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Új, a legkorszerűbb technikával felszerelt, Mer-
cedes típusú roham-mentőkocsi állt munkába
szerdán Győrben, melynek értéke ötvenmillió forint. A
Tarcsay úti állomáson rendezett ünnepélyes átadón ki-
derült, várhatóan még idén lerakják az új mentőállomás
alapkövét a kórház közelében. 
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Győr Megyei Jogú Város
polgármestere pályázatot hirdet 

ALJEGYZŐ
munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció a gyor.hu honlapon, a Pályázatok
menüpont alatt érhető el. 

Simon Róbert Balázs, Győr országgyűlési
képviselője az átadón először is megkö-
szönte a győri mentőszolgálat dolgozói-

nak a hősies helytállást, a munkájukat, amit a ko-
ronavírus-járvány alatt teljesítettek. A képviselő
azzal folytatta, hogy a kormányzat 2010 óta
kiemelten kezeli a mentők fejlesztését,
amelynek keretében több mint ezer új autó
állt munkába, az elmúlt két évben pedig mint -
egy 10 milliárd forintért vásároltak közel 200
mentőautót, ezek egyike a most átadott győri
rohamkocsi. 

A politikus kitért arra is, hogy a modern városok
program Győrben 18 fejlesztési elemet tartal-
maz, közülük az egyik egy új mentőállomás
megvalósítása. Az új központot a kórház köze-
lébe tervezik, amely több szempontból is ide-
ális helyszín, hiszen egyrészt közel van a
gyógyintézethez, másrészt közel van az M1-es
autópályához is, ahol a legtöbb baleset törté-
nik. Simon Róbert Balázs hangsúlyozta, az
épület tervezése, engedélyeztetése megtör-

ÚJ ROHAMKOCSI ÁLLT SZOLGÁLATBA GYŐRBEN

A LEGKORSZERUBB TECHNIKÁK
SEGÍTIK A BETEGEKET 
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tént, rövid időn belül kiírják a közbeszerzést, és
reményei szerint még idén lerakhatják az új
mentőállomás alapkövét. 

Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat
főigazgatója arról tájékoztatott, nemcsak a

mentőautó új, hanem a benne lévő mentési
eszközök is, amelyek a kor technikai tudásának
legmagasabb színvonalát képviselik. Az új állo-
más pedig méltó körülményeket teremt majd
arra, hogy a mentősök kipihenjék magukat,
amíg ott tartózkodnak.

Kara Ákos: Telefonos fogadóóra győrieknek

Agyőri országgyűlési képviselő telefonos fogadóórái
népszerűek, hiszen sokan keresik meg egy-egy ilyen

alkalommal. „A borzalmas koronavírus-járvány és a mi-
atta bevezetett korlátozó intézkedések folytán csak tele-
fonon tudtam az elmúlt időszakban fogadóórát tartani.
Tehát a kényszer hozta ezt a formát, ugyanakkor a válasz-
tópolgárok hamar megkedvelték és elfogadták ezt a le-
hetőséget is” – mondta el lapunknak Kara Ákos. A mos-
tani telefonos fogadóóra június 10-én, csütörtökön 13 és
15 óra között lesz, amelyet győri lakosok számára tart. A
fogadóórára jelentkezni és regisztrálni a 20/215-3943-
as telefonszámon lehet június 7-én és 8-án, hétfőn és
kedden 10–18 óra között.
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A JÁRVÁNYBAN
KIEMELKEDO MUNKÁT VÉGZOK 
KAPTÁK AZ ELISMERÉST

Az országban egyedül Győrben alapítottak
díjat a világjárványban kiemelkedő, ön-
zetlen munkát végző szociális, egész-

ségügyi szakembereknek, s a mentőszolgálat
munkatársainak. Dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester Ady-idézettel kezdte köszöntő be-
szédét: „Az Élet él, és élni akar”. Ezt követően
úgy folytatta: „Mi, akik most itt vagyunk, pon-
tosan tudjuk, átéltük, hogy ez az élet mennyire
törékeny, kiszámíthatatlan, és védelemre szo-
rul.” Utalt arra, hogy feleségével együtt ő is
megkapta a vírust, ismeri hát a betegség által
kiváltott félelmet, bizonytalanságot, a kiszá-
míthatatlanul támadó tüneteket.

„A világjárvány váratlanul tört ránk, átszer-
vezte, átírta az egész életünket. Veszélybe
sodorta egészségünket, munkahelyeinket,
átvette életünk irányítását” – fogalmazott a
város első embere. 

„A világ felvette vele a harcot, mindenki a maga
helyén, saját lehetőségei szerint” – hangsú-
lyozta dr. Dézsi Csaba András. – „A kutatóor-
vosok hatékony vakcinákat állítottak elő, a kli-
nikusok tudásukat, kreativitásukat mozgósí-
tották a gyógyításhoz, hiszen nem volt kipró-
bált, igazolt eljárás a gyógyításhoz. A szakor-
vosok új szakmákban is helytálltak, az intenzív
Covid-osztályokon nemcsak intenzív terápiás
orvosok dolgoztak, hanem például szemész,
fül-orr-gégész vagy belgyógyász is. A nővérek-
nek, az ápolóknak ugyanúgy új szakterületeken
kellett helytállniuk. Nem hagyták magukra a
betegeiket, akiket érthető módon a családta-
gok sem látogathattak a kórházban. A mentő-
szolgálat éjjel-nappal szállította a betegeket,
közben tesztelések ezreit végezték el. A házi-
orvosok telefonon diagnosztizáltak, s írtak elő
terápiát. A legveszélyeztetettebb helyzetbe a
szociális intézmények kerültek, hiszen ha oda
bejutott egy vírus, a zárt közösségben nagy va-
lószínűséggel sokakat megtámadott. A szociá -

KÖSZÖNET-DÍJAT ALAPÍTOTT A POLGÁRMESTER

Köszönet-díjat alapított és adott át dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere azoknak a szociális dolgo-
zóknak, mentősöknek, s a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház munkatársainak, akik a Covid-19-világjár-
vány idején kimagasló, önzetlen munkát végeztek a győri polgárok érdekében.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

lis szférában dolgozók mindent megtettek az
ápoltak egészsége, élete érdekében.”

Az önkormányzat ünnepélyes formában ismerte
el a járványban szolgálatot teljesítő, kiemelkedő
munkát végző szakemberek munkáját. A díj egy

oklevéllel, s az erre az alkalomra megalkotott ér-
mével járt együtt. Az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény 23, az Országos Mentőszol-
gálat Győri Kirendeltségének 110, a Petz Aladár
Egyetemi Oktató Kórháznak pedig 117 munka-
társa részesült az elismerésben.
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A Rába által vendégháznak és konferenciaköz-
pontnak épített centrumot az ismét állami tu-
lajdonban működő cég nyilvános pályázaton el-
adásra hirdette meg. Tudomásunk szerint lici-
ten, másfél milliárd forintért került az MCC tu-
lajdonába.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Ács Tamás

A Győrben Kishiltonként ismert
Hotel Konferencia a Mathias Cor-
vinus Collegium (MCC) tehetség-
gondozásának győri oktatási köz-
pontja lesz, jelentették be szer-
dán a helyszínen.

AZ ÉPÜLET A MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM TULAJDONÁBA KERÜLT 

TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZPONT 
LESZ A KISHILTON

Az intézményben már az idén szeptembertől
megkezdődnek az oktatási-tehetséggondozási
programok, jelentette be Orbán Balázs, az MCC
kuratóriumi elnöke. Utalt arra, hogy a kollégium
25 éve magánalapítványként kezdte meg mű-
ködését. Az Országgyűlés tavaly a kollégium je-
lentős anyagi támogatásáról döntött. Orbán
Balázs szerint az MCC működése és állami tá-
mogatása abból a felismerésből indult ki: Ma-
gyarországnak nincsenek jelentős ásványkin-
csei, földrajzi adottságai sem kiemelkedőek, így
aztán leginkább a saját tudásunkra számítha-
tunk. Az MCC az idén Magyarországon már 14,
a Kárpát-medence egészében összesen 23 te-
lepülésen rendelkezik méltó oktatási központ-
tal, s több ezer diák kapcsolódik hozzájuk.

Győr iskolaváros, hagyományos nívós oktatá-
si intézményekkel, kezdte beszédét dr. Dézsi

Csaba András, Győr polgármestere. Az itt
megszerzett tudást a diákok szerte a világban
használni tudják, szerencsére közülük sokan
maradnak, vagy visszatérnek dolgozni isko-
lavárosukba. Ezt a tudást speciális ismeret-
anyaggal gyarapítja a Mathias Corvinus Col-
légium, ezért a város nyitottan és örömmel
fogadja az MCC győri letelepedését. Sikerült
megtalálni azt az épületet is, mely Győr köz-
pontjában áll, a saját korában korszerű volt,
átgondolt működési koncepcióval jött létre.
Jelenleg funkciójának jelentős részét azonban
elvesztette, inkább esküvői helyszín, vállalati
találkozóhely, illetve esetenként konferenci-
áknak ad helyet. Most állandó otthona lesz a
tehetségképzésnek, miközben nyitottságát
továbbra is megőrzi, a kollégium mellett al-
kalmanként fontos társadalmi események
helyszíne lehet.

Az MCC vezetői azt ígérték, hogy „költenek is
az épületre”, elvégzik a szükséges felújításo-
kat. Dr. Fekete Dávid, az MCC győri képvise-
letvezetője szerint szeptembertől már mint -
egy száz fiatal tehetség számára nyílik meg
a tehetséggondozás lehetősége. A fiatalok
nyitottak a kezdeményezésre, osztotta meg
eddigi tapasztalatait dr. Fekete Dávid. Hoz-
zátette: a szellemi műhely kínálatába neves
külföldi vendégprofesszorok is bekapcsolód-
nak. Három korosztály számára hirdették
meg a képzést: az általános iskolások közül
azoknak, akik most szeptemberben lesznek
ötödikesek.  A 9–12. évfolyamos középisko-
lásokat, illetve a leendő egyetemistákat is
várják az ingyenes, ám felvételi vizsgához
kötött képzésre. Az MCC honlapján minden
tudnivaló elérhető. 
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SZEMSZ      G

J. Kovács Andrea

EGY VÉRBOL
VALÓK
Egy vérből valók vagyunk. Te itt
Győrben, Fertődön, Békéscsabán, ő
ott Nagyváradon, Korondon, Kassán,
Gútán, Adán, Óbecsén, Nagydob-
ronyban, Munkácson. Akkor is, ha
szlovákul írod a neved, akkor is, ha
román nyelvű a házad tulajdonlapja,
ha ukránul kell beszélned a hivata-
lokban, ha a szülővárosodban nem
tűzheted ki a piros-fehér-zöld zász-
lót, ha vajdaságiként az anyaország-
ban szerbnek neveznek.

Nem tehetsz róla, hogy egykor a
nagypolitika így döntött, s hogy Ma-
gyarország az egyetlen olyan ország
lett Európában, melyet saját népe
határol más államok kisebbsége-
ként. A csonkítás okozta fantomfáj-
dalom azóta sem múlt el, akarva-
akaratlan ott lüktet a maradékban
és a levágott tagokban egyaránt.
Öröklődik is valami rejtélyes módon,
hordozzuk génjeinkben a nemzet
keresztjét. Nekünk ez adatott. 

Egyikünk sem tehet a múltról. De
mindegyikünk tehet a jelenért és a
jövőért.

Te innen, az anyaországból elindul-
hatsz, bejárhatod azokat a területeket,
ahol elszakított testvéreid élnek. Meg-
lásd, örömmel, jó szívvel fogadnak, s te
rájössz, hogy otthonról hazamentél.
Többé nem fogod irigyelni a nekik jut-
tatott forintokat, adományokat. Többé
nem fogsz ellenük szavazni egyetlen
népszavazáson sem. Azt kívánod ne-
kik, amit magadnak kívánnál. 

Ő pedig ott, a határon túl tehet azért,
hogy belakja szülőföldjét, megőrizze
hagyományainkat, beszéljen ma-
gyarul és így nevelje a gyermekeit is. 
Ez a nemzeti minimum, mert egy
vérből valók vagyunk.
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Kósa Lőrinc operatőr és Zalka Lóránt tör-
ténelemtanár több évadosra tervezett
dokumentumfilm-sorozata a Duna bal

partján élő felvidéki települések drámáját, la-
kóinak megpróbáltatásait mutatja be, nem is
akárhogyan. Amit az öregek elmesélnek, a fia-
talabbak eljátsszák. A sorozat a magyar állam
támogatásával készül, a mindössze kéttagú
stábból Zalka Lóránttal beszélgettünk.

Mi a céljuk ezzel a hatalmas gyűjtő- és alkotó -
munkával?
2018-ban Kósa Lőrinc operatőr barátom kere-
sett meg: menjünk végig a Duna bal partján, a
Felvidéken, és kutassunk fel olyan története-
ket, melyek még élnek az emberek szívében, s
azokat meséltessük el velük. 2019 végére el-
készült 12 rész, mely 5 faluról, Csiliznyáradról,
Medvéről, Kulcsodról, Bősről, Kolozsnémáról
szól. Jelenleg Szapon, Bakán, Füssön, Csicsón,
Nagykeszin dolgozunk. Célunk az elhallgatott
történelem, az elfeledett történetek felszínre
hozása, kibeszéltetése. Az elsődleges szem-
pont a hitelesség. Munkánk nagyon sok szálon
fut, elsősorban történelem, de van benne nép-
rajz, helytörténet, szociográfia.

