KARA ÁKOS: GŐZERŐVEL KÉSZÜL
AZ ÚJ ÚT GYŐR ÉS PÁPA KÖZÖTT

N

agy jelentőségű fejlesztés készül Győr
és Pápa között. Olvasóinknak korábban
már beszámoltunk arról, hogy új, településeket elkerülő 2x2 sávos út épül Győr és
Pápa között. Kara Ákos győri, dr. Kovács Zoltán pápai és Gyopáros Alpár csornai országgyűlési képviselő, valamint a térségi települések önkormányzatainak összefogásával régi álom válhat valóra.
Kara Ákos lapunknak elmondta, hogy gőzerővel
készül az új, 2x2 sávos út. „Azt szerettük volna
elérni, hogy biztonságos, ugyanakkor gyorsabb
közlekedést lehetővé tevő útfejlesztés valósul-

jon meg. Ez az új, 36 km hosszú
út jelentősen lerövidíti a menetidőt Győr és Pápa között, és sokkal
szorosabbra fűzi a megyeszékhely és a
térségi falvak életét is.
A győri országgyűlési képviselő emlékeztetett
arra is, hogy az M1-es autópálya 83-as csomópontjainál megépült körforgalmak is sokkal biztonságosabbá tették a közlekedést. Az itt megépült, 2x2 sávos útszakasz pedig gördülékenyebbé és biztonságosabbá tette a városból
való ki- és bejutást. A 2018-ban átadott fej-

lesztésénél
folytatódik
a most épülő új út
megvalósítása.
Kara Ákos azt is hozzátette,
hogy azt szeretné, ha a mostani
M1-es autópálya 82-es csomópontjainál elinduló tervezési folyamatnál mintának használnák az úgynevezett Metro-csomópontnál megvalósított
átépítéseket, hiszen megkedvelték az autósok
és minimálisra csökkentette a balesetek számát. „A döntés majd az útügyi szakembereké
lesz, de országgyűlési képviselőként minden fórumon hangsúlyozom ennek az útfejlesztésnek
a fontosságát és szükségességét is.”

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP

B

rassói diákok juthatnak száz ingyenes ösztöndíjhoz digitális és informatikai ismeretek képzésére. Június 23-án olimpiai és
paralimpiai napot tartanak Colmarban. Közel 21
helyszínen mintegy 30 egyesület kínálja fel a látogatóknak, hogy fedezzék fel sportágukat. A dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum galériája napjainkban gyönyörű színekben pompázik. Akinek
kedve támad, látogassa meg a Nagyszombati kerület nem hivatásos képzőművészeinek a XXIV.

Képzőművészeti Spektrum címet viselő tárlatát,
ahol a legjobb alkotások szerepelnek. Erfurt búcsút vesz Dhakijától és Maylától, a két nőstény
zsiráftól, akik elhagyják az erfurti állatkertet. Az
intézkedésre állatvédelmi okokból volt szükség.
Ingolstadtban hétfőn reggel megnyílt az első ifjúsági parlament választási hete. Nyizsnyij Novgorodban tíz nemzeti csoport vett részt a nemzeti kultúrák fesztiválján, amelyet Oroszország
napján rendeztek meg. Poznan legfiatalabb lakói

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

nem fognak unatkozni a nyári hónapokban. A
Poznan Sport és Rekreációs Központok elindították a regisztrációt a nyári táborokra. Június 26-án
indul a sindelfingeni biennálé, délután négy órakor kezdődik majd a varázslatos nyitóünnepség.
Zajlik a wuhani Sárkányhajó Fesztivál, amit nagyszabású gálaműsorral nyitottak meg június 12én. A városban a fesztivál rengeteg turistát vonz,
így Wuhan bekerült az ország 10 legnépszerűbb
turisztikai célpontja közé.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Rézötvözetből készült, 29,5 milliméter átmérőjű, majdnem 10 grammot nyom és 750 forintot ér. Hétfőn délután hivatalosan is bemutatták a sajtónak Győr város hivatalos pénzérméjét, a valódi fizetőeszközként is használható győri forintot. Felhasználni azonban nem érdemes, hisz az érme többet ér a névértékénél…

BEMUTATKOZOTT A VÁROS PÉNZE
Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor

„Az ötlet tőlem származik, eredetileg három
címletben, tízezer, kétezer és 750 forintos érméket szerettünk volna nyomatni a Magyar
Nemzeti Bankkal, ám ők csak egyetlen címlet
kiadását vállalták, így úgy döntöttünk, hogy legyen az a 750 forintos” – vallotta a város polgármestere, dr. Dézsi Csaba András.
A jubileumi érmét negyvenezer példányban hozta forgalomba a bank, és ez a tény önmagában
is példátlan, hisz fizetőegységként használható
emlékérmekből általánosan háromezer darabot
szoktak kiadni. A polgármester elmondta, hogy
ebből a kontingensből a város vásárolt, amit arra

SZEMSZ

G

Garamvölgyi Imre

EGY ÉREM ÉRTÉKE
Minden húsz év alatti győri fiatal ajándékba kaphat egy 750 forintos
emlékérmét vagy személyesen a polgármestertől, vagy valamelyik alpolgármestertől. Szép gesztus, hisz erősíti a korosztály kötődését a városhoz.
Az érme díszcsomagolásának rövid
cikkeiből pedig hasznos ismereteket
szerezhetnek a folyók városának történelméből.
A győri forint azonban fizetőeszköz is.
Bárki vehet rajta fagyit, kenyeret vagy
épp egy korsó sört, ám ha ezt megteszi, nagy hibát követ el.

fognak felhasználni, hogy minden győri lakcímmel rendelkező húsz év alatti fiatalnak személyesen a polgármester vagy az alpolgármesterek
ajándékoznak egyet-egyet.
Az emlékérmet Lebó Ferenc szobrászművész
tervezte, előlapján Győr városának kakasa,
hátlapján pedig a 750-es emlékév fülesbástyás logója látható. A város az ajándékérmek
értékének emelésére dísztasakot is készíttetett, ennek belső oldalain a polgármester
ajánlása és az érme technikai adatai mellett
Győr történelmének legfontosabb évszámai is
megtalálhatók.
A város pénze természetesen alkalmas üzleti
fizetésre is, ám a polgármester ezt nem ajánlja
senkinek, hisz az értéke sokkal magasabb 750
forintnál, mint fogalmazott, az érme szimbolizálja azt, hogy különlegesek vagyunk mi, győriek, nem egyénileg, hanem együtt az egész városban élő közösség.

Az internet elektronikus kereskedési
oldalain ugyanis már megjelent az
emlékérem néhány példánya. Kétezer
forinttól kezdődik a kínálat, de találtunk tízezres ajánlatot is.
Az érmének tehát értéke van a numizmatikusok szemében, főleg azért,
mert ritka. A kiadott 40 ezer győri
pénzből a város mellett szemfüles
gyűjtők is vásároltak. Mindössze néhány óra alatt elfogyott az összes.
A győri forintot tehát nem éri meg eladni, felhasználni. Ki kell tenni a polcra,
a vitrinbe, hogy akár több emberöltőn
keresztül emlékeztessen: az Európára
zúduló török árvizet a Rába partján sikerült megállítani.
Az értéke pedig az évek alatt csak
nőni fog...
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Győr királyi várossá nyilvánításának 750. évfordulója alkalmából avatják fel vasárnap a Győr-keresztet a
városháza mellett. Győr várának visszafoglalása örömére és tiszteletére Európa 1598-ban ünnepségeket
szervezett, sok osztrák településen pedig ma is gondozott Raab-kereszteket állítottak. Győr ugyanis
Bécset és a kontinenst is megvédte a török uralomtól, s megmentette Európa identitását, hagyományos
értékeit. A keresztek felkutatásában is tevékenyen részt vevő polgármesterrel, prof. dr. Dézsi Csaba Andrással
beszélgettünk Győr történelmi szerepéről Európa identitásának megőrzésében.

GYŐR-KERESZT ŐRZI A VÁR VISSZAFOGLALÁSÁNAK EMLÉKÉT

MEGVÉDTÜK EURÓPA HAGYOMÁNYOS

ÉRTÉKEIT ÉS IDENTITÁSÁT
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

Korábban a győriek többsége nem is hallott
arról: keresztek állításával köszönte meg
Ausztria elődeinknek, hogy megvédték a hagyományos európai keresztény értékeket, s
megóvták Bécset a törököktől. Ilyen fontos
történelmi tett visszhangja hogyan merülhetett feledésbe?
A győri vár visszafoglalásának története egyáltalán nem merült feledésbe. Sőt, a konkrét haditetteket, hadicseleket pontosan megőrizte a
történelem. A város polgársága pedig színes,
büszke, a mai napig fennmaradó legendát szőtt
köréje a megszólaló vaskakas történetével.
Győr tehát nagyon büszke volt a török sereg
megállítására. Az viszont kétségtelenül igaz,
hogy ennek nemzetközi, kulturális, vallási jelentőségét nem igazán ismertük fel.
Annak ellenére sem, hogy szinte az egész
Európa a győri hadtettet ünnepelte, Bécsben
hősköltemények születtek Schwarzenbergről
és Pálffyról, Ausztria területén pedig Raabkereszteket állítottak köszönetképpen?
Ráadásul II. Rudolf császár rendeletben írta elő
ezeknek a kereszteknek a felállítását. Még a rájuk kerülő szöveget is pontosan megfogalmazták: „Mondassék az Úristennek dicsősség és hála, hogy Győr újra keresztény kézre tért vissza
március 29-én az 1598. évben.” Erről azonban
valóban nem beszélt a szocialista korszak politikája, a dicső magyar múlt felidézése bennük a
nacionalizmustól való oktalan félelmet váltotta
ki. A szocializmus világképében az internacionalizmus jövője szerepelt, a nemzeti, a magyar érdemeket igyekeztek eltitkolni, elhallgatni. A történészek, a levéltárosok persze ismerték a győri
vár visszafoglalásának történelmi jelentőségét
és európai visszhangját, háláját, de a magyar
önismerethez és önbecsüléshez a szocializmus
ideológusai ezeket a tényeket nem engedték
felhasználni. Nem tanították a fiataloknak, de
még a felnőtt győriekhez sem jutott el Európa
hálájának tárgyiasult, emlékező hálája.
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Ön mikor ismerte meg Győr történelmi tettének európai jelentőségét, s mikor szerzett tudomást ezeknek a kereszteknek a létezéséről?
Férfiasan be kell vallanom, hogy polgármesterségem előtt nem volt tudomásom a Győrkeresztekről. Szabó Gyula építész hívta fel rájuk
a figyelmemet. Gyorsan eldöntöttem, hogy ennek fellelhető irodalmát áttanulmányozom, a
kereszteket pedig felderítem. A munkatársaimmal együtt végig is jártuk valamennyit. Érdekes volt látni, hogy mennyire megbecsülik
ezeket a kereszteket, találkoztunk egy helytörténésszel, aki saját települése keresztjének a
történetét meg is írta. Nem elsősorban napi
politikai lehetőséget láttam az egykori keresztállításban, hanem sokkal többet annál. Királyi
várossá válásunk meghatározóan fontos Győr
életében, hiszen árumegállító, adószedési jog

járt vele együtt. Emellett a demokratikusabb
működési forma, valamint a polgárosodás bizonyos elemei ekkor jelenhettek meg városunkban. Például képviselőket küldhettünk a
parlamentbe. Győrnek azonban igazából a vár
adott valódi védelmet. Ennek a sorsa nemcsak
jelképes volt, Magyarország számára a dicsőségen kívül stratégiai szempontból is sokat jelentett a vár visszavétele. Nem is beszélve Európáról, mert ha a török csapatok akadálytalanul eljutnak Bécsig, majd tovább, Európa elveszíti identitását, egész értékrendje, kultúrája
gyökeresen átalakul. Ettől óvtuk mi meg Európát, amely ma sajnos az önkéntes önfeladás
irányába halad. Ez pedig felveti a korábbi történelmi tragédiák, tévedések megismétlődésének a lehetőségét. Ezeket el kellene, s most
még lehetne is kerülni. A győri vár visszavéte-

GYŐR NAGYON BÜSZKE
VOLT A TÖRÖK SEREG
MEGÁLLÍTÁSÁRA.
AZ VISZONT IGAZ, HOGY
ENNEK NEMZETKÖZI,
KULTURÁLIS, VALLÁSI
JELENTŐSÉGÉT
AKKORIBAN NEM
IGAZÁN ISMERTÜK FEL.
lének fogadtatása, ünneplése is arra utal, hogy
Európa fennmaradásának feltétele hagyományos értékeinek, identitásának a megőrzése.
Vasárnap az osztrák és a magyar Raab-keresztek mintájára készült emlékművet avatnak fel a
városháza szomszédságában. Ez az emlékezést
vagy a figyelmeztetést szolgálja? A múlt dicsőségének vagy a jövő veszélyeinek szól?
Illő tisztelet az elődeinknek Győr és Európa
megvédéséért. Emlékezés annak érdekében is,
hogy felismertük Európa hagyományos értékrendjének fontosságát a térség jövőjében. A
felállított kereszt tárgyiasult emléke mindannak, amit a várvédők tettek, megteremtve egy
európai út lehetőségét. Az európai Győr-keresztek történetéről, jelentőségéről egy sok
képpel illusztrált könyvet is írok.
A királyi várossá válásunk 750. évfordulója
tárgyiasult emléke pedig a 750 forintos?
Így van. A Magyar Nemzeti Bank negyvenezer
példányban hozta forgalomba ezt az új fizetőeszközt. A gyűjtők pillanatok alatt elkapkodták.
A város minden 20 év alatti, Győrben állandó
lakhellyel rendelkező fiatalnak ajándékoz egy
pénzérmét, hogy legyen megfogható történelmi
emlékük az elmúlt 750 év jelentőségéről.
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A Kossuth Rádió Országjáró magazinja szombaton élőben, a győri Széchenyi térről jelentkezett. Az ötórás műsorfolyamban bemutatták városunk kincseit, sokszínű kulturális, turisztikai, sport- és gasztronómiai értékeit.

