Ütemterv szerint halad a Győri Vízi Élménypark
építése. Magyarország legimpozánsabb vízi létesítményét 2023 tavaszán vehetik birtokba a győriek,
és várhatóan az ország minden részéből, sőt a szomszédos országokból is érkező vendégek – mondta el az építkezés helyszínén Simon Róbert Balázs, országgyűlési képviselő.
2023 TAVASZÁN ELKÉSZÜL A LÉTESÍTMÉNY

MAGYARORSZÁG LEGIMPOZÁNSABB

VÍZI ÉLMÉNYPARKJA ÉPÜL
A munkaterületen folyamatosan zajlik a létesítmények fúrt, talajkiszorításos vasbeton-cölöpözése, alapozása, mutatta be Simon Róbert
Balázs. A Fürdő téren cserélik a távhővezetékeket, a kábeleket, melyek az építendő parkolólemez útjában találhatóak. Kiváltják az öszszes közművezetéket.

a
félelmek
nem igazolódtak
be, ezzel kapcsolatban egyetlen panasz
sem érkezett. Szeles Szabolcs úgy látja: az impozáns
fürdő növeli a város turisztikai
vendégforgalmát, de a legfontosabb,
hogy a helybelieknek méltó környezetben ad élménydús pihenési lehetőséget.

A strand területét védő árvízvédelmi fal elkészült, ennek mindegyik oldalán töltést építenek
ki. Árvíz esetén a töltéstestben felhalmozódó
vizet drénvezeték emeli ki, ennek a szerelése is
most zajlik. Dolgoznak a gravitációs csapadékvíz-elvezetés kiépítésén is. Átalakítják a jelenlegi fürdő épületét is.
Az országgyűlési képviselő szerint a Győri Vízi
Élményparkot a tervezett időpontban, 2023 tavaszán át tudják adni a közönségnek. Szeles
Szabolcs alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője arról beszélt: Sziget, Új-

város és Pinnyéd környéke a beruházással a
közfigyelem centrumába kerül. A lakók korábban attól tartottak, hogy a nagyszabású építési
munkálatok megzavarják nyugalmukat és közlekedési gondokat okoznak. Szerencsére ezek

A kivitelező konzorcium munkatársaitól megtudtuk: az élménypark három hektáron helyezkedik el. Lesz rajta új fedett uszoda, óriáscsúszda, egy csúszdapark, a fák alatt lagúnamedence, több kisebb medence, a gyerekeknek vízi és
száraz játszótér. A Hajós Alfréd által tervezett
épületet felújítják, alatta majd átfolyik a víz, a
házban vendégszobákat és fröccsteraszt is kialakítanak. Bizonyos műszaki berendezéseit
ipari műemlékként állítják ki a helyszínen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.
A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu honlapon,
a Pályázatok menüpont alatt érhető el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

NEMZETISÉGI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.
A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu honlapon,
az Álláspályázatok menüpont alatt érhető el.

´´
BEFEJEZODIK
A BEKÖTŐÚT FELÚJÍTÁSA
Győr és Győrújbarát között újabb utat újítottak fel. Korábban beszámoltunk arról, hogy Kara Ákos országgyűlési képviselő kezdeményezésére
felújították a Ménfőcsanak–Győrújbarát–Nyúl közötti utat. A napokban
fejeződik be a baráti bekötőút felújítása is, amelyet szintén a győri országgyűlési képviselő kezdeményezett.

GYŐR+ HETILAP Megjelenik minden pénteken, Győr és Győrújfalu közigazgatási területén. Ingyenesen terjesztve. Kiadja: Győr+ Média Zrt. Felelős kiadó: Knézy
Jenő vezérigazgató. A szerkesztőség címe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: media@gyorplusz.hu. Hirdetésfeladás:
hirdetes@gyorplusz.hu. Nyomdai előkészítés: Konrád Grafika. Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444. Terjesztéssel
kapcsolatos észrevételeiket kérjük, a terjesztes@gyorplusz.hu címen jelezzék. ISSN 2062-7912
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BEINDULT A VÉNEKI ZSILIPKAPU
Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

J

elenleg nyolcvanöt százalékot is meghaladta a Vének és Gönyű térségében épülő torkolati zsiliprendszer készültségi állapota. A
30 milliárdos beruházást várhatóan jövő tavasszal fejezik majd be, és a próbaidőszak után,
május végén végleg üzembe áll.
Kara Ákos, a beruházás miniszteri biztosa az
építmény árvízvédelmi jelentőségére hívta fel
a figyelmet, hisz az építmény képes lesz áradások idején az Öreg-Duna visszaduzzasztó
hatásait mérsékelni, és állandó, kiszámítható
vízszintet biztosítani a Mosoni-Dunán.
A helyszínen tekintette meg a beruházást dr.
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, aki elmondta, kiemelkedően fontos beruházás folyik térségünkben, hisz a műtárgy
segítségével, a dunai szállításban, kereskedelemben rejlő lehetőségeket ki lehet majd használni. Egy ilyen fix vízszintű kikötő létrejötte
hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország logisztikai kapacitásait jelentősen javítani lehessen.