Forgatás közben döntöttünk úgy, hogy az in-
terjúkat játékfilmes jelenetekkel színesítjük,
melyeket helyi emberekkel, amatőrökkel ját-
szatunk el, így a fiatalok saját nagy- és dédszü-
leik történetét mutathatják be. Ezzel is köze-
lebb hozzák a múltat, hiszen Szlovákiában a hi-

SZOMSZÉDOLÓ

vatalos tanrendben nincs szó például a kitele-
pítésekről. Sorozatunk témái: a két világháború
közti szegénység, a II. háború okozta nehézsé-
gek. A kommunista hatalomátvétel következ-
ményei, államosítás, szövetkezesítés. Lakos-
ságcsere, deportálás, kitelepítések. S mivel a
filmsorozat a Duna mentéről szól, természete-
sen nem maradhat ki az 1965-ös árvíz, a
gátszakadás sem. 

Nehéz volt rávenni az embereket a szereplésre? 
Elképesztő, de még mindig él a félelem. Nem
egyszer azt halljuk: „ilyenekről nem kellene be-
szélni, nehogy bajba kerüljünk, nehogy úgy jár-
jak, mint ’46-ban.” Tehát ezek az idős emberek
azóta hordozzák a terhet. A medvei forgatáson
a Duna árterében, nyakig érő aljnövényzetben
futtatott 4-5 fiút Lőrinc, az operatőr kollégám.
Nem sikerült a felvétel, ismétlés újra és újra. Az
egyik srác kibukott és azt kérdezte: ki volt az az
őrült, aki ezt elmesélte? Mondtuk, hogy a te
nagyapád. A fiú megdöbbent, ez az én nagy-
apámmal történt meg? Mintha kicserélték vol-
na, zokszó nélkül folytatta. A nagypapa azóta
már meghalt, de a bemutatót megérte és a fil-
met többször is megnézte.

Sikeresek a filmbemutatók?
A nénik, bácsik, akik beszéltek, kiöltözve ülnek az
első sorban, mögöttük a többiek a hatalmas ve-
títővászon előtt. Mindig telt ház van, pedig az
egyik polgármester azért aggódott, hogy leg-
alább tucatnyian legyenek. Volt, ahol nem fértek
be a terembe, még állóhely sem maradt. Olyan
csönd van, hogy vágni lehetne. Folynak a
könnyeik. Ez a siker, egy közösség katarzisa.

VÍZSODORTA HISTÓRIÁK
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Kósa Lőrinc

Sok víz lefolyt már a Dunán 1920. június negyedike, a trianoni döntés óta.
Az elszakított területeken maradt magyarok és leszármazottaik nemkívá-
natos, másodrendű lakosai lettek az utódállamoknak. Hátrányos megkü-
lönböztetés, meghurcoltatás, zaklatások, kitelepítés, deportálás várt rá-
juk. Két felvidéki alkotó filmet készített a kimondatlan fájdalmakról.
A Vízsodorta históriák első öt része csallóközi településeken készült. 
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TIBORC ÉN VAGYOK
BEDE-FAZEKAS CSABA A HALHATATLANOK TÁRSULATÁNAK TAGJA

a körülöttünk zajló, helytelen dolgokkal szem-
ben. Ebben a kultúrának meghatározó, híd sze-
repe van. 

Hitvallása megjelenik a színpadi szerepeiben is? 
Ez szerencse kérdése is, hiszen gyakran előfor-
dul, hogy az ember olyan szerepet kap, ahol
nagyon ellenszenves figurát kell alakítania.

A Halhatatlanok Társulatának örökös tagjait a nagyközönség választja
ki azon jelöltek közül, akik sokat tettek a magyar kultúráért, művésze-
tért és a társadalomért. A publikum idén a férfi operaénekes kategóriá -
ban a Győri Nemzeti Színház Kossuth-díjas művészét, Bede-Fazekas
Csabát szavazta be a megtisztelő társulatba, az új tagok cipőlenyoma-
tát a Nagymező utcai Budapesti Operettszínház előtti sétányon helye-
zik majd el. Az aktív, 87 éves művész otthonosan mozog a különböző
színpadi műfajokban, elénekelte a zeneirodalom legnagyobb bariton-
szerepeit, és láthatjuk őt prózai művekben is. 

Szívből gratulálunk a megtisztelő címhez! 
Köszönöm, nagyon meglepett engem is,
ugyanakkor boldoggá tett a szavazás eredmé-
nye. Egész életemben a közönségéért dolgoz-
tam, most tőlük kaptam a legnagyobb jutalmat.
Ez óriási értékkel bír számomra. 

„Bede-Fazekas Csaba maga Győr” – fogalma-
zott Szinetár Miklós, a Halhatatlanok Társula-
tának kuratóriumi elnöke. Hogy fogadta ezt a
szakmai méltatást? 

Nagyon megtisztelő. Szinetár Miklóst nagyon
sokra becsülöm, értékes művésznek tartom.
Szavai egybecsengenek mindazzal, amit gon-
dolok erről, fontos, hogy a főváros mellett a vi-
déken alkotó művészeket, művészetet is elis-
merjék. Szeretem Győrt, azt itt élőket, a közön-
séget, érzem a szeretetüket, megvan köztünk
az összhang. 

Rövidebb megszakítással, de mondhatjuk,
hogy 1969 óta állandó tagja a győri színház-
nak. Miért vált ennyire fontossá a kisaföldi
megyeszékhely?  

A város mindig is kedves volt nekem. Édes-
anyám győri lány volt, itt ismerkedtek meg
édesapámmal, a család nádorvárosi lakásában
élek. A karrierem indulása óta mindig olyan fel-
adatokat és megbecsülést kaptam, amelyek itt
tartottak, nem kívánkoztam innen elmenni. Egy
évadot játszottam a debreceni Csokonai Szín-
házban, akkor még nem volt opera Győrött, a
Bánk bánban énekeltem II. Endre szerepét.
Visszajöttem, 1978-ban megépült az új szín-
ház, és ezzel együtt elindult a várva várt opera -
élet. Nem vagyok kalandor természet, szeretek
egy helyben lenni. 

Hűséges a városhoz, a mai napig aktív, meg-
határozó szereplője a magyar kultúrának, a
társadalom számára fontos ügyekben hallatja
hangját. A győri díjak, elismerések közül me-
lyik a legkedvesebb az ön számára? 
Elkényeztet a város, elnyertem a Szent László-,
a Győr Kultúrájáért, valamint a Győr Művésze-
téért díjakat. De mind közül a legmegtisztelőbb,
hogy a város díszpolgára lehetek. Kétszeresen
birtoklom ezt a címet, hiszen szülővárosom,
Sellye is kitüntetett ezzel.  

Értékes és példamutató az a hosszú és tartal-
mas pálya, ami itt helyben, előttünk zajlik, és
ami összefonódik a város nevével. Mi az ön
legfőbb törekvése az életben? 
Lehet, hogy túl teátrális leszek, ez nem más,
mint a szeretet megélése. Törekedjünk arra, ne
legyen bennünk ellenszenv, ne legyen bennünk
gyűlölet, ne legyen bennünk harag. Ha ide el-
jutnánk, olyan szép és egyszerű, boldog éle -
tünk lehetne! Ezen értékek mentén mindig ki-
álltam, és ahol lehetett, hangoztattam is.
Egyensúlyban és harmóniában élek önmagam-
mal, békét kötöttem a világgal, annak ellenére,
hogy nincs jó véleményem róla, de igyekszem
elfogadni, és nem haragot táplálni magamban

Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Marcali Gábor 

NEM VAGYOK
KALANDOR 
TERMÉSZET, 
SZERETEK 
EGY HELYBEN
LENNI



mindig vannak szegények, magukra hagyottak,
akiket nem karol fel a jólét. Az ilyen emberek
keserve nagyon közel áll hozzám. Egyszer egy
kritikus azt írta, „Tiborc én vagyok”. Szebben le-
het, hogy valaki elénekli ezt a szerepet, de át-
éltebben, őszintébben talán senki sem tudja. 

Erkel Ferenc operája mellett Verdi műveinek
összes baritonszerepét is eljátszotta, melyek
a legkedvesebb alakításai? 
Verdi Don Carlos című operájából Posa márki
szerepét nagyon szerettem, ő az, aki az igaz-
ságért, a szabadságért és a barátságért küzd.
Vagy itt van a Traviatából Georges Germont
alakja. Az is egy nagy átalakulás. Egy ember,
aki gőgösen jön be a színpadra, családja, fia
boldogságát és érvényesülését többre tartja,
mint saját érzéseit, és a végén megalázva,
meghunyászkodva távozik. Rájön arra, hogy
más igazság is van, nem csak az, amit ő kép-
visel. A végére egy nagyon szeretni való,
szimpatikus ember lesz belőle. Ezek mind ra-
gyogó alakítások, lehetőségek. 

A mai napig aktív, játszik a Győri Nemzeti
Színház és a Vaskakas Bábszínház kiemelt
előadásaiban. Otthonosan mozog a külön-
böző színpadi műfajokban, ez mindenkép-
pen rendkívüli. 
Igen, ez nem jellemző, nem ismerek olyan opera -
énekest, aki prózát, vígjátékot, operettet és mu-
sicalt is játszana. Nem a kvalitások miatt, hanem
mert az opera egy hangigényes műfaj. Nagy sze-
rencsém volt, hogy mindjárt a pályám elején
szembetalálkoztam azzal az elvárással, hogy
énekeljek, és prózában is szerepeljek, ami egyál-
talán nem volt könnyű. Az első igazgatóm, Vá-
rady György rögtön felismerte, hogy drámákban
is kitűnően tud alkalmazni. A rendezők a mai na-
pig szívesen dolgoznak velem, hála nekik nincs
olyan műfaj, amiben ne léptem volna fel. 
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Puccini Toscájában Scarpiát játszottam. Ezt a
karaktert bűn lenne szeretni, mégis sikerült úgy
játszanom, hogy egy újságíró azt írta, majdnem
tönkretettem a darabot, hiszen nem voltam
egyértelműen ellenszenves. Átsütött rajta a
személyiségem, amitől ez a figura mégiscsak
szeretnivaló lett, hiszen Tosca akár őt is vá-
laszthatta volna Cavaradossi helyett. Végül a

kritikus azzal zárta sorait, hogy az előadás leg-
nagyobb pillanatait Scarpia hozta. 

Véleménye szerint mely bariton szerepe nőtt
mégiscsak össze a nevével?  
A Bánk bánban Tiborc szerepét játszottam a
legtöbbször. Tiborc oly korban élt, amikor nem
volt irigylésre méltó dolga egy parasztnak, de

NÉVJEGY 
Bede-Fazekas Csaba (Sellye, 1933. decem-
ber 25.) Kossuth-díjas magyar operaénekes,
színész, érdemes és kiváló művész, a Halha-
tatlanok Társulatának örökös tagja. Szülő-
városának és Győrnek díszpolgára, számos
városi kitüntetés birtokosa. 1969-től 1974-
ig a győri Kisfaludy Színház tagja volt. Egy
évadot játszott a debreceni Csokonai Szín-
házban, 1975-ben pedig a győri színház ma-
gánénekese lett. Vendégművészként fellé-
pett a Magyar Állami Operaházban, a Mis-
kolci Nemzeti Színházban, a Szegedi Nem-
zeti Színházban és a Szegedi Szabadtéri Já-
tékokon, a világ több operaszínpadán éne-
kelt. 2013 óta a Magyar Művészeti Akadé-
mia tagja. A mai is aktív művészt láthatjuk a
Győri Nemzeti Színház évados előadásaiban,
és meghívott művészként a Vaskakas Báb-
színház kiemelt produkcióiban. 
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Az önkormányzat a Mobility-Győr szakmai
csapata és a Városi Diákfórum közreműködé-
sével hívta életre a kétfordulós vetélkedőt,
melynek célja többek között az volt, hogy kö-
zösen emlékezzenek meg Győr királyi városi
rangra emelésének 750. évfordulójáról. Óriási
volt az érdeklődés,  szép számmal küldték el
kreatív munkáikat a fiatalok, 33 általános és
középiskolai osztály több mint ezer diákja
vett részt a projektben. Kilenc kihívást dol-
goztak ki a szervezők, amelyek mindegyike
Győr történetéhez, mindennapjaihoz, vagy a
diákok életéhez kapcsolódott: készítsék el
Győr kedvenc dalát, táncát; készítsenek inter-

„GYŐR A HÁLÓN: 750 – RAJTA LÓGUNK”

KREATÍV ÖTLETEK, LELKES DIÁKOK
A  „Győr a hálón: 750 – Rajta lógunk” online versenyre beérkezett
pályázatok legjobb munkáit választották ki a városházán tartott
rendezvényen szerdán.