ÉLŐ RÁDIÓS MŰSORFOLYAMBAN MÉLTATTÁK GYŐRT

ORSZÁGJÁRÓ KINCSESLÁDA
A SZÉCHENYI TÉREN

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

A

műsor kezdetére Tóth Szilárd, a Győri Lovas Színház vezetője érkezett beöltözve
lovával, Shakirával a térre, nem kis feltűnést keltve a belvárosban. A temperamentumos spanyol kanca négyévesen került Szilárdhoz, aki hat éve neveli, többek között tüzes,
robbantásos és üldözős jelenetekben is szerepeltek már együtt. Tóth Szilárd beszámolt a június 26–27-i Szent László Napok programjairól
is, kiderült, mintegy nyolcvan állattal érkezik az
Aranypartra, a programsorozat helyszínére. A
lovak mellett láthatunk majd tevét, lámát, szamarat, malacot, birkát. Igazi középkori hangulatot kívánnak teremteni, így a rendezvényen
ott lesz Kassai Lajos lovas íjász világbajnok –
neki köszönhető, hogy hungarikum lett a lovas

íjászat –, valamint a Pusztai Rókák Nomád Hagyományőrző Egyesület, és érkeznek lovagok
Lengyelországból is. A lovagkirály június végi ünnepén, a kort idéző hangulattal, lovas felvonulással, harci tornákkal, lovas színházi show-műsorral és lakomával is készülnek a szervezők.
Természetesen meghívták dr. Dézsi Csaba
András polgármestert, akinek először átadták
az Országjáró Kincsesládáját. A ládika Kőszegről érkezett, az ottani polgármester a város történetéről szóló könyvekkel és egy üveg vörösborral ajándékozta meg politikustársát, a várost. A staféta folytatódott, újabb ajándék került a Kincsesládába. „Győrnek rengeteg kincse
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van, nem férne bele ebbe a ládába. Mi egész
évben ünnepeljük várossá válásunk 750. évfordulóját” – hangsúlyozta a polgármester. Ennek
kapcsán a politikus három emlékérmet tett a
ládikába. Az egyik a Győri Városháza Ezüst Emlékérme, a másik a 750 éves Győr Emlékérme,
a harmadik pedig a Mária Terézia Emlékérme,
amely arra emlékeztet, hogy Mária Terézia
1743-ban szabad királyi városi kiváltságokat
adományozott Győrnek. Az ajándékot a Velencei-tavi Operafesztivál főszervezői kapják. A
polgármester beszélt Győr történelméről, többek között a győri keresztekről. „Született győriként még én sem tudtam arról, hogy miután
a várost visszafoglaltuk a törököktől 1598-ban,
II. Rudolf császár rendelete alapján Győr-kereszteket állítottak Magyarországon és FelsőAusztriában. Ezekkel egész Európa fejezte ki
háláját Győrnek azért, mert megállította az
oszmán birodalom terjeszkedését. Harmincegy
ilyen keresztet kerestünk fel és dokumentáltunk” – emelte ki dr. Dézsi Csaba András.

Az élő rádióműsorban számos ismert győrit
szólaltattak meg, többek között Herkely Ákost,
aki a Győr városi rangjának 750. évfordulójára
tervezett programsorozat szervezője, és aki a
nagyszabású eseményekről szólt. Dr. Horváth
Sándor Domonkos, a napokban megjelent Győri
Képeskönyv felelős kiadója, szakmai gondozója,
a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója a hiánypótló kötetről számolt be, amely
a város emlékműveit, köztéri képzőművészeti
alkotásait, saját épített és természetes környezetüket mutatja be, ezernél több fotóval és
szakszerű leírásokkal. Hajszán Gyulával, a Rába
ETO egykori válogatottjával, önkormányzati
képviselővel többek között a foci-Eb lehetséges
kimeneteléről váltottak szót a rádiósok, Tóthné
dr. Kardos Krisztina, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója a Zichy-palota megújult
nyári programjairól számolt be. Sárai Szabó
Kelemen atya, templomigazgató többek mellett
a győri bencések legújabb projektjéről, a sörfőzde tervezett nyitásáról árult el titkokat.

IGAZI KULISSZATITKOK KERTI SÜTÖGETÉSRE KOVACSICS „KOKSZA” ISTVÁN SÉFTŐL

AZ OTTHONI GRILLEZÉS
ÉS BARBECUE FORTÉLYAI

A nyár a grillpartik és kerti sütögetések szezonja. Kovacsics „Koksza” István,
a Révész étterem séfje olyan fortélyokat árul el, amiknek köszönhetően
tökéletes ízélményekkel gazdag kerti összejövetelt tarthatunk.
Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Ács Tamás

A grillsütő csak pénztárca kérdése
A grillsütők széles kínálata között könnyű elveszni, és tanácstalanul bolyongani akár a világhálón, akár az üzletekben. Fontos szempont vásárlásnál, hogy az anyagi helyzetünk
mennyire szab határt, illetve hogy a grillezést
vagy a BBQ-t helyezzük-e előtérbe. ,,Ha valaki csak grillezni szeretne, annyira nem számít a minőség. Ha inkább a barbecue-t részesítjük előnyben, akkor nem mindegy, milyen
minőségű gépet vásárolunk“ – mondja a séf.
Grillezni akár téglákból kirakott rácson is lehet, a másik véglet a tojásgrill, ami széles
spektrumú felhaszálásának és anyagösszetételének köszönhetően magasabb árkategóriába tartozik.

Sokat számít a faszén fajtája
A faszenek között is széles a kínálat, mind árban,
mind minőségben. A séf az oxigénnel dúsított
brikettet javasolja. ,,A tört és durva faszén nem
megfelelő, mivel nem lehet tudni, hogy mikori.
Ha egy szezont, vagy még többet tárolják raktárban eladás előtt, zárt terű BBQ-zásnál morzsolódik, úgynevezett faszénpor keletkezik, ami képes felgyújtani belülről az egész berendezést. A
felhasználó örül, hogy füstölődik a hús, de mire
kinyitja a gépet, lángol az egész, mivel a faszénpor begyulladt a füsttérben. Ha nem BBQ-zunk,
hanem grillezünk, ott meg a hús minőségén ront
a faszénpor” – árulja el a séf.
A hús ízlés kérdése, a legfontosabb
a frissesség!
A húsnál ízlés kérdése, ki szereti inkább a szárazabb vagy zsírosabb fajtákat. Amit viszont

Friss nyári ételek készülnek majd a
Győr Plusz Televízió vadonatúj gasztronómiai műsorában, a Panírban. Idényjellegű zöldségek, grillezett húsok, saláták és könnyű tészták, erre számíthatnak a nézők. A gyors, tízperces fogásokat Kovacsics „Koksza” István séf
készíti el, aki elsősorban olyan alapanyagokat használ fel az ételekhez,
amelyekhez egyszerű hozzájutni. A tapasztalt konyhafőnök hasznos tanácsokkal is ellátja a főzés szerelmeseit.
Különleges lesz a műsor helyszíne, ami
a Révész Étterem és Hotel melletti víztoronyban kapott helyet, így nemcsak
az ételekben, hanem Győr panorámájában is gyönyörködhetünk.

kerülni kell, azok az előre pácolt húsok és a fagyasztottak. „Nemcsak azért nem választanék
előre pácolt húst, mert ez a szakmám, hanem
mert nem tudom, mit tüntetnek el a pácban.
Sajnos előfordulhat, hogy lejárati idő előtti húst
tartósítanak tovább benne” – hívja fel a figyelmet István. – Sertésnél kiváló választás a tarja,
az oldalas és a csülök is. Marhánál a séf kedvence a marhapofa, amit barna cukros szárazpáccal készít el, és a füstölőben készült vadasmártással egészít ki. Az étteremben a hamburger-húspogácsát telilapon és 100 százalékban
marhahúsból állítják elő. ,,A hamburger-húspogácsát a telilapon szoktam elkészíteni. Magyarországon még kevésbé elterjedt a smashburger, ahhoz is telilap szükséges. A smashburger egy naturális hús, nincs keverve sertéssel. Míg Magyarországon a hamburger-húspogácsát vastagon szokták kínálni, addig a smash
extra vékonyra van kilapítva a lapon, nagyon
gyorsan megsütik, és ebből építenek több réteget. A mi kínálatunkban is szerepel, a rétegek
be vannak olvasztva sajttal” – meséli István.
Gondoljunk a vegetáriánus
vagy vegán vendégekre is!
Ha vegetáriánus vagy vegán vendéget várunk,
akkor zöldségek tekintetében a cukkini, a paradicsom vastagon, padlizsán és a kukorica
szinte minden vendég kedvence lesz. „Egy izraeli barátom mutatta, hogy a padlizsánt
egészben, hámozás nélkül, kormosra kell sütni.
Hámozás után, kikanalazva kitűnő padlizsánkrémet tudunk az asztalra varázsolni. A kukoricagrillezés is sokaknak fejtörést okoz, ennek
is megvan a titka. A jó minőségű kukoricát csuhástul, zöld levelek ölelésében kell felrakni a
grillre” – tanácsolja István.
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Öt Győr-Moson-Sopron megyei vállalkozó került be a száz leggazdagabb magyar közé a vagyon szerinti lista alapján – derül ki az évente megjelenő kiadvány legújabb számából.

