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1. A Győri Balett társulata magas
művészeti szinten valósítja meg
produkcióit. A világhírű együttes a
győriek szeretetét és rajongását élvezi már évek óta. Melyik évben alakult a Győri Balett?
1. 1978
2. 1981
X. 1979

2. Ki jelenleg a Győri Balett igazgatója?
1. Markó Iván
2. Velekei László
X. Kiss János
3. Mikor nyitotta meg kapuit Győr fedett
versenyuszodája, az Aqua Sportközpont?
1. 2018. március
2. 2015. január
X. 2014. december

4. Az Aqua Sportközpont világszínvonalú körülmények között biztosítja az egészséges
életmódra törekvő lakosság kikapcsolódását,
a felnövekvő generáció úszásoktatását, és a
sportot hivatásuknak választó úszók, szinkronúszók, vízilabdázók felkészülését. Mikor volt
a bravúros hazai sikert hozó Magyarország–
Franciaország női vízilabda-mérkőzés?
1. 2016. január
2. 2015. december
X. 2017. május

JAVASLATTÉTTELI FELHÍVÁS
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé

„Szent László-érem” elismerések
2021. évi adományozására.
A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester és a közgyűlésben mandátummal
rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése
alapján, párt győri szervezete, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, valamint Győrben működő: települési nemzetiségi önkormányzat, kamara, gazdasági és szakmai érdekképviselet, egyház, közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség, továbbá az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázato
nyezetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére. A pály
csolatban további információ a gyor.hu honlapon, a Pály
nüpont alatt érhető el.

,,Szent László-érem" adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy amely
a tudományos, a művészeti, a kulturális, a sport vagy egyéb területen elért eredményével,
teljesítményével a város érdekeit szolgálja, és jó hírnevét öregbíti.
Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat postai úton lehet benyújtani Győr Megyei
Jogú Város polgármesterének címezve (9021 Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást
követően legkésőbb 2021. május 17. napjáig megérkezzen a címzetthez.
A javaslattétellel kapcsolatos részletes információk, a vonatkozó rendelet, a benyújtást segítŐ
nyomtatvány és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató megtalálható a
www.gyor.hu honlapon.
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