Az Arrabona évszázadai vetélkedősorozat részeként szerdán Szeles Szabolcs alpolgármester sor-
solta ki a Belvárosi Felfedezőtúra leadott menetlevelei közül azt a három szerencsést, akik meg-
nyerték a fordulót. Az ajándékcsomagokat Hajós-Nagy Renáta, Nits Adrienne és a Gárdonyi-iskola
7. a osztályosai kapják.

júkat régóta Győrben élő emberekkel, vagy
épp tegyenek meg az osztályok közösen 750
kilométert és rögzítsék azt. A feladatok kö-
zött szerepelt még Győr digitális diáksza-
kácskönyvének megalkotása, képeslapjának
elkészítése, vagy a város robotjának legyár-
tása. A zsűrizésen részt vett dr. Dézsi Csaba
András polgármester, Szeles Szabolcs és dr.
Pergel Elza alpolgármesterek, Gyurmánczi
Diána táncművész és Kszel Attila Szent Ist-
ván-díjas rendező, író is. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre június 10-én kerül sor, a Raj-
ta lógunk Facebook-oldalán pedig bárki meg-
nézheti a beérkezett pályaműveket.
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MEGYÉNKBEN TÖRTÉNT

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyba
álláshelyeket hirdet:

• TAKARÍTÓ •

• KONHYAI KISEGÍTÔ •

• GONDOZÓ •

• ÁPOLÓ •

• MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ •

• KÖNYVELŐ •
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

AGyőr-Moson-Sopron Megyei Önkor-
mányzat megtartotta újabb felzárkózási

fórumát a Kereskedelmi és Iparkamarában.
Németh Zoltán elnök szerint a felzárkózási és
esélyegyenlőségi program lényege egy me-
gyei szintű koordinációs és konzultációs rend-
szer kialakítása annak érdekében, hogy a fel-
zárkózás-politikai együttműködések ne csak
országosan és helyi, esetlegesen járási, ha-
nem megyei szinten is kialakuljanak és rend-
szeressé váljanak. Az európai uniós projekt
részeként 65 millió forintos támogatásból va-
lósul meg a program, amely 2018 februárjá-
ban kezdődött és 2021. augusztus 1-ig tart.
Németh Zoltán  szerint a pandémia okozta
zárkózottság miatt még nagyobb szükség
van a fórumra, amely közvetít például a civil
szervezetek és a települések hátrányos hely-
zetű lakosai között. 

Megújult a tornaszoba Kisbajcs óvodájában,
de nemcsak bent, hanem az udvaron is tör-

tént fejlesztés. Az intézmény a korszerűsítésre a
Magyar Falu Program keretében kapott támoga-
tást. Simon Róbert Balázs, a térség országgyű-
lési képviselője a felújítások avatásakor elmond-
ta, Kamocsai Sándor polgármesterrel közösen
tettek azért, hogy ez a beruházás megvalósul-
hasson. A legnagyobb eredménynek azt nevezte,
hogy a falu fejlődik, a település lakosságszáma
lassan eléri az ezer főt, az óvodások létszáma
pedig az 50 főt. Kamocsai Sándor polgármester
hozzátette, a felújítással egy álom vált valóra,
amit még 2015-ben kezdtek dédelgetni. A tá-
mogatást a település 2019 októberében kapta
meg, a tornaszobára közel 30 millió forintot, az
udvar és az udvari játékok felújítására további 4
és félmillió forintot. Kisbajcs a beruházáshoz 8
millió forint önrészt biztosított. Az ünnepségen
az óvodavezető, Kupóné Bakk Erika jelképesen
átvette a beruházás kulcsát, a gesztussal jelezve,
hogy már a gyerekeké a tér. A legkisebbek ünnepi
műsorral mutatták be, hogy otthonosan érzik
magukat a felújított falak között. 

AKisalföldi Erdőgazdaság a közelmúltban csaknem 300 köbméter, nagyjából 600 tonna ille-
gálisan lerakott szeméttől szabadította meg a kezelése alatt álló erdők egy részét. A társaság

még a tavalyi év végén nyújtott be pályázatot a ,,Tisztítsuk meg az országot!" projekt első üte-
méhez. A társaság nyert a kiíráson, s a közelmúltban be is fejezték a munkát. Ennek eredmé-
nyeként Tét és Ikrény külterületén található hulladéktelepeket számoltak fel. Utóbbi helyszínen
eddig egy hatalmas lerakó működött, ahová főként különféle bontásból származó autóalkatré-
szeket, háztartási gépeket, és egyéb vegyes hulladékot helyeztek el. Azért, hogy az erdőgazdaság
megakadályozza a további illegális lerakást, sekély árkokat alakítottak ki, így járművel nem lehet
már behajtani a területre. Emellett vadkamerákat és sorompókat is kihelyeztek az elkövetők
azonosítása, és a további illegális tevékenység megakadályozása érdekében.

SIKERES A FELZÁRKÓZÁSI FÓRUM

Mintegy 600 tonna szeméttől szabadultak meg környékbeli erdők

Új környezetben játszhatnak 
a kisbajcsi óvodások
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Ötvenegy éves korában elhunyt Szük Norbert festőművész. 
Mindig tiszteltem az eredetiséget, ezért művészetemet „szükrea-
lizmusnak” neveztem el a vezetéknevem után – írja ars poeticájában
Szük Norbert. Fiatalkorában Várady Lajos volt a rajztanára, örök pél-
daképe pedig Salvador Dalí, de lenyűgözték Andy Warhol munkái is.
Saját műveit az ötlet, az érzelem és a benyomás korszakaira külö-
nítette el. Képei pulzáló színvilága miatt a legjelentősebb magazi-
nokhoz is felkérték illusztrátornak. Mindig vonzódott a monumen-
talitáshoz, a festészet formanyelvének forradalmi megújításához.
Akkor is, ha ismerte ennek szakmai kockázatait. Stílusára hatott az
amerikai pop-art, a japán pop-art, valamint – önvallomása szerint
– a Távol-Kelet mágikus formái és figurái. Balin megtanulta a szi-
getvilágból nézni Európát, szembesítette, de nem szembeállította
az ottani és a nyugat-európai festészet sajátosságait.
Egy alkalommal mesélte, hogy a Képzőművészeti Főiskolán –
ahol diplomázott – festő tanárai azt mondták neki: nagyon ér-
dekes a festészete, de túl sok benne a grafikai vonás. A grafi-
kusok pedig úgy jellemezték alkotásait: rajzaiban túl sok festé-
szeti technikát alkalmaz. Ezt a „köztes stíluslétet” mosolyogva
elfogadta, s nem is akart kitörni belőle.
Festett, cikkeket, interjúkat, beszámolókat is írt, s valami egé-
szen különös tehetsége volt a művészetmenedzseléshez.
Számtalan eredeti akció, művészeti esemény, fesztivál, tábor,
utazás fűződik a nevéhez.
Családot alapított, rendkívül sokra tartotta felesége, Dezséry-Szük
Dorottya fotóművészeti alkotásait. Gyermekének nemcsak művé-
szi, hanem emberi példát is mutatott. Szüleivel mindig szoros, erős
érzelmekkel átitatott kapcsolatot tartott. Beteg édesapjának több
tárlatot szervezett, s Szük Ödön halála után sem feledkezett meg
róla. A Triangulum galériában az ő kezdeményezésére nyílik meg
szerdán édesapja fotókiállítása – most már nélküle.
Időközben elveszítette édesanyját is, majd őt is súlyos betegség
támadta meg. A családjával együtt Szentendrén élt, de mindig
győrinek tartotta magát, és sokat jártak ki Balira. Bízott, dolgo-
zott, nem veszítette el az életbe vetett hitét. Családja mellett
Győrnek, a barátainak, az alkotótársainak is hiányozni fog a sze-
mélyisége, a szervezőképessége, a művészete.
Jelentős művész volt, és feledhetetlen ember. Emlékét kegye-
lettel megőrizzük.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

ELHUNYT SZÜK NORBERT
FESTŐMŰVÉSZ 

Szük Norbert már nem lehe-
tett ott az emlékkiállítás
megnyitóján szerdán, beteg-

sége leküzdötte őt az előző napon.
Így az esemény egyben emlékező
búcsú is volt apától és fiától.

„Szomorúan, de ünnepélyesen
emlékezünk apára és fiára e kiál-
lításon” – hangsúlyozta Kálmán
Imre püspöki irodavezető a meg-
nyitón. A Triangulum Galéria
2018 tavaszán nyílt meg, a fotós
azonban ezt már betegsége mi-
att nem láthatta. Életművéből
most a győri önkormányzat és a
Szent László Látogatóközpont
közösen állította össze a tárlatot,
szedte csokorba a fotókat, hogy
bemutassák Győr sokszínűségét
a fényképész lencséjén keresztül
a látogatóknak.

Dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester először barátjáról, Szük
Norbertről  emlékezett meg, arról
a példaértékű művészről, akinek
ars poeticája az volt, hogy „toljuk
az emberek arcába azt, amit lát-

APA ÉS FIA DIADALA
TISZTELGÉS SZÜK ÖDÖN ÉS NORBERT ELŐTT

Szük Ödön fotóriporter születésének 80. évforduló-
ja alkalmából rendezett emlékkiállításra szólt a
meghívó a Triangulum Galériába, melyet festőmű-
vész fia, Norbert kezdeményezett, emléket állítva
ezzel is édesapjának. A sors azonban közbeszólt.

tatni akarunk.” Az utcára vitte a
művészetet, megmutatta tehet-
ségét, beszéltek róla az emberek
és sok művész irigyelte is ezért.

„Szük Ödön, vagy Dönci, Dönci bá-
csi, vagy Ödi – ki hogyan hívta, je-
lenség volt Győrben, amellett,
hogy kiváló fotóművészként, fo-
tográfusként ismertük, jellemző
volt rá, hogy nemcsak meglátta,
hanem gyakran megszervezte a
pillanatot” – fogalmazott a pol-
gármester. „Fontos volt Szük Ödön
számára, hogy amit kiad a kezei
közül, az tökéletesen visszaadja
az érzelmeket, azt, amit ő látott,
és amit láttatni akart a nézővel. A
megyei napilap fotósaként is mű-
vészien adta vissza a hétköznapi
egyszerű eseményeket,  ezen a
kiállításon sok ilyen fotóval talál-
kozunk” – hívta fel a jelenlévők fi-
gyelmét dr. Dézsi Csaba András.
Végül Pió Márta, a fotós egykori
munkatársa, barátja elevenítette
fel a közös emlékeket, sztorikat.

A tárlat július 4-ig, csütörtöktől
vasárnapig 10–18 óra között, az
érvényben lévő járványügyi sza-
bályok betartásával, védettségi
igazolvánnyal látogatható!

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter
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MŰANYAG ABLAK, AJTÓ
REDŐNY, RELUXA
SZÚNYOGHÁLÓ

RÖVID HATÁRIDŐ

INGYENES
FELMÉRÉS
TERVEZÉS

MEGRENDELÉS, BEMUTATÓTEREM:
ETO Park Gyôr, Nagysándor J. u. 31.

Tel.: 06-70/773-0688
E-mail: sagaablak@gmail.com

www.saga-ablak.hu
hétfôtôl péntekig: 9.30—16.30
szombaton: egyeztetés alapján

BONTÁS
BEÉPÍTÉS
TANÁCSADÁS

KIZÁRÓLAG NÉMET ALAPANYAG

GYÁRTÓI ÁRAK

CSATLAKOZZ 
HOZZÁNK! 

Felajánljuk a lehetôséget, hogy csatlakozz hozzánk

BETANÍTOTT MUNKÁRA,
ha rendelkezel gyári tapasztalattal vagy akár pálya-
kezdô vagy. Szeretnél egy dinamikusan fejlôdô
üzemben dolgozni? Célunk, hogy lelkes és tehetsé-
ges embereket alkalmazzunk. Ha hosszú távú mun-
kát szeretnél, elkötelezett vagy és felkeltettük az ér-
deklôdésedet, jelentkezz hozzánk.

FELADATOK: • A darabok ellenôrzése az elôírás
szerint • Munkautasítások betartása • Dobozolás,
csomagolás, egyengetés, utómunkára válogatás

ELVÁRÁSOK: • Alapfokú végzettség • Talpraesett
személyiség • Pontosság, megbízhatóság • 2  mû -
szakos munkarend vállalása

AMIT KÍNÁLUNK: Versenyképes jövedelem kiegé-
szítô juttatásokkal (cafetéria, bejárási támogatás,
munkaerôprojekt) • családias hangulat • barátsá-
gos modern munkakörnyezet • azonnali kezdési
lehetôség • hosszú távú biztos álláslehetôség. 

Munkavégzés helye: Nyúl

JELENTKEZÉS MÓDJA:
E-mail: t.moertel@ksh-rugo.hu
Telefon: 96/513-076

Szent László hermáját Náprági Demeter,
Győr későbbi püspöke hozta magával
Nagyváradról 1607-ben – elevenítette

fel a lovagkirály és Győr kapcsolatát dr. Dézsi
Csaba András polgármester. Felidézte: az
ereklye tisztelete az 1763-as földrengés után
terjedt el városunkban, amikor földrengés
rázta meg a várost, a hívek Szent Lászlóhoz
fohászkodtak, hogy űzze el ezt a természeti
csapást, mentse meg a települést. Nem is ér-
te súlyosabb kár a várost. Ennek emlékére
Zichy püspök elrendelte, hogy június 27-én,
az ünnepi szentmise után hordozzák körbe
Szent László hermáját a városban.