´´
GYORIEK
A LEGGAZDAGABB SZÁZ

MAGYAR KÖZÖTT

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó Marcali Gábor

G

azdasági és egészségügyi válsággal kezdődött és folytatódott az elmúlt év – így
kezdi bevezetőjét a szerkesztő Szakonyi
Péter. Értékelése szerint a vendéglátás és a szállodai szektor kapitulált a vírus előtt, de hogy miként hatott más területekre, az még nem derült
ki. „A gazdaságba öntött kormányzati pénzek és
a hitelmoratórium ugyanis tompították és eltérítették a járvány hatásait – itthon és külföldön
egyaránt” – fogalmaz Szakonyi Péter.
A vagyoni listát Mészáros Lőrinc vezeti, őt Csányi Sándor követi, a harmadik pedig Gattyán
György. A győriek közül Paár Attila érte el a legjobb helyezést, ő a 21. leggazdagabb magyar.
Építőipari cégcsoportja, a WHB Group 2020ban is kiemelkedő évet zárt. Az összesített árbevétele meghaladta a 130 milliárd forintot,
ebből a csoport zászlóshajója, a West Hungária
Bau Kft. egymaga 76 milliárdot termelt. Az
eredmény tekintetében a Paár Attila által birtokolt cégcsoport 15 milliárd forintot ért el, ez
5 milliárddal több, mint 2019-ben – olvasható
a kiadványban. A West Hungária Bau a hortobágyi, a győri és budapesti mellett saját tulajdonú telephelyet hozott létre Pakson is. A Lipóti Pékség tulajdonosával, Tóth Péterrel egy
hatalmas sütőipari központot is építenek Hatvanban. Elkezdték a győri ETO Park Élményközpont revitalizációját is. Paár Attila becsült
vagyona 63,5 milliárd forint.
A gép- és buszgyártásban érdekelt Krankovics István 28,4 milliárd becsült vagyonával az 54. helyen áll. A vírusválság ellenére rekordszámú, több
mint 300 buszt gyártottak Mosonmagyaróváron és Győrben. Lapzártakor még folyamatban voltak azok a tenderek, amelyen a Kravtex-Kühne Csoport
több száz busz szállítására pályázott. A társaság tavalyi árbevétele 15 milliárd forint,
adózás előtti eredménye meghaladta a 4,3 milliárdot, a még nem konszolidált adatok szerint.
Az energetikával és agráriummal foglalkozó
ugyancsak győri Gasztonyi Lászlónak és családjának a cége egy napra sem állt le a koronavírus
miatt, egyetlen embert sem kellett elküldeniük, s
a munkaidőt sem csökkentették. Egyre több fel-
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adatot kaptak az élelmiszeripartól és az agráriumból. A család maga is belevágott egy jelentős
biofarm építésébe és működtetésébe Tényőn. Hitel nélküli, több mint 2 milliárdos beruházással állattartó, hús- és élelmiszer-feldolgozó gazdaságot hoztak létre. Tevékenységükbe bekapcsolódik
a mosonmagyaróvári agráripari tudást őrző, fejlesztő győri Széchenyi-egyetem is. A cégcsoport
tavaly 4,5 milliárdos árbevétel mellett 800 millió
forintos adózás előtti eredményt produkált. Ezzel
a 74. helyre került az országos rangsorban.
A hulladékgazdálkodásban érdekelt Horváth fivérek, Ernő és Ferenc becsült vagyona 17,3 milliárd
forint. Cégük, az Alcufer számára nem indult ígéretesen az esztendő, hiszen a stagnáló gazdasági
környezetben csökkentek a megrendeléseik. Az év
második felében azonban megélénkült a gazdaság. A cégcsoport konszolidált árbevétele csökkent
ugyan tíz százalékkal, ám így is meghaladta az 52
milliárd forintot. Árbevétel-arányos nyereségüket
lapzártakor 3 százalékosra becsülték. Csoportszinten 31 telephelyet működtetnek, több mint 700
dolgozóval. Évente átlagosan több mint 650 ezer
tonna újrahasznosítható hulladékot forgalmaznak.
Az országos vagyonlista 82. helyére kerültek.

Megszenvedte a vírusjárványt a vendéglátás
kiszolgálására szakosodott Matusz Balázs,
aki így is felfért a százas listára, igaz, most
annak az utolsó helyére. A Matusz-Vad Zrt.
forgalma elérte a 15 milliárd forintot, az előző rekordévben még 20 milliárdot regisztráltak. A válság kirobbanásakor három nap
alatt 80 százalékot esett vissza a forgalmuk,
az éttermek ugyanis egy csapásra és tartósan bezártak. A Matusz-Vad Zrt. így is meg
tudta tartani munkatársainak kétharmadát.
A jövőben országszerte több mintaboltot
nyitnak, s hangsúlyosabban lesznek jelen a
lakossági piacon.
A kiadó regionális listát is készített. NyugatMagyarországon nyolcmilliárd fölötti vagyonnal rendelkezik Major Péter, Bogisich Ferenc,
Berkes Mihályné, Csitkovics Tibor, Szekeres
István, Czigler Csaba, Turbucz Ádám, Kiss János Jakab, Markovszky György Tamás, Koltai
Péter, Tóth Péter, Bruder Balázs, Varga Lajos,
Farkas Péter.
A kötet több elemzést, interjút és közvélemény-kutatást is tartalmaz.

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
megbízási jogviszonyban
foglalkoztatna

ÁPOLÓ és
GONDOZÓ
munkatársakat.
További információk:
06-96/314-322/152 mellék
Pályázatok benyújtása:
EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.

LIONS DÍJAT KAPOTT

hr@eeszi.hu

KISS JÁNOS
Lions díjat vehetett át a napokban Kiss János Kossuth-díjas balettművész, a Győri Balett alapító tagja és korábbi igazgatója. A Lions
Díj Bizottság egyhangú döntése alapján lett a 2020. évi elismerés
kitüntetettje a táncművészet legendája.
Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó O. Jakócs Péter

A

Lions díjat az a nem Lions-tag, természetes személy kaphatja meg, aki kiemelkedő, országosan ismert, közéleti
tevékenysége során több évtizeden keresztül
személyes munkájával mutatott jó példát a jószolgálatban, a másokon való önzetlen segítésben, megfelelt a cselekvő szolidaritás eszméjének. A díjat 2012-ben adták át először
Magyarországon, azóta olyanok kapták meg,
mint Benkő László Kossuth-díjas zenész, Demján Sándor nagyvállalkozó, Jordán Tamás Kossuth-díjas színművész vagy Katona Klári énekes.

www.eeszi.hu

VIGYÁZAT,
„Teljesen váratlan és hatalmas meglepetés volt
számomra ez a díj, amit szombaton, a fővárosban vehettem át, köszönöm még egyszer mindenkinek, aki méltónak tartott az elismerésre,
ami, mondanom sem kell, nemcsak nekem, hanem a Győri Balett egész társulatának szól” –
mondta a Győr Plusznak Kiss János. „Mi, táncosok a saját művészetünkkel, a tánccal tudunk
csak adni, azzal viszont bármikor szívesen
adunk és ez természetesen így lesz a jövőben
is. Az külön öröm számomra, hogy olyan személyek után kaphattam meg ezt a díjat, mint
az általam igen nagyra tartott Benkő László
vagy Jordán Tamás” – tette hozzá a táncművészet győri legendája.

HÍREK RÖVIDEN

TENORINVÁZIÓ!
musical- és operettgála
2021. július 30., péntek 20 óra

BEZERÉDJ-KASTÉLY

Helyszín:
9012 Gyôr-Ménfôcsanak, Gyôri út 90.

Tenorok: Homonnay Zsolt, Nagy Balázs, Bakos-Kiss
Gábor, Bot Gábor, Derzsi György, Sándor Dávid, Sövegjártó Áron, Kádár Szabolcs János, Kovács Szilárd. Primadonnák: Balog Tímea, Bodnár Vivien, Kecskés Tímea.
Rendezô: HOMONNAY ZSOLT Jászai-díjas színmûvész,
rendezô • Koreográfus: Sándor Dávid • Öltözetek,
style: BT design, Balog Tímea • Kreatív design: HermecziTóth Karolina • Rendezô munkatársa: Radnai Erika
• Mûvészeti vezetô: Pesty-Nagy Kati

A mártírokra és áldozatokra emlékeztek
A mártírokra és az áldozatokra emlékeztek a szerdai koszorúzási ünnepségen Győrben. A rendszerváltás katartikus pillanata volt, amikor Nagy Imre egykori miniszterelnököt és
társait 1989. június 16-án újratemették. Az önkormányzat
nevében Rózsavölgyi László mondott beszédet a Golgotaemlékműnél rendezett eseményen. Az önkormányzati képviselő azt mondta, megtanultuk, hogy hűséges szövetséges
csak egy van, mégpedig saját magunk.

Jegyek a jegy.hu-n elérhetôek
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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HÍREK RÖVIDEN
Tárlaton a győri fotósok

A

Győri Fotóklub Egyesület kiállítással ünnepli meg a 750 éves Győrt. Az Árkádban szerdán megnyílt tárlaton a közel száz
tagot számláló egyesület 52 fotója tekinthető meg. A zsűri 500 képből választotta ki
a legjobbakat, amelyek egyedi módon mutatják be városunkat. A kiállítás június 30-ig
látható a bevásárlóközpontban.

MEGÚJUL A GENERÁCIÓK HÁZA

FEDETT UDVAR, LÁTVÁNYLIFT
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

N

A zöldebb gazdaságért dolgoznak
Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont nyílt a győri Széchenyi István
Egyetemen. A Greenology elsődleges célja,
hogy hatékonyan segítse a hazai gazdaságot a zöld, innovatív és fenntartható átállásban. A zöldinnováció széles körű kutatási spektrumban teszi lehetővé a nemzetgazdasági szinten kiemelt ágazatok
fenntarthatósági átállásának támogatását. A tudásközpont első kutatása az építésgazdaság fenntartható és innovatív továbbfejlesztését szolgálja, ennek eredményeit a központ hivatalos megnyitóján
mutatták be.

10

2021. június 18.

emzedékek nőttek fel az először Úttörőháznak, a rendszerváltás után Gyermekek Házának nevezett, végül a mai
nevét elnyert intézmény, a Generációk Háza Művelődési Központ programjain. Szakkörök, táncházak, gyermekprogramok, táborok, előadások
sokaságának emléke él a győriek szívében. No
meg a jó hangulat, az önfeledt játék, a kikapcsolódás élménye. Az épület felett azonban eljárt az
idő, megérett a felújításra, bővítésre.
A jó hírt dr. Dézsi Csaba András polgármester
jelentette be közösségi oldalán. A belvárosi
épület felújítása pályázati pénzből, mintegy
390 millió forintból valósul meg. A közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező, a Terán Kft.
már átvette a területet. Teljesen megújul a
homlokzat, a tető és az épület fűtési rendszere.
Az udvart lefedik, így egész évben használható
lesz. Az akadálymentesítéssel a mozgásukban

korlátozottak is könnyebben közlekedhetnek
majd. A művelődési központ látványlifttel bővül, a padlástér eddig be nem épített részét kihasználva pedig új foglalkoztatókat alakítanak
ki. A kivitelezés egy évet vesz igénybe.
A város Útkezelő Szervezete felhívja a figyelmet arra, hogy az Aradi vértanúk úti ingatlan
homlokzatán végzett munkák miatt várhatóan
az érintett járdaszakaszokat lezárják. Anyagtárolás és toronydaru igénybevétele miatt szükség lesz az Árpád út úttestére is. Ezzel kapcsolatban útszűkület kialakulása várható.
A Generációk Házának felújítása előtt már távhő- és gázvezeték-cserélési munkákat kezdtek
az Aradi vértanúk útján, valamint az Árpád úton
is. A három munkaterület összefüggése eredményeként a forgalom folyamatos biztosítása
nem mindig lesz megoldható, ez várhatóan
leginkább az Árpád úton lesz tartósan érezhető. Ezért kérik az arra közlekedők fokozott figyelmét és türelmét.

KÖSZÖNJÜK A GYŐR 750 PROGRAMSOROZAT TÁMOGATÓINAK!
Magyarországon egészen kivételesnek számít, ha egy iparvállalat terméke országszerte ismertté tud válni. A győri–mosonmagyaróvári Kravtex-Kühne Csoport 165 éves története
alatt kétszer is képes volt erre. Az 1856-ban alapított Kühne gépgyár termékei generációk
óta a magyar vidék legnépszerűbb munkagépeinek számítanak. Győrből nézve mégis a cégcsoport buszmárkája, a Credobus kelt figyelmet, amellyel ma már szó szerint egy ország
utazik, és amiben megyei emberek százainak egyéni teljesítménye testesül meg.