AZ ÉPÍTMÉNY KÉPES
AZ ÖREG-DUNA
VISSZADUZZASZTÓ
HATÁSAIT MÉRSÉKELNI
Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója kiemelte, a műtárgy legfontosabb feladata a Szigetközben jelenleg tapasztalható vízhiány megszüntetése lesz. Segítségével újra kialakulhatnak a térségre jellemző vizes élőhelyek. „Ilyen műtárgy még nem épült
az elmúlt harminc évben, így ez a beruházás az
új szemléletű vízgazdálkodás mintaműtárgya
lesz” – tette hozzá a főigazgató.
Az eseményen Simon Róbert Balázs, a térség
egyik országgyűlési képviselője a környezetvédelmi szempontok mellé a térség turizmusának fejlődési lehetőségét is felsorakoztatta. A
vízszintet szabályozó gát segítségével ugyanis
újra hajózhatóvá válik a Mosoni-Duna, és ezzel
újabb látványosságokat kínálhat a Szigetköz az
idelátogatóknak.
Az esemény zárásaként Palkovics László indította
el a gátrendszer hajózó zsilipjének szegmenskapuját, ami a rendeltetésének megfelelően, először, de nem utoljára emelkedett a magasba.
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Legyünk büszkék arra, hogy győriek vagyunk, mert ide születtünk,
mert munkánk, egzisztenciánk
ide köt, mert ez a város, azonkívül, hogy műemlékekben Magyarország harmadik leggazdagabb
városa, a mindenünk! – így fogalmazott a hálaadó emlékoszlop, a
Győr Kereszt ünnepélyes felavatásán dr. Dézsi Csaba András, a
város polgármestere.

DR. SEMJÉN ZSOLT ÉS DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS

´´
„HUSÉG
A KERESZTÉNY
ÉS A SZUVERÉN MAGYAR

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor,
O. Jakócs Péter,
Ács Tamás

A

Városháza tornyából felharsanó fanfárokkal kezdődött az avató ünnepség,
majd Bede Fazekas Csaba Kossuth-díjas
operaénekes és színművész énekelte el a Himnuszt. A rendezvény vendége volt dr. Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes, Széles Sándor
kormánymegbízott, városunk országgyűlési
képviselői és a szobrot felszentelő egyházak
elöljárói. Eljött az eseményre Schwarzenberg
herceg, a győri várat visszafoglaló egyik hadvezér leszármazottja is.
Az első szónok az emlékoszlop állításának kezdeményezője, dr. Dézsi Csaba András volt.
Utalt arra, hogy Magyarország történelmét évszázadok óta meghatározta az oszmán jelenlét, a töröktől való félelem, a permanens hadakozás várainkért. Nemcsak mi magyarok, egész
Európa rettegett a töröktől, hogy inváziószerűen lerohanja Európát, megszüntetve a keresztény értékrendet, alapjaiban változtatva meg a
társadalmi berendezkedést és az életformát –
mondta a polgármester, majd a vár hősies viszszafoglalásáról beszélt:
„A magyar és más keresztény vitézek azonban, 1598. március 29-én, a 15 éves háború,
számunkra, fénypontjaként, hősiesen, fortéllyal visszafoglalták a várat szűk 4 év után.
Adolf fon Schwarzenberg és Pálffy Miklós a
tatai várostromban már kipróbált petárdát
vetették be a fehérvári kapunál, mely váratlanul érte a törököket, akik azonban utolsó
vérükig küzdve, nem adták meg magukat, félve a szultán haragjától, még a lőporraktárat
is felgyújtották elkeseredettségükben, ami
több száz keresztény halálát okozta. A legenda szerint a csata végkifejletében, amikor
már-már felülkerekedtek az oszmánok, egy
bátor magyar legény megszólaltatta a Vaskakast, teljes káoszt idézve elő a janicsárok soraiban, ugyanis 1594-ben elhangzott egy
mondat, hogy akkor veszik vissza a várat a
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keresztények, ha megszólal a Vaskakas. Ez a
győri legenda.”
Dr. Dézsi Csaba András felidézte II. Rudolf császár
rendeletét, mely szerint birodalmában számos helyen Raaber Kreuzokat, azaz Győr-Kereszteket állítsanak, megköszönve a várostromlók hőstettét,
megvédve egész Európa keresztény világát.
Amikor kollégáimmal ellátogattam Ausztria különböző helyszíneire, meglepődve tapasztaltam, hogy mily sok azon Győr-Keresztek száma, melyek mind a mai napig fellelhetők, megtekinthetők, és ma is, akár csak 1598 után, azt
hirdetik, hogy Győr a kereszténység védőbástyája – hangsúlyozta a város első embere.

