelmünk esetén ezt a sokszínűséget
igyekszünk minél érdekesebb eszközökkel bemu-
tatni. Fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk a ma-
gyar kultúra sajátosságait, értékeinket, azokat a
kincseket, amelyek egy része ma már egy másik
ország területéhez kötődik. Gondoljunk csak Győr
kiemelkedő szakrális kincsére, harmadik legfon-
tosabb nemzeti ereklyénkre, a bazilikában őrzött

Idén dr. Ferenczi Zoltán, a
Zölderő Környezetvédő és Szé-

pítő Egyesület elnöke vehet-
te át az elismerést „a kör-
nyezetvédelmi és termé-
szetvédelmi ismeretterjesz-
tés, a környezetkultúra ápo-

lása terén végzett több évti-
zedes munkájáért, a környezet-

védelmi jeles napokhoz kapcsoló-
dó programok megszervezéséért, a
környezet óvásában és szépítésé-

„A cél, hogy a gyerekeken keresztül 
a szülokhöz is eljussunk”

ben részt vevő lakosok összefogása
érdekében végzett tevékenységéért,
különös tekintettel a Szent Vid-em-
lékhely, valamint a Szitásdomb fü-
vészkert kialakításáért.”

„Győr elkötelezett a környezetvé-
delem iránt, és több programmal is
ösztönzi a lakosságot a környezettu-
datos gondolkodásra. Az önkormány-
zat közel húsz éve kitüntetéssel is el-
ismeri azok munkáját, akik sokat tesz-
nek környezetünkért, környezetünk
védelméért” – fogalmazott dr. Sík
Sándor, a Városstratégiai Bizottság el-
nöke, aki megemlékezett Kitaibel Pál-
ról, a környezetvédő polihisztorról, a
díj névadójáról is.

„Ez az elismerés nem csak az én
munkám, de az egész egyesület tö-

rekvéseinek elismerése is” – kezdte
dr. Ferenczi Zoltán, aki elmondta, va-
lóban több évtizede dolgozik a fiata-
lok környezettudatos nevelésén,
amelynek egyik legjobb helyszíne a
Szitásdomb füvészkert. „Hatalmas
munka volt a terület rendbetétele,
hiszen mintegy kétszáz köbméter sze-
metet vittünk el onnan, hogy kialakít-
suk a sétányt, és láthatóvá tegyük a
védett növényfajokat. Itt rendezzük
meg minden évben a Madarak és fák
napját, amelyre közel százötven gye-
reket hívunk.” A kitüntetett azzal zár-
ta, céljuk, hogy a gyerekeken keresz-
tül a szülőket is megszólítsák, és kor-
osztálytól függetlenül, rávezessék az
embereket, hogy egészséges és szép
környezetben jó igazán élni.

Nemzeti összetartozásunkat ünnepeltük
a győri Országzászló emlékműnél hétfőn.
A szónok azokra a kötelékekre hívta fel a
figyelmet, amelyek újra egyre szorosabb-
ra fűzik a kapcsolatokat magyar és ma-
gyar között.

A környezetvédelmi világnap alkal-
mából kedden adták át a győri

Városházán a Kitaibel Pál Kör-
nyezetvédelmi Emlékérmet.

´́ Szerző: Papp Zsolt 
Fotó: O. Jakócs Péter

Szent László-hermára.” Utalt Nagyvárad – ahol a
lovagkirályt eltemették – és Győr kapcsolatára is
az alpolgármester. Emlékeztetett arra is, hogy pá-
lyázatunkban nem csak magyarországi, de hatá-
ron túli partnerekre is leltünk, „szándékainkban
erős támogatónk Dunaszerdahely városa, akikkel
szerencsére szintén egyre szorosabb a kapcsola-
tunk, egyre szélesebb a híd, amelyet sikerült fel-
építenünk”. Zárásként felidézte, hogy a dunaszer-
dahelyi labdarúgócsapat szurkolói az Ismerős Ar-
cok Zenekartól kölcsönözték himnuszukat, amely-
nek refrénje is arra az érzésre világít rá, amiről a
Nemzeti Összetartozás Napja is szól: „Mi egy vér-
ből valók vagyunk.”

A Nemzeti
Összetartozás

Napját 
2010 óta 

ünnepeljük 

„EGY VÉRBOL´́
valók vagyunk”

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor
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A tablóverseny ünnepélyes ered-
ményhirdetésére szerdán került sor a
Belga étteremben, ahol Obertolné
Horváth Tímea, az alapítvány elnöke el-
mondta, szeretnék évről évre emléke-
zetessé tenni a ballagó diákok számára
az eseményt azzal, hogy a legkülönle-
gesebb tablót díjazzák. A tablók pedig
színes színfoltjai a belvárosi üzletek ki-
rakatainak. Idén Facebook-szavazás
alapján a győztes a Czuczor Gergely
Bencés Gimnázium 12. A. osztálya lett,
akik bankettvacsorát nyertek. 

Rózsavölgyi László, az Oktatási,
Kulturális, Sport és Turisztikai Bizott-
ság elnöke örömét fejezte ki, hogy az
alapítvány kreatív kezdeményezése
hozzájárul a Belváros élettel való
megtöltéséhez, amely illeszkedik az
önkormányzat koncepciójához. 

Kocsis Tibor, az alapítvány alelnö-
ke arról tájékoztatott, hogy a máso-
dik alkalommal megrendezett tabló-
versenyre 25 osztály nevezett, a ke-

A város  LEGKREATÍVABB tablója
Sokan nézegették az elmúlt hetekben a belvárosi kirakatokban a
végzős diákok tablóit. Azt azonban bizonyára kevesen tudják, hogy
a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány tablóversenyt hirdetett az isko-
lák számára, értékes fődíjért.

reskedők szerint 25 ezren nézték
meg a kirakatokban elhelyezett tab-
lókat, akiknek mintegy 15 százaléka
be is ment az üzletbe vásárolni. Az
osztályok tablóira a Győri Bevásároló
Utcák Alapítvány Facebook-oldalán
lehetett szavazni, amely több mint
100 ezres elérést hozott.   

Panykó Eszter, a nyertes osztály
szóvivője elmondta, azt szerették
volna bemutatni a tablójukon, hogy
mi is rejtőzik az iskolájuk falain be-
lül. A tablóra így rákerült az iskola
215 éves évfordulójára Bráda Tibor
művész által készített, a Golgotát
ábrázoló ólomüveg ablak fotója, va-
lamint a rendház folyosójának fény-
képe. Ezen a folyosón található tar-
tópillérek jelképezik a fiatalokat, a
jövőt. „Úgy, ahogy mi is az ország, a
város tartópillérei szeretnénk lenni”
– fogalmazott Eszter. 

Az osztály a Rába City Centerben fo-
gyaszthatja el a bankettvacsoráját. (x)

A nyertes tabló 
a Kazinczy utcában
látható

A munka 2011-ben kezdődött, és 2013-ig a domboldali 24
faház felújítása készült el. A faszerkezet külső vakolatot kapott,
a szobákba pedig új bútorzat került. 2014-ben a sátortábor
helyére öt ház épült fel tíz szobával, 2015-ben pedig foglalkoz-
tató épült, amely 80 fő egyidejű programjaihoz nyújt megfelelő
teret. A folyamat a főépület csütörtöki átadásával zárult, amely-
nek felújítása 2016-ban kezdődött a lányos vizesblokkal, amit
2017-ben a fiús vizesblokk és a közösségi tér követett. Mára az
étkező és a hozzá tartozó tér is elkészült, a felújítás tartalmazta
a teljes vezetékrendszer: víz, villany, gáz cseréjét, burkolatokat
és az álmennyezetet. A főépület teljes felújítása 67 millió forint-
ba került, a kivitelező a FÉSZ-MEGYER Kft. volt.

A munkálatok önkormányzati támogatásból és a győri cégek
felajánlásaiból valósultak meg – mondta el Fehérné Bocska Er-
zsébet igazgató, aki köszönetet mondott a támogató cégeknek,
az önkormányzatnak, dr. Somogyi Tivadar alpolgármesternek
és Páternoszter Piroska polgármesteri biztosnak, akik 2010-ben
személyesen is bejárták a területet, és ezután kezdetét vette a
korszerűsítés folyamata.

Dr. Somogyi Tivadar elmondta, az önkormányzat azért támogat-
ta évről évre a fejlesztéseket, mert Győr fontosnak tartja, hogy a
gyerekek megfelelő körülmények között táborozhassanak. Kiemel-
te, országosan is itt az egyik legalacsonyabb a táborozás díja, még-
hozzá szándékosan, mert a cél az, hogy azok a gyerekek is eljussa-
nak nyaralni, akiknek a családja a drágább lehetőségeket nem tudja
megfizetni. Végezetül hozzátette, bár ma már különböző felnőttek-
nek szóló rendezvényeket is tartanak itt, a tábor elsősorban a gye-
rekeké. Generációk kötődnek ehhez a helyhez – ez kiderült akkor
is, amikor a győri cégeket megkeresték, s első hívásra csatlakoztak
a szponzorációhoz –, a felújítás célja pedig éppen az, hogy még na-
gyon sok generáció élvezhesse itt a gyermeklét örömeit.

A Győri Gyermektábor egyébként jövőre lesz negyvenéves.

A Győrújbaráton működő tábor felújítása hét eszten-
deje kezdődött, és az idei szezonra a főépület re-
konstrukciójával be is fejeződött. A hét év alatt tel-
jesen megújult a győri gyerekek kedvenc táborhelye.

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

GYERMEKTÁBOR
Megújult a 
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Az ingyenes belépő mellé egy piros audis sap-
ka is járt, így nem volt nehéz felismerni a DTM-
en a győrieket. A szombati futam jóval kevesebb
izgalmat hozott a mogyoródi aszfaltcsíkon, mint
a vasárnapi kiszámíthatatlan verseny. Az eső mi-
att kaotikus állapotok alakultak ki már a verseny
első szakaszában. Sem Lucas Auer (osztrák/Mer-
cedes), sem Edoardo Mortara (olasz/Mercedes),
sem pedig Bruno Spengler (kanadai/BMW) nem
tudott megállni a boxutcában, ugyanis a garázs-
soron az aszfalt sokkal jobban csúszott, mint a
pálya felülete. A második helyről kiálló Auer a
garázs falának ütközött, és eltalálta a fal mellé
állított két pályabírót. Edoardo Mortara szintén
nem tudott megállni, a bokszszemélyzet félreug-
rott előle, ő a csapatfelszerelést sodorta el, Bru-
no Spengler azonban több szerelőjét is elütötte.
A versenyt kis idővel a balesetek után piros
zászlóval félbeszakították.

Két mentő érkezett a sérültekért, a súlyos álla-
potban levő versenybírót mentőhelikopter szállí-
totta kórházba, a két szerelő könyebb sérülésekkel
úszta meg, de őket is bevitték a kórházba.

Az audisok ezúttal nem örülhettek győzelem-
nek, első nap a Mercedes, második napon pedig
a BMW pilótái domináltak.

A Révai Miklós Gimnázium és Kol-
légium két kémiatanárnője, Csatóné
Zsámbéky Ildikó és Pőheimné Stei-

Richter Gedeon-különdíj a tehetséggondozásért

ninger Éva kiemelkedő tehetséggon-
dozó munkájáért Richter Gedeon-kü-
löndíjat kapott. Többéves pályafutá-

suk alatt számos középiskolai diákba
beoltották a kémia szeretetét.

Az Irinyi János Országos Középis-
kolai Kémiaverseny idén ünnepli 50.
évfordulóját. Különleges apropója a
tanárnők díjának, hogy a Révai Mik-
lós Gimnáziumból indult, Várnai
György tanár úr és az akkori iskolai
kémia munkaközösség álmodta meg
és rendezte először, még csak a Du-
nántúlon, a középiskolások kémiaver-
senyét. 35 évig Győr adott otthont
ennek, ami az első évek után orszá-
gossá nőtte ki magát. Az utóbbi 15
évben pedig az ország nagyvárosai-
ban rendezik meg, idén Szegedig
utaz tak a kémiaverseny döntőjébe ju-
tott diákok és felkészítő tanáraik.

A verseny döntőjében, amely
írásbeli, szóbeli és gyakorlati részből
állt, a Révai 9. évfolyamos tanulója,
Balogh Zsófi első helyezett, a 10. év-
folyamosok közül Jánosik Áron má-
sodik helyezett lett. Ám nem csak a
révais diákok taroltak a versenyen,
hanem felkészítő tanáraik is díjat ve-
hettek át, mert az első és második
helyezett tanulójuk mellett több di-
ákjuk is a legjobb húsz közé jutott. A
Révai-gimnázium is kapott elisme-
rést, kiemelkedő tehetséggondozó
munkájáért a MOL Nyrt. különdíjá-
val jutalmazták.

Hogy miért választotta Ildikó és
Éva tanárnő a kémia tantárgyat kö-
zépiskolásként a továbbtanulásnál?
Mindketten egybehangzóan állítot-
ták, hogy az őket tanító kémiataná-
ruk miatt. Akkor is volt két pedagó-
gus, aki megszerettette velük ezt a
tantárgyat, és mindkettőjük előtt pél-
daképként álltak az egyetemi évek
alatt és állnak azóta is.

Csatóné Zsámbéky Ildikó elmond-
ta, az utóbbi években több időt és
energiát követel a tanártól és a diák-
tól is a versenyre felkészülés, egyre
nehezebb feladatokat kapnak, és ezt
kevesebb gyermek és tanár vállalja.

Hogy mégis miért ilyen sikeresek
a révais diákok? Pőheimné Steinin-
ger Éva szerint a gimnáziumban év-
tizedek óta erős a természettudo-
mányos oktatás, így ők mindig ké-
szíthettek fel versenyre olyan gye-
rekeket, akik fogékonyak a termé-
szettudományok iránt és megfelelő-
en motiváltak is.

Arra a kérdésre, mi kell a sikeres
versenyhez, mindketten a sok munkát
emelték ki, ami a tanárnak és diáknak
is jut bőven, és hogy jól beosszák a
rendelkezésre álló rövid időt a ver-
senyfeladatokra felkészülésben. Ehhez
ad erőt a tanárnőknek a diákok sikere,
ami egyben az ő sikerük is.

Ötöst érdemelnek 

A TANÁRNOK IS´́

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Van, aki szereti a kémiát, van, aki érti is. És vannak peda-
gógusok, akik úgy oktatják a kémiát, hogy a gyerekek is
értsék és szeressék, és ha a diákok már értik és szeretik
ezt a különleges tantárgyat, miért ne bizonyíthatnák ver-
senyeken is kiemelkedő kémiatudásukat.

A hétvégén rendezték meg a Hungaroringen a német túraautó-bajnokság magyar fu-
tamát. Az Audi jóvoltából a DTM mindkét napjára 1.300 dolgozó utazhatott fel, így ösz-
szesen 2.600-an szurkolhattak az ingolstadti csapatnak.

Audisok a Hungaroringen



A Győri Ipari Parkban működő vál-
lalkozás túlnyomórészt német multi-
nacionális cégek társaságában nyerte
el az elismerést. Dr. Jankovits Richárd
ügyvezető igazgató elmondta: sok
energiát fektetnek abba, hogy megfe-
lelő munkaerőhöz jussanak, és arra is,
hogy megtartsák azokat. Ennek része
volt a pályázat, hogy az elismerés nyil-
vánosságra kerülése is erősítse a cég-
ről kialakult kedvező képet.