BUSSZAL VISZIK JÓ HÍRÉT GYŐRNEK
Credobusszal utazik az ország
1999 óta már több mint 2.500 Credobust
gyártottak Mosonmagyaróváron és Győrben. A Kravtex-Kühne Csoport – amely a
Forbes gyűjtése szerint a 21. legértékesebb
magyar vállalat – a legnagyobb és leginnovatívabb hazai buszgyártó. Jelenleg évente
több mint 300 buszt gyártanak és országszerte 600 főt foglalkoztatnak.
A cégcsoport kupola logós buszai nem csak alacsonyabb árfekvésüknek köszönhetik sikerüket.
Konstrukciójuk ultrakönnyű, saját tömegük
ezért tonnákkal alacsonyabb, és sokkal kevesebb üzemanyagot fogyasztanak. Ezzel évente
mintegy 2 milliárd forintot spórolnak az üzemeltetők, nem beszélve a 20.000 tonnával alacsonyabb a CO2-kibocsátásról. A Volánbusz Zrt.
kb. 5.500 darabot számláló helyközi flottájának
ma már 40 százaléka Credobus márkájú.
Az egész megye kiveszi
a részét a gyártásból
A buszgyártásban nemcsak a mosonmagyaróvári és győri üzemek dolgozói vesznek részt.
A megyében többen dolgoznak a buszgyártás ellátási láncában, mint hinnénk. Ma már
behálózzák Győr-Moson-Sopront a Credobus
beszállítói. Több mint 30 megyei vállalkozás
dolgozik együtt a buszgyárral.
A futóművek a Rábánál, a műpadló a Graboplastnál, a szélvédők Sopronban, a

Hirschlernél készülnek. Vámosszabadin és
Győrújfalun laminálják a külső burkolatokat,
Győrújbaráton hajlítják a beltéri műanyagokat. Győrszemeréről gumielemek, Halásziról pneumatikus részegységek érkeznek.
A növekvő volumen miatt olyan tevékenységek is egyre több család megélhetését
biztosítják, mint a kötelező feliratok és matricák gyártása, vagy a függönyök varrása,
amit az Esély Közhasznú Nonprofit Kft.
csökkent munkaképességű dolgozói végeznek Győrben. Minden egyes busz legyártása
körülbelül két, főképp megyei munkahely megőrzését jelenti - ezért
nem mindegy, hány busz készül
náluk, ezért nem mindegy, milyen
busszal utazunk.
Szövetségben
Mosonmagyaróvárral
és Győrrel
A Credobus a Győr750 programsorozat mellett lelkes tá-

„AZ AUTÓGYÁRTÁS
NÉLKÜL MA
KÉTSÉGTELENÜL
A BUSZ LENNE
A LEGJELLEMZŐBB
GYŐRI TERMÉK.”
mogatója számos helyi kezdeményezésnek. Névadója a mosonmagyaróvári MTE
futballcsapatának, a Kühne révén pedig a
mosonmagyaróvári Koncert Fúvószenekarnak. Emellett folyamatosan gazdagodó
gyári múzeumot tart fenn az ipartörténeti
értékőrzés jegyében. A cégcsoport igyekszik aktuális ügyekben is szerepet vállalni:
a járványhelyzetben jelentős adományokat
juttatott mindkét város kórházai és egészségügyi dolgozói számára. (x)
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ÚJBÓL PROGRAMOKKAL VÁRJÁK A SZÉPKORÚAKAT

ARRABONA PIKNIK

Hosszú kihagyás után pikniket tartott klubvezetőinek az Arrabona
Városi Nyugdíjas Egyesület. Az eseményen a vidám társalgás mellett szó volt az elmúlt időszak történéseiről és a jövő terveiről is.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület

A

z Arrabona jövőre lesz húszéves, jelenleg 42 klubot tömörít, az elmúlt két évben 8 szervezete döntött úgy, hogy
megszünteti tevékenységét. Ennek oka
csak részben ismert, a Keksz Nyugdíjas
Klubnak például elfogyott a tagsága. Rákosi
Zsolt elnök először a jubiláns klubokat köszöntötte, akik között voltak olyanok is, akik
több éve működnek, mint maga az Arrabona
szervezet, ilyen a 60 éves Meteor, a fél évszázada alakult Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja, vagy a 30 éves MÁV
Nyugdíjas Klub.
Az elmúlt év tervezett programjai közül a
pandémia miatt csak néhányat tudtak megtartani, volt egészségmegőrző előadás,
sportfoglalkozás, filmvetítés, és megnyitották a XI. Nyugdíjas Alkotók kiállítását.
Az idei tervek egyik fontos eleme egy új iroda
kialakítása, új helyszínen. A tervezett progra-
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mok közül az elnök kiemelte a júliusi asztalitenisz-bajnokságot, augusztusban az Örök Ifjak Fesztiválját, az Országos Dalostalálkozót,
melynek városunk ad otthont, ősszel pedig a
nyugdíjasok köszöntik a 750 éves Győrt. Lesz
kirándulás, bálozás, újra indul a gyaloglóklub,
az időstorna, és megtartják a Nyugdíjas Alkotók tárlatát is.

Marcika nagyon ritka genetikai betegségben szenved. A szakkönyvek
szerint egy a tízmillióhoz az esély
rá. Ő lett az az egy. A négyéves,
csupa mosoly, győrszentiváni kisfiú
testileg-szellemileg súlyosan
sérült, minden tekintetben elmaradt a fejlődésben. Édesapjával,
Papp Gáborral beszélgettünk.

Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

JÓTÉKONYSÁGI ZENÉS GYERMEKMŰSORT SZERVEZNEK A BETEG KISFIÚNAK

MARCIKA ÉLNI TANÍT
Szerző: J. Kopvács Andrea
Fotó: Nyárádi Adrienn

Mikor szembesültek a gondokkal?
Vártuk, hogy megszülessen. Minden vizsgálaton ott voltunk, még arra a fizetős tesztre is elmentünk, ami elvileg a rendellenességek 99
százalékát kiszűri. Az összes lelet negatív lett,
megnyugodtunk. Aztán hirtelen kiderült, hogy
mégis óriási a baj. A 32. heti ultrahang után fél
órával sürgősségi császárral kivették az 1170
grammos kisfiunkat, Marcikát.
Milyen állapotban van most Marcika?
Forog, kúszik és már mutatkoznak a mászás
kezdeti jelei. Ülő helyzetben rövid ideig megtartja
magát. Pépes ételt és speciális tápszert eszik.
Beszélni nem beszél, hangokat ad ki, mosolyog,
örül, észrevesz, megismer bennünket, és minden
embert szeret. Marcika fejleszthető. Most is
Solymáron van az édesanyjával a Borsóházban
fejlesztésen. Tavaly a CsodaCsoport Alapítvány
szervezésében, felajánlott tárgyak licitálásával
gyűjtötték össze az éves intenzív tréning díját.
Sokan kapnak itt esélyt az élhetőbb életre.

Havonta egy hetet töltenek ott. Rengeteget számít ez az intenzív foglalkozás, észrevehető a fejlődés. Napi négy óra kemény munka neki és az
anyukájának is, de van eredménye. Természetesen Győrben is hordjuk terápiákra, heti négy órában. Itt szeretnénk megköszönni Ritának, a Dévény-terapeutánknak, Rékának, a konduktorunknak és Ivettnek, a tiflopedagógusunknak az
elhivatottságát, áldozatos munkáját, és azt, hogy
hisznek Marcikában.
Mit jelent önnek az apaság?
Amikor megkaptuk Marcikát, jó ideig csak kapkodtuk a fejünket, ahogy folyamatosan jöttek a
bajok és a problémák. Sok olyan szituáció volt,
amit nem kívánok senkinek. Voltak műtétjei, egyszer egy vírusfertőzés miatt újra kellett éleszteni,
kétszer csináltak agyi MRI-t, többször altatták,
bódították. Most elcsendesedtek a dolgok, letisztult a kép, most lehet azzal foglalkozni, hogy
elfogadjuk: van egy sérült kisfiunk.
A párom nagyfiát, Ricsit hétéves korától neveltem, ő már kirepülni készül itthonról. Az apaság
Ricsivel kapcsolatban egész más volt. Nekem

Jótékonysági zenés gyermekműsort szervez a Hétköznapok Angyalai Alapítvány
Marcikának június 26-án 14 órától Győrszentivánon, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Házban családi programokkal,
gyermekfoglalkozásokkal, tűzoltó- és
rendőrautóval, arcfestéssel, 18 órától a
Tündérkert Daloló zenés gyermekműsorával a Kossuth Lajos Művelődési Házban.
Aki nem tud részt venni az eseményen,
de segíteni szeretne, az itt megteheti:
Hétköznapok Angyalai Alapítvány
11737038-21451401
IBAN: HU12 1173 7038 2145
1401 0000 0000
A közleményben tüntessék fel: Marcikának.

jutott ez az ajándék, hogy van tapasztalatom
egy egészséges gyermekkel is, még ha nem is
vér szerinti. A gyerekek nagyon kötődnek egymáshoz, Ricsi is elfogadta Marcit ilyennek.
Mindenben segít, bármit kérek.
Nagyon jó hazaérni Marcikához, jó vele foglalkozni. Az esték általában az enyémek, anya ilyenkor szabad teret hagy nekünk. Kicsit másképp viselkedik velem, mint az anyukájával. Éjjelente sokat iszik, ilyenkor én szoktam megitatni. Közös
játékunk esténként a birkózás, szereti, amikor
rajtam van, nagyokat nevetünk, nyáron pedig hatalmasakat pancsolunk, azt is élvezi.
Mi ad erőt?
Marcika fejlődik annak ellenére, amit mondtak,
sorra rácáfol az orvosokra, ez óriási erőt ad.
Erőt adnak a körülöttem lévő emberek és terapeuták, akik megmaradtak az idők során, ők
mind előre visznek. Az egész élet ahhoz a pillanathoz vezetett, ami éppen most van. Ezt a
pillanatot most kell a legjobban megélni, aztán
továbbmenni. Ebben Marcika nagyon jó tanár,
hiszen egy olyan sérült kisgyerek, akinek a jövője bizonytalan. Csak a hit meg a bizalom van
meg, hogy a holnap jobbá tehető, tehát a jelenben kell százszázalékosan lennünk.
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A világi naptár szerint június harmadik vasárnapján – idén június 20-án – köszöntjük az édesapákat, az egyházi
egyenlőség jeles napja is. Igazi családi ünnep, mely arra hivatott emlékeztetni minket, hogy egy családon belül az
komoly szerep jut ezen a jeles napon. Egy apa és gyermek között is lehet ugyanolyan bensőséges viszony, mint

APÁK NAPJA 2021

HATALMAS FELELŐSSÉG VAN A VÁLLUKON

APÁVÁ NEM SZÜLETNI, HANEM VÁLNI KELL

Hatalmas ajándék szülővé válni. Nem tudok e témához máshogy hozzáállni, csak hívőként. Az, hogy mi, emberek a Teremtővel együtt munkálkodhatunk, és a teremtésben közreműködhetünk, egyenlő a csodával. Háromgyermekes anyaként, több mint 16 éves házastársként hiszem, hogy az élet nem csupán reprodukció, hanem ennél sokkal több.
Szerző: Bátayné Somogyvári Zita
Fotó: O. Jakócs Péter

T

alán soha nem volt annyi feleség és gyermek elhagyott, mint manapság. Ezért
most a közelgő apák napja alkalmából
különösen aktuális az apákról beszélni. Apával
és anyával együtt kerek a család. Arról nem is
szólva, hogy ha az emberi atyaság eltűnik, az
isteni atyaság is elillan a gyermek képzeletéből.
Ha nincs meg a helyes apakép, nem biztos,
hogy az ember valaha tud Istenben hinni, vagy
csak nagyon nehezen, az Istenkép ugyanis szoros összefüggésben van az apaképpel.
A mai apa nélküli társadalomban égetően
szükség van az apák szerepére, és arra is, hogy
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beszéljünk erről a témáról. Hatalmas felelősség
van az apák vállán, amelyet sokan egyáltalán
nem is ismernek fel, és nem is ismernek el.
Apává nem születni, hanem apává válni kell, és
a gyermek születésével csupán biológiailag érik
apává a férfi. Szerintem nagyon sok bonyodalmat lehetne elkerülni azzal, ha az apa egy olyan
tekintélyt képvisel, aki közvetlen is tud lenni
egyben. Olyat, akihez oda lehet simulni, akit át
lehet ölelni, és aki viszont tud ölelni. Az erő és
a szilárdság legyen meg lelki és szellemi értelemben is, ne csupán fizikailag.
Én azt vallom, hogy a gyermekeinket Istentől kaptuk, és a család isteni intézmény. Egy
jó apa szerintem fontosnak tartja, hogy

megvédje gyermekeit a rossz ideológiáktól.
Tegye életre képessé gyermekét, hogy dönteni tudjon és elinduljon, amikor szükséges.
Persze mindezt csakis tiszta szeretetből,
birtoklás nélkül. Szerintem az erős apa megvédi családját az aktuális divatos ideológiától, nem engedi sodródni, eltévelyedni szeretteit, megtanítja gyermekének, hogy mi a
búza és mi a konkoly. Oly sok egyházi közösségben lehet hallani, hogy a család apja legyen egyben a család papja is. Ha komolyan
vesszük az apai hivatást, tulajdonképpen
apának lenni valahol tényleg egy papi szolgálat. Világos értékrendet adni. Ha a gyermek kimegy a világba, tudjon mibe kapaszkodni. (A teljes cikk vasárnap a Győr+ Online-on
olvasható.)

naptárban ez az ünnep március 19-re, Szent József napjára esik. Ez az ünnep egyben a családi együvé tartozás és
anya és apa ugyanolyan egyenrangú fél, mi több, az apai felelősségvállalás és kötelesség hangsúlyozásának is
az édesanyák esetében, így ezen az ünnepen minden figyelem az édesapákra összpontosul.