Június 26-án a belvárosból indulva kosztü-
mös, lovas felvonulással kezdődik az idei
Szent László Napok programsorozat. A két
nap alatt az Aranyparton többek között lovas
bemutatókkal, a király életét feldolgozó lovas
színházi zenés show-val, interaktív progra-
mokkal várják az érdeklődőket – mondta Tóth
Szilárd, a Győri Lovas Színház vezetője. 

Újdonság lesz, hogy a lovak mellett tevék és
szamarak is feltűnnek az Aranyparton, vala-

A Szent László Napokat beharangozó hétfői sajtótájékoztatón nyi-
totta meg az idei nyári fesztiválszezont dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester. A lovagkirály június végi ünnepén a kort idéző hangulat-
tal, lovas felvonulással, harci tornákkal, lakomával készülnek a szer-
vezők. Az is kiderült, hogy a nyár minden hétvégéje tartogat progra-
mot a győrieknek és az ide érkező turistáknak. 

A SZENT LÁSZLÓ NAPOKON
A LOVAGKIRÁLY KORÁT IDÉZIK MEG

INDUL A GYŐRI FESZTIVÁLSZEZON

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

mint a négy éve debütált, Szent László életét
bemutató lovas színházi darabban idén is
lesznek új elemek. „A programok célja, hogy
újra átéljük a kort, a gyerekek pedig megis-
merjék, hogyan éltek akkoriban az emberek”
– hangsúlyozta Tóth Szilárd. 

A ma ismert jogszabályok szerint a felvonulás
minden korlátozás nélkül megtartható, az
Aranyparton tartandó programok viszont
csak védettségi igazolvánnyal látogathatók,
a rendezvény helyszínét körbekerítik – erről
Hajtó Péter, a Győr Projekt Kft. üzemeltetési
és kulturális igazgatója beszélt. Azt is el-
mondta, idén először egy kétszáz fős, korhű
lakomát rendeznek, ahová beöltözve várják
majd a vendégeket.   

A győri fesztiválszezon a Magyar Táncfeszti-
vállal kezdődik június 14. és 20. között, majd a
Food Truck Show-val folytatódik június 24–27.
között. A Szent László Napokkal egy időben, jú-
nius 26-án rendezik a Múzeumok Éjszakáját.
Július 9-én és 10-én tartják a népszerű Radó-
szigeti 31! összművészeti ifjúsági programso-
rozatot, majd július 16–18. között a Rotary
Fröccsnapokat. Július 24-én lesz a Hooligans-
és Slade-koncert, július 31-én pedig a VII. Tó-
party várja a kikapcsolódni vágyókat. 
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Agyőri állatkert története hatalmas
mérföldkőhöz érkezett. A park gyűjte-
ményéből eddig hiányzó fajok között

szerepelt az elefánt, ez a kijelentés rövide-
sen múlt időbe kerül, hiszen Bou-Bou, az el-
ső afrikai elefánt, aki a győri állatkert lakója
lesz, már úton van Magyarországra. Meg-
alakulása óta a legnagyobb szabású és költ-
ségvetésű fejlesztési lehetőségét kapta az
állatkert a Modern Városok Program kereté-
ben felépülő elefántbemutatóban. A ház és
a kifutó elkészült, a lakók pedig rövidesen
beköltöznek.

Elsőként Bou-Bou, a 15 éves afrikai ele-
fántbika a La Fléche-i francia állatkertből
érkezik. A hazai állatkerti szakma felké-
szült arra, hogy a föld legnagyobb száraz-
földi emlősét Európát átszelve több ezer
kilométeren keresztül Magyarországra
hozza. A szállítás előkészítése több hóna-
pos munka, melynek tervezése, előkészí-
tése és lebonyolítása öt magyarországi ál-
latkert közreműködésével zajlott. A szállí-
tás előtt győri kollégák kiutaztak Francia-
országba, hogy megismerkedjenek Bou-

BOU-BOU MÁR ÚTON VAN!
AZ ELSŐ AFRIKAI ELEFÁNT GYŐRBEN
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert Bou-val, az érkező elefánttal és az ő gon-

dozási sajátosságaival. A túlméretes szál-
lítmányok szállítására alkalmas kamionon
speciális szállítókonténer kialakítása szük-
séges, melyben az elefánt utazik, illetve
további két konténert helyeznek el, mely-
ben bőséges takarmány, víz és egyéb fel-
szerelés található a többnapos útra. 

A győri állatkert kollégái a Nyíregyházi Ál-
latpark és a Szegedi Vadaspark szakembe-
reitől szereztek előzetes tapasztalatokat az
elefántok gondozásáról. Az állat ládázását
és szállítását egy állatorvoscsapat irányítja
és felügyeli: a Fővárosi Állat- és Növénykert
főállatorvosa, a győri állatkert igazgatója és
állatorvosa, továbbá a nagy testű állatok
szállításában sok éves tapasztalattal ren-
delkező Veszprémi Állatkert igazgatója. A
közel kétezer kilométeres úton a szállítólá-
dában elhelyezett kamera segítségével fi-
gyelik Bou-Bout. Bizonyos időközönként
pihenőt tartanak, ilyenkor ellenőrzik az ál-
latot, megitatják és megetetik.  

Bou-Bou a tervek szerint a hétvégére ér-
kezik Győrbe. Az erről készült képeket az
állatkert weboldalán megtekinthetik az ér-
deklődők. Az állatkertben egyelőre ő még

nem látogatható. Egy hosszabb beszokta-
tási folyamat következik, melyben Bou-
Bou-nak lesz ideje megismerkedni új há-
zával, kifutójával és gondozóival. (x)



2021. június 4. 13

AZ ÉLMÉNYEK NEHEZEBBEN
PÓTOLHATÓK, MINT A MÁSODFOKÚ
EGYENLET MEGOLDÓKÉPLETE 

Közeleg a tanév vége, újra vegyes
időszakot zárnak az iskolák, a diá-
kok lassan bizonyítványt kapnak.
Mi kerül idén az értékelésbe? S
mit visznek magukkal a fiatalok a
jövőbe? Erről kérdeztük Horváth
Pétert, a Révai Miklós Gimnázium
igazgatóját, a Nemzeti Pedagógus
Kar elnökét.

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

tanuláson túl egyéb más közösségi élmények ér-
hetik őket. A közösségben dolgozás alatt szoro-
sabb, lazább barátságokat alakíthatnak ki. A min-
dennapi apróbb élmények, például hogy testne-
velésórán egymásért drukkolnak, a személyisé-
gük fejlődéséhez is sokat hozzátesz. A kirándulá-
sok, színház- és mozilátogatások, a diákigazgató-
választás, a szalagavató, a szerenád, az utolsó
órák nehezebben pótolhatók, mint matematiká-
ból a másodfokú egyenlet megoldóképlete.

Van pozitív hozadéka a helyzetnek a kama-
szokra nézve?
Azoknak, akik picit jobban magukra maradtak,
mert nincsenek testvéreik, kevesebb barátjuk
van, vagy új közösségbe kerültek, például kilen-
cedik évfolyamba léptek, nem tudott kialakulni
az osztályon belül a szorosabb kapcsolat, nekik
nehezebb volt a helyzetük. Ha pozitív dolgot
szeretnék megfogalmazni, akkor talán az, hogy
teher alatt nő a pálma. Az, hogy egyedül kell
feldolgozni tananyagokat elküldött segítséggel,

erősíthetett tanulási kompetenciákat. A gyere-
kek egy részénél erősödhetett az önfegyelem,
de ez nem általános tapasztalat. Akinek korán
kellett kelnie az utazás miatt, ő időt nyert. 

Mit visznek magukkal a végzősök a jövőre?
A végzősök pont a héten búcsúztak el a tanára-
iktól. Nagyon szépen megfogalmazták, minden
nehézség ellenére úgy gondolják, sokat kaptak,
szép időszak volt az életükben, sajnálják, hogy az
utolsó szakasz így alakult, nagyon hálásak a je-
lenléti oktatásban s a digitális oktatásban tapasz-
talt segítségért is. Bár tényleg sok mindenből ki-
maradtak, ami korábban természetes volt, de
tudták, hogy ez egy ilyen helyzet. Hamarabb el-
múlt az a gondtalan gyermekkor, amikor csak a
tanulásra kellett koncentrálni. Rákényszerültek,
hogy ők osszák be a napjaikat, önállóbban kellett
helytállniuk, ami mindig egy gyorsabb érési folya-
matot eredményez. Ugyanakkor szerte az or-
szágban mindenki érezhette, hogy az iskolák az
erejükhöz képest támogatták a tanulóikat. 

Vegyes élményekkel és tapasztalatokkal teli
időszakon vagyunk túl. Milyen bizonyítványt
kapnak a diákok a tanév végén? 
Nagyon nehéz megállapítani és nehéz általá-
nosságban beszélni erről. A tapasztalataink is
vegyesek a digitális oktatással kapcsolatban.
Vannak olyan tantárgyak, amikben megfelelően
lehet segíteni az online térben, s vannak, amik-
ben nehezebben. Korosztályok szerint is külön-
böző a gyerekek önállósága, így az elsajátított
tananyag is. Ami biztosan mondható – hiszen
túl vagyunk az érettségin –, hogy a végzős év-
folyam jól teljesített. Az, hogy a diákok tudtak
egyénileg és kis csoportokban konzultáción
részt venni, nagyban segítette az eredményei-
ket. Az alsóbb évfolyamon árnyaltabb a kép. A
leendő végzősök között – akik nem matemati-
kából tanulnak tovább – feltettük a kérdést,
szeretnének-e a következő tanévben fakultáció
keretében plusz órában matematikát tanulni,
hogy átismételjék a tananyagot és készüljenek
az érettségire. Szinte mindannyian éltek a le-
hetőséggel. Bízom benne, hogy a következő
évben a tapasztalatokra támaszkodva nem fog
gondot okozni a továbbmenetel.

Számolnak azzal, hogy jövőre is át kell térni di-
gitális oktatásra?
Azok az iskolák járnak el a legjobban, amelyek
felkészülnek rá. Remélem, hogy a járványhely-
zet nem lesz olyan súlyos, maradhat a jelenléti
oktatás, vagy ha nem, akkor csak rövidebb idő-
re akasztaná meg a digitális oktatás, s nem
minden évfolyamot érintve.

Hogyan dolgozták fel a kamaszok a megválto-
zott helyzetet?
A gyerekeknek szükségük van egymásra, szüksé-
gük van egy olyan keretre, mint az iskola, ahol a



2021. június 4.14

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

Amikor egy ember elindul az életben, csa-
ládot alapít, nem úgy tervezi, hogy annak
nehézségeivel egyedül kell megbirkóz-

nia. A sors viszont felülírhatja a terveket, bárki
sodródhat olyan helyzetbe, hogy mások támo-
gatására szorul. Fontos tudni, hogy ilyenkor is
van kihez fordulni; több szervezet dolgozik
azért, hogy kapaszkodót, segítséget nyújtson
a rászorulóknak – mondta Rákosi-Tóth Rita, a
Család- és Gyermekjóléti Központ Győr igazga-
tója. Kifejtette, feladatuk az is, hogy összekötő
szerepet vállalnak fel a segítséget kérők és az
adományozók között.

A babamamatudakozo.hu és az Anyák az Anyá-
kért Alapítvány közösen szervezett adomány-
gyűjtést azzal a céllal, hogy baba-mama cso-
magokat juttasson el olyan édesanyáknak, aki-
ket várandósan hagytak magukra. A babama-
matudakozo.hu ügyvezetője, Huber Katalin el-
mondta, minden megyei jogú városba visznek
22 termékből álló ajándékcsomagot, ami az
életkezdésben segít a szülőnek. Győrben 3 cso-
magot adnak át a Család- és Gyermekjóléti
Központ Győrön keresztül.

A város vezetése a Család- és Gyermekjóléti Központ közreműködésével többek között azért is dolgozik,
hogy segítse a nehéz helyzetbe került családokat, a veszélyeztetett gyerekeket, támogassa a segítség nél-
kül maradt egyedülállókat. 

SEGÍTSÉGET KAPNAK 
AZ EGYEDÜL MARADT ANYÁK

Az átadón dr. Pergel Elza alpolgármester rámu-
tatott, egy új élet érkezése a világ legszebb pil-
lanata, erre a csodára azonban árnyékot vet, ha
a boldogságban egy anya egyedül marad. „Ab-
ban bízom, hogy kevesen lesznek, akik erre rá-
szorulnak, hiszen egy család úgy teljes, ha ab-

ban apa és anya egyaránt jelen van. Ha valami-
ért ez nem lehetséges, akkor kapjon meg az
édesanya minden segítséget. Ennek egyik for-
mája lehet egy ilyen ajándékcsomag is, amiért
nagyon hálásak vagyunk a rászorulók nevében”
– hangsúlyozta dr. Pergel Elza.



2021. június 4. 15

Tisztelt Gyôri Lakosok,
Vállalkozások 
és Civil Szervezetek!

Gyôr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata elkészítette Gyôr város
klímastratégiájának tervezetét. A
stratégia tervezetében meghatá-
rozásra kerültek a klímaváltozás
kedvezôtlen hatásait enyhítô és
az azokhoz történô alkalmazko-
dást segítô célok és intézkedé-
sek, amelyeknek a megvalósítá-
sa hozzájárul Gyôrben a klíma-
változás kezeléséhez.