A munkaerőpiacon óriási a verseny,
a számukra szükséges jól képzett gé-
pész, villamossági végzettségű szak-
emberek iránt nagy a kereslet a tér-
ségben. Cégük létszáma 75 fő körüli,
most is van felvétel egy-egy munkakör-
be. Az ügyvezető meglátása szerint
ma nehezebb megtartani a munka -
erőt, mint megszerezni. Éppen ezért

A Jankovits Engineering Kft. díjat kapott a német–magyar kamarától

Megbízható munkahely

folyamatosan dolgoznak a stratégián,
melynek segítségével tovább növelhe-
tő munkatársaik elkötelezettsége. A
stratégia lényeges eleme a kiszámítha-
tó jövő, azaz életpályamodell nyújtása.
Nem a pénz az egyetlen tényező
ugyanis, ami befolyásolja a döntést. A
többi a szakmai fejlődés biztosítása, az
előrelépési lehetőségek kiszámítható-
sága. Lényeges szempont még a lakha-
tás támogatása is, erre szerencsére
kedvező adózási kedvezményeket le-
het igénybe venni, s ezzel él is a Janko-
vits Engineering.

A vállalkozás 25 éves történetében
nem fordult elő, hogy alkalmazottai ne
jutottak volna hozzá időben a bérükhöz.
A munkatársak javadalmazása kiszámít-
ható alapelvek szerint történik, jelentős
béren kívüli juttatásokkal (cafeteria, lak-

hatási támogatás, munkába járás támo-
gatása, iskolakezdési támogatás, emelt
szintű egészségügyi szolgáltatások, cég-
autók biztosítása stb.). A cég az elmúlt
években jelentős béremelést hajtott
végre. Emellett nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy a munkatársak nyugodt, csa-
ládias légkörben dolgozhassanak, jövő-

jüket biztosítva érezhessék a cégnél. Se-
gítség a szülési szabadság idején, illetve
a munkába történő visszatérés folya-
mán, iskolakezdési támogatás, házas-
ságkötési juttatás, családi nap, Mikulás-
ünnepség, focizási lehetőség, céges va-
csora – ezek is szerepelnek a kedvezmé-
nyek sorában. (x)

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara évente osztja ki a
„Megbízható munkaadó” díjakat. Idén a Jankovits Engineering Kft.
ügyvezetője is átvehette az oklevelet.
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A versenyre – amely 1985 óta teszi próbára a di-
ákokat – összesen 175 csapat érkezik 24 országból,
hogy próbára tegye az egyetemisták mérnöki és ter-
vezési képességeit, és kiderüljön, ki tudja a legna-
gyobb távot megtenni a legkevesebb üzemanyaggal.

Magyarországról négy csapat készül a megméret-
tetésre, és arra, hogy megdöntsék eddigi rekordju-
kat. Már tapasztalt indulónak számít a győri Széche-
nyi István Egyetem SZEnergy csapata, akik városi kon-

cepció kategóriában versenyeznek elektromos autó-
jukkal. Ebben a kategóriában minden évben erős a
versengés a fejlesztések terén, ezért a csapat most
kifejezetten három területre összpontosít. „A csapat
nyáron elhatározta, hogy új versenyautót épít, azon-
ban a CFD vizsgálatok elhúzódtak, ezért a 2019-es
Shellt célozzuk meg az új autóval, az idei versenyen
pedig próbálunk olyan fejlesztéseket kipróbálni, ami
a 2019-es autó szerves részét képezi majd” – mond-

ta el Pusztai Zoltán csapatvezető és hozzátette, a fu-
tómű, a kormányzás és a hajtáslánc a három fő terü-
let, amire most összpontosítanak, és remélik, mind-
hármat kipróbálhatják már idén Londonban. „Ezek
mellett kisebb-nagyobb átalakítások lesznek az elekt-
ronikai és informatikai rendszerünkben is, de mivel
ez a két rendszer eddig sem volt ’gyenge’, sőt a me-
zőny legjobbjai közé tartozott, ezért itt már nincs túl
sok fejlődési potenciál.” 

Minden évben, így idén is, számos új taggal bő-
vült a csapat, főleg az elektronikai részleg erősödött,
aminek kifejezetten örültek, hiszen mégiscsak egy
elektromos autóról beszélünk. A csapatlétszám hiva-
talosan 25, de a csapat magja 16 fő körül van, a ke-
vésbé aktívabb (már egyetem végén lévő, vagy épp
újonc) tagokkal 30 fölé ugrik ez a szám. „Szeptem-
bertől a csapatunk egyetemi mentor szervezete, a
Járműipari Kutatóközpont, és tanszékek ötlete által
elindult egy úgynevezett autonóm jármű szakkör,
ami együtt dolgozik a SZEnergy csapattal, hiszen
nem titkolt célunk, hogy az autonóm jármű kategó-
riában induljunk” – fogalmazott Pusztai Zoltán. 

a SZEnergy csapata
Ismét Londonban versenyez

Szerző: Koloszár Tamás

Diákok ezrei készülnek, hogy új rekordokat állítsanak fel
üzemanyag-hatékony autóikkal, a Shell Eco-marathon
Europe 2018-as versenyén. A megmérettetést a Make
the Future Live fesztivál keretében rendezik meg, amely
immár harmadik éve tér vissza a londoni Queen Eliza-
beth Olimpiai Parkba július 5–8 között.
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A kamara MINDENKIÉ!

´́www.gymskik.hu
www.facebook.com/gymskik 

A Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara tisztelettel
meghívja Önt a
SMART-UP projekt
keretében megvaló-
suló, határon átnyú-

ló startup közösség
nyitó rendezvényére.  
A projekt célja a fiatal,

innovációs potenciállal bíró
kkv-k megerősítése a hálózatosodás, K+F+I
együttműködések révén.  A határ két oldalán
a fiatal kkv-k, start-up cégek piacképes ötletei-
nek mentorálásával a nemzetközi piacokon is
helytálló szolgáltatások, új üzleti és innovációs
együttműködések jöjjenek létre, a térségben
működő vállalkozások életképességének és
versenyképességének növelésére.

A nyitó rendezvény egy sajtókonferenciával
kezdődik, melyen Pintér-Péntek Imre elnök
képviseli kamaránkat. Ezt követően előadáso-
kat hallhatunk a határrégióban működő start -
upok tapasztalatairól, majd zenével, borkósto-
lóval egybekötött kötetlen beszélgetés biztosít-
ja a jó hangulatot. A networking egy díjátadó-
val zárul, ahol egy kétnapos belépőjegyet lehet
nyerni a St. Martini Termálfürdőbe, Ausztriába.
A program kitűnő lehetőséget nyújt a közösség
tagjainak és az érdeklődő vállalkozásoknak,
hogy információhoz jussanak, kapcsolati háló-
jukat bővítsék, mondta el lapunknak Kalmárné
dr. Hollósi Erika, a kamara titkára. 

A rendezvényre buszos utazást szervezünk.
Jelentkezési szándékát kérjük, jelezze a
pethodorina@gymskik.hu e-mail címre! 

Jelentkezési határidő: június 15. péntek
Időpont: 2018. június 20. 16:30–22:00
Helyszín: Leo Hillinger Pincészet, Jois, Ausztria

Bővebb információ kérhető:
+36-96/520-205 telefonszámon.

STARTUP
PANNONIA
nyitó rendezvény
Ausztriában

Kalmárné
dr. Hollósi Erika

Idén harmadik alkalommal
rendezte meg pedagógusnapi
ünnepségét a Győri Műszaki
Szakképzési Centrum (GYMSZC).
A múlt csütörtöki rendezvé-
nyen Gede Eszter főigazgató
hangsúlyozta, a centrum sikerei
egy összetartó, szakmailag fel-
készült és elhivatott pedagógu-
sokból és dolgozókból álló csa-
pat kitartó és áldozatos munká-
jának köszönhetőek. Az ünnep-
ségen a centrum tanárai, a  pe-
dagógus munkáját segítő kollé-
gák és a partnerszervezetek, az
iskolákat támogató cégek képvi-
selői vettek részt. A hagyomá-
nyoknak megfelelően, jutalom-
ban részesültek a Győri Műszaki
Szakképzési Centrum nyolc tag-
intézményének vezetői és a ki -
emelkedő munkát végző peda-
gógusok. A centrum főigazgató-
ja által 2016-ban alapított,
„Győri Műszaki Szakképzési
Centrumért” díjat 2018-ban Lel-
kes Géza, a Lukács-iskola tanára,
Győrfi Lászlóné, a GYMSZC szak-

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény Győr (EESZI) partnerként részt vesz az
Idősbarát Régió – Age-friendly Region című,
osztrák–magyar határon átnyúló projektben,
amelynek egyik kiemelt rendezvénye volt a szak-
mai tanácskozás. 

Az idősödés egész Európát érintő probléma,
a világban minden tizedik, Magyarországon min-
den ötödik ember időskorú. Az időskor és azzal
összefüggésben a növekvő ápolási, gondozási
szükségletek egyre nagyobb kihívást jelentenek
mindkét társadalom számára. Ez a határon át-
nyúló együttműködés lehetővé teszi, hogy a két
ország szakembereinek tudását és tapasztalatait
felhasználva, közös modellt dolgozzanak ki a
megvalósításban részt vevő szervezetek, amely-
nek segítségével az Ausztria és Magyarország
szomszédos régióiban lakó idősek magas színvo-
nalú életkörülmények között, a lehető legto-
vább önállóan, a megszokott környezetükben
maradhassanak. Ennek megvalósításához pedig

Közösségben a szépkorúakkal 

Idosbarát társadalom épül
Az Interreg V-A Ausztria és Magyarország
együttműködésével megvalósuló program
keretében  „Idősbarát közösség a minden-
napokban” címmel tartottak szakmai konfe-
renciát a közelmúltban, a győri Széchenyi
István Egyetemen.

összehangolt kommunikációs stratégia alkalma-
zásával növeljék az általános társadalmi tudatos-
ságot az időskorra vonatkozóan.

Az idősellátásban részt vevő szakemberek
számára tartott konferencián Belső Nóra pszi-
chiáter előadásában arról beszélt, hogyan lehet-
séges a mindennapi „jól lét” és önmegvalósítás
a szociális területen dolgozók számára, kiemel-
ve azokat, akik idős emberekkel és hozzátarto-
zóikkal foglalkoznak. Dr. Rajna Péter geriáter,
nyugalmazott egyetemi tanár, az MTA doktora
arra a kérdésre próbált válaszokat adni, milyen
egy valódi idősbarát közösség és társadalom,
hogyan lehet boldogan élni szépkorúként. 

Az EESZI igazgatója, Kányai Róbert összefog-
lalójában kiemelte, a szakmai nap legfontosabb
célja, hogy az Idősbarát Régió projekt célkitűzé-
seivel, felépítésével és elért eredményeivel
megismertesse a résztvevőket. Az előadások kö-
zéppontjába az idősbarát közösség és az idős-
barát társadalom fontosságát helyezték, ami
csak széles összefogással valósulhat meg. (x)

´́

képzési referense, Hartyándiné
Frey Aranka szakmai főigazgató-
helyettes, Stangl Krisztina gaz-
dasági főigazgató-helyettes és
Varga Melinda szakképzési refe-
rens érdemelte ki. Idén első-
ként a partner vállalatok támo-
gatását is e díjjal köszönte meg
a centrum. A szerteágazó és ki-
emelkedően eredményes
együttműködésért a Nemak

Győr Kft. vehetett át elismerést
a GYMSZC vezetőségétől. A ren-
dezvényen a műsort a Lelkes
Géza tanár úr által életre hívott
Lukács-zenekar szolgáltatta
nagy sikerrel. (x)

Pedagógusnapot
tartottak a Gyori Muszaki
Szakképzési Centrumban

´́ ´́
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Új, igényes és teljes körű szolgálta-
tást kínáló ingatlaniroda nyílt Győrben.
A lakásértékesítéseken, bérbeadáso-
kon, értékbecsléseken kívül magánsze-
mélyek és cégek ingatlanportfóliójá-
nak kialakítását, működtetését is vállal-
ják, mondta el Sági Péter, a Horizont In-
gatlanügynökség Kft. ügyvezetője. 

Győrben sokan vásárolnak lakást,
üzlethelyiséget, irodát befektetési
céllal. Nem ritka, hogy egy tulajdo-
nos több ingatlant is bérbe ad. Ilyen-
kor a bérlők felkutatásán túl szinte
napi gondot jelenthet a kapcsolattar-
tás a tulajdonos és a bérlő között,
kezdve a közös költség, TV, internet
ügyintézésétől a villany-, víz- távhő-
vagy gázórák leolvasásától, átírásától
egészen a hivatali ügyintézésig. 

A Horizont Ingatlan ezeket a fel-
adatokat megbízás esetén átvállalja
a tulajdonosoktól.

Sági Péter ügyvezető tapasztalata
szerint Győrben sokan szeretnék a

Sokan úgy vélik, a felkészült ingatlanos szakember nélkülözhető a mai ke-
resleti viszonyok mellett. De ez nem így van! Számos példa bizonyítja, jó in-
gatlanossal biztosabb, biztonságosabb, gyorsabb az értékesítés és a bérbe-
adás. A vevő bizalmát kiérdemelni azonban nem könnyű dolog!

pénzüket ésszerűen és gazdaságosan
befektetni. Nekik a legelőnyösebb
portfóliót kínálják az ingatlanpiac is-
meretében. Ezt követően abban is
segíteni tudnak, hogy ezek az ingat-
lanok a tulajdonos számára a leg-
több hasznot hozzák. Fontosnak tart-
ja a szakember, hogy megfelelő bizal-
mi tőke és korrekt üzleti magatartás
alakuljon ki, hiszen ez a hosszú távú
együttműködés alapja, kulcsa.

Új utakon járnak, tevékenységük-
nek ez a része kiemeli őket az ingatlan-
értékesítő irodák sorából. Forgalmaz-
nak új lakásokat, de természetesen a
Horizont Ingatlan hagyományos ingat-
laneladásokkal és bérbeadások-
kal is foglalkozik. A hang-
súly inkább a használt
ingatlanokon van,
amelyek után nagy a
kereslet. A CSOK
megmozgatta az in-
gatlanpiacot, ám

nem mindenki jogosult az igénybevé-
telére. Nekik próbálnak segíteni a leg-
megfelelőbb konstrukció megtalálásá-
ban, hangsúlyozta Sági Péter.

A Horizont Ingatlan fő működési
területe Győr és környéke, soproni
kapcsolataik kiépülőben vannak.  

A cég ügyvezetője, Sági Péter a Nyu-
gat-magyarországi Egyetemen szerzett
közgazdász diplomát. Évekig a szálloda-

iparban dolgozott

vezető beosztásban. Munkája mellett
az ingatlanszakmához szükséges tanul-
mányokat folytatott, számos ingatlan-
szakértői munkában vett részt, műkö-
dött közre. 

Munkatársa, Tóth Mónika értéke-
sítő. Korábban együtt dolgozott Sági
Péterrel, ingatlanszakértői
képesítést szerzett,
vonzza az ingatla-
nok világa. (x)

Győr, Szent István út 35–37. • +36‐30/869‐3321
www.horizonting.hu
www.facebook.com/horizonting

Ingatlanozás 
új szemlélettel
A Horizont Ingatlan segít megtalálni álmaink otthonát
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Beszélgethetnénk a medence part-
ján, de akár valamelyik elegáns polgári
kaszinójában is Győrben vagy Pécsen, de
a Teleki utcában, az ügyvédi irodájában
találkozunk, hiszen dr. Rákosfalvy Zoltán
elsősorban ügyvéd, aki imád ügyeket
megoldani, konfliktusokat kezelni.

„Ezt is sikerorientáltan teszem,
úgy, ahogy az uszodában is mindig
meg kellett küzdenem az ellenfelek-
kel és a másodpercekkel, a kitűzött
cél érdekében” – avat be munkája és
életfilozófiája egyik fontos elemébe
dr. Rákosfalvy Zoltán. Gyerekkora óta
ügyvéd akart lenni, s hivatását egyet-
len percre sem adta föl. Most már tíz-
fős irodát vezet, korábban megfogad-
ta, nem bővíti, ám rövidesen újabb
munkatársa költözik be a háromszin-
tes épületbe, ahol még akár három-
négy új kollégának is volna helye.