A FÉRFI- ÉS AZ APAI SZEREP

SZEMSZ

G

Talán az a legfontosabb, hogy a társa hagyja a férfit apává válni, hagyja végezni az apai teendőit, s mindehhez adjon időt neki. De már egészen kicsi
korban segíthetjük a majdani apává válást, engedjük a fiúkat is babázni!
J. Kovács Andrea
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

R

egős Judit szociálpolitikus, család- és
gyermekvédelmi szakértő, a Szülők Háza Alapítvány elnöke arra a kérdésre, hogyan válik egy férfi apává, azt mondta, minden
személy és minden élethelyzet más, ennek ellenére vannak bizonyos folyamatok, kapcsolati
dinamikák, amik hasonlóságokat mutatnak.
Nőkben az anyává válás jobban kódolt már az
életük első pillanatától, mint a férfiakban, akiknek
a szocializációja sem könnyíti meg a folyamatot.
Míg egy kislányt a játékok által megtanítunk arra,
hogy a munka és a tanulás mellett anyukák lesznek, addig a kisfiúkat sokan elterelik a babás játékoktól, hogy „neked a kocsi való”. Holott ő is lesz
egyszer apuka, miért ne játszhatna babával?
Játszhat papás-mamást, ahol ő is megtanulhatja
a saját szerepét – részletezte Regős Judit.
Hagyni kell, hogy a fiúkban maguktól szülessen
meg a gondolat, hogy egyszer majd ők apukák

lesznek, még talán azelőtt, hogy a megfelelő
nőt megtalálnák. Aztán felnőttként engedni
kell, hogy dönthessenek az apává válásról. A
férfiakat meghatározza, hogyan vélekednek
az apai szerepekről, s hogyan képzelik el
majd magukat apaként. Az alapvetés a minta,
a saját szüleink mintája, amit a társas kapcsolatokból érkező hatások egészítenek ki.
Segíti a folyamatot, ha a nő, akivel a férfi el tudja
képzelni a családalapítást, időt ad, s teret hagy
az apává váláshoz, s értékeli az erőfeszítéseket.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nő nem szól
bele, nem oktatja ki a férfit, hogyan pelenkázzon,
hogyan fogja a gyereket, hanem engedi megtapasztalni, hogy mi a jó kettejüknek. A baba jelezni fog, ha nem tetszik neki valami. Persze ha
apa segítséget kér, azt nem szabad megtagadni
– mutatott rá Regős Judit.
Hangsúlyozta, a gyermek az anyához és az
apához is tartozik, apára is fog hasonlítani, nem
csak az anyára. Hagyjuk egymást fejlődni,
esélyt kell adni a szülővé válásra.

APÁK
„Apa, ne menj el, maradj velem!” – sokáig visszhangzott a
fülemben a kétségbeesett
gyermeksírás. Édesanyja hiába
vigasztalta, a kicsi nem nyugodott meg, mert a gyerek akkor
érzi magát biztonságban, ha
mellette van mindkét szülője.
Valaki találóan úgy fogalmazta
meg, hogy az anya a tápláló
gyökér és az apa a törzs, akibe
kapaszkodni tud.
Az elmúlt száz évben nagyot
változott az apaszerep. Régen a
családfő legfontosabb feladata
az anyagiak megteremtése volt,
a gyermeknevelésben szigorú,
tekintélyt parancsoló, erőskezű
szülőként, de a napi feladatokban mégis kívülállóként jelent
meg. A nők tömeges munkavállalása, az életmódváltozás magával hozta a családon belüli
munkamegosztást, így a nevelésben való tevékeny apai részvételt is.
A mai apák többsége belátja,
hogy szükség van rá, és segít a
mindennapok dolgainak intézésében. Kapcsolatuk gyermekeikkel sokkal közvetlenebb, játékosabb, érzelmileg kiegyensúlyozottabb, mint évtizedekkel korábban az övék volt édesapjukkal.
Az apák példaképek. Az első
szuperhősök a kislányok, kisfiúk életében. Biztos pontok egy
bizonytalan világban.
Boldog apák napját!
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Étkezés szempontjából sem mindegy, hogy a húszas, a negyvenes
vagy az ötvenes éveinket tapossuk.
Mutatjuk, mire érdemes odafigyelnünk táplálkozás terén a különböző
életszakaszokban.

ÍGY TÁPLÁLKOZZUNK
A KÜLÖNBÖZŐ
ÉLETSZAKASZOKBAN

Szerző: Földvári Gabriella

A

WHO ajánlása alapján a felnőttek napi energiabevitelének maximum 30 százaléka kell,
hogy zsiradékból származzon, ebből a telített zsírsav ne legyen több 10 százaléknál. A napi
sóbevitel javasolt mennyisége legfeljebb 1 teáskanál,
és a teljes táplálkozás maximum 10 százaléka származzon hozzáadott cukorból. Az egészséges életmód érdekében naponta legalább 40 dekagramm
zöldséget és gyümölcsöt érdemes fogyasztani, viszont ebbe nem tartoznak bele a keményítőtartalmú
ételek, mint például a burgonyafélék.
Amíg a húszas-harmincas éveinkben a fenti szabályok betartásával sokat tehetünk az egészségünkért, 40 éves kor felett már nagyon fontos a
megfelelő rostbevitel, többek között zöldségekkel,
gyümölcsökkel. Érdemes a zsírok fogyasztására
tudatosan odafigyelni, így a telítetteket telítetlen
verziókra cserélni, és fogyasszunk több növényi
eredetű élelmiszert.
50 éves kor felett az anyagcsere elkezd lelassulni,
ebből adódóan csökken az energiaszükséglet is. Oda
kell figyelni a megfelelő mennyiségű rostbevitelre,
valamint a vitaminok és ásványi anyagok pótlására.
Ebben segíthet a rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztás, valamint a funkcionális élelmiszerek beiktatása is. Fontos szerepe van a kalciumnak és Dvitaminnak, ilyen vitaminforrások többek között az
olajos halak, a tojássárgája vagy a máj.
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Az egészséges életmód és mozgás mellett sem lehetünk benne
biztosak, hogy megfelelő mennyiségű vitamint és ásványi anyagot
juttatunk a szervezetünkbe. Tápanyagokra, vitaminokra, ásványi
anyagokra, zsírokra és szénhidrátra minden nőnek szüksége van.
A hölgyeknél azonban eltérő, hogy különböző életkorban mennyi
vitamin szükséges az optimális bevitelhez.

VITAMINOKKAL A NŐI EGÉSZSÉGÉRT
Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Illusztráció

A

serdülőkor legfontosabb vitaminjai a
kalcium és a D-vitamin, melyből előbbi segíti a csontok és izmok növekedését, míg a D-vitamin a kalcium felszívódását könnyíti meg. A kalcium ezek mellett
csökkenti a PMS (premenstruációs szindróma) tüneteit, és megfelelő mennyiség mellett még a súlygyarapodás is mérsékelhető
vele. Egy átlagos tinédzsernek 1000 mg kalcium, míg a D-vitaminból 600 nemzetközi
egység az ajánlott mennyiség.
A huszonéves és a középkorú nőknek fontos
a B-vitaminok szedése. Az E-vitamin nem
csak a gyermekvállalás előtt álló hölgyeknek
ajánlott. Igazi szépségvitaminnak is nevezik.
A C-vitaminhoz hasonlóan támogatja az im-

munrendszert, és antioxidáns tulajdonságának köszönhetően védi a sejtjeinket az öregedéstől, valamint a kollagéntermelésben is
szerepet játszik. A kollagén 30 éves kor felett jelentősen csökken a szervezetünkben,
rá pár évre pedig leáll a termelődése, ezért
ezt pótolni kell!
Idősebb hölgyek nélkülözhetetlen vitaminja
a D-vitamin, nélküle hajlamosabbak vagyunk megbetegedni. A kalciumra ekkor már
a csontritkulás megelőzése miatt van szükség. A szív- és érrendszeri megbetegedések
ellen pedig ügyeljünk a magnézium- és az
ómega-3-zsírsav bevitelére is. Ebben az
életszakaszban már a B12-vitamin felszívódása is problémát okozhat, ezáltal zavarttá
válhatnak, illetve a hallucináció veszélye is
fennáll, ezért lényeges pótolni kellő mennyiségben szervezetükben ezt a vitamint is.
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A 16. MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL június 20-án
ér véget, 20 órától a GYŐR 750 jubileumi díszelőadást láthatják a látogatók a Széchenyi téren. Közreműködik a Győri Balett, a Magyar Állami Népi Együttes, a Maros Táncegyüttes, a
Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Duna Művészegyüttes. > > >
RÉGISÉGVÁSÁRT rendeznek június 20-án 7-től
13 óráig a Tarcsay úti piactéren. > > >
A GYŐRI JÓGA EGYESÜLET június 21-én 17
órától ingyenes szabadtéri gyakorlásra és élőzenés relaxációra hívja a jóga iránt érdeklődőket az Aranypartra. > > >
A BELVÁROSI GYEREKUDVARBAN – a Zichypalota udvarában – látható Csukás István és
Szántó Viktória Ágacska című zenés meséje az
Aranyszamár Bábszínház előadásában június
22-én 17 órától. > > >
KUTASI KÁROLY kARanTén című kiállítása június 24-én 17 órakor nyílik a Múzeumházban
(Bécsi kapu tér 4.). > > >
JÚNIUS UTOLSÓ HÉTVÉGÉJÉN rendezik a
Szent László Napokat, lovagi felvonulással, a

AZ EMLÉKHELYEK NAPJÁN, június 20-án látogatható lesz a városháza tornya, vezetett
sétát tartanak a Káptalandombon, a Püspökvárban a toronykilátó meglátogatásával, a
kőtárban, valamint a győri papnevelés történetét vezetett szabadtéri séta során ismerhetik meg az érdeklődők.
középkori életet bemutató programokkal, koncerttel, lakomával és a Győri Lovas Színház
show-műsorával. Június 27-én, Szent László
király ünnepén 18 órakor ünnepi szentmise
lesz a székesegyházban, majd a Káptalandombról hagyományos fogadalmi körmenet indul a Szent László-hermával. > > >
JÚNIUS 24–27. között a Food Truck Show hely-

színe a Radó-sziget, ahol a streetfood kajákon kívül kézműves söröket is kóstolhatunk, valamint
chilipiac is várja szombaton a kiérkezőket. > > >
TÁNC címmel a karmelita templomnál, a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus
épületén, és a Szent István úton, a megyei kormányhivatalon lévő kivetítőkön esténként 21
órától kezdődik kiállítás. > > >
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Áprilisban és májusban több kis jövevénnyel gyarapodott a győri állatkert lakóinak száma. A látogatók
már megfigyelhetik a kifutókban a zebra- és dromedárcsikót, dámszarvas-, törpezebu-borjút, illetve
több kicsi szamarat is.

PATÁSOKNÁL
JÁRT A GÓLYA
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

M

agyarország állatkertjei közül többen is gondoznak egypúpú tevéket, más néven dromedárokat, ennek ellenére rendszeresen
szaporodó csapat jelenleg csupán a győri állatkertben látható
hazánkban. A nemrég született „púpos apróság” a negyedik csikó, aki a
győri állatkertben látta meg a napvilágot. A kis tevének születésekor
még nincs púpja, hiszen ez lényegesen megnehezítené a világra jövetelt,
a jellegzetes testrész csak a későbbiek során fejlődik ki.
A kicsik jó egészségnek örvendenek, mindegyikük néhány órával világra
jövetele után már lábra is állt, ahogy ez a patás állatok körében lenni
szokott. Mára mindegyikük megtekinthető kifutójukban. Magabiztosan
sétálnak anyjuk mellett. Egyelőre csak ott érzik igazán biztonságban magukat, így serényen követik mindenhova. Láthatóan élvezik a jó időt és
a tágas kifutót, nagyokat nyargalásznak.

Támogatott tartalom
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GYŐRPLUSZ FILMKLUB: KÖRHINTA

REPÜLÜNK, MARI!
A Sarkadi-novella alapján készült Körhinta a magyar filmtörténet egyik klasszikusa. Fábri Zoltán
rendezése 1956-ban a cannes-i filmfesztiválon
Arany Pálma-jelölést kapott. A filmet Törőcsik
Mari és Soós Imre főszereplésével június 25-én
19.30-tól vetítjük a Győrplusz Filmklubban, a
Győr+ Televízióban.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

A

Körhinta az ötvenes évek Magyarországán játszódik, a történet szerint Pataki
Mari és Bíró Máté a szövetkezeti közös
munkák alatt egymásba szeretnek. A lány apja
azonban elhatározza, hogy kilép a szövetkezetből a nagygazda Fekete Sándorral együtt, és
házassággal egyesítik a földeket, akár tetszik a
lánynak, akár nem. Egy lakodalmi mulatságon
Máté közhírré teszi vonzalmát Mari iránt, aki

másnap bejelenti apjának, hogy nem megy feleségül Sándorhoz. Az apa baltával támad lányára, aki világgá indul…

mámoráról, amikor az ember még azt hiszi,
minden lehetséges. Amikor egy szilaj tánc, egy
önfeledt nevetés kitöltheti az egész világot.