A klímastratégia tervezete elérhetô
a www.gyor.hu honlapon.

Várjuk a lakosság, a helyi vállalko-
zások és a civil szervezetek véle-
ményét, észrevételeit Gyôr klí-
mastratégia-tervezetével kapcso-
latban a klimavedelem@gyor-ph.hu
e-mail-címen 2021. június 30-ig.

Gyôr Megyei Jogú Város klímastra-
tégiája a „Helyi klímastratégia ki-
dolgozása és a klímatudatosságot
erôsítô szemléletformálás megva-
lósítása Gyôr városában” címû,
KEHOP-1.2.1-18-2018-00007 azo-
nosítószámú projekt keretében
készül el.

Gyôr Megyei Jogú Város

KLÍMA-
STRATÉGIÁJA

Az Aranyalma Mesekert egy tanösvény-
szerűen végigjárható élményprogram,
amit meseterápiás szemlélettel alakí-

tottak ki. A sétaút a fűszer- és gyógynövé-
nyeket termesztő biokertészet területén vezet
körbe. A különböző állomásokon – amik közötti
barangolást mesés térkép segíti – elsősorban
helyi népmeséket, és azokhoz kapcsolódó játé-
kos feladatokat rejtettek el. Az élőszavas mese
összekapcsol, minőségi együtt töltött időt biz-
tosít. Így nemcsak fizikailag járunk be egy me-
seösvényt, hanem belső utazásra is indulunk
magunk és egymás megismerése felé. A mesék
ráébresztenek, hogyan nézzünk szembe sárká-
nyainkkal, felfedezhetjük általuk erősségeinket,
a bennünk rejlő varázserőt, s segít megfogal-
mazni kívánságainkat is. A birtokon lehetőség
adódik a természettel való találkozásra is, meg
lehet figyelni a helyi élővilágot: a termesztett
növényeket, a természetes növénytakarót, az
áthaladó patakot és az itt élő állatokat.

Az Aranyalma Mesekertet Sudárné Boros Er-
zsébet, a birtok háziasszonya Mátai Enikő
meseterapeutával közösen álmodta meg.

BEJÁRTUK AZ ARANYALMA
MESEKERTET
Kincseket kerestünk, s találtunk a győrújfalui Sudár Birtokon 
kialakított mesevilágban. 

Mátai Enikő azt vallja, „a mesékben ott a szép
és az igaz, a mese sokszor maga a valóság.
Tisztán, egyszerűen és mégis tűpontosan ad-
nak útmutatót az emberi lélekhez. A mesék
varázserővel bírnak, ősi bölcsességek vannak
elrejtve bennük, amelyek igazi iránytűként
szolgálhatnak az élethez.”

Az Aranyalma Mesekert létrehozásában a
noszvaji Meseút vezetője, Tátrai Vanda volt
a helyiek szakmai segítsége. Az alapkon-
cepció a noszvajihoz hasonló, a program
mégis egyedi, a helyi adottságokhoz, miliő -
höz lett igazítva. A Sudár Birtok egy hagyo-
mányos értékrenden alapuló, modern csa-
ládi gazdaság, ahol a több mint hathektáros
területen a szántóföldi növénytermesztés
mellett fűszer- és gyógynövényeket ter-
mesztenek.

Az állomásokat nagy gondossággal javarészt
Mátai Enikő készítette. Ezek kézzel festett és
berendezett házikók, aminek lakatját nyitva
elénk tárul egy új világ. 

A program előzetes bejelentkezés alapján lá-
togatható. Időpontot foglalni telefonon vagy
a mesekert Facebook-oldalán lehet.

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter
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Óriási divat lett a kézműveskedés, a hobbi
vagy akár a hivatásszerű népművészeti
tevékenység. Izgalmas sokszínűség jel-

lemzi a mai népművészeket, a tradicionális
népművészeti elemek új irányokkal és modern
anyaghasználati eljárásokkal társulnak.

Hódítanak a magyar motívumok is, és most
már nemcsak a terítőkön, hanem akár egy stí-
lusos miniszoknyán, egy telefontokon vagy egy
kávéscsészén is – erről Tóth Ildikó kékfestő, az
idén húszéves Kisalföldi Népművészek Egye-
sületének titkára beszélt lapunknak a hétvégi
szülinapi ünnepségük kapcsán. Az egyesület
tagjai között néhányan már az alapításkor jelen
voltak, a kéttucatnyi alkotóból mára több mint
hetven tagja van a szervezetnek, a kisalföldi ré-
gióban alkotó, a magyar népművészetet nap-
jainkban is művelő mesterek, népi iparművé-
szek, a népművészet mesterei és a népművé-
szet ifjú mesterei.

A népművészetből táplálkozó tárgyalkotó moz-
galom erejét mutatja, hogy az elmúlt években
újonnan készített minőségi tárgyaknak nagy
keletje van a különböző kiállításokon, vásáro-
kon. Nagyon fontos, hogy ezek a tárgyak a 21.
századi életmód minden területén hasznosít-
hatók. Az is észrevehető azonban, hogy ezáltal
a népművészet elindult az iparművész irányá-
ba, mivel a régi motívumok szerepelnek az új
használati tárgyakon. A tagok között a csipke-
készítőtől a fazekason, a csontfaragón át a
gyöngyékszer-készítőig sokféle alkotó megta-
lálható, van, aki kenyérkeresetként, van, aki
hobbiból munkálkodik. Az alkotók szebbnél

DIVAT A MAGYAR NÉPMŰVÉSZET

HÓDÍTANAK A KISALFÖLDI MESTEREK
Szerző: Földvári Gabriella
Illusztráció: O. Jakócs Péter

szebb tárgyakkal lepik meg rajongóikat, leendő
vásárlóikat, többek között lakástextilekkel,
szőtt, hímzett és varrt dolgokkal, viseletes ba-
bákkal, bútorokkal, kerámiákkal, hangszerek-
kel, lószőr- és gyöngy ékszerekkel, szalmából
font ajándékokkal, fonott kosarakkal, cserép-
kályhával, bőrből készült, valamint számos
más használati és dísztárgyakkal. A nagyobb fi-
gyelem azonban azok felé fordul, akik bekerül-
tek az Értéktárba, vagy a szellemi kulturális
örökség nemzeti jegyzékbe – hangsúlyozta a
kékfestő.  

„Célunk a népművészet, a kézműves tárgyal-
kotás hagyományainak, szellemi értékeinek,
technikai tapasztalatainak felelevenítése, a
korszerű művészeti formanyelv kialakítása, a
hagyományok ápolása, az értékek újraélesz-

tése, az aktív, alkotó népművészek érdekkép-
viselete” – emelte ki Tóth Ildikó. A szakember
arról is beszélt, hogy a fiatalok is egyre inkább
érdeklődnek a kézműves mesterségek iránt,
a tagok saját gyermekei mellett, például a
Mester és tanítványok pályázatán öt győri
kézműves fogad fiatalt, hogy kinevelje az
utánpótlást.

Legközelebb szombaton, a Kult utcában, a Ki-
rály utcai rendezvényen találkozhatunk a Kisal-
földi Népművészek Egyesületének tagjaival,
majd az augusztus 20-i fővárosi Mesterségek
Ünnepén vesznek részt, szeptember elején pe-
dig a győri Kenyérfesztiválon mutatkoznak be
közösen. A közelmúltban elhunyt dr. Marton
Lászlóné csipkekészítő tiszteletére pedig em-
lékkiállítást rendeznek idén.
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Agyőri street food-rajongókat nem köny-
nyű megszólítani. Rajcsányi Péteréknek
viszont majd' tíz évvel ezelőtt nemcsak

hívni, hanem megtartani is sikerült őket. A fo-
lyamatos fejlődést a minőségi alapanyagokból
elkészített, fantáziadús dönerek biztosították,
s hogy a fiúk nem ismertek lehetetlent: dolgoz-
tak reggeltől estig, terveztek, alkottak, beszél-
gettek, kóstoltattak, ha kellett, hozzáadtak, ha
kellett, elvettek, és nem féltek fejlődni. Így vál-
tak fogalommá a vendéglátásban. 

2021-re olyan mérföldkőhöz érkeztek, amelyre
már régóta igény mutatkozott. Ehhez kellett Raj-
csányi Peti  rajongása a gasztronómia iránt, a tra-
dicionális török ízek ötvözése a magyaros ízvilág-
gal, a folyamatos megújulni vágyás, valamint
hogy soha nem engedtek a minőségből. Így nem-
rég a Peti's egy  hatalmas vendégtérrel bővült, a
Baross és  Király utca sarkán. A régi BÁV-üzlet te-
rületén alakították ki a grandiózus, több mint 200
négyzetméteres területet, ahol lehetőség adódik
a helyszíni, kényelmes fogyasztásra, egyelőre a
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

ELKÉPESZTŐEN SZÉP HELYET NYITOTTAK A BAROSS ÉS KIRÁLY UTCA SARKÁN

BENÉZTÜNK A PETI’S KITCHEN&BAR-BA

A Baross úti Peti's Döner közel tíz éve kényezteti már a győrieket a
kínálatával. Idén szintet léptek, s életre hívták a Peti's Kitchen&Bart,
ami új távlatokat nyit a Peti's-féle vendéglátásában. Eddig erősen
ajánlottak voltak, most a kihagyhatatlanra váltottak!

A Peti's Kitchen&Bar tökéletesen megtartotta
Győr barokk hangulatú varázsát, ami nem vé-
letlen: Peti ízig-vérig lokálpatrióta, így figyelt az
épület értékeinek megtartására. A belső fes-
tésnél kiemelték a boltíveket; keveredik az ele-
gancia a lazasággal. Az összhatás családias,
mindenki számára szerethető. A dizájnban a
természetes anyagok dominálnak, letisztult
formában jelen van a kő, a fa, a bőr; mediterrán
növények ölelésében. A dekorációban a győri
városháza is megjelenik: jelezve, hogy aki ide

ellátogat, duplán jó helyen van, mert Győrt és
a Peti's-t is csak imádni lehet!

Erre biztosíték a hatalmas látványpult, ahol a ven-
dégek előtt zajlanak  a folyamatok: a pult ellátását
professzionális háttérkonyha biztosítja, illetve itt
kap helyet az exkluzív italkínálattal feltöltött bár
szekció is. Mostantól a Peti's-ben lehetőség van
koktélok, long drinkek, minőségi borok, sörök és
sütemények fogyasztására is. Így akár baráti, akár
családi rendezvényben gondolkozik valaki, a Peti's
mostantól tényleg az ideális választás, bőven jut
idő a hely adta élvezetekre, s a kulturált szórako-
záshoz esetenként DJ is hozzájárul majd. Nem el-
hanyagolható, hogy a terasz kapacitása is növe-
kedett, így a szabadban is kényelmesen fogyaszt-
hattunk, beszélgethetünk, miközben részévé vál-
hatunk az imádott győri forgatagnak. 

A megújult és kibővült étlapon a közel hetven
étel között bárki megtalálhatja a neki tetszőt,
sőt új szolgáltatásként egészen egyedi vágya-
ink is lehetnek: a képzett és gyakorlott sze-
mélyzet megvalósítja, amit összeállítottunk a
kínálatból. Persze a különféle döner- és szósz-
ízorgiák szerelmeseinek sem kell megrettenni,
minden nagy kedvenc maradt s kérhető a meg-
újult és véglegesen kihagyhatatlan szintre lépő
Peti's Kitchen&Bar-ban. Innentől a cél már csak
a csillagos ég. Petiéket ismerve úgyis megpró-
bálják elérni... (x)

A MEGÚJULT ÉTLAPON 
A KÖZEL HETVEN ÉTEL 
KÖZÖTT BÁRKI 
MEGTALÁLHATJA 
A NEKI TETSZŐT
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MUSZAKI
ELOKÉSZÍTO
Feltétel: 
szakirányú végzettség

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Szakmai 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, il-
letve az e-mail tárgyában tüntesse fel a pályázott munkakör
megnevezését.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivi-
telezési Igazgatósága, valamint Vagyonke-
zelési Igazgatósága munkatársat keres az
alábbi munkakör betöltésére:

´́
´́ ´́

Ahagyományoknak megfelelően június 1-
jén kinyitott Győrben az Aranypart I. és
az Aranypart II. szabadstrand. Bár a má-

jusi időjárás nem fogadta igazán kegyeibe a na-
pozni, fürdőzni vágyókat, a júniusi nyárban még
reménykedhetünk. 

Az előkészítő munkálatok részeként a Győr-Szol
Zrt. koordinálásában mindkét helyszínen többek
között megmetszették a fákat, lenyírták a füvet,
lefestették a padokat és pótolták azok hiányzó
deszkáit. A fürdőzők biztonságának érdekében
kihelyezték a víz mélységét jelző bójákat, vala-
mint a helyszínre szállították az életmentéshez
szükséges csónakot. Ahol kellett, ott pótolták a
hiányzó eszközöket és elvégezték a szándékos
rongálásból adódó feladatokat.