„Sok olyan megtisztelő megbízást
kapunk – legutóbb például a Széche-
nyi István Egyetemtől –, amire nincs
szívem nemet mondani, inkább új
kollégát alkalmazunk a megnöveke-
dett feladatokhoz” – indokolja, miért
bővülnek tovább. Sok megbízójuk
van Budapestről és az ország egész
területéről  is, ezért korábban úgy
döntött: a fővárosban is nyit irodát. 

„Mire elkészült, már rájöttem: dup-
likálnom kellene magamat ahhoz, hogy
mindenhol időben jelen legyek. Úgy-
hogy a budapesti irodát nem nyitottam
ki, majd lakássá alakítom át, de egyelő-
re nem visz rá a lélek” – mondja.

Jogalkalmazóból nem akar-e jogal-
kotó lenni – kérdezem tőle. Megkí-
sértette-e a politika?

„Megkérdezték, nem szeretnék-e a
magasabb szintű állami igazgatásban
vagy politikusként dolgozni, de ezeket
a megtisztelő megkereséseket kedve-
sen visszautasítottam. Ügyvéd voltam,
leszek és maradok” – jelenti ki dr. Rá-
kosfalvy Zoltán.

Munkája mellett legnagyobb szenve-
délye a sport, azon belül is természetes
módon az úszás. Azért természetes ez
az életében, hiszen idős édesapja  a győ-
ri úszósport legismertebb egyénisége,
aki iskolát teremtett ebben a városban.
„Apámnál sportszeretőbb embert nem
ismerek.” A mostani pezsgő úszóélet

„Mandinertől koppanásig úszol a csíkon, magányosan és mo-
noton, a partról az edző kiabál veled, hajnal van, álmos, hideg,
szenvedsz... Szerintem az úszás a legkegyetlenebb sport, ami
viszont idővel mindent visszaad, minden gyötrelmet meghálál
neked” – mondja dr. Rákosfalvy Zoltán, aki ötéves kora óta is-
meri a medencék világát, jelenleg a győri úszósport szenve-
délyes támogatója, és ismét megválasztották a Magyar Úszó
Szövetség elnökségi tagjának.

Dr. Rákosfalvy Zoltán: úszóak
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nélkülözhetetlen szakmai előzménye az
úszósportért jelenleg is aktívan dolgozó
édesapjának munkássága volt. Fiát öt -
évesen vitte le először az uszodába, Rá-
kosfalvy Zoltán versenyzett az akkori Rá-
ba ETO úszó szakosztályának a színei-
ben. Tizenkét éves volt, amikor a Vagon-
gyár megszüntette az egyesületet, s ő
az MHSZ égisze alatt működő búvár -
úszóknál kötött ki. Több magyar bajnok-
ság, s Európa-bajnoki ötödik hely mu-
tatja, hogy ebben is tehetséges volt. 

A már a rendszerváltás előtt alá-
merült győri úszósportot édesapja,
Rákosfalvy Ferenc emelte fel, jórészt
a fia segítségével.

„Kellett hozzá egy sportszerető vá-
ros, s egy értő, olimpikon polgármes-
ter, Borkai Zsolt, aki eldöntötte, hogy
Győr az úszás egyik fellegvára lesz” –
jegyzi meg dr. Rákosfalvy Zoltán. 

2013-ban került Győrbe a nemzet-
közi szinten jegyzett kiváló szakember,
Petrov Iván (utánpótlás szövetségi ka-
pitány, a FINA edzőbizottságának tagja),
aki már vezetőedzőként irányítja a szak-
mai munkát. Létszámát tekintve a Győ-
ri Úszó Sportegyesület az országban a
legnagyobb, négyszáz igazolt versenyző
és közvetlenül, valamint közvetve mint -
egy ezer ember kötődik az úszósport-
hoz a városban. Az Aqua Sportközpont
megépítése pedig kiváló lehetőségeket
teremtett a szabadidő- és a verseny -
sporthoz egyaránt. 

„Pezseg, szinte forr a víz az uszodá-
ban a sok úszótól, és ez simogatja a lel-
kemet” – szúrja közbe dr. Rákosfalvy
Zoltán, majd sorolja a fellegvár-építés
állomásait: „2015-ben már orszá-
gosan a negyedik, egy évvel ké-
sőbb a harmadikok voltunk, s
csupán a nagy hagyományok-
kal rendelkező budapesti úszó-
műhelyek járnak előttünk. Vá-
logatott, olimpiákon verseny-
ző úszóink vannak, s a győriek
között egyre népszerűbb ez a
sportág.”

„Az országban elsőként, az ön-
kormányzat és az egytem együttmű-
ködésével úszóakadémia is létesül
Győrben” – osztja meg a hírt a kezde-
ményezés támogatója, a koncepció ki-
alakításában is közreműködő ügyvéd. 

Dr. Rákosfalvy Zoltán – ahogy fogal-
maz – zivataros időkben került a Ma-
gyar Úszó Szövetség elnökségébe. Utá-
na még zivatarosabb idők jöttek, Bie-
nert Gusztávot, az akkori elnököt nem
fogadta el az úszótársadalom. Akkor az
elnökséget is megújították, s csupán
ketten maradtak az előző testületből,
egyikük dr. Rákosfalvy Zoltán volt, akit
a mostani elnökségbe is beválasztottak.

„Wladár Sándor, az olimpikon elnök
irányításával beköszön a nyugalom idő-
szaka, s a szövetség újra önmagára ta-
lál” – osztja meg reményeit a győri el-
nökségi tag. Hozzáteszi: a magyar
úszósport tündököl. Olyan nagy orszá-
gokkal állja a versenyt, mint a sokkal na-
gyobb merítékből válogató Egyesült Ál-
lamok, Nagy-Britannia vagy Ausztrália.
Az úszás nem részesül ugyan a tao-pén-
zekből, de a miniszterelnök és a kor-
mány megígérte, mindenben támogat-
ja ezt a sikersportot.

A szövetség céljai között szerepel,
hogy minden magyar gyerek tanul-
jon meg úszni. A jövő bajnokai nevű
program keretében pedig a legtehet-
ségesebb gyerekeket, serdülőkorú fi-
atalokat tudják kiválogatni a ver-
senysport számára.  

Dr. Rákosfalvy Zoltán vállalkozó em-
ber, aki a sokszínű életet szereti. Győr-
ben és Pécsen nyitott kaszinót, rövide-
sen Miskolcon is hasonló színvonalú pol-
gári találkozóhely várja az érdeklődőket.

„Nem vagyok szerencsejátékos, nagy-
apám egyetemi tanárként, bölcs, okos
emberként az volt, de ezt a hajlamot
nem örököltem tőle. A kaszinót vállalko-
zásnak tekintem, amelyet szakértő me-
nedzsment irányít, néha be kell avatkoz-
nom, de időt gyakorlatilag nem rabol tő-
lem. Szerettem volna klasszikus, elegáns
polgári szórakozóhelyeket létrehozni,
ahová nem csak azért jár az ember, hogy
bedobálja a pénzét a gépekbe” – mondja.

„Ügyvédi munkám során kerültem kap-
csolatba több, kaszinót működtető cég-
gel, ráláttam a tevékenységükre, innen
származik ennek a vállalkozásnak a gon-
dolata.”

Megkérdezem tőle, van-e még va-
lamilyen más terület iránti fogékony-
sága, rejtett vágya, amivel tovább szí-
nezi az életét.

„Senki sem láthat önmagába” – fe-
leli rejtélyesen. 

Egy sokszínu, 
sikerorientált
élet

kadémiát tervezünk Gyorben

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

´́

´́

Létszámát
tekintve,
a Gyôri

Úszó Sportegyesület
az országban
a legnagyobb
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Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• TAKARÍTÓ •
• KONYHAI KISEGÍTÔ •

• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •
• ÁPOLÓ •

• KARBANTARTÓ •
• ÉLELMEZÉSVEZETÔ •

• VÉDÔNÔ •
munkakörökben.

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

www.eeszi.hu
Pályázatok benyújtása: EESZI HR gazdálkodás

9026 Győr,  Kálóczy tér 9-11.
hr@eeszi.hu

Nagy Imre
magyarország mártírhalált halt miniszterelnöke

újratemetésének évfordulóján
tisztelettel meghívják önt a

MÁRTÍROKRA ÉS ÁLDOZATOKRA
EMLÉKEZÔ ÜNNEPSÉGEKRE

2018. június 15. 9.00 óra
Helyszín: Gyôr, Nagy Imre u. 1. számú ház falán

elhelyezett emléktábla

ünnepi beszédet mond 
GERGELY SÁNDOR ELNÖK

Nagy Imre Társaság és gyôr környéke szervezete. 

10.00 óra 
koszorúzási ünnepség

helyszín: Golgota emlékmû

Megemlékezést tart
LACZKOVITS-TAKÁCS TÍMEA

önkormányzati képviselô. 

Az ünnepi mûsorban közremûködik: 
Verebély Bálint, a Kazinczy Ferenc

gimnázium tanulója. 

Felelôs kiadó: Borkai Zsolt polgármester

Gyôr Megyei Jogú Város 
Ökormányzata és

a Nagy Imre Társaság
Gyôr és környéke szervezete 

Az alpolgármester uniós statisztikákkal, muta-
tókkal igazolta a kulturális gazdaság egyre erőtel-
jesebb térfoglalását Európában. Ez a nagy lépték-
ben fejlődő ágazat teszi ki összességében az uniós
országok nemzeti jövedelmének 2,6 százalékát,
emelte ki dr. Fekete Dávid. A kulturális gazdaság

mindinkább teret hódít és meghatározó a nagy-
városok életében, hangsúlyozta előadásában. 

Győrre fókuszálva, a város adottságait, ered-
ményeit, gazdasági közegét mutatta be. Köztu-
dottan fejlett és meghatározó a gépipar, ezen
belül a járműipar, melynek világcége, az Audi
Hungaria tevékenysége nemcsak az iparra, de a
város közéletére és kultúrájára is érdemi hatást
gyakorol, fogalmazott. Az Audi és annak beszál-
lítói, köztük a magyar nagy-, közép- és kisebb
vállalatok  Győr gazdasági, foglalkozta-
tási biztonságának a garanciái. A
város azonban több lábon
akar állni, s jövőképében át-
gondolt koncepcióval fo-
galmazta meg a sportgaz-
daság és a kulturális gaz-
daság előretörését.

Az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (EYOF)
nagy lendületet adott en-
nek az elképzelésnek, a
fesztiválra épített létesítmé-
nyek jól kihasználtak, s szá-

mos lehetőséget, infrastrukturális feltételt  te-
remtenek a sportgazdaság kiteljesedéséhez.

Jelenleg szerencsésen állnak a csillagok, fogal-
mazott dr. Fekete Dávid, mondhatni, történelmi
pillanatban vagyunk ahhoz, hogy a kulturális ága-
zat még nagyobb erőre kapjon, s kibontakozzanak
eredeti elképzelései. Az Európa Kulturális Főváro-
sának pályázatát az az értékleltár alapozta meg,
mely számba vette Győr kulturális adottságait, fel-
tételeit, lakóinak kulturális szokásait és igényét. Vi-
lágossá vált, hogy ez a város történelme során
mindig a gazdasági, társadalmi, kulturális – valósá-
gos és szellemi – áramlások által érintett, attól gaz-
dagodó, de egyben azt gazdagító település volt. Ez
a felismerés került a pályázat középpontjába, s en-
nek szellemében mozgósítja a város saját közössé-
geit. Kedvező fejlemény, hogy a Széchenyi István
Egyetemen megkezdődött a művészeti képzés, a

zene oktatása mellett más művészetek is otthonra
találnak a felsőoktatási intézményben. 

Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat egy me-
derbe képes terelni az egyetemi szándékokat, a
civil kezdeményezéseket, s a kultúra olyan ágazat-
tá válik, melyet a győriek magukénak éreznek, ér-
tékeikkel gazdagítani tudják Európát, miközben
saját közösségi identitásuk is megerősödik.

Dr. Fekete Dávid ezt követően részletesen is-
mertette a kulturális főváros pályázatát a konfe-

rencia résztvevőivel. 
A konferenciát egyébként dr.
Papp Ilona egyetemi dékán nyi-

totta meg, dr. Solt Katalin pro-
fessor emerita, valamint

Koppány Krisztián egyete-
mi docens a plenáris ülé-
sen azt elemezte, hogyan
hatnak a fesztiválok a
nemzetgazdaságok telje-
sítményére. A kulturális fő-

város pályázat pécsi tapasz-
talatairól pedig Kákai László

egyetemi tanár számolt be.

Városunk jövőképének fontos ága-
zata a kreatív kulturális gazdaság,
melynek megerősödésében jelen-
tős szerepet játszik, hogy Győr meg-
pályázta a 2023-as Európa Kulturá-
lis Fővárosa címet, és bejutott a má-
sodik fordulóba – mondta dr. Feke-
te Dávid alpolgármester, egyetemi
adjunktus, aki a Széchenyi István
Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtu-
dományi Karának konferenciáján
tartott nyitó előadást.

A város
több lábon akar

állni, támaszkodna
a sport- és
a kulturális 
gazdaságra

is

A KULTURÁLIS GAZDASÁG
Gyor jövoképében Szerző: Hajba Ferenc

Fotó: O. Jakócs Péter´́ ´́
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Grászli Bernadett, a szervező Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeum igazgatója az ese-
ményt beharangozó keddi sajtótájékoztatón el-
mondta, a több mint száz program között újdon-
ság lesz, hogy a 25 éves Audi Hungaria Zrt. női
munkatársai gyárlátogatáson mutatják be a cég
negyedszázados történetét és tevékenységi körét.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

FÓKUSZBAN A NOK 
a Múzeumok Éjszakáján

´́

A Vad Fruttik Zenekar a Múze-
umok Éjszakáján Győrben koncer-
tezik, ahol természetesen már az
új dalok is megszólalnak majd.
„Az új albumban van egy vészjós-
ló attitűd, de ugyanakkor pozitív
hangvételű is, és olyan értékekre
hívja fel a figyelmet, amiért érde-
mes mindennap felkelnünk. A
nyomasztó hangulat, illetve a si-
várság is érződik a szövegekben,
de emellett az örömkeresésen
van a hangsúly” – mondta a Sza-
bad vagy című album kapcsán Li-
kó Marcell.

A zenekar túl van a lemezbe-
mutató koncertjén, és a feszti-
válszezon meghatározó szerep-
lőjeként kezdi a nyarat. A lemez-
bemutató különlegességéhez –
ahogy azt az énekestől megtud-
tuk – az új látványtechnika is
hozzájárult: kétemeletes szín-
padon szóltak a dalok, és világí-
tó, repkedő elemekkel tették
emlékezetessé a vizuális kon-
certélményt.

A tavalyi évhez hasonlóan, a kulináris élvezetek-
ről a Food Truck Show gondoskodik a Nefelejcs köz-
ben, ahol péntektől vasárnapig az EKF kisszínpadon
a hazai és nemzetközi könnyűzenei élet kiválóságai
adnak ingyenesen látogatható koncerteket.

Radnóti Ákos alpolgármester két, nőkhöz
kapcsolódó kiállítást ajánlott a sajtó munkatár-
sainak a figyelmébe. Az egyik az Esterházy-pa-

lotában nyíló Ihlet és Ideál – Az inspiráló szép-
ség című tárlat, ahol 80 magyar képzőművész
munkáján keresztül ismerhetjük meg a korsza-
konként átalakuló női szépségideált. A kiállítá-
son többek mellett Munkácsy Mihály, Szinyei
Merse Pál, Rippl-Rónai József nőket ábrázoló al-
kotásait csodálhatjuk meg.

A másik program a 80 éves kortárs alkotó, Ma-
urer Dóra Hajtogatott idő című filmretrospektív
tárlata, ahol a képzőművész 12 filmjét vetítik, fo-

tóit tárják elénk.
Az alpolgármes-
ter felhívta a fi-
gyelmet, hogy
kevés olyan vá-
ros van hazánk-
ban, ahol ilyen

gazdag és színes
az egész éven át tar-

tó kulturális kínálat,
ezért is pályázunk eséllyel az

Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre.
Csurák Erzsébet, a múzeum kulturális osztály-

vezetője a minden igényt kielégítő zenei kínálatról
szólt, hiszen a Cseh Tamás-daloktól, a jazzmuzsi-
kán át a könnyűzenéig mindenki megtalálhatja a
kedvére valót.