A vásári körhinta szédítő forgásában Soós Imre
odakiáltja Törőcsik Marinak: „Repülünk, Mari!”
Ez a két szó ma is a fiatalok igazságát, a szerelem és a szabadság szédítő mámorát hirdeti. A
másik emlékezetes mondata: „Én nem tudok
nélküled, csak meghalni”, de igazán a film képei
beszélnek a legszebben a generációs lázadásról, a fiatalság és a szabadság később elvesző

Az 1956-os cannes-i fesztiválon a közönség
annyira fellelkesült, hogy a vetítés után feltörte
a magyar delegáció standját, és szétkapkodta a
filmhez készült sajtófotókat. Az akkor 21 éves
Törőcsikből ez a film csinált országosan és nemzetközileg is elismert színésznőt, és méltón zárta
le a nehéz sorsú Soós Imre pályáját, aki másfél
évvel a bemutató után elhunyt.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága, valamint Vagyonkezelési Igazgatósága munkatársat keres az
alábbi munkakör betöltésére:

´´
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, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a pályázott munkakör
megnevezését.

ÜZEMELNEK A PÁRAKAPUK
Szöveg, fotó: Pannon-Víz Zrt.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Flottakezelő
és Garázsmester csoportja felvételt hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

FLOTTAKEZELO´´ /
GARÁZSMESTER
Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend
Elvárások:
középfokú autószerelő végzettség
B kategóriás jogosítvány
felhasználói szintű számítógépes ismeret

„Beköszöntött a kánikula, újra párakapuk
alatt frissülhetünk a győri belvárosban” –
tudtuk meg Rácz Attilától, a Pannon-Víz Zrt.
elnök-vezérigazgatójától. Aki csak teheti, ne
hagyja ki, frissítse fel magát!
„A kapukat a Megyeháza térre, a Baross úti csónakos szoborhoz, a Széchenyi térre, a Dunakapu térre telepítik munkatársaim. Míg a szökőkutakat, ivókutakat a városüzemeltető szakemberei működtetik, a párakapukat a PannonVíz Zrt. ügyeletesei gondozzák, reggelente nyitják, esténként zárják. Mire e sorok megjelennek,
látható lesz, hogy kicsit csinosítottunk az eddigi
párakapukon” – mondta el Rácz Attila.

lékei, milyen volt vödrökkel elsétálni a közeli
közkúthoz, majd a tele vödröt óvatosan viszszacipelni, hogy minél kevesebb folyjon ki.
Mert akkor mehettek újból. Idővel fokozatosan minden házba bekötötték a vízvezetéket.
Évtizedekkel ezelőtt az akkori önkormányzat
úgy döntött, hogy nincs szükség ilyen sűrű
közkúthálózatra, elegendő csak a forgalmasabb helyeken működtetni néhányat. A kutak
jó részét megtartotta a vízszolgáltató, csak
elzárta, és leszerelte a karját. Most átvizsgáljuk, melyik működőképes, és az önkormányzattal egyeztetve jó néhány közkutat újraindítunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy az újraindítás célja a lakosság komfortérzetének
növelése, nem kocsimosás, kertöntözés!
Jó hír, hogy június 21-től kinyit ügyfélszolgálatunk a Bartók Béla út 10/C szám alatt, így
újból lesz lehetőség személyes ügyintézésre.
Az online ügyintézés természetesen tovább
működik. Otthonról kényelmesen, sorban állás nélkül intézhetik ügyeiket. Szeretnénk
megköszönni, hogy a csekkes befizetés helyett egyre többen választották az utalást.

Előnyt jelent:
C kategóriás jogosítvány
gépjárműjavítás területén szerzett többéves szakmai
tapasztalat
árufuvarozó szakmai irányítói végzettség

A belvároson túl a külső városrészekben,
kertvárosban élők komfortérzetét is szeretnénk növelni. A kánikulában az itt lévő közkutak szerepe is felértékelődik. A hetvenes évekig ezekben a körzetekben még a közkutakról, vödrökben kellett a vizet hazahordani. A
mai idősebb korosztálynak még vannak em-

Amit kínálunk:
versenyképes fizetés + cafetéria
vidékieknek bejárási költségtérítés
szakmai képzések támogatása
hosszú távú munkalehetőség

Győr-Szabadhegyen, a Szent Imre út környékén június 21-én, hétfőn 8 órától 14 óráig szünetelni fog a vízszolgáltatás, az új kerékpárút építése során a föld alatti tűzcsapok áthelyezésére
is szükség van. Érdemes lesz ivóvizet félretenni erre az időszakra, de vizeskocsit is irányítunk
a környékre. Részletek: www.pannon-viz.hu

Jelentkezési határidő: 2021. június 30.

ÉJSZAKAI NÖVÉNYVÉDELMI MUNKÁK
Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt.
Munka-Bérügyi osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy
munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.
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A Győr-Szol Zrt. tervezetten végezte el Győr területén az utcai fasorok szívó, rágó kártevők
és gombás betegségek elleni növényvédelmi permetezését. A társaság a növényvédelmi
előírásokat betartva csak közterületen is engedélyezett, munka-egészségügyi várakozási
időt nem igénylő szerekkel dolgozott.

FORGALOMKORLÁTOZÁS
A BELVÁROSBAN

ÁLLÁSHIRDETÉS
Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik egy stabil,
kiszámítható munkahelyen, kötetlen munkaidŐben?
Akkor nálunk jó helyen kopogtat!
A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő üzletága
felvételt hirdet

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: O. Jakócs Péter

rekonstrukció is zajlik az Aradi vértanúk útja
Árpád út–Arany János út közötti szakaszán.

K

TÁRSASHÁZKEZELÓ´

A közműfelújítások miatt az Aradi vértanúk
útján lévő, szökőkút melletti buszmegállót
ideiglenesen áthelyezték az Aradi vértanúk
útja 21. szám elé június 16-tól július 7-ig. A
szökőkútnál lévő buszmegállókat teljesen elkerítették, ott gyalogosan sem lehet közlekedni. Az Aradi vártanúk útjának Árpád út és
Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszán átmenetileg a parkolási lehetőség is megszűnt.

munkakör betöltésére!

özműfelújítások miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani
Győr belvárosában. A Győr-Szol Zrt.
Távhőszolgáltatási Igazgatósága primer
távhővezeték-rekonstrukciót végez az Aradi
vértanúk útján, illetve az Árpád út területén.
A kivitelezéssel párhuzamosan gázvezeték-

E hónap végén az Árpád út déli oldalát az
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság épülete
előtti szakaszon lezárják, emiatt az Árpád úton
az Aradi vértanúk útjától keleti irányban, a Teleki László utca felé egyirányú forgalmi rendet
vezetnek be. A korlátozás várhatóan június 29-e
és augusztus 13-a között lesz érvényben.
Várhatóan a július 8-tól augusztus 13-ig tartó időszakban az Aradi vértanúk útját teljes
szélességben lezárják a Szent István út–Aradi vértanúk útja 20. szám között, az Árpád
út–Aradi vértanúk útja 23. szám között, illetve a Bajcsy-Zslilinszky út és a virágpiac között. Az Aradi vértanúk útjának lezárása során az Árpád út egyirányú forgalma (Teleki
László utca felé) és a Bajcsy-Zsilinszky út forgalma biztosítva lesz. Az Aradi vértanúk útját
érintő buszok ez időszakban terelő útvonalon
közlekednek. A busszal közlekedők számára
egy másik ideiglenes buszmegállót is kialakítanak a Szent István út 19–25. szám előtt.
A munkát végző közműszolgáltatók a felújítás ideje alatt az arra közlekedők szíves türelmét, megértését kérik.

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

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

´´
´´
FUTÉSSZERELO
Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

´´
´´
CSOSZERELO
Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalat

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzettségű, jó szervező és koordináló képességgel rendelkező, önálló munkavégzésre képes vezető egyéniség.
Fő feladata a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban társasházkezelői tevékenység ellátása.
A felvételnél előnyt jelent a társasházkezelői végzettség és/vagy az építőiparban szerzett gyakorlat, saját
gépkocsi.
Jelentkezési határidő: 2021. június 21.

Fényképes 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 „Társasházkezelés” jeligét.

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

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS

Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO

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
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.

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.
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ÁLLÁS
A győrújbaráti Panoráma Bir
tok konyhai kisegítő, konyha
lány munkakörbe felvételt
hirdet. Fényképes önéletraj
zát az info@panoramabirtok.hu
emailcímre várjuk.
SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Telefon:
0670/2339213
Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás, gyökér

kivétellel, fametszés, rotá
lás, bozótirtás! 0630/403
6810; 96/826322
Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érd.: 06
70/3636633.
FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz villanyszerelés.
0630/8720564
Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. 0670/2657643

MŰANYAG ABLAK, AJTÓ
REDŐNY, RELUXA
SZÚNYOGHÁLÓ
RÖVID HATÁRIDŐ

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet telefonon:
0670/6750654
Egyedülálló technológiával nyí
lászárók (műanyag, fa, fém)
tartós szigetelését vállaljuk.
www.huzatmentes.hu
+3630/5209228
Fűnyírást, fűkaszálást, elha
nyagolt területek megtisztí
tását, fáktuják kivágását,
ágdarálást, tuskómarást vál
lalok Győrben és környékén.
Érd.: 0630/9715932

könyveket meg egyebeket.
0620/5567141
Tetőfedést, tetőjavítást, bádo
gozást, lapostetőszigetelést,
falap javítását, festést garan
ciával, engedménnyel vállalok.
Tel.: 0630/3762712
Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés–szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érd.: 0670/884
6838

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

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

Fűnyírást, kertgondozást,
kertkarbantartást, kert
építést vállalok. Tel.: +36
70/5418154. Email:
gyorkertesz@gmail.com

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

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

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

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést válla
lunk. Tel.: 0670/2458931
Vásárolok jó minőségű hasz
nált ruhát, hanglemezeket,

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Tel.: 06
70/5642280.

EGYÉB

LAKÁSCSERE

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet telefo
non: 0620/4153873.
Kétnapos aranyékszerfelvá
sárlás! 10.500 Ft/gtól. Régi
ségfelvásárlás! Ibis Hotel
ben június 24én, csütörtö
kön és június 25én, pénte
ken 10–14 óráig. Fazon
arany 13.500 Ft/gtól. Arany
és briliánssal díszített akár
30.000 Ft/gtól. Festmé
nyek, régi pénzek, kitünteté
sek, képeslapok, Zsolnayk,
herendik, karórák. 06
70/3816345
Gombfocicsapatokat (akár
töredéket) vásárolnék a ’70
es, ’80as, ’90es évekből.
+3630/5047929
Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődni lehet:
0620/5299861.
KIADÓ
Bükfürdőn, Apartman Hotel
ben június 23tól, szeptem
berben, októberben apart
man KIADÓ. Telefonszám:
0630/3026149.

96/505050
Adyvárosi, 2 szobás, 44 nmes,
összkomfortos, határozott idejű
bérleti szerződéses lakást cserél
ne 34 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű, lift nélküli házban
max 1. emeleti, összkomfortos
bérleményre. Sziget, Újváros,
Gyárváros, Bán Aladár utca ki
zárva. (Hirdetésszám: 744)
Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 2 szobás,
határozotthatározatlan ide
jű bérleményre. Sziget, Új
város, Bán Aladár utca kizár
va. (Hirdetésszám: 745)
Belvárosi, 1 szobás, 38 nmes,
félkomfortos, felújított, határo
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 5055 nmes,
határozatlan idejű, maximum
harmadik emeleten lévő bérle
ményre. (Hirdetésszám: 390)
Nádorvárosi, 1 szobás, 43 nm
es, összkomfortos, határozat
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne belvárosinádorváro
si, 36–80 nmes, 1+fél–3 szo
bás, határozatlan idejű bérleti
szerződéses bérleményre.
(Hirdetésszám: 391)

KIZÁRÓLAG NÉMET ALAPANYAG

INGYENES
FELMÉRÉS
TERVEZÉS

BONTÁS
BEÉPÍTÉS
TANÁCSADÁS

GYÁRTÓI ÁRAK
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

TAKARÍTÁSI FELADATOKRA
gyakorlattal rendelkező
hölgyek jelentkezését
várjuk állandó délelőttös,
délutános és éjszakás
munkarendekbe,
győri iparterületre.
Jelentkezni
a hr-gyor@domefsg.hu
e-mailen vagy hétköznap
8–15 óra között
a 70/454-4644-es
telefonszámon lehet.