AGyőr-Szol Zrt. megbízásából az idén
már két alkalommal volt biológiai
szúnyoglárva-gyérítés Győrben. A

tevékenység folytatódott, így május 31-
étől június 3-ig, csütörtökig tartott ezen a
héten a földi biológiai szúnyoglárva-gyérí-
tés. A beavatkozás a város közigazgatási
területén a szúnyoglárvák elsődleges te-
nyészhelyeit, az ártereket, folyópartokat,
tavakat érintette. A kezelések nagy része
külterületen történt, de a lakott részeken is
találkozhattak a kijuttatást segítő járművel.

A biológiai gyérítés során egy speciális, bak-
térium alapú készítményt juttatnak a szú-
nyogok tenyészőhelyeire a vízbe. A vízfelü-
letekre járműre szerelt nagynyomású per-

FOLYTATÓDOTT 
A SZÚNYOGLÁRVA-GYÉRÍTÉS

metezővel juttatják ki a készítményt. A kör-
nyezetbarát szer az alkalmazott dózisban ki-
zárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, ártal-
matlan minden más élőlényre. Ez a módszer
a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre nem
alkalmas, csak kifejlődésük előzhető meg, il-
letve utánpótlásuk csökkenthető a lárvák el-
pusztításával. A kezelés kisebb részben tör-
ténhet a város lakott részein, de jellemzőbb
a környező, külterületi vizes élőhelyeken.

A Győr-Szol Zrt. megbízásából a szakembe-
rek folyamatosan figyelemmel kísérik a
szúnyoglárvák és a repülő szúnyogok szá-
mának alakulását. Amennyiben indokolt, a
biológiai gyérítés mellett a földi kémiai be-
avatkozásokat is megkezdi a szolgáltató.

újították, az elektromos hálózatot újrahúzták,
új nyílászárókat építettek be, az öltözőket, vi-
zesblokkokat kifestették, a szanitereket kicse-
rélték, a tető új héjazatot kapott. Az idei sze-
zontól kulturáltabb körülmények fogadják a
strandolókat.

A szabadstrandokon 8 és 20 óra között men-
tőőr felügyeli a területet, emellett illemhely, zu-
hanyzó és öltöző teszi kellemesebbé a kikap-
csolódást. 

A szabadstrand házirendje a biztonság érdeké-
ben előírja, hogy a szabadstrandra tilos motor-
kerékpárral és gépkocsival behajtani, illetve oda
kutyát bevinni. Nem szabad tüzet gyújtani és
üveget a vízbe vinni. A fürdőzőkre és a napo-
zókra nézve veszélyes lehet a vízparton ha-
gyott horog, ezért a szabadstrandok területén
a horgászás is tilos.

A gyerekek is vizeskedhetnek
Gyereknapon, május 30-án újra megnyílt Győrben a Bisinger sétányon található „vizes”
játszótér, melyet a város önkormányzatának jóvoltából először 2013-ban használhattak
a gyerekek. A létesítményt üzemeltető Győr-Szol Zrt. munkatársai elvégezték a szüksé-
ges karbantartási munkálatokat, így a különleges játékok újra rendelkezésre állnak. A
játszótér mindennap 10 és 20 óra között várja a látogatókat. Az eszközök kedvezőtlen
időjárási körülmények esetén automatikusan leállnak. A különleges játszótéren a gye-
rekek különböző, vízzel kapcsolatos játékszerekkel játszhatnak, méghozzá úgy, hogy köz-
ben a víz útját maguk irányítják, a játékokat ők „üzemeltetik”. A játékelemek között ta-
lálhatóak nyitható-zárható zsilipek, ugrálókövek, vízkiemelő spirál, tekerős kút, vízköpő.
Kakashinta, csónak, ivókút és több csobogó, vízköpő, fúvóka teszi még érdekesebbé a
parkot. A terület megfelelő használatát segíti a kihelyezett tájékoztató tábla. A felsze-
relések és a játszótér biztonságát a területet megvilágító kandeláberek és térfigyelő ka-
merák segítik, a játszótér közelében nyilvános illemhely található.

KINYITOTTAK A SZABADSTRANDOK

Az idei év újdonsága, hogy Győr önkormányza-
tának jóvoltából megszépült az Aranypart II-n
található fürdőház. Az épületet kívül-belül fel-



ivóvíz ide, a győrújbaráti hegyekbe. Sok-sok szi-
vattyúállomáson kell mindig feljebb és feljebb
szivattyúzni, mire ide, a hegytetőre felér. 

Az iskolások a győri Forrás Waldorf Általános
Iskola Gimnázium és AMI elsősei, akik a ta-
nulmányi kirándulás szokásos anyaga mellett
most két plusz dolgot is megtanulhattak –
tudtuk meg a gyermekek kísérőjétől, Dobay-
Nagy Annamária tanárnőtől. Egyrészt, hogy
mennyire nagy kincs a víz, másrészt pedig
tudni és merni kell segítséget kérni, ha szük-
ségünk van rá! 

A kicsiknek annyira tetszett, amit most a vízről
megtudtak, hogy Melinda megígérte nekik,
hogy amint lehet, néhány munkatársával elviszi
a Waldorf-iskolába a víziközmű-terepasztalt, és
tart a gyerekeknek egy igazi vizes délutánt.   
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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
pályázott munkakör megnevezését.

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

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

TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO

´́ ´́

´́ ´́

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre
várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály 9024
GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

HEGESZTO
Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás
hegesztő vizsga
Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

FUTÉSSZERELO

CSOSZERELO

´́

´́ ´́

´́ ´́

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ
Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Amit kínálunk:
• bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés
• versenyképes fizetés + cafetéria
• vidékieknek bejárási költség térítése
• szakmai képzések támogatása
• hosszú távú munkalehetőség
• munkavédelmi eszközöket, kéziszerszámokat, 

gépeket biztosítunk.

Bérezés megegyezés szerint

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalat

Ha kevés a víz, minden korty kincset ér.
A kis kulacsokból óvatosan töltöget-
ték egymás kis poharaiba a maradé-

kot, de így egyre több kulacs ürült ki. A Pap-
erdőnél lefelé az első háznál meglátták, hogy
a háziak kint vannak, és az udvart rendezge-
tik. „Hölgyem, tudna segíteni?” – kérdezte a
legbátrabb kisiskolás. 

A megszólított hölgy teljesen véletlenül a Pan-
non-Víz Zrt. ügyfélszolgálati munkatársa, Hajba
Melinda volt. Melinda kiválóan ért a gyermekek
nyelvén, sok-sok gyermekprogramon vett részt
a vízművel. Sorban állás után szépen mindenki
megtölthette a kulacsát. Megtudhatták, hogy
Szőgyéről, a Nagy-Duna partjáról érkezik a friss

HÖLGYEM, TUDNA SEGÍTENI? 

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

Kisiskolások kirándultak a napokban a győrújbaráti Lila-hegyi kilátó-
hoz. A több havi bezártság után minden perc együttlét kincset ért. Jókat
beszélgettek, viháncoltak, apró lábaikkal fürgén vették az emelkedő-
ket, szinte fáradhatatlanok voltak. Kulacsot és vizet mindegyikük gon-
dosan hozott otthonról. A meglévő készlet azonban hamar elfogyott. 

Munkavégzés helye: Győr
Versenyképes jövedelem 
Jelentkezési határidő: 
2021. június 20.

Szakmai 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 pályázott munkakör megnevezését.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

KERTÉSZMÉRNÖK
Elvárások: • felsőfokú végzettség
• 1-3 éves gyakorlat
• gyakorlatias munkavégzés,
• felhasználói szintű számítógépes ismeret

Előnyt jelent:
• növényorvosi, 
• tervezői ismeretek



Adyvárosi, 2 szobás, 47 nm
es, összkomfortos, távfűté
ses, határozott idejű bérleti
szerződéses, teljesen felújí
tott, csendes környéken lévő,
parkolási lehetőséggel ren
delkező, igényes lakást cserél
ne 5065 nmes, 3 szobás,
határozotthatározatlan idejű
bérleti szerződéses bérle
ményre. Sziget, Újváros, Sá
rás kizárva. (Hirdetésszám:
385)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm
es, összkomfortos, távfűté
ses, felújított, műanyag ab
lakos, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakást
cserélne 5060 nmes, 23
szobás, határozotthatáro
zatlan idejű bérleti szerző
déses bérleményre. Sziget,
Újváros, tartozás kizárva.
(Hirdetésszám: 388)

Adyvárosi, 2 szobás, 68 nm
es, összkomfortos, távfűté
ses, határozatlan idejű bér
leti szerződéses lakást cse
rélne 5055 nmes, 2 szo
bás, határozatlan idejű bér
leti szerződéses bérlemény
re. Sziget, Újváros, Bán Ala
dár utca kizárva. (Hirdetés 
szám: 389)

KIADÓ

Győr, Ifjúság körúton első
emeleti, 2 szobás, bútoro
zott lakás júliustól kiadó.
Érd.: 0630/9577758

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát, felesleges holmit
elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. Érd.: 06
70/8826590

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Tel.:
+3620/5172701

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 0670/384
6557.

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklő
dés telefonon: 0670/564
2280.

EGYÉB

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érd.: 0620/4153873.

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

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

Takarítási akciót hirdet a győ
ri TippTopp mosoda. Takarí
tás, szőnyegtisztítás, mosás,
vasalás. 10%os árenged
mény a megrendelőknek. 06
70/6708268. Győr, Árpád út
53., TippTopp mosoda.

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falap javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Telefonszám: 06
30/3762712

Kárpitozás! Ülő, fekvőbú
torok javítása, áthúzása
anyagválasztással. Ingyenes
felmérés–szállítás. Autók,
robogók kárpitjainak javítá
sa, áthúzása. Érd.: 06
70/8846838

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régiségeket,
hagyatékot vásárolok!  Tel.:
0620/9379671, Németh
Csaba

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

LAKÁSCSERE

Győrrévfalui, határozatlan
szerződéses, 36 nmes, fel
újított, önkormányzati,
nyugdíjasházi lakásomat el
cserélném kisebbre, vidékre
is. Érd.: 0630/3553414.

96/505050

Szigeti, 1 szobás, 42 nmes,
komfortos, határozott bérle
ti szerződéses lakást cserél
ne 23 szobás, határozott
határozatlan idejű, adyváro
si bérleményre. (Hirdetés 
szám: 743)

Belvárosi, 4 szobás 116 nm
es, összkomfortos, teljesen
felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
23 szobás, 5080 nmes,
határozatlanhatározott bér
leti szerződéses bérlemény
re. (Hirdetésszám: 386)

2021. június 4.22

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

SZOLGÁLTATÁS

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

Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás, gyökérkivé
tel, fametszés, rotálás, bozót 
irtás! 0630/4036810;
96/826322

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érd.: 06
70/3636633.

Egyedülálló technológiával nyí
lászárók (műanyag, fa, fém)
tartós szigetelését vállaljuk.
www.huzatmentes.hu +36
30/5209228  

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz, villanyszere
lés. 0630/8720564

Komplett fürdőszobafelújí
tás, átalakítás, burkolás, víz
és villanyszerelés. Érdeklőd
ni lehet telefonon:
0630/8720564

Fűnyírást, fűkaszálást, elha
nyagolt területek megtisztí
tását, fáktuják kivágását,
ágdarálást, tuskómarást vál
lalok Győrben és környékén.
0630/9715932

Kerítések, kapuk, javítása
készítése, lakatosmunkák,
költségkímélő megoldások.
Tel.: 0670/2237957.

Fűnyírást, kertgondozást
kertkarbantartást, kertépí
tést vállalok. Tel.: +36
70/5418154. Email: gyor
kertesz@gmail.com

Ajtók, ajtózárak javítása!
Kültéri és beltéri ajtók javí
tása, vasalat, zárcsere, zár
javítás. 0670/2237957

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Tel.: 0670/245
8931



ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Gyôr-Szabadhegy kedvelt lakópark-
jában eladó amerikai konyhás nap-
pali+3 szobás, 73 nm-es, erkélyes,
emelt szintû fûtéskész. 30-as fôfa lak
15 cm homlokzati szigeteléssel, hang-
szigetelt szomszédelválasztó falak.

Horváth Csilla:
06-70/321-7759

Gyôr-Szabadhegyen épülô társas-
házban eladó ez a 42 nm-es lakás.
Elosztása: nappali+1 szobás. A nap-
paliból nyílik a 4,43 nm-es erkély.
Nyugati tájolásának köszönhetôen
rendkívül világos lakás.

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Gyôrújbaráton eladó ez a 81 nm-es,
amerikai konyhás nappali+3 szobás
ikerház, 295 nm saját telekterülettel.
Tartozik hozzá: nagy terasz, tároló és
két személygépkocsi számára gépko-
csibeálló.

Horváth Csilla:
06-70/321-7759

Gyôr-Szabadhegyen épülô, 52 la-
kásos társasházban eladó ez az 56
nm-es lakás. Elosztása: 2 szoba+
nap pali+erkély. Emelt szintû fûtés ké -
szen kerül átadásra várhatóan 2022
nyarán.

Búza Tímea: 
06-70/425-5590

Gyôrújbarát központjában, de mégis
csendes helyen, új lakóparkban össz -
közmûves építési telek eladó. A 800
nm-es telekre családi ház építhetô
30%-os beépíthetôséggel. Az ár tar-
talmazza a közmû-hozzájárulásokat is.