A programsorozathoz idén is csatlakozik a Szent
László Látogatóközpont, többek mellett azzal,
hogy éjfélig lesz látogatható a Püspökvár Torony-
kilátója. A Győri Városi Levéltár pedig újból meg-
nyitja pincéjét, az egykori városi börtönt, ahol a
lőcsei fehér asszony raboskodott. (x)

„Lenyűgöző volt, ahogy kéré-
sünkre a rajongóink telefonjaikkal
rögzítették a koncerten a Tartalak
című dalunkat, és ebből 230 videó
vissza is érkezett hozzánk, ezekből
áll össze majd a következő klipünk”
– tette hozzá az énekes.

Nyáron a VOLT Fesztiválon a
Depeche Mode után játszik a
Vad Fruttik. „Arról beszélget-
tünk a zenekar tagjaival, hogy
valószínűleg bérelnünk kell majd
egy jó keverőpultot, hiszen nem
szólalhatunk úgy meg utánuk,
mint egy garázszenekar” –
mondta Likó Marcell, aki a zene-
kar jövőbeni terveiről is mesélt.
Új elképzelésként háromosztású
műsorral készülnének a rajon-
góknak: egy színház jellegű elő-
adással, egy technósabb vonal-
lal, illetve a Vad Fruttik a tőlük
megszokott koncertprogrammal
érkeznének a közönséghez. Júni-
usban, a Múzeumok Éjszakájára
tehát igazi koncerthangulattal
jön a Vad Fruttik.

Idén is lesz
Food Truck Show 
a Nefelejcs közben

A Múzeumok Éjszakája Győrben 11 épületben 111 programmal várja a látoga-
tókat június 22–24. között. Az összművészeti kulturális fesztivált gasztroélmé-
nyek teszik teljessé három napon át.

Szerző: Kaszás Kornél/Simon Barbara
Fotó: Sajtófotó

Szabadon a

Vad Fruttikkal

A közelmúltban debütált Szabad vagy című al-
bumuk, amelyről hamarosan egymást váltva
érkeznek az izgalmas, új klipek – ahogy a Vad
Fruttiktól már megszokhatta a közönség – kü-
lönleges, olykor ellentétes érzelmi világot
megfogalmazó dalokkal. A zenekar énekes-
szövegírójával, Likó Marcellel a Győr+ Délután-
ban Kaszás Kornél beszélgetett.
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Konzert im Pannonhalmer Jazzsommer: ThreeStyle
feat. Magdalena Chovancova am 15. Juni um 19:30

Uhr im Pannonhalmer Jazzmajor.

Zum Győrer Sommer-Eröffnungs-Wochenende treten am
Freitag, den 15. Juni um 21 Uhr Magna Cum Laude, die Vir-
tuózok, am Samstag dann - ebenfalls um 21 Uhr - Kowalsky
meg a Vega auf dem Dunakapu-Platz auf. Das Konzert am
Freitag schliesst mit einem Feuerwerk.

„Die Welt des Meeres” – interaktive Ausstellung am 17. Juni
im Győrer Árkád-Einkaufszentrum. Gross und Klein können sich
hier mit der besonderen Lebenswelt des Meeres und dem
Equipment der Fischer vertraut machen. Die Mutigeren kön-
nen auch ausprobieren, wie es sich anfühlt, einen echten
Rochen zu streicheln.

Am 11. Juni um 19 Uhr findet im Győrer Nati-
onaltheater die sogenannte „Konzertprüfung” – der

eigenständige Abend der Meister und Schüler der All-
gemeinen Schule, Fachgymnasium mit Wohnheim für
Tanz- und Bildende Künste statt. Im Kronleuchtersaal

erhalten die Besucher einen Einblick in die Arbeiten
der Kunststudenten des Instituts. 

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM
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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  

A Győri Tánc- és Képzőművészeti
Általános Iskola Szakgimnázium és
Kollégium mestereinek és tanítvá-
nyainak önálló estjére, az úgyneve-
zett Koncertvizsgára kerül sor június
11-én 19 órától, a Győri Nemzeti
Színházban. A csillárteremben a né-
zők ízelítőt kapnak az intézmény
képzőművész diákjainak munkáiból.

„Csillagok, csillagok” címmel Ladányi Tamás
asztrofotós és Kövi Szabolcs zenész filmjét néz-
hetik meg az érdeklődők június 14-én 17 órá-
tól, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Központi Könyvtár klubhelyiségében (Herman
Ottó u. 22.).

A Rómer Ház (Teleki L. u. 21.) kert-
mozijában június 12-én 21 órától
válogatást láthatnak az érdeklődők
az idei Friss Hús Budapest Nemzet-
közi Rövidfilmfesztivál díjnyertes
alkotásaiból.

Im-ígyen szól a Zarathusztra – vallások, mé-
dek, pártusok, irániak perzsa tükörben cím-
mel Szántai Lajos tart előadást június 14-én
18 órától, a Magyar Évezredek sorozatban,
a Széchenyi István Egyetem Apáczai Karán
(Liszt Ferenc u. 42.).

Az ember, aki fákat ültetett című kanadai ani-
mációs filmet tekinthetik meg az érdeklődők
június 14-én 18 órakor, a FILO-Pontban (Ká-
lóczy tér 15.). A vetítést beszélgetés követi.

A Pannonhalmi Jazznyár első koncertjén
Three Style feat Magdalena Chovancova mutat-
kozik be június 15-én 19.30-tól, a Pannonhalmi
Jazzmajorban.

A tenger világa című interaktív kiállítás várja az érdeklődőket a győri Árkádban június 17-ig.
Kicsik és nagyok egyaránt megismerkedhetnek a tenger különleges élővilágával és a tenge-
részetet segítő eszközökkel. A bátrabbak kipróbálhatják, milyen érzés igazi ráját simogatni.
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A körforgalom vízelvezető hálóza-
tának cseréje, infrastruktúrájának
korszerűsítése okozott némi fennaka-
dást, bosszúságot az autósoknak öt
évvel ezelőtt. Csak ekkor derült ki iga-
zán, milyen kiemelkedő szerepe van
a körforgalomnak a város közlekedé-
si vérkeringésének a fenntartásában.

A Munkácsy
utcán sétáltunk végig. Délelőtt kö-

zépiskolások futottak, napi tornaórájuk
térben kiterjesztett részeként. A Szent
István úttal határos saroképületben,
mely korábban az „egypárt” háza volt,
most nem politikai propagandát hir-
detnek, hanem igazságot – pon-
tosabban jogot, hiszen ez a
két fogalom nem minden
esetben fedi egymást –,
mert beköltözött a Győri Já-
rásbíróság. A mostani Radnó-
ti Miklós Általános Iskola mel-
letti telket, még az első világhábo-
rú előtt, az Állami Polgári Fiúiskola sze-
rezte volna meg. A gyoriszalon.hu olda-
lán meg is találtuk a levelet, amit az in-
tézmény gondnoksága írt a vallás- és
közoktatásügyi miniszternek 1911-ben.
Úgy fogalmaznak: az „állami polg. fiúis-
kola jelenlegi épülete és telke az iskola
fejlődésére való tekintettel szűknek bi-
zonyul. Tisztelettel felkérem tehát a kö-
zönséget, hogy szíveskedjék az áll. pol-
gári fiúiskola mellett a Munkácsy utca
és az Árpád út sarkán lévő városi telket
ingyen az iskola céljaira átengedni.” 

Ebben az utcában, áll még egy
olyan épület, melyben ugyancsak
fontos szervezet működik: a Győr-
Moson-Sopron Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság. Innen indulnak
embert és vagyont menteni a tűzol-
tók, a katasztrófavédők, akiket szinte
mindenre használni lehet. Védenek a

utca másik oldala

Rövid, de fontos utcát nevez-
tek el Győrben korának ünne-
pelt festőjéről, Munkácsy Mi-
hályról. Ennek a viszonylag szé-
les belvárosi  utcának a Petőfi-
hidat összekötő körforgalmá-
val esett meg öt éve az a ter-
mészeti csúfság, hogy az árvíz
következtében hirtelen besza-
kadt. Akkora gödör keletkezett
rajta, hogy a felszínén autózó
öttagú család éppen belepoty-
tyant volna, ha nem viszi át
őket a nyíláson a lendület.

tűztől, víztől, a szélvihartól és az ömlő
esőtől, az útra baleset miatt kiborult
vegyi anyagoktól, szétfeszítik az autó-
roncsokat, hogy hozzáférjenek a sé-
rültekhez, de mentenek állatokat is. 

Tele vannak
történetekkel. Egyikük meséli, va-

lamikor ellopták a strandon az egyik
fürdőző gatyáját az öltözőből, benne
volt a lakáskulcsa is. Egy panelház fel-
ső emeletén lakott, kosaras daruval
emelték föl az erkélyre, hogy ott, a
nyitott ajtón át bejusson a lakásba,
ahol a tartalék kulcsait is tartotta. A
bejárati ajtót nem sokkal korábban
cseréltette le, méregdrágán és bom-
babiztosan. A katasztrófavédelem
Munkácsy utcai épületébe a legutób-
bi nagy árvíz idején – amikor a közeli

Győrújfalu lakóit átmenetileg ki is
kellett telepíteni –, költözött be pár
napra Orbán Viktor, aki személyesen,
a helyszínen irányította, ellenőrizte
az árvízvédelmet, természetesen
profi szakemberek tanácsai alapján
és közreműködésével. A miniszterel-
nök reggelente sajtótájékoztatót tar-
tott az udvaron, aztán gumicsizmá-
ban járta a gátakat. 

Az utcában régebbi polgári házak
is állnak, sok az ügyvédi iroda, a bol-
tok, vendéglők, ronda kifejezéssel a
kereskedelmi és vendéglátóegysé-
gek nem igazán bizonyultak sikeres-
nek. Pedig volt itt jó vendéglő, Ma-
tusz Balázs például először itt főzött
a nagyközönségnek a Pieróban. Rö-
vid ideig valamelyik pincében horror-
házat is berendeztek, de hamar meg-
bukott, itt valamiért nem szerettek
félni az emberek, pedig a rettegésre
könyv- és filmipart lehetett építeni a
világon. Most biztató igénnyel van itt
fodrászat, orvosi rendelő, Hatos Haj-

nalka bővülő nyelviskolájának is épü-
letrésze. 

Az utca kellően
széles, mindkét oldala jól parkol-

ható. A házak előtt – legalábbis az
egyik oldalon – fák állnak. Az előker-
tekre mindig nagy gondot fordítottak
errefelé, az egyik oldalon. A már em-
lített fiúiskolai telekcsere kapcsán a
város döntéshozó testülete már elő-
re kikötötte: mielőtt a közgyűlés a te-
lek átengedéséről érdemben tárgyal-
na s döntene, „feliratban arra kéri a
vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
niszter urat, hogy a Munkácsy utca
nyugati oldalán lévő házsor 6 méter
előkertek meghagyásával épült, már
most kijelenti a közgyűlés, hogy szé-
pészeti szempontokból az utca másik
oldalán is ily mértékű előkertek fenn-
hagyását, illetve kiképzését kiköti.”

Ahogy most nézzük az utca „má-
sik oldalát”, 1911-ben nem feltétle-
nül a város akarata érvényesült.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Védenek a tûztôl, 
víztôl, szétfeszítik
az autóroncsokat

SÉTÁNY

A Munkácsy 
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A MI

UTCÁNK
BÁCSA (9030)

A városrész hajdan a Mosoni-Duna
partjára települt ősi falu volt, amit va-
lószínűleg földsánc vett körbe. Önálló
településként működött 1966-os Győr-
höz csatolásáig. Határai a Bácsai csa-
torna és a város közigazgatási határa.

Árkoskert utca
Az elnevezés, a bácsai Árkos-kert

földrajzi terület nevéből ered. 1986-
ban nevezték el az Ergényi-lakótelep
egyik utcájaként.

Asbóth Sándor utca 
Asbóth Sándor (1811–1868), mér-

nök, az 1848–49-es szabadságharc-
ban honvéd alezredes. A szabadság-
harc bukása után az Amerikai Egye-
sült Államokban telepedett le. Az
amerikai polgárháborúban dandártá-
bornokként vett részt az északiak ol-
dalán. A polgárháború után az Egye-
sült Államok argentínai és uruguayi
nagykövete volt.

Bierbauer Lipót utca 
Bierbauer Lipót Ferenc (1841–

1917), a város törvényhatóságának vá-
lasztott tagja, fizika-kémia bencés ta-
nár, aki a győri vízvezetékrendszer ki-
építésének megindításában fontos
szerepet játszott. Az utca, amit róla ne-
veztek el 2015-ben, a szennyvíztisztító
telephez és hulladékégetőhöz vezet.

Bokros sétány
A sétány nevét a Mosoni-Duna

északi partján húzódó, mezőgazdasá-
gi művelésre nem hasznosítható ár-
területről, a „Bokros" elnevezésű kül-
területi földrajzi névről kapta. Az Er-
gényi-lakótelep keresztirányú közte-
rülete 1986-tól.

Csíkostó utca 
A Bácsai csatornától keletre, a mai

Ergényi-lakótelep északi területén levő
mélyedésben a valamikori kisebb tó és
a hozzá vezető dűlő viselte ezt a nevet.
Valószínűleg a tóban előforduló réti
csík halról kapta a nevét. Az Ergényi-la-
kótelep északi utcája 1986-tól.

Czvikovszky Tamás

A Szent László Napok szakrális
jelentősége mellett bepillantást
enged a középkori környezetbe, lo-
vagi táborok között járkálhatnak
az érdeklődők, lovas- és gyalogos-
bemutatókat láthatnak, megis-
merhetik a korabeli hadviselést is.
„Hagyomány a városban, hogy jú-
nius 27-ét méltó módon megün-
nepeljük. Idén is lesz díszközgyű-
lés, s átadjuk a Szent László-díjakat
is” – kezdte dr. Fekete Dávid alpol-
gármester a sajtótájékoztatón,
amelyet a Zichy-palota udvarán
tartottak szerdán. „A Szent László
Napok pedig  sokszínű programkí-
nálattal várja az érdeklődőket, az
Aranyparton. A rendezvény kap-
csolódik az Európa Kulturális Fővá-
rosa 2023-as pályázathoz, hiszen
az elfogadott anyagban is utaltunk

a Szent László-utakra, amely új
színfoltként lesz megtalálható a
kínálatban” – fejtette ki.

Tóthné dr. Kardos
Krisztina, a Győri
Művészeti, Fesz-
tivál- és Mű-
velődési Köz-
pont igazga-
tónője el-
mondta, ar-
ra töreked-
nek, hogy
mindig vala-
mi újat illessze-
nek be a program-
ba. „Idén a helyszínre
egy fakapun áthaladva érkezünk
meg, s rajzpályázatot is meghir-
detünk. Sőt, aki szeretne, ősho-
nos állatokkal is megismerked-

het.” Az egyik legnagyobb ese-
mény a Szent László, a lovagkirály
című előadás lesz, amely Tóth Szi-
lárd és csapata nevéhez fűződik,
akik évek óta résztvevői a Szent
László Napoknak. A Győri Ördög-
lovasokra nagy feladat hárul idén
is. „Egy igazi show-t mutatunk be,
90-100 perces előadást, ame-
lyen Derzsi Györggyel dolgozunk
közösen. Meghívtuk Papadimit-

riu Athina színművész-
nőt is, aki többek

között a Nemze-
ti Lovasszín-

ház társula-
tának a tag-
ja. A táltos-
nő szere-
pét szántuk

neki, s az el-
képzelések

szerint, a vé-
gén egy máglyán

égetjük majd el” –
mesélte a lóháton érkezett Szi-

lárd. „Régóta ismerem Szilárdot,
s tudom, nem most kóstolt bele
a lovas színház világába. Amikor
keresett, gyorsan igent mond-
tam, mert bár számos helyen
dolgozom, az igazi színházi katar-
zist a lovas előadások során élem
át, örök szerelem” – mondta a
színésznő.