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!
• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.
NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

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

ingyenes parkolás

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
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modern környezet

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Gyôr-Szabadhegyen 52 nm-es,
nappali+1 szobás, földszinti, erkélyes
lakás eladó. A 27 lakásos társasház
Szabadhegy csendes utcájában épül.
Várható átadás: 2022. december. Az
ár fûtéskész állapotra vonatkozik.

Azonnal átvehetô lakások Szabadhegyen! Gyôr-Szabadhegy kedvelt, új
építésû részén eladó ez az elsô emeleti, erkélyes lakás. A 73 nm-es ingatlan elosztása: nappali+3 szobás.
A nappaliból nyílik a 8 nm-es erkély.

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

Gyôr-Révfaluban eladó új építésû,
amerikai konyhás nappali+kétszobás, második emeleti lakás, azonnali
átadással! A 61 nm-es lakáshoz 7,4
nm-es erkély tartozik, amerikai konyhás nappali+2 szoba elosztású.

Budai Mónika:
Ár: 29,224 M Ft
06-30/640-8794

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Ár: 37 M Ft

Horváth Csilla:
06-70/321-7759 Ár: 34,785 M Ft

Gyôr-Révfalu új lakóparkjában eladó ez az elsô emeleti, 43 nm-es,
nappali+1 szobás, erkélyes lakás. Az
ár emelt szintû fûtéskész állapotra
vonatkozik. A társasházban 43—64
nm közötti lakások találhatók.

Gyôr-Nádorvárosban, 24 lakásos
társasházban új építésû lakások eladók. Ez a 31 nm-es, 1 szobás lakás
a földszinten található, 5 nm-es erkéllyel. A ház 30-as téglából épül, 15
cm szigeteléssel.

Gyôrújbarát kedvelt részén, megbízható beruházótól eladó 81 nm-es,
amerikai konyhás nappali+3 szobás
ikerház, 295 nm saját telekterülettel.
Kulcsrakész befejezés igény szerint
megoldható! Karácsonyra költözhet!

Gyôr-Szabadhegyen, 2000 után
épült társasházban eladó földszinti,
36 nm-es, egy szoba-konyhás, téglaépítésû lakás, 6 nm terasszal és egy
saját belsô udvari gépkocsibeállóval.
A terasz kertkapcsolatos.

Budai Mónika:
Ár: 25,775 M Ft
06-30/640-8794

Budai Mónika:
Ár: 21,794 M Ft
06-30/640-8794

Horváth Csilla:
Ár: 42,95 M Ft
06-70/321-7759

Horváth Csilla:
06-70/321-7759

Ikrényben, a tó közelében eladó ez
a különleges zártkerti ingatlan. A 32
nm-es ház 822 nm telken helyezkedik el, elosztása: 1 szoba+konyha.
Fúrt kút és villany van. Fûtése kályhával történik. A kert szép és gondozott.

Gyôr-Szabadhegyen minôségi társasházban új építésû lakások eladók.
A kétszintes házban 41 és 55 nm-es
lakások kerültek kialakításra. Ez a 41
nm-es lakás az elsô emeleten található, nappali+1 szobás, erkélyes.

Gyôr-Szabadhegy frekventált, de
csendes részén eladó amerikai konyhás nappali+egyszobás, földszinti,
kertkapcsolatos, 45 nm-es, teraszos
lakás. Kis lakóközösség, idei átadás
akár kulcsrakészen is.

Gyôr-Szabadhegyen épülô, új társasházban 39—112 nm közötti lakások kerültek kialakításra. Ez a 60 nmes lakás az elsô emeleten található,
elosztása: nappali+2 szobás. A nappaliból nyílik a 7 nm-es erkély.

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Ár: 8,49 M Ft

Budai Mónika:
Ár: 23,37 M Ft
06-30/640-8794

Horváth Csilla:
06-70/321-7759

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Gyôrszentiván központjában garázsos sorházi lakások eladóak! MOST
napelemet adunk ajándékba! A 108
nm-es ház elosztása: nappali+3 szobás. A ház 30-as téglából épül, 15
cm szigeteléssel.

Gyôr-Szabadhegyen épülô, új házban eladó ez a 42 nm-es lakás. Elosztása: nappali+1 szoba+4,43
nm-es erkély. Nyugati tájolású, rendkívül világos. Az ár emelt szintû,
fûtéskész állapotra vonatkozik.

Nyúl csendes, kedvelt utcájában új
építésû ikerházak eladók. A 97 nmes házhoz tartozó telekrész: 514 nm,
elosztása: amerikai konyhás nappali+3 hálószoba. A nappaliból nyílik a
17 nm-es terasz.

Gyôr-Szabadhegyen épülô, 52 lakásos társasházban eladó ez az 56 nmes lakás. Elsô emeleti, 2 szoba+nappali+erkély elosztású. A fûtése házközponti lesz, egyedi mérôkkel. A tetôre
napelemeket helyeznek el.

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Budai Mónika:
Ár: 43,49 M Ft
06-30/640-8794

Búza Tímea:
06-70/425-5590

Ár: 39,9 M Ft

Ár: 43 M Ft

Ár: 24,5 M Ft

Ár: 27,9 M Ft

Ár: 23,5 M Ft

Ár: 33,9 M Ft

Ár: 30,9 M Ft

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-70/425-5590 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu
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JÖVŐ HETI

HOROSZKÓP A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
Készítette: Szakács Anna asztrológus

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!
KOS
A héten családjuk kerül előtérbe, végre kicsit több időt tudnak
egymással tölteni. Beszéljék meg, ki mit szeretne csinálni, milyen
programokra vágynak, és egyeztessék ezeket. Változatos hét elé
néznek így, tartsák szem előtt a vidámságot, a jó hangulatot. Az
együttlét legyen a fontos.
BIKA
Ha bármilyen ingatlannal, a lakásukkal kapcsolatban felmerül a
változtatás lehetősége, gondolják át jól. Ez az időszak alkalmas
minderre, nem kell elkapkodniuk semmit. Beszéljék meg párjukkal, családjukkal is, ki mit is szeretne. Jó anyagi lehetőségeik lennének. Figyeljenek gyomrukra.
IKREK
A makacsság nem segít problémáik megoldásában, most nem
tudnak hirtelen mindent elrendezni, elintézni, ahogyan szoktak.
Álljanak meg egy kicsit, lépjenek egy lépést hátrébb, így rögtön
rálátnak, hol van a probléma forrása. Munkahelyükön akadályokba ütköznek, de ne idegeskedjenek.
RÁK
Itt az ideje, hogy lazítsanak egy kicsit, pihenjék ki az elmúlt időszak
fáradalmait. Ne kezdjenek most semmi újba, előbb gondolják végig, mit is szeretnének igazán. Lazítsanak, szervezzenek olyan
programokat, amik a kultúráról, szépségről, a természetről szólnak. Fontos szünetet tartaniuk.
OROSZLÁN
Érzelmeik mintha hullámvasúton ülnének a héten, saját magukon sem igazodnak ki mindig. El is fáradnak, ha hagyják ösztöneiket ennyire a felszínre törni. Gondolják végig, muszáj ennyire
felidegesíteni magukat mindenen, vagy teljesen lényegtelen
ügyeken aggódnak!
SZŰZ
Jobb, ha a héten családjukra hallgatnak, nem akarnak önöknek
rosszat. Makacsságuk miatt most számos olyan baráttal, munkatárssal is összeveszhetnek, akik nem is tehetnek igazán semmiről. Elemezzék ki helyzetüket először, csak aztán tegyenek
bármit is. Vigyázzanak idegeikre.
MÉRLEG
Anyagi helyzetük miatt aggódhatnak a héten, próbáljanak mindent
megfontolni, átgondolni. Így rájönnek a legjobb megoldásra. Családjuk
kicsit pesszimista most, inkább szakemberhez forduljanak tanácsért.
Ne felejtsenek el pihenni a hétvégén, szükség van rá.
SKORPIÓ
Párkapcsolatuk kerül a héten előtérbe, még mindig nem tudtak
egyet s mást megbeszélni egymással. Jobb lenne minél előbb lezárni ezeket, vitáik csak rombolják kapcsolatukat. Anyagi helyzetük javulóban van, ez a probléma megoldódni látszik. Foglalkozzanak kicsit most otthonukkal is.
NYILAS
Ne hozzanak fontosabb döntéseket a héten, nem alkalmas erre
az időszak, még nem rakták össze magukban az információkat.
Beszélgessenek el munkatársaikkal, párjukkal, gondolkozzanak el
mindezen. Ne feledkezzenek el a pihenésről sem, vonuljanak el
egy kicsit, gyűjtsenek erőt.
BAK
Fontos felismeréseik lehetnek a héten, csak figyelniük kell az eseményeket maguk körül. Így kiderül az is, ki igazán barát, és ki nem.
Ne hagyják anyagilag becsapni magukat, bárki bármit is mond
vagy javasol, egyedül döntsenek e kérdésben. Családjuk hiányolja
önöket, nem véletlen.
VÍZÖNTŐ
Ismerjék fel a helyzeteket, nagyon könnyen kísértésbe esnének,
ha hagynák magukat. Tartsák szem előtt céljaikat, döntsenek felelősségteljesen. Emiatt persze megsértődnek páran, ezzel nem
tudnak mit tenni. Figyeljenek étkezésükre, gyomruk most kissé
érzékeny lehet, kíméljék.
HALAK
Ne kapkodjanak a héten, semmi hirtelen döntést ne hozzanak,
előbb nyugodjanak meg. Ugyancsak kibillenhetnek egyensúlyukból, ha magukra veszik az önök körül zajló eseményeket. Lépjenek
hátrébb, lássanak rá, ki milyen esemény elindítója. Így tudni fogják, hogyan döntsenek jól.

JÚNIUS 19. SZOMBAT
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:15
10:30
11:30
17:00
18:00
18:30
18:45
19:00
20:00
21:00
21:30
22:00
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Békebeli Budapest – dokumentumfilm
Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
Csodálattal és hálával – dokumentumfilm
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Nyugdíjas Egyetem – Amit a parlagfűről tudni kell
Credo – katolikus krónika
Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Rejtett tájakon – természetfilm
Egy nap a világ – Lisszabon / útifilm
Gázfröccs – autós magazin
Győri7 – heti hírösszefoglaló
A elveszett nagypapa – dokumentumfilm

JÚNIUS 20. VASÁRNAP
06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Nyugdíjas Egyetem – digitális média
08:00 Credo – katolikus krónika
08:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Lelki egészségünk szempontjai
09:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Öko-logikus – magazin
11:00 Nyugdíjas Egyetem – A rovarok terjedésének okai
17:00 100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
18:00 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
20:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:00 Moszkva tér – Győrplusz Filmklub (16)
22:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Rejtett tájakon – természetfilm

JÚNIUS 21. HÉTFŐ
06:00
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
10:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
Gázfröccs – autós magazin
Építech – házépítők magazinja
Unió–Régió – magazin
Navigátor – magazin
Anna és Berci zöld világa
20 éves a Friends Big Band – jubileumi koncert
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin (ism.)
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 22. KEDD
06:00
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
18:45

Nyugdíjas Egyetem – Kis képes kerékpártörténet
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Balett hétfő – a Győri Balett műsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Kvantum – tudományos magazin
Földemlékek – portréfilm Földi Péter festőművészről
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek

19:00
19:25
19:35
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

JÚNIUS 19-TŐL 25-IG

Híradó – Győr és a régió hírei
Péter percek – Gyárváros városrészben történt
Zooo+ – állatbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Natura Túra – ismeretterjesztő film
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 23. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:10
10:35
11:00
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Péter percek – Gyárváros városrészben Hajtó Péterrel
Kvantum – tudományos magazin
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
A magyarság totemállatainak nyomában
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Zooo+ – állatbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 24. CSÜTÖRTÖK
06:00
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Nyugdíjas Egyetem – Darwin, a megosztó személyiség
Híradó – Győr és a régió hírei
Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Mozgásszervi rehabilitációs torna
Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
Mi odafent szoktunk elszámolni
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Lisszabon / útifilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Zooo+ – állatbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 25. PÉNTEK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
18:45
19:00
19:30
21:05
21:35
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Creative chef – főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
In medias res – portré Sándor György humoralistáról
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
„A Rettenetes Csíkhágói Zaddam” – Makkai Ádám portréja
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Körhinta – Győrplusz filmklub (12)
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
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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.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