Horváth Csilla:
06-70/321-7759 Ár: 14,95 M Ft 

Nagyszentpálon eladó ez a 82 nm-
es, új építésû ikerház, 311 nm-es tel-
ken. Elosztása: nappali+3 szoba,
háztartási helyiség, 10,75 nm-es te-
rasszal. A ház 30 cm-es téglából, 15
cm-es szigeteléssel épül.

Budai Mónika:
06-30/640-8794 Ár: 37 M Ft Ár: 43 M Ft Ár: 30,9 M Ft 

Gyôr-Nádorvárosban, 24 lakásos
társasházban új építésû lakások el-
adók. Ez a 31 nm-es, egyszobás la-
kás a földszinten található. Az ingat-
lanhoz 5 nm-es erkély kapcsolódik.
Várható átadás: 2021. december.

Budai Mónika: 
06-30/640-8794 Ár: 21,54 M Ft Ár: 24,5 M Ft Ár: 42,95 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen épülô, 52 la-
kásos társasházban eladó ez a 62
nm-es lakás. A 3. emeleten helyez-
kedik el, 2 szoba+nappali+erkélyes.
Az ingatlan megfelel a legújabb ener-
getikai elvárásoknak.

Búza Tímea:
06-70/425-5590 Ár: 33,9 M Ft 

Bízza meg cégünket ingatlana érté-
kesítésével és mi garantáltan 1—3
hónap alatt eladjuk, ráadásul
100.000 Ft-ot elengedünk a jutalék-
ból. Az akció 2021. július 15-ig tart.

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

ELAKADT A HITELEK 
LABIRINTUSÁBAN? 

Búza Tímea hitelspecialista: 06-70/425-5590

BÍZZA RÁNK, mi tudjuk a kiutat!
Intézünk ÖN HELYETT mindent, egyedi
kamatkedvezményekkel várjuk!

BABA-
VÁRÓ

CSOK, 
ÁFA

ÉPÍTÉSI
HITEL
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A Moszkva tér Török Ferenc vizsgafilmje, a hazai rendszerváltás és a korszak Budapestjének emblemati-
kus filmes lenyomata, az ezredforduló egyik legnagyobb sikere és ma már kultikus mozija. A felnőtté vá-
lást bemutató filmet június 11-én 21 órától vetítjük a Győrplusz Filmklubban, a Győr+ Televízióban. 

HÚSZÉVES A MOSZKVA TÉR
ÚJABB KULTMOZI A GYŐRPLUSZ FILMKLUBBAN

Török Ferenc a saját emlékeit írta a
forgatókönyvbe, amelyből nem
szerzői, hanem zsánerfilmet ren-

dezett, hitelesen ábrázolta a rendszerváltó
évek akkori 18 éveseit. A filmet autentikus
helyszíneken forgatták, többek között a
cím adó téren, az azóta bezárt Pajtás Étte-
remben vagy a rendező egykori iskolájá-
ban, a Rákóczi-gimnáziumban. A fontos
’89-es történelmi eseményeket, Nagy Im-
re újratemetését, Kádár János halálát a
rendező archív híradók felhasználásával
idézi fel. A filmben látható vonatjegy-ha-
misítás és az érettségi tételek körüli balhék
pedig a valóságban is megtörténtek.

A történet szerint 1989 tavaszát írunk,
az ország változások előtt áll. Petya

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu érettségire készül, most ünnepli 18.

születésnapját. Barátaival a Moszkva
téren találkoznak, hogy bulicímeket
szerezzenek, majd buliról bulira járnak,
végül hajnalban újra a Moszkva téren
vannak egy reggeli hamburgerre, és
hazamennek. A ballagást kaotikus
érettségi követi. Az 1945 utáni törté-
nelemtételeket eltörölték, a magyart
pedig Rojál apja megszerezte. A film
máig érvényes dolgokat mond a felnőt-
té válásról, a rendszerváltásról, és ez
azért nem veszíthet az érvényességé-
ből, mert képes minden korban azt
üzenni a fiataloknak: mindent értek és
ismerlek téged.

Szereplők: Karalyos Gábor, Balla Eszter,
Szabó Simon, Csatlós Vilmos, Réthelyi
András, Jávor Bence, Kovács Zsolt, Béres
Ilona, Pápai Erzsi, Csuja Imre.
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SZEMÉLYGÉPKOCSI-, MOTORKERÉKPÁR-, MOPEDVEZETÔI
TEHERGÉPKOCSI-, NEHÉZPÓTKOCSI-, AUTÓBUSZVEZETÔI-,
GKI-TANFOLYAMOT FOLYAMATOSAN INDÍTUNK!

Az ÁKO; VSM; KK mutatók a www.netcarjogsi.hu honlapon megtekinthetôk

Jelentkezni lehet: Gyôr, Jereváni út 42.

Telefonszám: 96/418-959 • E-mail-cím: gyor@netcariskola.hu
Honlap: www.netcarjogsi.hu

Elméleti képzés tantermi,
illetve e-learning (távoktatás)
formában is választható.
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HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS 
Itt az ideje végre a visszatérő konfliktusaikat rendezni. Amíg nem
beszélik meg mindenkivel, akivel kell, a viták okát, nem is tudnak
előrelépni ebből a helyzetből. Egy váratlan utazás most boldoggá
teheti önöket, ne utasítsák vissza a lehetőséget. Párjukat is vonják
be, ha tudják. Lazítsanak is.

BIKA 
A féltékenység most nagyon tönkreteheti párkapcsolatukat, pró-
báljanak bízni elsősorban önmagukban. Rendezzék lelkükben,
honnan származik önbizalomhiányuk, vonuljanak el egy kicsit.
Munkájukban álljanak ki eredeti álláspontjuk mellett, ne enged-
jenek belőle.

IKREK 
Kissé nehéz hét elé néznek, most minden területen rendezniük
kell, amit eddig nem tudtak megoldani. Párjukkal beszéljék meg
jövőbeni terveiket, ne legyen vita később emiatt. Munkahelyükön
megkérdőjelezik önöket, minden tény önök mellett szól, ne hagy-
ják magukat.

RÁK 
Pozitív hangulatban indul a hetük, próbálják megtartani ezt. Me-
rítsenek annyi erőt, hogy kitartson a hét végéig. Ne figyeljenek
most a külvilág negatív próbálkozásaira, építsék fel inkább önbi-
zalmukat. Párjuk szerencsére önök mellett áll, ez is nagyon sokat
segít most. Legyenek erősek.

OROSZLÁN 
Most minden nehézség és külső akadályoztatás ellenére nagyon
kitartóak tudnak lenni céljaikban. Kellő körültekintéssel véghez is
tudják vinni elképzeléseiket. Ne figyeljenek az irigyeikre, nincs
szükségük arra, hogy gyengüljön önbizalmuk. Lépésről lépésre,
mindent megfontolva haladjanak.

SZŰZ 
Ideje felismerniük, ki áll tényleg önök mellett, és ki csak mondja
ezt. Így sokkal könnyebben vészelik át ezt az időszakot. Ne ve-
gyenek mindent a lelkükre, az irigyeik száma sikereikkel egyenes
arányban nő. Megérzéseik most kitűnőek, ne is kételkedjenek
önmagukban. Tartsanak ki.

MÉRLEG 
Ne rohanjanak, ne kapkodjanak a héten, nem tenne jót ez sem
idegrendszerüknek, sem pedig ügyeik megoldásában nem se-
gítene. Meglepően könnyedén tudják így kezelni a konfliktuso-
kat, ezzel nagy lépést tesznek előre. Fejlesszék magukat, egy
önismereti tréning igazán időszerű lenne.

SKORPIÓ 
A héten senki nem szeretne igazán szóváltásba kerülni önökkel,
éles eszük és szótehetségük nem hagy győzni senkit. Ne riasszák
el párjukat ezzel, ő igazán nem tehet semmiről. Ne vigyék haza a
munkahelyi konfliktusaikat. Ideje párjukkal elvonulniuk pár napra,
pihenjenek, lazítsanak.

NYILAS 
Ne tervezzenek semmi fontosat a hétre, inkább csak asszisz-
táljanak az események mellett. Most érik be eddigi erőfeszíté-
seik gyümölcse, ne szóljanak közbe. Inkább párjukra koncent-
ráljanak jobban, fordítsanak több időt egymásra. Szervezzenek
vidám, érdekes programokat.

BAK 
Kapcsolataik kerülnek előtérbe a héten, próbáljanak minél több
konfliktust, félreértést elrendezni. Próbáljanak kicsivel jobban ru-
galmasnak lenni, ez az önök előnyére válna. Párjuk sem tanácsol
rosszat, hallgassák meg őt is. Ne kapkodjanak, az most nem segít.
Tanácsosabb nyugodtan túljutni ezen.

VÍZÖNTŐ 
Nagyon türelmetlenek lehetnek a héten, már nagyon szeretnének
előbbre jutni feladataikban. Kissé nehezített pályán haladnak, éppen
ezért fontos, hogy szabadidejükben csak olyan dolgokkal foglalkoz-
zanak, ahol kiélhetik kreativitásukat. Otthon ne idegeskedjenek, ez
rontana helyzetükön.

HALAK 
Legjobb lenne, ha a héten elvonulnának pihenni, kiengedni az előző idő-
szak feszültségeit. Ha ezt nem tudják megtenni, akkor is figyeljenek arra,
hogy ne terheljék túl idegeiket. Szervezzenek aktív pihenést szabadide-
jükre, akár párjukkal együtt is. Figyeljenek az étkezésre, gyomrukra.

JÖVŐ HETI

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Péter percek – Gyárváros városrészben Hajtó Péterrel
19:35 Polgármesteri vizit terepen –

Hajszán Gyula önkormányzati képviselővel
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 A gyógyszer és ami mögötte van 
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A Szentendrei-sziget titkai – dokumentumfilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 9. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Építech – házépítők magazinja
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben Hajtó Péterrel
10:10 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:40 Nyugdíjas Egyetem – generációk a családban
11:35 Unió-Régió – magazin
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Konkrét – hírháttér műsor
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 10. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Konkrét – hírháttér műsor
09:40 Zooo+ – állatbarátok magazinja
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Nemzeti örökség világszínvonalon 
11:30 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Egy nap a világ – Tunézia / útifilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Anna és Berci zöld világa 
23:00  Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 11. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Félóra decibel – zenei műsor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Félóra decibel – zenei műsor
11:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konkrét – hírháttér műsor
19:40 Szigetmonostor, a béke szigete – ismeretterjesztő film
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:00 Moszkva tér – Győrplusz filmklub (16)
22:30 Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...!
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 5. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kvantum – tudományos magazin
08:00 Híradó - Győr és a régió hírei
08:25 Gázfröccs – autós magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
10:00  Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:30 Creative chef – főzőműsor
11:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
15:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
16:00 A gyógyszer és ami mögötte van 
16:30 A magyarság totemállatainak nyomában 
17:20 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Konkrét – hírháttér műsor
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
21:00 Egy nap a világ – Azerbajdzsán / útifilm
21:30 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
22:30 Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

JÚNIUS 6. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Nyugdíjas Egyetem – A lovaglás fél egészség
08:00 A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
09:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok 2019
11:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
15:00 Gázfröccs – autós magazin
15:30 Anna és Berci zöld világa 
16:00 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
16:30 Gázfröccs – autós magazin
17:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
18:00 A völgy hangja – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Nyugdíjas Egyetem – légikatasztrófák nyomában
20:00 Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
21:00 Mephisto – Győrplusz filmklub (16)
23:20 Győri7 – heti hírösszefoglaló

JÚNIUS 7 HÉTFŐ   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
07:00 Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
07:30 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
08:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
09:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
11:30 Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 8. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Anna és Berci zöld világa 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Credo – katolikus krónika
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek

JÚNIUS 5-TŐL 11-IG
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A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy Győr 750 Szerencsi mogyorós csoki. Előző
rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.

Afelújítást követően csütörtökön első al-
kalommal nyitotta ki kapuit a Rómer
Ház, annak is a kertmozija.  Ez lesz a nyár

esti filmvetítések helyszíne, ha az időjárás is
engedi. Az I LOVE Mozi az idén húszéves kult-
filmet, a Moszkva teret tűzte műsorra, a vetítés
után a közönség Szabó Simonnal, a film egyik
főszereplőjével találkozhatott. A kertmoziban
június 10-én 18 órától a BP Underground Rock
2. epizódja látható, amely egyfajta korlenyo-
mat, visszahozza a kilencvenes évek életérzé-
sét, a film után a tervek szerint Koltay Anna és
Turán Eszter, a film rendezői lesznek a vendé-
gek. Június 24-én 21 órától az év legédesebb
vígjátékát, a Habot láthatja a közönség, mely
az élet legfontosabb dolgairól mesél: a szere-
lemről, a hazugságról és a jó tejszínhabról.

A Moszkva tér című film vetítésével és közönségtalálkozóval lapzártánk után csütörtökön este megnyílt a
felújított Rómer Ház. A szervezők azt ígérik, a megújult épületben sem változtatnak a megszokott program -
struktúrán, továbbviszik a ház régi értékeit, de újdonságokkal is készülnek.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

KINYITOTT A RÓMER HÁZ

KERTMOZI A BELVÁROSBAN
Folytatódik a RómerKvelle Akusztik programso-
rozat is, elsőként június 19-én Járai Márk lép a
Rómer Ház színpadára. Őt a Halott Pénz éneke-
seként ismerte meg az egész ország, de mostan-
ra a karcos hangú énekes szólóban is az egyik
legkedveltebb egy szál gitáros előadóvá nőtte ki
magát. Szokásához híven egy különlegesen intim
és kedves szettel érkezik Győrbe.