Téglás Szabolcs, a Győri Mű-
vészeti, Fesztivál- és Művelődési
Központ szervezője ismertette a
programot, érdemes böngészni
a szórólapokat és a műsorfüze-
tet. Fontos, hogy a közel hetven
lovas jelmezes felvonulása idén
szombat délelőtt 10 órakor in-
dul a Városháza elől.

Méltó módon őrzik Győrben Szent László király em-
lékét, ennek egyik bizonyítéka, hogy minden évben
az Aranyparton zajló Szent László Napokra várják
az érdeklődőket. Az idei, június 29-től július 1-ig tar-
tó esemény többszörösen különleges lesz: részt
vesz rajta többet között Papadimitriu Athina is.

A lovasok
felvonulása

10 órakor indul
a Városháza

elôl

készül a város

KÖZÉPKORT
MEGIDÉZO
idoutazásra

´́
´́

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter
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Torma Attila nyugalmazott középis-
kolai tanár, idegenvezető, helytörté-
nész egy éven át azt kutatta, hogy a vá-
sárvárosból hogyan vált iparvárossá
Győr, és ez hogyan hatott a település
turizmusára, a vendéglátására. 

A városba vezető fő közlekedési
utak mellett számos majorszerűen
kiépített beszálló vendéglőt nyitot-
tak a polgárok, elsősorban az álla -
tokkal és áruval érkezők számára. A
nyomtatott sajtó hiányában első-
sorban itt cseréltek gazdát a hírek.
A Belváros néhány szállodája, elő-
kelő kávéháza az igényesebb ide-
gen és helybeli polgárok szórakozá-
si igényeit elégítette ki. Ezekben
élénk kulturális élet folyt a 19. szá-
zad végétől a 1930-as évekig, aho-
vá elsősorban férfiak jártak. A ven-
dégeknek az üzletkötéseken túl le-
hetőségük volt játszani, kártyázni,
sakkozni és biliárdozni is, valamint
tudományos és kulturális előadáso-

kat meghallgatni. Az idilli hangulat-
nak a vetítések vetettek véget, ami-
kor elterjedt a kávéházakban a mo-
zi. Népszerű kávéház volt a Baross
úti Hungária, a Gergácz, a Bécsi ka-
pu téri Auer, a Sárga és a Nemzeti
kávéház. 

A hölgyek ez idő tájt cukrászdákba
járták, híres cukrászmesterek készí-
tették számukra a finomságokat, a
legismertebb a Lelóczky volt, a '40-
es években pedig a Bergmann, vala-
mint az olasz Pellegrininek is voltak
cukrászdái városunkban. A nagyobb
vendéglátóegységeknek, mint példá-
ul a Royalnak volt szállodai, kávéházi
és sörözdei része is. Arról is olvasha-
tunk a könyvben, mit kínáltak az ét-
termek. Egy 1920 augusztusából, a
Bárány vendéglőből származó étlap
szerint a vendég rendelhetett borjú-
vesés rizst, marhafelsálszeletet, vagy
sertés fehér sültet, desszertnek lin-
zerszeletet, fahéjas tekercset vagy

hájas tésztát. A híres Csákány család
kézzel írt receptjei között pedig fellel-
hető a másnaposság ellenszere, a sa-
vanyú leves. A Régi győri szállodák,

vendéglők, kávéházak című könyvet
korabeli fotókkal, képeslapokkal, ét-
lapokkal, receptekkel illusztrálta a
szerző.

Torma Attila újabb helytörténeti könyvvel gyarapította a
győri köteteket, ezúttal az 1850–1950 közötti turizmus fej-
lődését dolgozta fel, kronológiailag bemutatva a helyi ven-
déglátóhelyek átalakulását, mindennapi életét is. A kiad-
vány az Ünnepi Könyvhétre jelent meg.

néhány szelet a régi

TURIZMUSBÓL

Savanyú leves és borjúvesés rizs: 

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor 
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A programokon résztvevők bizton-
sága érdekében a rendőrség ideigle-
nes forgalomkorlátozást rendelt el jú-
nius 15-én (esőnap esetén június 17-
én) és június 16-án 19 és 24 óra kö-
zött Győrött, a Kossuth híd, révfalui
hídfő (Rónay Jácint út és a Dózsa
György út kereszteződésétől), és a
Móricz Zsigmond rakpart, Dunapart
Rezidencia közötti teljes szélességű
szakaszán. A Kossuth híd ideiglenes
forgalomkorlátozása alatt a kerülőút-
vonalnak Széchenyi híd, Jedlik híd,
valamint a Petőfi híd ajánlott. A le-
zárt útszakaszra a megkülönböztető
jelzéssel ellátott gépjárműveken és a
menetrend szerinti autóbuszjárato-
kon kívül mindennemű jármű behaj-
tása tilos.

Június 15-én a Magna Cum Laude
– Virtuózok koncert (esőnap: június
17-én, vasárnap), valamint június 16-
án, szombaton a Kovalsky meg a Vega
koncert után a résztvevők hazaszállí-
tása céljából díjmentes éjszakai külön-
járatok indulnak a Dunakapu tér meg-
állóhelyről (az alsó rakpartról):

• 901 jelzéssel az 1-es vonalán
Újvárosba, majd Sziget és Piny-
nyéd útvonalon;

• 907 jelzéssel a Tihanyi Árpád
út–Mester utca útvonalon,
majd a 7-es vonalán Szabad-
hegyre, onnan a Templom utca
után a 6-os vonalán Kismegyer-
re;

• 911 jelzéssel a 11-es vonalán
Bácsára, majd Sárásra, visszafe-
lé a 6-os útvonalán (a Hédervá-
ri úton), körjáratként;

• 917 jelzéssel a 17-es vonalán
Adyvároson keresztül a Zöld ut-
cába és az Erfurti útra;

• 921 jelzéssel a Kert utca–Pápai

út–Illyés Gyula utca–Marcalvá-
ros útvonalon Ménfőcsanakra,
majd Gyirmótra;

• 922 jelzéssel a Baross Gábor
út–Nagy Imre út–Lajta út útvo-
nalon Marcalvárosba;

• 931 jelzéssel Gyárváros és Li-
kócs (Szent Vid utca és Kövecses
utca megállóhelyek) érintésével
Győrszentiván, Kálmán Imre út-
ra (homoksori betéréssel).

Az autóbuszjáratok indulási idő-
pontja:

• Június 15-én, pénteken (vagy
esőnap esetén június 17-én,
vasárnap): 23.20-kor

• Június 16-án, szombaton: 23
órakor

A programok esetleges csúszá-
sa esetén az autóbuszok is később
indulnak, megvárva a rendezvény
végét!

Az éjszakai járatok részletes me-
netrendje a www.enykk.hu honlap-
ról letölthető. 

Idén június 15-én, pénteken és június 16-án,
szombaton is ingyenes szabadtéri koncerten szó-
rakozhatunk. A hazajutást az önkormányzat mind-
két napon ingyenes éjszakai buszjáratokkal segíti.
Útlezárásra kell számítani a koncertek idején.

ÉJSZAKAI JÁRATOK a nyárnyitó hétvégén
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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!”

Az összeg, amivel idén a telepü-
lést támogatják az Arrabona Eagles
Motoros Club tagjai, közel egymil-
lió forintot tesz ki. A pénznek már
megvan a helye, a részletekről Sza-
lóki Géza polgármesterrel és Széles
Zoltánnal, a motorosok elnökével
beszélgettünk.

„Többen győrújbarátiak vagyunk
a motorosok közül, na meg évek
óta mindenben segítségünkre van
a település a találkozók kapcsán is”
– kezdte Széles Zoltán. „Úgy gon-
doltuk, a találkozó bevételéből
idén egy jelentősebb összeggel, kö-
zel egymillió forinttal segítünk. Ko-
rábban is támogattuk már a telepü-
lést, ám tény, ezt most egy na-
gyobb tétellel tehetjük. A győrújba-
rátiak többsége szereti a motoroso-
kat, sokan jönnek el a találkozóra,
vagy éppen az utcán, az ablakból
nézik végig a felvonulásunkat. Sze-
rettünk volna most egy kicsit visz-
szaadni abból a szeretetből, amit
mi is tapasztalunk, már évek óta.”

„Az Egészségház környezetében
kialakítandó zöldterületet fejleszt-
jük abból az összegből, amelyet
motoros barátainktól kaptunk” –
vette át a szót Szalóki Géza polgár-
mester. „Régóta megvannak rá a
tervek, a pénz most nagyon jól jött.
Többszörösen jó célt szolgálnak, hi-
szen a fennmaradó összegből rá-

szoruló családok gyermekei is eljut-
hatnak táborba. Ezt is a motoro-
soknak köszönhetjük, akik egyéb-
ként is sokat jótékonykodnak.”

A falu pozitívan áll hozzá az
évente megrendezendő esemény-
hez. Idén például a tábor környé-
kén alakítottak ki parkolóplaccot,
így csökkent az út melletti helyfog-
lalás. A polgármester elmondta: ez-
zel mindenki nyert, hiszen nekik
nem kellett elszállíttatni a koráb-
ban kitermelt humuszt, inkább el-
terítették, ahol biztonságosan
megállhattak a gépkocsik. A szerve-
zők is örültek, hiszen így a látoga-
tók biztonsága is fokozódott. „Régi
jó együttműködés ez már a faluve-
zetés és közöttünk, örülünk, hogy
most az egész településnek örö-
met tudunk szerezni a találkozó be-
vételéből. Hiszen mindig az öröm-
szerzés és a segíteni vágyás motivál
minket” – zárta Széles Zoltán, majd
Szalóki Géza még hozzátette: „Je-
lenleg is tárgyalunk, ötletelünk, ke-
ressük a megoldást, hogy a koncer-
teket is úgy oldhassuk meg, hogy a
falu lakosságát még kevésbé zavar-
ja, mint jelenleg. A többséget nem
zavarja ez a pár nap, de nekünk
gondolnunk kell azokra is, akik ek-
kor is nyugalmat szeretnének. Biz-
tos vagyok benne, hogy Zoliékkal
megtaláljuk a megoldást.”

Évek óta nagy sikerrel tartják meg a győrújbaráti Nemzetközi Jó-
tékonysági Motoros Találkozót, amelynek idei bevételéből egy
jelentős összeget a település Egészségházának környékére, illet-
ve rászoruló családban nevelkedő gyermekek táboroztatására
ajánlottak fel a szervezők.

ADOMÁNYOZTAK 
a motorosok

Szerző: Havassy Anna Katalin  /  Fotó: Marcali Gábor 



Cím: Győr, 
Vásárhelyi Pál u. 66.

Web:
mobilis-gyor.hu

A megújuló energiahordozók egyre nagyobb
teret kapnak a villamos energia előállításában,
mint például az óceánokon keletkező árapály
energiájának felhasználása. Árapálynak, más szó-
val tengerjárásnak hívjuk a tengerek vízszintjének
a közeli égitestek gravitációs hatása miatti  inga-
dozását. A Föld a Nap körüli, illetve a Hold Föld
körüli forgását az egymásra ható gravitációs von-
zás szabályozza, ám ez az erő a távolsággal csök-
ken (fordítva arányos a két tömeg távolságának
négyzetével), így az égitestek gravitációs vonzása
az egymáshoz közelebbi oldalukon erősebb, a tá-
volabbi oldalon gyengébb. Ez a vonzás és a Föld
saját tengelye körüli forgásából adódó centrifu-
gális erő okozza a hatóránkénti vízszintingadozást,
ami az árapály jelenségét okozza. Ezen jelenség
energiáját használják az árapályerőművek.

A világ legnagyobb árapályerőművének szá-
mító franciaországi működési elve arra épül,
hogy az ár megérkeztekor kinyitják a bretagne-i
La Rance folyóra épített duzzasztógát zsilipjeit,
majd nem sokkal a tetőzést megelőzően bezár-
ják. Az ár levonulásakor a duzzasztógát mögé zárt
víztömeget turbinákon áteresztik az apály miatt
visszavonuló tenger szintjére, a turbinák mozgási
energiáját pedig áram előállítására használják. Az
energia a gát két oldala közötti vízszintkülönbség-
ből fakad, ami kinetikus energiává alakul, ahogy
a víz átfolyik a turbinán, ami meghajtja a generá-
tort, és az elektromos áramot termel. Az erőmű
által termelt teljesítmény az ár és az apály közötti
vízszintkülönbség négyzetével egyenlő. Az apály
és dagály közti 8,2 m-es vízszintkülönbség ener-
giáját kihasználva, 240 MW-ot termel, ezzel 130
ezer háztartást lát el árammal. (x)

A Mobilisben is található energiahordozók‐
kal foglalkozó játék. Melyik az?

A. Egy csepp olaj

B. Műanyag cella

C. Nagy energiavita

Három szerencsés helyes válaszadót mobilises
ajándékkal jutalmazunk. A válaszokat a
gyomorei.boglarka@mobilis‐gyor.hu e‐mail
címre várják.

Sétálni egy eromu tetején?

Nem lehetetlen!
´́ ´́
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LEGYEN ÖN IS munkatársunk!
A Pannon-Víz Zrt. munkatársat keres

• vízhálózat-szerelő, karbantartó
• csatornahálózat-fenntartó munkakörökbe

Előnyt jelent: víz-, csatorna- és közműrendszer-szerelő szakképesítés, illetve szakmai gyakorlat.
Amit kínálunk: azonnali munkakezdés, hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés

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

VIZESBLOKK

Gyorszentiván után 
Gyárváros következik

Június 11-től az Ipar út–Kis-
kúti út–Stadion u.–Nagysándor
u. által határolt területen tisz-
títjuk a vezetékeket. A munká-
latokra 8 és 13 óra között kerül
sor. A pontos menetrendet
mindig csak az előző napi ered-
mények elemzése után tudjuk
meghatározni. A beavatkozás
idején az érintett területen in-
gadozik a víznyomás és átme-
netileg elszíneződik az ivóvíz.
Az itt használt sűrített levegős

Rövidesen befejeződik a győrszentiváni vízvezeték-hálózat tisztítása,
a következő állomás Gyárváros lesz.

eljárás a szokásos vízöblítésnél
jóval rövidebb ideig tart, és
sokkal hatékonyabb tisztítást
tesz lehetővé. Ez idő alatt is fo-
gyasztható a vezetékes víz, de
minden karbantartási munká-
nál ivóvizes tartálykocsit is irá-
nyítunk a körzetekbe.

A sűrített levegős öblítés
után előfordulhat, hogy levegő
kerül a vízvezetékrendszerbe,
ami legtöbbször a vízcsapok
megnyitásakor 1-2 perc alatt

´́

távozik. Ha ez nem történne
meg, kérjük, jelentse be a
96/311-753-as telefonszámon,
és ügyeleteseink a vízmérőak-
nában elvégzik a légtelenítést.

A vezetéktisztítás ütemezését
a www.pannon-viz.hu weblapon
olvashatják, vagy a 96/311-753-
as telefonszámon kaphatnak to-
vábbi információkat.

Az okozott kellemetlensé-
gért türelmüket és megértésü-
ket kéri a Pannon-Víz Zrt.

PÁRAKAPUK
alatt frissülhetünk

Megszokott helyükre, a Dunakapu
térre, a Baross út–Arany János u. cso-
mópontba és a Megyeháza térre ke-
rültek ki a győri párakapuk. Szeret-
nénk kérni a járókelőket a párakapuk
rendeltetésszerű használatára. Kér-
jük, ne rángassák, ne feszegessék és
ne másszanak fel a berendezésre! 