TOKIÓ ÁLOM MARADT,

A PÁRIZSI OLIMPIA A REÁLIS CÉL

A

nehézsúlyú Sipőcz Richárd helyezés nélkül fejezte
be szereplését a budapesti Papp László Sportarénában rendezett olimpiai kvalifikációs cselgáncsvilágbajnokságon. Az ötszörös utánpótlás Európa-bajnok +100 kilogrammban, a 64 között a Pánamerikai
Bajnokságon ezüstérmes kanadai Marc Deschenes ellenfeleként kezdett, és ipponnal nyert. A Széchenyiegyetem judósa a 32 között Tamerlan Basajevvel csapott össze, aki tavaly az Európa-bajnoki diadal felé
menetelve Prágában legyőzte Sipőczöt. A rutinos
orosz ezúttal is jobbnak bizonyult. A 20 éves győri versenyző a súlycsoport világranglistáján harminchetedikként előzőleg nem állt olimpiai kvótás pozícióban,
a vb-n pedig nem tudott javítani a helyezésén.
„Pozitív tapasztalat számomra ez a mérkőzés, sikerült
a taktikát tartanom. Függetlenül attól, hogy nagyon elfáradtam, végig partiban voltam. Igazából nem tudom,
mit mondhatnék, mindent kiadtam magamból, sajnos
ez most ennyire volt elég. Azért azt ne felejtsük el,
hogy egy nagyon jó ellenfél ellen küzdöttem. Találkoztam már vele egy Európa-bajnokságon, ott vazarival és
ipponnal kaptam ki tőle, úgyhogy ez a meccs mindenképpen előrelépés. A következő junior-világbajnokságon megpróbálom a legjobbamat nyújtani, eltökélt célom, hogy világbajnok legyek, utána meg persze ott
lesz a 2024-es olimpia. Tokióhoz sajnos nincs elég
pontom, ez most egy nagyobb fájdalom, de egyáltalán
nem haragszom magamra” – összegzett Sipőcz Richárd. Csapatversenyben a magyar válogatott 4–2-re
kikapott az üzbégektől. Az egyik magyar győzelem Sipőcz Richárd nevéhez fűződik.

Fotó: ijf.org

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
Már havi nettó
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu

VILÁGKUPA-ÉREM MÉSZÁROS KRISZTOFERTŐL

M

észáros Krisztofer, a Győri Atlétikai Club
felnőtt válogatott tornásza két szeren
is döntőbe tudott kerülni a tornászok
világkupa-sorozatának bulgáriai állomásán. Mészáros talajon es lovon jutott a fináléba az erős
mezőnyben. Talajon egy kisebb korrigálás miatt
a 7. helyen végzett. Lólengésben már pontosabb
gyakorlatot mutatott be, ott épphogy lemaradt

a dobogóról és egy értékes 4. helyezést szerzett.
A várnai verseny után Horvátországban, Eszéken
következett egy világkupa-viadal. Itt egyedüli
magyarként a férfiak között Mészáros Krisztofer
indult. A GYAC kiválósága már talajon mindössze
33 ezreddel maradt le a dobogóról, és a negyedik
helyen végzett, lólengésben pedig harmadik lett.
„Nagyon jó verseny volt, ez az első érmem világ-

kupán, így hihetetlenül boldog vagyok. Az, hogy
ezt a bronzot lólengésben szereztem, még édesebbé teszi a sikert. Ezen a szeren egy összetetteb gyakorlatot mutattam be, mint a selejtezőben, kockáztattam, és bejött. Talajon korrigálnom
kellett ugyan az első ugrásnál, 33 ezred kellett
volna a dobogóhoz, de majd a következő versenyen jobb lesz” – mondta Mészáros Krisztofer.

2021. június 18.

29

AZ ETO NYERTE A KISPÁLYÁS TORNÁT

FIATALOS ÖREGFIÚK
Herczeg Miklóst, Sebők Zsoltot és Korsós Attilát, a Gyirmótban Oross Mártont, a Fradiban
pedig Bánki Józsefet, Fischer Pált, vagy az
1995-ös BL-csoportkörös együttes tagjait. Az
egykori gólerős csatár, Zoran Kuntics a magyar
válogatott Európa-bajnoki esélyeiről is beszélt.
„Csapatként nagyon jól működik a magyar válogatott. Nincsenek világklasszis játékosaink, de a
megfelelő szövetségi kapitánnyal szépen fejlődik
a gárda. Ez így működik, én pedig sok szurkolóval
együtt örülök, hogy fejlődik a csapat és a klubcsapataink is.” A tornán az Audi Hungaria, az Alcufer, a Somogyi Electronic és a Széchenyi István
Egyetem is indított csapatot, a mezőnyben pedig
ott volt még négy öregfiúk-gárda, a Széchenyi Old
Boys, a Ferencváros, az ETO és a Gyirmót. Utóbbi
két csapat a győri szurkolók kedvenceivel.

Fotó: MekliZ Fotóstúdió

A

Széchenyi-egyetem sportparkja egész
évben élettel teli, de fokozottan igaz ez
a nyári időszakra, amikor egymást váltják a csapatok a kosárlabda- és a műfüves focipályákon. Az elmúlt hétvégén egy különleges

tornát rendeztek, amellyel az Európa-bajnokság kezdetét ünnepelték a résztvevők. A mezőny nyolc csapatában egykori válogatott és
élvonalbeli futballisták is pályára léptek, így a
nézők láthatták például az ETO együttesében

„Mindig ünnep, amikor újra találkozunk, megölelgetjük egymást, jókat beszélgetünk. Most
a vírushelyzet miatt másfél évig nem volt alkalom a közös focira, de még arra sem, hogy találkozzunk. Futballozni sem felejtettünk el teljesen” – mondta az ETO korábbi középpályása,
Puglits Gábor. A négycsapatos csoportokban
egyszer 15 perces körmérkőzéseket rendeztek,
majd az egyenes kieséses szakasz következett.
A döntőbe a Gyirmót és az ETO öregfiúk együttese jutott, a kupát az ETO hódította el.

JÉGKORONGBAN IS KÖZPONTI SZEREPET KAP GYŐR

J

úlius 1-től kiemelt régiós alközpontként
működik majd az akadémiai rendszerben a
Győri ETO Hockey Club, erről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága értesítette a zöld-fehéreket. Négy
egyesület kapta meg az állami sportakadémia címet, a módszertani központ a székesfehérvári Ifj.
Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia lesz. Régiós
alközpontként került be az akadémiai rendszerbe
a Győri ETO Hockey Club Sportegyesület és a DEAC Jégkorong Akadémia. Utóbbi a keleti régió alközpontja lett, az ETO pedig nyugaton tölti be ezt
a funkciót. Az ETO az egyedüli olyan egyesület a
támogatottak között, amelynek jelenleg nincs
felnőtt profi csapata.
„Munkánk és klubunk talán eddigi legnagyobb
szakmai elismerése, hogy a sportirányítás az
állami sportakadémia-rendszer részeként működő, regionális kiemelt központként számít a
jövőben a klubunkra. A Győri ETO HC vezetése
ezúton is szeretné megköszönni a segítségét
mindenkinek, aki az elmúlt években, évtizedekben segítette klubunkat, sportágépítő mun-
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Fotó: Győri ETO Hockey Club

kánkat. A jövőben is azon dolgozunk, hogy ez a
fejlődési pálya töretlen legyen. Az utánpótlás
még komolyabb szakmai alapokon nyugvó,
fenntartható fejlesztése mellett szeretnénk, ha
mihamarabb állandó Erste ligás csapat játszana a győri Nemak Jégcsarnokban. Emellett tö-

rekszünk arra, hogy a legmagasabb szakmai
színvonalon adhassunk otthont Győrben 2022
januárjában az U18-as női divízió 1/A világbajnokságnak, valamint minél több jeges sporteseményt hozzunk Győrbe a jövőben is” – nyilatkozta Nagy Ákos klubmenedzser.

TAKÁCS, BALLA ÉS KOPASZ IS

AZ OLIMPAI CSAPATBAN
Fotó: Magyar Kajak-Kenu Szövetség

A

Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöksége elfogadta Hüttner Csaba szövetségi
kapitány javaslatait, így kialakult a tokiói
olimpiára utazó gyorsasági kajak-kenu csapat
összetétele. Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák
Danuta Rióhoz hasonlóan három számban indul majd, és Csipes Tamara is triplázik, vagyis
mindketten indulnak egyesben, párosban, és
ott lesznek a kajak négyesben is 500 méteren.
Győrt hárman képviselik ebben a sportágban
Tokióban. A kenusok között Takács Kincső és
Balla Virág, a kajakosok mezőnyében pedig Kopasz Bálint.

AKCIÓ: 06. 18.—06. 24.

Csirke belsô
mellfilé

1150 Ft/kg
Csirkemáj
Csirkehát
Sertéslapocka

999 Ft/kg
Sertésmáj
Sertés húsos csont

A Graboplast Győri VSE világbajnoka, Kopasz
Bálint egyesben 1000 méteren éremre esélyesként veheti fel a harcot riválisaival Tokióban. Kopasz bekerült a férfi 500 méteren
rajthoz álló kajak négyesbe is Nádas Bence,
Tótka Sándor és Csizmadia Kolos társaként.
Női kenuban az eredmények alapján már korábban az utazó küldöttség tagja lett a győri
kettős Balla Virág és Takács Kincső. Takács
kenu egyesben is a válogatott tagja a 200
méteres távon.

1299 Ft/kg
Zott Cremore Duo puding
190 g, 889,47 Ft/kg

169 Ft/db
Rege burgonyasaláta
390 g, 222,22 Ft/kg

200 Ft/db

KÉPEKEN AZ IKONIKUS FUTBALLPILLANATOK

„Mindenkinek érdemes végignézni ezeket a képeket,
hiszen elképesztő élményeket ad. A labdarúgás egy
olyan sportág, ami mindenkit összeköt. Megtiszteltetés, hogy Győrt is egy kiállítási helyszínnek szánta
az MTVA, köszönjük nekik ezt a lehetőséget. Remélem, hogy sok győri fogja megtekinteni ezeket a fotókat” – mondta Szeles Szabolcs alpolgármester a
megnyitón. A tárlat a Nemzeti fotótár jóvoltából került Győrbe és a főváros mellett öt nagyvárosba.
„Sokan gondolják azt, hogy egy archívum az egy
poros Salgó polc, és ezért nem tudjuk megmutatni

Naturaqua
ásványvíz
1,5 l, 66 Ft/l

a nagyközönségnek” – mondta Répászky Lipót,
az MTVA Archívum vezetője. Hozzátette, próbálták úgy összeállítani a kiállítás tematikáját, hogy
mindenki megtalálja a számára érdekes korszakot. A képeket egészen az Európa-bajnokság végéig lehet megtekinteni.

99 Ft/db
Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bérezéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS, HENTES, BOLTI KISEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK
jelentkezését is várjuk, akár részmunkaidõsként is! Eladó, kereskedô szakképzésben részt vevô diákok részére akkreditált üzleteinkben gyakorlati munkahelyet biztosítunk. Jelentkezés a munkahelygyor@gmail.com e-mail-címen. Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.

Fotó: Ács Tamás

S

320 Ft/kg
300 Ft/kg

Füstölt hátsó csülök
Juhász hús

Az elnökség Hüttner Csaba javaslata alapján
elfogadta a tartalékok keretét is. Mind a négy
szakágban két-két versenyző folytatja a felkészülést az olimpiáig annak érdekében, hogy egy
esetleges sérülés vagy betegség esetén cserélhessen a szövetségi kapitány.

zoboszlai gólöröme, Albert Flórián aranylabda-átadása, Törőcsik fejes gólja. Ezek mellett
több ikonikus pillanat is megelevenedik a Megyeháza téren felállított standokon. „A magyar labdarúgás története” című kiállítást hétfőn kora délután nyitották meg, melynek anyaga az Aranycsapattól az idei foci-EB-ig bezárólag fontos momentumokat mutat meg a nézőknek.

689 Ft/kg
169 Ft/kg

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.
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