A mozi- és koncertélmények mellett újra lesz-
nek a Szerdák elnevezésű estek, ahol a kísér-
letező, az underground, alternatív programok
kapnak teret, valamint design workshopokat is
terveznek – hangsúlyozta Csurák Erzsébet, a
ház vezetője. A Rómer Ház belső megújítását
követően hamarosan befejeződik a Nefelejcs
köz átépítése is, amely a jövőben rendezvény-
térként is funkcionál majd mobilszínpaddal és
„kerthelyiséggel”. Részletek a Rómer Ház Face-
book-oldalán találhatók. (x)
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Aférfimezőnyben arany-, a női négyes
döntőben bronzérmet szerzett a Szé-
chenyi István Egyetem kosárlabdacsa-

pata a Győrben rendezett Egyetemi és Főisko-
lai Országos Bajnokságon. A rendezvényen már
lehettek nézők is a lelátón, így a hangulat is
méltó volt az esemény rangjához.

Hosszú menetelés után jutottak el a legjobb csa-
patok a négyes döntőig, a hölgyeknél a Testne-
velési Egyetem, a Debreceni EAC, és az egykori
UNI Győr-csapatkapitány, Laklóth Anna vezette
ELTE-BEAC mellett a győri Széchenyi Egyetem
küzdött az elsőségért két napon keresztül. A ha-
zaiak az elődöntőben szoros meccsen kaptak ki
a későbbi győztes TFSE-től, majd a bronzmecs-
csen legyőzték a DEAC csapatát.

A fiúknál a Miskolc legyőzte a Szombathelyt, így a
borsodiaké lett a bronzérem. A fináléban ünnepi
hangulat várta a csapatokat, főleg a Mosonma-
gyaróvár Széchenyi Egyetem MOGAAC játékosait,
akik egy fantasztikus utolsó negyeddel lehajrázták
a Közgáz együttesét, és nyerték a bajnokságot. 

Anévadó Graboplast tizennégy éve szponzorálja a Győri VSE egye-
sületét, és ez továbbiakban sem változik, sőt idén az eddigi évek-
hez képes nagyobb támogatást kap a klub. Az erről szóló doku-

mentumot Jancsó Péter, a Graboplast elnök-vezérigazgatója és Kocsis
Róbert, a GYVSE elnöke írta alá.

Jancsó Péter elmondta, hogy a tavalyi év a pandémia miatt a Graboplast
számára is nehéz volt, ennek ellenére idén nagyobb összeggel támogat-
ják az egyesületet. A cégvezető hozzátette, hogy az éves szerződéskö-
tésekre mindig szeretettel gondol, hiszen ilyenkor személyesen is lát-
hatja a támogatottakat. Jancsó Péter kiemelte, hogy a feltörekvő tehet-
ségeket érdemes támogatni, és reméli, hogy az olimpiára kijutott ver-
senyzők mindent beleadnak majd Tokióban.

Kocsis Róbert, a Győri Vízisport Egyesület elnöke arról beszélt, hogy
szponzorok mellett Győr város és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség támo-
gatása is nagyon fontos. Az elnök elmondta: jelenleg 350 felnőtt és gyer-
mek sportol náluk, tavaly pedig ők lettek a legeredményesebb szakosztály
az országban. A most következő Európa-bajnokságra gőzerővel készül-
nek, ahogy az utána következő tokiói olimpiára is. A GYVSE a jövőben ter-
jeszkedni szeretne, hiszen a jelenlegi területen már nehezen férnek el, ez-
zel kapcsolatban most zajlanak egyeztetések a várossal.

A GRABOPLAST MARAD A FŐSZPONZOR

KÉT ÉRMET ITTHON TARTOTTAK

„Ez egy csoda, három év munkája van benne,
tavaly lefújták a bajnokságot, idén ha már be-
jutottunk ide, meg is akartuk nyerni. Ez a csa-
pat tud hátrányban kosárlabdázni, fantasztikus
tartása van, hatalmas élmény ez nekem és a
játékosoknak is” – nyilatkozta a MOGAAC ed-
zője, Laky Tibor.

A női finálé legjobbjának, vagyis az MVP-nek a
TFSE játékosát, Burján Laurát, míg a férfi döntő
legértékesebbjének a Mosonmagyaróvár Szé-
chenyi Egyetem csapatából Domsitz Mártont
választották. A győri női csapatban Nagy Rebeka
utoljára szerepelt az egyetemi együttesben, a
csapatkapitány mezét visszavonultatták.

Fotó: mozduljra.hu

Fotó: Vig Norbert
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Akorábbi 27-szeres válogatott Klausz
1992 és 1994 között a Rába ETO játéko-
sa volt és 54 mérkőzésen 14 gólig jutott.

Edzőként dolgozott már az NB II.-ben a Sze-
ged-Csanád GA-nál és Cegléden, míg legutóbb
a Budapest Honvéd akadémiáján tevékenyke-
dett. Az UEFA Pro licenszes edző, aki legutóbb
a Budapest Honvéd akadémiáján dolgozott, két
évre írt alá a klubhoz, ahol a támadó futballt
szeretné előnyben részesíteni.

„Nagyon jó érzésekkel érkeztem Győrbe,
ugyanis korábban itt futballoztam a második
Verebes-korszakban. Akkor még nem gondol-
tam volna, hogy egyszer edzőként térek vissza.
Nagyon közel áll hozzám az a stílus, amit a Má-
gussal játszottunk, ezt meg is beszéltem Han-
nich Péter sportigazgatóval. Tény, hogy Vere-
bes József csak egy volt, nem is lesz több, de
azokat a játékelemeket, azt a stílust szeret-
nénk a csapattal játszatni, amit ő alkalmazott.
Tíz évet töltöttem külföldön, ami alatt nem
azért értem el relatív sikereket, mert annyira jó

KLAUSZ LÁSZLÓ AZ ETO ÚJ EDZŐJE
Dobos Barna távozott az ETO FC
Győr NB II.-es labdarúgócsapatának
kispadjáról, a klub a vártnál gyen-
gébb eredmények miatt felbontotta
a tréner szerződését. Az új vezető-
edző Klausz László lett, akivel két-
éves megállapodást kötöttek.

játékos voltam, hanem a mentalitásomnak kö-
szönhetően. Edzőként is azt vallom, hogy azo-
kat a játékosokat kedvelem, akik mentálisan
megfelelően állnak hozzá a munkához, a mér-
kőzésekhez” – mondta Klausz László.

Hannich Péter, az ETO egykori legendás lab-
darúgója, jelenlegi sportigazgatója hozzátet-
te, hogy az elejétől kezdve egy gondolat ve-
zérli, mégpedig hogy a csapat a közönséget
kiszolgálja, és éppen ezért van szükség a tá-
madó futballra.

,,Nagyon sok név nem is volt a fejemben Kla-
uszon kívül, hiszen végignézve azokat az ed-
zőket, akik jelen pillanatban dolgoznak, és
abban a korszakban itt voltak Győrben, ösz-
szesen két szakember van. Bízom benne,
hogy a csapat olyan játékot mutat a jövőben,
ami az ETO nevéhez méltó, ezáltal pedig re-
mélem, rövid időn belül visszakerül az ETO
oda, ahol a helye van, tehát az NB I.-be" –
nyilatkozta az ETO sportigazgatója. Az NB II.-
es csapat június 14-én kezdi meg a felkészü-
lést az új idényre.

A KORONCÓ NYERTE A MEGYEI KUPÁT
Tavaly a koronavírus miatt elmaradt,

idén azonban újra megrendezték a
Keglovich László Megyei Kupa küzdel-

meit. Az amatőr labdarúgócsapatok számá-
ra kiírt, kieséses rendszerű sorozat 2009-
ben indult útjára, és az idei volt a tizenket-
tedik döntő. A 2021-es fináléban az ETO
Parkban a megyei II. osztály Keleti-csoport-
jának bajnoka, a Koroncó KSSZE 4–1-re le-
győzte a megyei I. osztály középmezőnyé-
ben végzett Jánossomorja SE csapatát. A
döntőig hét győztes meccsel lehetett eljutni,
a sorozat első hat helyezettje felkerült a Ma-
gyar Kupa főtáblájára is. Eddig három klub
tudott duplázni a kupa történetében: a Csor-
na, a Mosonmagyaróvár és a Nyúl is két-két
alkalommal nyerte meg a sorozatot, amely-
re idén 122 együttes nevezett a három me-
gyei osztályból. A Koroncó játékosai első al-
kalommal emelhették magasba a serleget.
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Fotó: Vig Norbert
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben részt vevô diákok részére akk-
reditált üzleteinkben gyakorlati munka-
helyet biztosítunk. Jelentkezés a mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail-cí-
men. Az esetleges nyomdai hibákért fe-
lelôsséget nem vállalunk.

Étkezési paprika

Sertéskaraj csont nélkül

Paradicsom 

1099 Ft/kg

1399 Ft/kg helyett

Helyben készített 
grillkolbász

HÉTVÉGI AKCIÓ 06. 04.—06. 06.

899 Ft/kg

349 Ft/kg

AKCIÓ 06. 04.—06. 10.

1699 Ft/kg

Mesés tejföl 20%-os,
850 g, 652,94 Ft/kg

555 Ft/db

659 Ft/db helyett

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l, 378 Ft/l

kartonos ár

189 Ft/db

Az ETO rekordot jelentő, 57 mérkőzésből álló,
2018 januárja óta tartó veretlenségi soro-
zattal büszkélkedhet a BL-ben, ebben az idő-

szakban 49 győzelem és az elődöntővel együtt nyolc
döntetlen a mérlege, hiszen ebbe a rendes játékidő
végeredménye számít bele. Az ETO három ezüst és öt
arany után először nyert bronzérmet a BL-ben, mivel
a négyes döntő 2014-es bevezetése óta mindig to-
vábbjutott az elődöntőből, amikor részt vett a tornán.

A bronzmeccsen az idén nyáron visszavonuló Gör-
bicz Anita háromszor volt eredményes, így 235 eu-
rópai kupameccsen 1313 góllal, a BL-ben 186 ta-
lálkozón 1016 találattal zárta karrierjét, a négyes
döntőkben pedig 57 gólt szerzett. Görbiczen kívül
az orosz Rosztov-Donhoz távozó brazil Eduarda
Amorim és francia Beatrice Edwige az utolsó BL-
meccsét játszotta győri színekben.

„Örülök, hogy legalább a harmadik helyet sikerült
megszereznünk. Támadásban és védekezésben is jól
kezdtük a meccset, ez megadta ahhoz a lendületet,
hogy gyors indításokból könnyű gólokat lőjünk. A tor-
na előtt próbáltam nem gondolni a búcsúra, és csak

Az ötszörös győztes Győri Audi ETO KC bronzérmet nyert a női kézilabda Baj-
nokok Ligájában. A zöld-fehérek az elődöntőben büntetőkkel kikaptak a fran-
cia Brest együttesétől, majd a harmadik helyről döntő találkozón 32–21-re
legyőzték az orosz CSZKA Moszkva csapatát a Papp László Budapest Sport-
arénában rendezett négyes döntő második játéknapján.

BRONZÉRMES A BAJNOKOK
LIGÁJÁBAN AZ AUDI ETO
Szerző: Nagy Roland
Fotó: gyorietokc.hu

a Final Fourra koncentrálni, most viszont furcsa ér-
zés, hogy vége, de jó, hogy győzelemmel zártuk a
hétvégét” – nyilatkozta a Sport TV-nek Görbicz Anita,
aki pénteken a Mosonmagyaróvár ellen játssza pá-
lyafutása utolsó mérkőzését.

„Fantasztikus volt az elmúlt tizenkét év, ezért is sí-
rok ennyit. Nagyon meg akartam nyerni az újabb
BL-címet, de ilyen a sport. Ez most egy szomorú
pillanat, de mindenért hálás vagyok” – mondta az
ETO-tól távozó Eduarda Amorim a tévéinterjúban.

Ambros Martín vezetőedző szerint fantasztikusan
játszott csapata a CSZKA Moszkva ellen. „Tiszteletre
méltó a lányok hozzáállása. Ezúttal a támadójátékon
volt a hangsúly, így sokkal több gólhelyzetet alakítot-
tunk ki” – nyilatkozta a spanyol szakvezető.

A két góllal záró Lukács Viktória felidézte, hogy na-
gyon rossz volt átélni a szombati vereséget, és csa-
pattársai csalódottságát. „Megbeszéltük, hogy ne
hagyjunk magunkban rossz érzéseket azért, mert
esetleg nem tettünk meg mindent. El kell felejteni az
összes fájdalmat, harcolnunk kell a bronzéremért és
győznünk kell. Sosem titkoltam, az volt az álmom,
hogy a BL négyes döntőjében játszhassak. Szebb
lenne az élmény, ha döntőbe jutottunk volna, de bol-
dog vagyok, hogy itt lehettem és részese lehettem
ennek" – nyilatkozta Lukács.