A tűzcsapra felszerelhető ivócsapok
is rövidesen a megszokott helyükre ke-
rülnek, a Káptalandombon a Székes-
egyház mellé, a Bécsi kapu térre és a
Városháza mellé. Nagy melegben az
ivócsapokban lévő víz felmelegedhet,
de a gomb többszöri megnyomása
után friss hideg vízhez juthatunk. 
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FELESÉGÉNÉL

Szemtelenül fiatal koromban vak-
merőbb, vagy ha úgy tetszik, még
bátrabb voltam, és hiába voltam ta-
pasztalatlan, mi több, szakács vég-
zettségem sem volt, sok-sok étte-
remben szerencsét próbáltam. Egy
idő után, a bakancslistámon egy
Michelin-csillagos étterem (a leg-
magasabb minősítés, amiből maxi-
mum hármat kaphat egy étterem)
is szerepelt, hiszen az a gasztronó-
miai oltárok egyike, ahol mindenki
áldozna, legalább egyszer. Szívesen
tettem volna persze mindezt ven-
dégként, de úgy tűnt, ez jó ideig
még elérhetetlen cél a magas áraik
miatt. Ezért maradt a számomra
egyébként is izgalmasabb opció: le-
főzni a Michelin-csillagos étkeket.
Egy borkereskedőtől hallottam Gi-
ancarlo Perbelliniről, aki Olaszor-
szág egyik legvagányabb, többszö-
rös étterem-tulajdonosa. Cukrászdi-
nasztiából származik, de ő a sós éte-
lek szerelmese lett. Lázadásának
ára volt, kitagadták a családból, így
gyönyörű feleségével megalapítot-
ta saját éttermeit, melyek ma már
Isola Rizzában egy, Veronában két
Michelin-csillaggal büszkélkednek.
A borkereskedőtől úgy hallottam,
gyakornokot keres. Írtam is nekik
egy levelet. Majd még egyet, és
még egyet, na és még egyet, hogy
felvenne-e magához egy kis időre.
Több hónap telt el, majd egyszer
csak megjött a válasz: „...több, ta-
pasztalt, budapesti séf jelentkezett,
de nagyon lelkes a kislány, jöhet!”

Így történhetett az, hogy egy jú-
niusi délelőtt, Isola Rizzában bo-
lyongtam a szupermarketben, és
nem tudtam, mit is vegyek ebédre,

az első napomon. Egy szőke hölgy
állított meg, aki a fényképes önélet-
rajzomból ismert fel: valószínűleg
én lehetek az új lány. Ő volt Gian-
carlo felesége, Paola, aki az étte-
rem ügyeit intézte, de most ő is
ebédnek valóért jött. Kérdezte,
hogy vagyok, de mire válaszoltam
volna, címmel ellátott kis papírral
álltam a kezemben, és egy ebéd-
meghívással. Ritkán voltam azóta is
annyira zavarban, de elmentem. Fő-
zött éppen, a gyerekek pedig rohan-
gáltak körülötte. Azt hittem, most
igazán nagy lakoma elé nézek, de
ahogy a viselkedésébe, úgy a főztjé-
be is a lehető legtermészetesebb
alapanyagok kerültek: tészta, para-
dicsom, pancetta (olasz tokaszalon-
na), bazsalikom, fokhagyma és par-
mezán. Viszont, mindenből az ere-
deti, hazai: olasz! Sokat beszélget-
tünk, és azóta sem esett olyan jól
egy tál pasta de pomodoro! Hiszen
a következő napon már a Michelin-
csillagos étteremben kezdtem és ét-
keztem, ahol Európa legkülönfé-
lébb alapanyagaival főztünk, dol-
goztunk. Reggeltől estig, estétől
reggelig, új, korszerű technikákkal
és sok-sok precizitással. Akkor értet-
tem meg, hogy éppen ezért volt ez
az ebéd Giancarlóéknál is, egy egy-
szerű paradicsomos tészta!

#szarkazsófi

Eddigi történeteimmel szemben, most egy személyes élménnyel
gyarapítom a rovatot, egy olyannal, amit soha nem felejtek el. VENDÉGSÉGBEN

AZ OLASZ SÉF 

Paola receptje:
500 g házi, olasz makaróni tészta (durumtésztából),  1

kg koktélparadicsom, 1 marék friss bazsalikom, 1 kis fej fő‐
zőhagyma (zsenge hagyma), 10 dkg pancetta (olasz toka‐
szalonna, ami kapható Győrben), só, bors, 1 evőkanál vaj,
parmezán a tetejére

Elkészítés
1. A tésztát 5 liter, sós vízben ideális megfőzni al-dente, azaz

fogkeményre, 4-5 perc alatt. 2. A hagymát csipet vajon és két
evőkanál olívaolajon üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk a ne-
gyedekre vágott koktélparadicsomot és fokhagymát. Fedő alatt,
lassú tűzön 1 órán át főzzük. 3. A megfőtt paradicsomragut bot-
mixerrel leturmixoljuk sózzuk ízlés szerint. 4. A pancettát zsira-
dék nélkül megpirítjuk, hozzáöntjük a paradicsomszószt, még
egy kis friss bazsalikomlevelet, végül beleforgatjuk a tésztát.  5.
Parmezánnal megszórjuk a tetejét, és még melegen tálaljuk.
Szabály: A tésztát csupán akkor keverjük össze a szósszal, ami-
kor a vendégek már az asztalnál ülnek!
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Gyôr-Belvárosban 55 lakásos, liftes társasházban
új építésû lakások 42—140 nm-ig, penthouse-ok és
fszt-i irodák leköthetôek. Ez az I—III. emeleti lakás
72,33 nm + 12,33 nm fedett erkélyes, nappali +
3 szobás. A mélygarázsban gépkocsibeállók (4,5 M
Ft), privát tárolók 2,76—4,32 nm-ig (966.000 Ft-tól)
és fszt-i zárt garázs (6 M Ft) vásárolhatók.

Venczel-Tóth Anita 30/376-3718 Ár: 34,14 M Ft 

Gyôr-Nádorvárosban, új építésû, 3. emeleti, er-
kélyes lakás — bútorozatlanul — kiadó liftes társas-
házban. Elosztása: nappali+3 szoba. Fûtés: házköz-
ponti fûtésrôl, egyedi hômennyiségmérôvel. Az ár 1
db teremgarázs-beállót is tartalmaz.

Tomena Ildikó 20/669-3903 Havi 170 E Ft 

Gyôrszentiván kertvárosban 777 nm telek, kis tég-
laházzal eladó. A ház 2000-ben épült. 12 nm pince,
12 nm lakószint egy szobával és betongerendás
padlás található benne. Fûtés: fatüzelésû kályhával.
Villany, fúrt kút van. 

Horváth Edina 70/587-4020 Ár: 3,99 M Ft 

Gyôrújfalu elején, 623 nm-es telken, elkülönülô
bejárattal épül ez a 76 nm-es ikerház. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 3 szoba. DK-i tájolású,
napfényes otthon. A két lakás bejárata teljesen el-
különül, a kertrész is leválasztható. 

Venczel-Tóth Anita 30/376-3718 Ár: 22,6 M Ft 

Gyôr-Szabadhegy csendes utcájában eladó 105
nm-es, 2 szoba hallos családi ház, 522 nm telken.
A ház fele alatt téglaboltozatos pince lett kialakítva.
Az udvaron önálló 24 nm-es, téglaépítésû, aknás
garázs áll rendelkezésre. 

Horváth Csilla 70/321/7759 Ár: 28,8 M Ft 

Gyôr Belvárosának Árkádhoz közeli, parkos részén,
51 nm-es, 3. emeleti, kétszobás, erkélyes téglalakás
eladó, saját alagsori tárolóval. Fûtés: mennyezeti inf-
ra panellel, gázkonvektorral és cserépkályhával. A vil-
lany-, és vízvezetékek cserélve lettek.

Horváth Edina 70/587-4020 Ár: 20,4 M Ft 

Érdeklôdés: • Horváth Csilla 70/321-7759 • Budai Mónika 30/640-8794

42 nm-es lakás 1+1 szoba 7 nm erkéllyel 

MÁR 17,5 M FT!

Az elsô 15 vevô
AJÁNDÉK KLÍMÁT KAP 

2018. június 30-ig!

NYÍLT NAP
2018. június 16-án 9—13 óráig

a Panoráma lakóparkban

SZABADHEGYEN!
Nézze meg referencia lakásainkat kulcsrakészen 
és emelt szintû fûtéskészen is! Ismerje meg
legújabb projektünket, kösse le bevezetô áron!
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Pécs után a győriek is megkapták a
saját Tisza cipőjüket. Rengeteg kreatív
és a városhoz hű terv készült a múlt év
végi pályázatra. Volt, aki a folyókat
szimbolizálta, akadtak olyanok, akik a
város látképét képzelték el saját cipő-
jükön, de az ETO és a már négyszeres
Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi
ETO KC csapata is ihletet adott több
pályázónak. A befutó terv pedig egy-
szerűségével és letisztultságával nyer-
te el a zsűri és a közönség tetszését.
Mindenki ismeri Vörösmarty Mihály
mondatát, mely úgy szól: „Legyen in-
kább fröccs”, valamint a szódavíz le-

gendáját. Világhy Dániel pályázatában
egy szódásszifon és a szóda jelenik
meg, amivel megnyerte a pályázatot. 

„Győriként adott volt a helyi kötő-
désem a pályázathoz” – árulta el ér-
deklődésünkre a győztes pályázó, aki
a „Tervezz Tiszát a folyók városának”
felhívás nyertese lett. Dani építész-
ként dolgozik, így nem áll távol tőle a
grafikai munka sem. „Nagyon bántam
volna, ha kihagyom ezt a lehetőséget,
hiszen közel áll hozzám a Tisza stílusa.
Próbáltam kiválasztani egy olyan szim-
bólumát Győrnek, amit egyszerűen
pár vonallal, logószerűen lehet ábrá-

zolni, és könnyen, messziről felismer-
hető egy cipőn is” – folytatta Dániel,
aki elárulta, hogy a tervezés során
egyből tudta, hogy semleges színek-
kel fog dolgozni, amit nemtől és kor-
tól függetlenül bárki hordhat. „Úgy
gondoltam, hogy az egyetlen kont-
rasztos rész a cipőn a szódásszifon le-
gyen.” Dániel elmondta, hogy körül-
belül egy napig gondolkodott a dizáj-
non, míg közel egy óra alatt megvaló-
sította a számítógépen a tervét, ami-
vel ő lett a győri Tisza Cipő tervezője.

Arra a kérdésünkre, hogy mi lesz
a sorsa az általa tervezett cipőnek,

Dani elmondta: „még nem döntöt-
tem el, mi lesz vele. Gondoltam arra
is, hogy hordani fogom, viszont ez
egy limitált darabszámú cipő, amit
később nem tudok majd beszerezni,
így az is elképzelhető, hogy megy a
vitrinbe, és sosem viselem majd” –
válaszolta mosolyogva a győri fiatal.

„Több mint 150 látványterv érke-
zett a Tervezz Tiszát a folyók városá-
nak elnevezésű pályázatunkra“ – ezt
már Minik Géza árulta el, a cég keres-
kedelmi vezetője. Megtudtuk, több
szempontot is figyelembe vettek a
zsűrizés során, nézték a megvalósí-
tást, a városhoz való hűséget és a di-
zájn összhangját is. A beérkezett mű-
vekből

a márka saját zsűrije választott ki hár-
mat, amikre aztán a Facebookon le-
hetett szavazni. Korábban Pécsen
már volt hasonló kampánya a cég-
nek, az is nagy sikert aratott, a követ-
kezőt pedig Szegeden szeretnék
meghirdetni. A mostani pályázatra
több mint százötvenen készítették el
tervüket. „Az egyik legfontosabb cé-
lunk volt, hogy minél több emberrel
megismertessük a márkánkat, és kö-
zelebb hozzuk a győriekhez is” – árul-
ta el Minik Géza.

Egy hete már megvásárolható a li-
mitált kiadású és darabszámú győri
szodásszifonnal ellátott cipő, amiből
250 darab áll rendelkezésre a nagy-
közönség számára.

Azoknak, akik rajonganak a Tisza Cipőért és Győrért, van egy nagyon jó hírünk: elkészült a limitált
kiadású sportcipő, melyet pályázati felhívásra tervezett egy helyi építész, Világhy Dániel.

Legendás
motívummal 

díszítette 
a lábbelit CIPORE TERVEZTE 

a szódásszifont Szerző: Rozmán László
Fotó: Marcali Gábor

´́
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Itt kopogtat a vakáció az ajtódon és foghíjas még a
programnaptárad? Kalandvágyó vagy és szívesen be-
leszimatolnál az idegen egzotikumba anélkül, hogy
messzire utaznál? Örömmel jelentjük, hogy létezik er-
re megoldás: Téged is vár a győri Zoo Tábor, mely ez
évtől bővített létszámú gyermekcsoportokat hívogat.

Képzeld el, hogy egy tartalmas hét minden nap-
ján a zsiráfok vagy éppen a tigrisek látványa fogad!
Próbáld ki magad az állatkifutókban végzett szor-
goskodásban, alkoss és tanulj játékosan, legyél a
mackó-jégkrém mestercukrásza és még a püspök -
erdei kalandparkot is meghódíthatod! Láss bele a
csimpánzcsalád mindennapjaiba, gyűjts nem min-
dennapi kincseket, tanulmányozd a különböző ál-
latfajokat, légy egy hétre kis biológus magad is!

A tábor ideje alatt, igazi állatkerti dolgozóvá vál-
hatsz, és bepillanthatsz a kulisszák mögé.

Az „élménycsomag” részei:
• Közvetlen találkozás az állatokkal és beszélge-

tés a gondozókkal • A kifutók és a titokzatos állat-
kerti élet megismerése • Ismeretterjesztő előadá-
sok és csapatverseny • Kézműves foglalkozás • Vá-
rosnézés kisvonattal Győrben – kalandpark-láto-
gatás és program a Füles Bástyában • Három ét-
kezés: tízórai, kétfogásos ebéd és uzsonna.

A lehetőségek tárháza végtelen! Számos meg-
lepetést, új barátot és élményt tartogatva, vár rád
a győri Xantus János Állatkert Zoo Tábora!

További, mindig frissülő információt honlapun-
kon, a www.zoogyor.com-on találhatsz!

TOBORZOO

MESTERCUKRÁSZA!
Legyél a mackó-jégkrém 
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Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos muszaki elokészíto

komuves muvezeto villanyszerelo muvezeto
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Kiadó

Távhő Ökocímkét vehetett át a Győr-Szol Zrt. Távhő-
szolgáltatási Igazgatósága. A minősítő védjegyet a Magyar
Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSZSZ) 2017-
ben vezette be, hogy a fogyasztókat tájékoztassa a távhő-
rendszerek környezetre gyakorolt hatásáról. A Távhő Öko-
címke, a háztartási gépek energiacímkéjéhez hasonlóan,
információkkal szolgál az adott távfűtés energiahatékony-
ságáról, zöldenergia-felhasználásáról és szén-dioxid-kibo-
csátásáról. A távhőrendszer értékelésének fontos szem-
pontja, hogy a szolgáltató a hatékonyabb primer energia-
felhasználást és a megújuló energiát előnyben részesítse.

A fejlesztésekkel a távhőszolgáltató jelentős lépéseket
tett az energiahatékonyság fokozásáért. 2003-ra saját be-
ruházásban megépült a gázmotoros kiserőmű. Az itt üze-
melő gázmotorok ugyanabból a primer energiából termel-
nek villamos energiát, másrészt az eljárás mellékterméke-
ként keletkező hő hasznosításával hozzájárulnak a távhő-
igények kielégítéséhez. Az így megtermelt villamos energia

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen (időpont-egyeztetést követően) vagy telefonon kérhető:

GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág Tel.: 96/505-053 • E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

Elismerés a „zöldülo” gyori távhonek
és hőenergia előállításához kevesebb tüzelőanyag szüksé-
ges, mintha ezeket külön kondenzációs erőműben, illetve
forróvíz-kazánokban termelnék meg. Emiatt kevesebb a
föld légkörét szennyező szén-dioxid-kibocsátás is. Emellett
a Győr-Szol Zrt. 2014-ben hosszú távú hőenergia-szállítási
szerződést kötött az Arrabona Geotermia Kft.-vel, így 2015
-től a geotermikus energia is szerepet kap a hőtermelés-
ben. 2017-ben már 377.878 GJ geotermikus hőenergiát
tápláltak a győri távhőrendszerbe. Ez a hőmennyiség csak-
nem 12 millió köbméter földgázt váltott ki, így 23 ezer ton-
nával kevesebb szén-dioxid jutott a környezetünkbe.

A Távhő Ökocímkét dr. Makai Martina, a zöldgazdaság
fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatá-
sokért felelős helyettes államtitkár adta át Milanovich Lász-
lónak, a Győr-Szol Zrt. távhőszolgáltatási igazgatójának. A
védjegy igazolja, hogy a győri távhőrendszer energiahaté-
kony, a megújuló energiafelhasználás és az alacsony szén-
dioxid-kibocsátás vonatkozásában pedig kiváló.

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

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 munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését

Feltétel: C kategóriás jogosítvány Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség.

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja saját tulajdonában lévő Győr, Kálvária u. 4–10.
szám alatti, iroda célú, földszinti 64 m2-es, emeleti 50 m2 és 120 m2-es helyiségeit.
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Próbálja ki a tradicionális

KELETI
GYÓGYÁSZATOT!

Prof. Dr. Feng Xiao Ping Msc
akupunktúra szakorvos

Kis-Duna Áruház • Gyôr, Bartók B. út 5.
+36 30 391 8648

Rendelés: h.—p. 8.30—12, 14—18

„14 éves koromban kezdôdtek
problémáim. Eleinte csak a
térdeim fájtak, késôbb már há-
tam és a derekam is. Mindezt
lábzsibbadás tetôzte. Ortopé-
dia, reumatológia… ahova
csak küldtek, elmentem, csak
segítsen. Végül fenntartások-
kal bár, de rávettem magam és
elmentem akupunktúrára. Hi-
hetetlen volt, de már az elsô
alkalommal éreztem a válto-
zást. Ma már futva szedem a
lépcsôfokokat, nem fájnak tér-
deim és újra élvezem a sport-
ot. Ez egy csoda!”

Zsófi, 26 éves

Ha mozgásszervi
problémája van, ha fáj
a háta, lába, térde...
gerincproblámával,

izületi, porcbetegségekkel 
küzd, forduljon hozzánk!

Előzzük meg a mûtéteket!
Csökkentsük a gyógyszereket!
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Az elmúlt évtizedek gyakorlatának megfelelően
a nyár a Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgató-
ságán a karbantartási és a felújítási munkák jegy-
ében telik. A jogszabályok szerint a szolgáltatónak
fűtéssel szeptember 15-e és a következő év május
15-e között kell a felhasználók rendelkezésére áll-
nia. Hogy ebben az időszakban lehetőleg semmi-
lyen üzemzavar ne zavarja a felhasználókat, min-
den évben jelentős összeget kell fordítani a rend-
szer karbantartására, felújítására. A munkálatok
közül néhány meg is kezdődött, más részük a kö-
vetkező hónapokban zajlik a város területén.

Már láthatóak a beavatkozás nyomai a Malom
liget közelében, a Corvin és a Lehel utca kereszte-
ződésében: egy hosszabb, a Herman Ottó utcától
az Álmos utcáig tartó vezetékszakasz teljes
cseréjét végzik a szakemberek. A
vezeték elöregedett, a meghi-
básodására így nagyobb az
esély. Ennek elkerülésé-
ért, a nyomvonalra kor-
szerű előszigetelt veze-
ték kerül, amely remél-
hetőleg évtizedekig biz-
tonságosan kiszolgálja a fo-
gyasztókat. A munkálatok mi-
att teljes útlezárásokra a terv szerint ugyan nem
lesz szükség, de a Corvin utca és Lehel utca környé-
kén közlekedők átmeneti korlátozásokra, forgalom-
lassító tevékenységre számíthatnak. A Jókai utca
2019-re tervezett felújítása előtt történik meg az
úttest alatt is futó belvárosi hurkolóvezeték cseréje,
szintén elsősorban a meghibásodás megelőzése
érdekében. Idén a munka első üteme készül el,
ami a Szent István út 19–25. szám alatti épületek
udvarát érinti. Az itt lakóknak átmenetileg máshol
kell parkolniuk, ezt ideiglenes engedélyek kiadásá-
val oldotta meg a szolgáltató. A járműveket nem,

PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben

SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a  06-70/422-2599-es
és a 06-70/592-5492 számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia, a betegségek okai,

holisztikus kezelés, metafizika, különféle meditációk,
ezotéria, csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora Dr. Kovács József

KARBANTARTÁS ÉS FELÚJÍTÁS 
a gyori távhorendszerben

de a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedését
korlátozza a Szigethy Attila út déli oldalán, a Szent
Imre út és a Tihanyi Árpád út közötti szakaszon ter-
vezett munka, amely várhatóan július elején kez-
dődik. Ebben a szezonban az elhasználódott, rossz
állapotú távhővezeték cseréjének első, a Tihanyi
Árpád úttól a Szigethy Attila út 70-es számú épüle-
tig tartó üteme készül el augusztus végéig.

Az említett, jelentősebb beruházások mellett
több kisebb munka is tervben, illetve folyamatban
van, ezek szinte mindegyike a városban tervezett
útburkolatcserékhez kapcsolódik. Fontos szem-
pont, hogy az új útburkolatokat egy meghibásodás
miatt ne kelljen felbontani. Így az úttest alatt futó
vezeték cseréje zajlik a Földes Gábor út 4. szám

előtt, ezzel június 20-ra végeznek
a szakemberek, ahogy június

végére lesz kész a Tihanyi
Árpád út 72. előtt az út
alatti átvezetés cseréje is.
Júliusban valósul meg a
Szigethy Attila út 74–76.
szám előtt az út alatti ve-

zetékcsere, a Petz Lajos ut-
ca és Bartók Béla út kereszte-

ződésében július közepétől augusz-
tus végéig lesz hasonló munka. Ugyancsak augusz-
tusban történik a Tihanyi Árpád út és a Magyar ut-
ca kereszteződésének közelében a Tihanyi Árpád
út alá egy önálló leágazás kiépítése a Magyar utca
23. szám alatt lévő hőközpont felé. Ebben az idő-
szakban, bár a forgalom nem áll le, a Tihanyi Árpád
út érintett szakaszán sávlezárásra kell számítani. 

Mindezeken kívül az új épületek építési üte-
mének megfelelően, várhatóan hét új épület rá-
kötése történik meg még az év folyamán a táv-
hőrendszerre, ám ezek a munkák a forgalmat
nem fogják jelentősen zavarni.
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Jelentôs
összeggel elôzik meg

az üzemzavart



gos és lapos tetők, szigetelési
munkák készítése. 06-30/355-
6991

Lomtalanítást vállalok, hívjon
bizalommal. Kőszegi Tibor. Tel.:
06-20/551-3865.

Növényvédelem, gyomirtás, fű-
gondozás szakembertől. 06-
70/384-8217

Lomtalanítást vállalnék, lakás-
ok, pincék ürítését, takarítá-
sát, megegyezés szerint. 06-
70/675-0654

Redőny, gurtnicsere, szúnyog-
háló, reluxa, szalagfüggöny rö-
vid határidővel. Ingyenes felmé-
rés! 06-70/233-9213

Lomtalanítást vállalok, eltakarí-
tom limlomját, ingyen elszállí-
tom felesleges holmiját.
06-20/996-7268

Vasszerkezetű csarnokok bontá-
sát, épületekből vas kivágását,
mindennemű ócskavas darabo-
lását vállalom. Bálint Sándor:
06-70/245-1698.

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

Kertek rendezését, fűkaszálást,
elhagyott kertek, telkek gondo-
zását, fakivágást, tuják nyírását
vállalom. 06-20/517-2701

Mindennemű kárpitozást, javí-
tást vállalok ingyenes felmérés-
sel, vidéken is. Nagy szövetvá-
lasztékkal. Tel.: 06-20/239-
9198.

Lomtalanítást vállalok ingyenes
elszállítással a padlástól a pin-
céig, Hívjon bizalommal! Tele-
fonszám: 06-70/707-5812.

Kárpitozás! Ülő, fekvő bútorok
javítása, áthúzása, anyagválasz-
tással. Ingyenes felmérés – szál-
lítás. Autók, robogók kárpitjai-
nak javítása, áthúzása. Telefon-
szám: 06-70/884-6838.

Bojlerek javítását és villanysze-
relést vállalok Győrben és kör-
nyékén. Tel.: 06-70/384-6557.

Mozgásgyógyászat! Fizikai fáj-
dalmak, sérülések, zsibbadások,
gerincbántalmak, izomsorvadás
gyógykezelése. Samodai 06-
30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

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

Régi szerszámokat, hagyatékot-
régiséget veszek. Lomtalanítást,
ház kitakarítását vállalom. 06-
20/509-8884

Bélyeget, képeslapot, fém- és
papírpénzt, kitüntetést, jel-
vényt, egyéb régiséget vásárol
magángyűjtő, díjtalan kiszállás-
sal. Pál István. Telefonszám: 06-
20/947-3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás. Ná-
dorvárosban garázst vennék.
Telefonszám: 06-70/564-2280.

Készpénzért magas áron antik
bútort, festményt, herendi por-

celánt, eozinos Zsolnayt, kristá-
lyokat, ezüst tárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, dísztár-
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! Érdeklődés
az alábbi telefonszámon: 06-
70/640-5101. Kérésre díjtala-
nul házhoz megyünk!

INGATLAN

Eladó 21 hektár családi kisbir-
tok Móri borvidéken! 4 hektár
szőlő, 16 hektár szántó,1 hektár
erdő. Telefon: 06-20/369-8019.

Nádorvárosban, felújított, 54
nm-es, 2 szoba + hallos szige-
telt panellakás eladó.
18.990.000 Ft. 06-70/940-4046

Adyvárosban, 2,5 szoba + hal-
los, 62 nm-es, erkélyes panella-
kás eladó. 16.990.000 Ft. 06-
70/633-5252

LAKÁSCSERE

06-96/505-050

Adyvárosi, 1 szobás, 38 nm-es,
komfortos, felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cserél-
ne, 45–50 nm-es, 2-3 szobás, ha-
tározott-határozatlan idejű, tégla-
építésű bérleményre. Bán Aladár
u. kizárva. Tartozás átvállalása le-
hetséges. (Hirdetésszám: 496.)

Marcalváros I, 3 szobás, 53 nm-
es, összkomfortos, határozatlan
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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

ÁLLÁS

Győri telephelyű, nemzetközi cé-
günk targoncavezetői engedély-
lyel rendelkező, szerelő munka-
társat keres. Bérezés megegye-
zés szerint. Jelentkezés a 06-
96/999-245 telefonszámon.

Épületdíszítéssel foglalkozó vállal-
kozás Győrben, főállásban alkal-
mazná Önt! Tanuljon új szakmát,
legyen büszke munkájára! A szak-
embereket átképezzük! Német
nyelvtudás és jogosítvány előnyt
jelent! Fényképes önéletrajzokat
az info@ornamentika.hu e-mail
címre várjuk!

CNC gépkezelőket, forgácsoló-
kat, darusokat (felülről vezé -
relt), üzemeltető villanyszerelő-
ket, géplakatosokat, méréstech-
nikusokat, kovácsokat keresünk
győri munkahelyre. 1.500–
1.800 Ft nettó órabér. 06-
70/604-1265, 06-70/366-5722. 
munka15@index.hu

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bádo-

bérleti szerződéses lakást cse-
rélne, 36–45 nm-es, határozat-
lan-határozott idejű bérlemény-
re. Sziget, Újváros, Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetésszám:
497.) 

Belvárosi, 3 szobás, 126 nm-es,
komfortos, felújításra szoruló,
egyedi gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 50–55 nm-es, 1+2 fél szo-
bás, határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 501.)

Belvárosi, 1 szobás, 36 nm-es,
komfortos, teljesen felújított,
egyedi gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 36–45 nm-es, 1+ fél–2
szobás, határozatlan idejű bér-
leményre. Sziget, Gyárváros, Új-
város és Bán Aladár utca kizár-
va. (Hirdetésszám: 503.)

Marcalváros I, 2 szobás, 50 nm-
es, összkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne, 53–60 nm-es, 1+2 fél szo-
bás, határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Belvá-
ros, Gyárváros, Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 506.)

Adyvárosi, 2 szobás, 47 nm-es,
összkomfortos, felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 3 szobás vagy annál na-
gyobb, határozott-határozatlan
bérleményre. Sziget, Újváros,
Stadion u. és Bán Aladár u. kizár-
va. (Hirdetésszám: 507.)

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Kedves Vendégeink!

JEGYVÁSÁRLÁSI AKCIÓ! 
Június 12-13-14 (kedd, szerda, csütörtök) 

10 db jegy vásárlása esetén 1 db-ot, 
20 db jegy vásárlása esetén 3 db-ot

AJÁNDÉKBA ADUNK!
A jegy ára: 950 Ft

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Békéltetô Testület elnöke a testületi tagok pótlá-
sáról szóló döntése alapján felhívja a megyében mûködô fogyasztói érdekek kép-
viseletét ellátó egyesületeket arra, hogy jelen hirdetmény közzétételétôl számított
tizenöt napon belül tegyék meg jelölésüket a testületi tagokra vonatkozóan.

A fogyasztóvédelmi egyesületek által kijelölendô tagok száma egy fô, amelybôl
a jogász végzettséggel rendelkezô tagok száma egy fô, a jelöléseket az öregségi
nyugdíjkorhatárt be nem töltött tagokra lehet leadni. A jelöléseket postai
úton kell a Testület székhelyére eljuttatni a békéltetô testületi tagok kijelölé-
sének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm.rendelet elôírásainak
megfelelôen, a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Békéltetô Testület elnökéhez cí-
mezve közvetlenül.

Dr. Rácz Sándor elnök, Gyôr-Moson-Sopron Megyei Békéltetô Testület
(9021 Gyôr, Szent István út 10/A.)

FELHÍVÁS
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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 VELÜNK!
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!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.
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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 palack Irsai Olivér a pannonhalmi Pécsinger Szőlő-
birtoktól. Játékunkban 18 éven felüliek vehetnek részt. 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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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!
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• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

A BIZTONSÁG MINŐSÉGE: 50%+50%-OS AKCIÓ!

•  www.securitypatent.hu  •  +36 96 512 630  •  + 36 30 6270 111  •

Második alkalommal rendezte meg a Mit Te-
hetnék Érted Autista Otthon Alapítvány jótékony-
sági kispályás focikupáját az ETO FC Győr támoga-
tásával, a klub edzőközpontjának műfüves pályáin.
A kupán tíz csapat lépett pályára, a résztvevő
együtteseket két ötös csoportba sorsolták, és az
első két-két helyezett jutott az elődöntőbe, majd
a győztesek a fináléba. A tornát a tavalyi aranyér-
mes Legendák gárdája nyerte a Patent előtt. 

A csapatok 220 ezer forintot gyűjtöttek, ez az
összeg, valamint a pálya mellett elhelyezett urná-
ba került adomány teljes egészében az alapítvány-
hoz kerül. A torna helyezettjei az ETO FC Győr
ajándékait vehették át.

Jubiláló bajnokcsapatait, az 1963-ban, az 1983-
ban és a 2013-ban bajnoki aranyérmet szerző
együttesek tagjait köszöntötte az ETO FC Győr a
hétvégi városi rangadó előtt, valamint a mérkőzés
szünetében. A 114 éves klub története során
négyszer ünnepelhetett bajnoki címet, három
aranyérem különleges évfordulóhoz érkezett ezek
közül. Az elsőt 55, a harmadikat 35, a negyediket,
és eddig az utolsót a sorban 5 éve szerezte az ETO.

A 63-as, a 83-as és 2013-as aranyérmes együttes-
ből szinte mindenki itt volt az ünnepségen, azok-
ról pedig, akik már nem lehetnek közöttünk, Vere-
bes József domborművénél emlékeztek meg a baj-
nokok. A bajnokokat a klub tulajdonosa, Mányi Jó-
zsef mellett Simon Róbert Balázs győri országgyű-
lési képviselő, valamint a rivális Gyirmót FC képvi-
seletében Horváth Ernő és Horváth Ferenc is kö-
szöntötte.

Az ETO legendás szélsője,
Hajszán Gyula mindkét
aranyérmes idényben
meghatározó játékos volt,
azt mondja, az egy évvel
korábbi elsőséget megvé-

deni nehéz feladat volt. „Él-
mény volt Verebes mester ed-

zéseire járni. Eleinte furcsa volt, ami-
ket mondott, aztán rájöttünk, hogy csak követ-
nünk kell őt. Emlékszem, az elején jó, ha ötszáz
néző volt a meccseinken, aztán a szép játék, a si-
ker vonzotta a publikumot. A második évben ne-
hezebb volt megvédeni a bajnoki címet, mint az
előző idényben megszerezni, de megcsináltuk.”

A 2013-as bajnokcsapatból csaknem mindenki
tiszteletét tette az ünnepségen. Lang Ádám karri-
erje Győrben indult, a védő válogatottságig és Eu-
rópa-bajnoki részvételig jutott. „Pintér Attila veze-
tésével precízen összerakott csapattal, megérde-
melten nyertünk harminc év után újra bajnoki cí-
met az ETO-nak. Öröm volt egy ilyen jó közösség-
hez tartozni.”

Az ünnepi hangulaton csak az rontott egy kicsit,
hogy az ETO–Gyirmót rangadót a másodosztály
utolsó, 38. fordulójában a vendégek nyerték 3–1-
re, így a zöld-fehérek a tabella 7. helyén végeztek,
míg a Gyirmót a 6. helyet szerezte meg. Az ETO
tervei között a feljutás az elsődleges cél, ezért nyá-
ron megerősítené a keretet a klubvezetés. A szur-
kolók is azt remélik, hogy nem az öt évvel ezelőtti
volt az utolsó bajnoki címe a klubnak.

Jubiláló csapatokat
köszöntöttek

BAJNOKOKATünnepelt az ETO

AUTISTA
otthonért fociztak
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Hat győri versenyzővel a sorai -
ban, pénteken reggel megkezdte
Európa-bajnoki szereplését Belg-
rádban a magyar válogatott. Ta-
valy, a Plovdivban rendezett kon-
tinensviadalon a mieink minden
idők legjobb eredményét produ-
kálva, 10 arany-, 3 ezüst- és 3
bronzéremmel zártak. Hüttner
Csaba szövetségi kapitány szerint
idén nem lehet elvárás, hogy ek-
kora sikereket érjen el a csapat.
„A versenyzők jó formában van-
nak, meglátjuk, hogy ez mire lesz
elég. Nem bánnám, ha most hal-
ványabban szerepelnénk, az év fő

Június 11-ig nyolcmillió forintot szeretnének
összegyűjteni a Cutler edzőtermek országszerte.
Az összeget a Heim Pál Gyermekkórház leukémiás
gyerekekkel foglalkozó osztálya kapja. A kezdemé-
nyezésből a Cutler Fitness Győr is kivette a részét,
mégpedig úgy, hogy a jótékonykodást összehozta
a sporttal, és guggolóversenyt rendezett. A cél az
volt, hogy az induló 100 kilóval minél többször le-
guggoljon, és ismétlésenként 1000 forintot be-
dobjon a súlyok mellett elhelyezett urnába. A ver-
senyen bárki indulhatott, a résztvevők között pe-
dig ott voltak a Cutler Fitness Győr tulajdonosai,
Freimann Sándor, Kerecsényi Péter, Molnár Tamás
és Vörös Zoltán, valamint testépítő legendák Kathi
Béla, Bohos Kornél és Tóth Dániel is. Az eredmé-
nyért ugyan nem járt érem vagy helyezés, de Kathi
Béla 51, és Borbíró Zoltán 48 guggolásos teljesít-
ményét óriási taps fogadta.

A rendezvényen ott volt, és támogatta a kezde-
ményezést Jakabos Zsuzsanna, a Győri Úszó SE olim-
pikonja is. Összesen 920 ezer forint gyűlt össze.

gyujtöttek össze
az eros emberek

EGYMILLIÓTK
ö

ze
l

´́
´́

versenyén, az augusztusi világbaj-
nokságon pedig jobban teljesíte-
nénk, mint tavaly" – fogalmazott
a kapitány.

A válogató eredményei alap-
ján 13 egyesület 37 versenyzője
utazhatott az Eb-re. A rangidős
ezúttal is a háromszoros olim-
piai bajnok Kammerer Zoltán,
aki márciusban volt 40 éves, ve-
le egy hajóban, a K-4 1000 mé-
teres egységben foglal helyet a
válogatott legfiatalabb tagja, a
19 esztendős Varga Ádám. A
magyar válogatott szerdán uta-
zott el Belgrádba. Az Európa-

bajnokság pénteken reggel kez-
dődött, szombaton és vasárnap
a döntő futamokat rendezik. A
magyar csapatban a Graboplast
Győri VSE-t hat sportoló képvi-
seli. A férfiak kajak kettesének
500 méteres távján Mozgi Milán
tagja az egységnek, az 1000 mé-
teren rajtoló kajak négyesben
ott lesz Kammerer Zoltán mel-
lett Erdőssy Csaba is. Kenu
egyes 200 méteren Takács Mi-
hály és Balla Virág, C2 200 és
500 méteren a Balla Virág–De-
vecseriné Takács Kincső kettős
szerepel a győriek közül.

Kajak-kenu Eb: 
HAT GYORINEK SZURKOLHATUNK´́



38 2018. június 8.

www.vidrauszoiskola.hu

Mindennapos foglalkozások hétfőtől péntekig délelőtt és délután!

ÓVODÁS, GYERMEK, DIÁK, FELNŐTT!
Indul: június 18-án és július 9-én délelőtt,
délután július 27-ig az Aqua Uszodában,

a Győri Sátoros Fedett Uszodában, a Magyar Vilmos Uszodában
(volt GYÁÉV-uszoda) és a Móra Iskola Uszodájában.

BÉBIÚSZÁS
Kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap 

az AQUA Sportközpontban. Kárpáti Marianna: 20/ 350-9392

AQUAFITNESZ
Hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 

az AQUA Sportközpontban. Tóth Mónika: 30/627-8722

FELNŐTTOKTATÁS, EDZÉS
Hétfőn, szerdán és pénteken a Sátoros Uszodában,
kedden és csütörtökön az Aqua Sportközpontban

Rákosfalvy Ferenc: 30/272-2064

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 30/272-2064 Kovács Aliz 70/947-9409

Jelentkezés: péntekenként 16–18 óra között
a Győri Sátoros Fedett Uszodában.

INTENZÍV NYÁRI 
ÚSZÁSOKTATÁSOK, 

ÚSZÓEDZÉSEK!

Gólzáporos fesztivállal búcsúztatták a 2017–
2018-as nevelési évet a Győri Ovifoci Klub futbal-
listái. Az országban egyedülálló óvodás egyesület
foglalkozásait 30 győri óvoda 32 csoportjának,
több mint 500 aprósága látogatta heti rendszeres-
séggel. A gyermekek az ETO Park centerpályáján
rendezett évzáró gálán mutatták be, hogy mit is ta-
nultak. Nyolc pályán, nyolc csoportban körmérkő-
zéseket játszottak a legkisebbek, a meccseken ösz-
szesen 332 gól született. Mindhárom találkozóját

A szerző a nevezetes médiaese-
ménnyel kapcsolatban írja: „Enged-
jétek hozzám a csapatokat! – mond-
ta a medve, és eszegetni kezdett
egy üveg mézet. Érkeznek a váloga-
tottak a huszonegyedik világbajnok-
ságra. Örömében Tolsztoj egész
Oroszországon keresztülhempereg-
ne. Hálát adok az égnek, hogy néz-
hetem a mérkőzéseket, és már meg-
bocsátottam a mi aranylábú legé-
nyeinknek, hogy csalódást okoztak.
Vártam. Hiába. Hátha kijutunk. Fél-
árnyékban felidéződnek bátyuskák,
régi labdarúgók. Jó felfrissülni az el-

Foci az egész világ a 
Ki nyeri a világbajnokságot?

múlásban, ismerős arcokat tapogat-
ni. Az egyszerű élet nem csak álom
és szórakozás. Sok a dolog: megpró-
bálni higgadtnak és józannak lenni,
gondolni nehezebb időkre. Ott a
medvének a méz, a vérbő málna,
nyár van, röpül a lepke, túlzásba es-
nek a szurkolók, csont és bőr a ma-
gyar foci, de majd Katarban! Így
lesz? Az utazás békés és szelíd érzé-
seket kelt bennem. Hohó! Hajtom
fölfelé a kávékat én is, szinte egy-
más után, hátrébb lépek, a medve
mellé, észre sem veszem, leköt a raj-
zolás, karikatúrákat készítek, beszé-

lek magunkról, helyzetekről, maga-
tartásokról, viszonyrendszerekről,
lassan kezdem észrevenni, hogy
mackók, csukacipők, pályák és focis-
ták jönnek, egymás után. Elfelejtett
hangulatok kezdenek éppen vissza-
térni, ahogy közeledik az ünnep. Jú-

nius tizennegyedike. Labdás sze-
mekkel várom.”   

A mindennapi élet csatáiból ho-
zott sebesüléseire hatvannyolc rajz-
ban kereshet gyógyulást a néző-olva-
só. A kötetet a Palatia Nyomda és Ki-
adó Kft. nyomta és kötötte.

Hát hol lehet találni valakit, aki megmondja, ki nyeri a fo-
civébét? Még Joó József, a Győrött élő újságíró se tudja,
akinek a Mosonvármegye Könyvkiadónál (Feketeerdő)
megjelent a huszonhetedik, ezúttal karikatúrákat tartal-
mazó kötete, az Ide lőjetek!

KARIKATÚRÁKON

megnyerte és első helyen végzett csoportjában a
Tárogató, az Erzsébet ligeti, a Kovács Margit, a Mó-
nus, a Sün Balázs, a Gyirmóti és a Mesevár óvoda
csapata. Ezúttal is minden résztvevő kapott arany-
érmet és emléklapot, a csapatok pedig serleget és
egy-egy garnitúra sportfelszerelést vehettek át. A
fesztivál végén Keglovich László olimpiai bajnok lab-
darúgó adta át a Bartók Óvoda képviselőjének a
klub elhunyt alapító ügyvezető elnökének emléké-
re alapított, Horváth Ildikó-vándordíjat.

OVISOK ÖRÖMFOCIJA
az ETO Parkban



392018. június 8.

„Városunkban már hagyomány,
hogy a nagy nemzetközi sportese-
mények idejére, mint a labdarúgó
Eb, vb vagy az olimpia, szurkolói te-
raszt nyitunk, mert a közös szurko-
lás igazi közösségi élmény, nyáron,
jó időben egy kitűnő program” –
fogalmazott lapunknak Borkai Zsolt
polgármester, aki hozzáfűzte, idén
némileg új környezettel találkozhat-
nak a drukkerek a Rába-parton. 

A városi partszakaszok rehabilitá-
ciójával a Rába-parton a korábbinál

A Széchenyi István Egyetem már
ötödik éve rendezi a Magyar Egyete-
mi-Főiskolai Országos Bajnokság  ké-
zilabdadöntőjét. A versenysorozat
több száz együttes részvételével kez-
dődött, hogy aztán a legjobb 12 jus-
son el a fináléig, ahol a 6–6 legjobb
lány- és fiúcsapat mutathatta meg
tudását a kézilabda városában, Győr-
ben. A döntő első mérkőzése volt a
legjobb alkalom arra, hogy átadják az
Egyetemi Csarnok küzdőterének új
parkettáját, amely komoly összefo-

gás eredményeként szolgálhatja
majd a sportot. Az 55x35 méteres
küzdőtér felújítása 10 hét alatt ké-
szült el. A parketta NBA minősített
Gerflor sport burkolat, amely a leg-
magasabb minőség, és extrém körül-
ményeket, akár 70 százalékos pára-
terhelést is elvisel. A 130 millió forint
értékű felújítást a Magyar Kézilabda
Szövetség Sportinfrastruktúra-meg-
újulási programja, az önkormányzat
30 százalékos önrésze, valamint a
Széchenyi István Egyetem Sportegye-

sületének szakmai közreműködése
tette lehetővé.

„Jól mutatja, hogy a város mennyi-
re támogatja az egyetemet, azon be-
lül is az egyetemi sportot, hogy az el-
múlt években az új kollégiumi épü-
lethez, és az azt kiszolgáló létesítmé-
nyekhez, sportpályákhoz több mint
3 milliárd forinttal járult hozzá az ön-
kormányzat, a kosárlabdacsarnok fel-
újításának TAO-s részét is Győr bizto-
sította. Most egy újabb fontos állo-
máshoz érkeztünk, hiszen új padlóza-
tot kapott az Egyetemi Csarnok is” –
mondta a játéktér átadásán dr. Feke-
te Dávid alpolgármester.

Az ünnepség után a sporté, a ké-
zilabdáé volt a főszerep a csarnok-
ban, pályára léptek az egyetemi és
főiskolás csapatok, hogy eldöntsék,
ebben az évben melyik intézmény
együttesei a legjobbak. A győri fiúk,
soraikban az ETO-SZESE több tehet-
ségével, végül a második helyen vé-
geztek, a torna legjobb játékosának
Győri-Dani Dávidot választották. A lá-
nyok mezőnyében a széchenyisek a
negyedik helyet szerezték meg.

ÚJRAÁLMODTÁK 
a szurkolói teraszt

is hangulatosabb sétány jött létre,
amely közkedvelt találkozási pont a
Belvárosban. A volt vízi színpadnál,
a régi lépcsők helyére újak kerültek,
így még kulturáltabb környezet vár-
ja az ide érkezőket. Szombati-Serfő-
ző Esztertől, a Kulturális és Sport Fő-
osztály vezetőjétől azt is megtudtuk,
hogy a terasz mindig az első mérkő-
zés előtt egy órával nyit, és az utolsó
mérkőzést követő egy órával zár.
Idén nem lesz lelátó, helyette 460
szék és 20 nyolcszemélyes fa körasz-

tal várja a szurkolókat, a meccseket
pedig egy 28 négyzetméteres LED-
falon követhetjük. Természetesen
vendéglátóegység is szolgálja majd
az ide érkezőket.

A vb-terasz programjához a
Győr+ Média és a Kisalföld is csat-
lakozott, a sportteraszon például
beszélgetéseket is hallhatnak a ki-
látogatók ismert labdarúgókkal, ed-
zőkkel. A világbajnokság június 14-
én, pénteken 17 órakor az Oroszor-
szág–Szaúd-Arábia mérkőzéssel
kezdődik a győri vb-teraszon is,
amely egészen a július 15-i döntőig
várja a sportbarátokat.

Ha labdarúgó-világbajnokság, akkor győri szurkolói terasz,
amely idén némileg átalakul, egyvalami azonban marad: a
közös meccsnézés élménye egy különleges környezetben.

PÁLYÁT AVATTAK az egyetemisták

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 8—14.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Lecsónak való paprika

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,
603 Ft/kg

199 Ft/db

99 Ft/db

Haas befôtt-tartósító
40 g

Kristálycukor

155 Ft/kg

439 Ft/kg

Helyben készített, juhbélbe
töltött grillkolbász

1099 Ft/kg

Pecsenyekacsa

749 Ft/kg

469 Ft/kg

850 Ft/kg

Sertéslapocka

Csirkecomb, egész
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