Lebó Ferenc alkotása álljon itt mementóként
az örökkévalóságnak, és büszkén hirdesse,
hogy mi vagyunk a kereszténység védőbástyája – fogalmazott a polgármester, majd kijelentette: Jelmondatom, akárcsak egykori
elődömé, Zechmeister Károlyé, vagyis: „Mindent a városért!” Szeressük városunkat, tiszteljük hagyományait, ismerjük meg hőseit,
védjük meg értékeit.
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő beszédében a Vaskakas, a kettős kereszt
és a félhold együttesének történelmi hátterét világította meg. Ezt követően a keresztény értékek megvédésének a fontosságát
taglalta.

FELAVATTA A GYŐR KERESZTET

CIVILIZÁCIÓHOZ
HAZÁHOZ”

A képviselő emlékeztetett arra: ezen a helyen
korábban a kommunizmus emléke állt, az elnyomás jelképeként, a közelben pedig szovjet
laktanya működött. Aki most erre jár, az Győr
történelmi helytállása újjászületésének a szimbólumát látja ebben a Győr Keresztben. Az elnyomás jelképét cseréltük fel a felszabadulás
jelképére. A jövő jelképére, ami összeköti a régi
és a mostani győrieket, a katolikusokat és a
protestánsokat, hiszen mindenki láthatja benne a maga szimbólumát – hangsúlyozta.
Felidézte Győr fejlesztésének legfontosabb állomásait a rendszerváltás óta. Kiemelte a város
környezeti kultúráját, a megújult barokk városrészeket, az új gyárakat, létesítményeket, az
egyetemet.
Kara Ákos azt kívánta mindenkinek, hogy „azt
a városépítést, nemzetépítést, amit közösen
kezdtünk, közösen tudjuk folytatni”.
Egy város története a benne élő emberek története és sorsa – ezzel a mondattal kezdte
avató beszédét dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. – Egy város öröme és bánata az
emberek öröme és bánata. Egy város ünnepe
az itt élők ünnepe.
Ezt követően azt fejtette ki, hogy háromnegyed
évezred milyen hosszú idő a történelemben:
750 évvel ezelőtt nem volt még reneszánsz, de
Győr város lett – hangoztatta. – Nem létezett
még az Amerikai Egyesült Államok, de Győr
már város lett. A trónon Árpád-házi király ült,
amikor Győr város lett. Ilyen dimenzióban gondolkodva kiderül, hogy a győriek micsoda örökség birtokában vannak.

A Kárpát-medencében a történelem során a
fő kérdés mindig a szabad és független Magyarország megtartása és visszaszerzése
volt – hangsúlyozta. – Ez a szabadságközösség köt össze bennünket a Kárpát-medencében. Nekünk ugyanis kettős front jutott: meg kell küzdeni azokkal, akik veszélyt
jelentenek évezredes keresztény kultúránkra, és meg kell győznünk azokat is, akik nem
ismerik fel ezt a veszélyt. Önrendelkezésünket most is komoly veszély fenyegeti. Ez
napjainkban egy globális, nyílt társadalmat
hirdető, a nemzeti kereteket felszámolni
akaró, professzionális módon szervezett világhálózat. Céljuk, a migráció felgyorsításával, kevert etnikumú, nyílt társadalmakat

létrehozni, a nemzeti döntéshozatalt lebontani és azt a globális elit kezébe adni.
Simon Róbert Balázs szerint a globális elit és
a nemzeti ellenállás közötti küzdelem még
nem dőlt el. Szó szerint így fogalmazott: „A jövő év tavaszán tehát kőkemény ütközetre számíthatunk. Rendezni kell sorainkat, hogy a
megfelelő pillanatban felvértezve kilovagolhassunk a választási csatatérre.”
Kara Ákos országgyűlési képviselő megköszönte Győr polgármesterének, hogy a jövőnek szóló emlékművet állított, polgármesterként összekötötte Győr 750 éves múltját és
városunk jövőjét.

Dr. Semjén Zsolt Győr városának utóbbi ezer
évét négy szóval jellemezte: hazaszeretet, hűség, helytállás és hősiesség. „Fellapozta” a város történetét, mindegyik tulajdonságra történelmi példákat, eseményeket, történéseket
hozott. Külön foglalkozott a török megszállással, és a győri vár visszafoglalásának európai
jelentőségével. Emlékeztetett arra, hogy Rudolf császár még a hírvivőt is megjutalmazta, s
ez is igazolja, mekkora megnyugvást okozott a
győriek helytállása Európában.
A győriek elismerésre méltóan, az utókor háláját kiérdemelve, álltak ki mindenkor a hazáért
és a szabadságért – emelte ki. Beszédét azzal
fejezte be: A Győr Keresztek Európa háláját fejezik ki azért, hogy megállították az iszlám hódítást. Ez a most avatott kereszt sem csupán
turisztikai látványosság, hanem mementó. Annak a jele, hogy ami megtartott, megtart és
meg fog tartani, az a hűség a keresztény civilizációhoz és a szuverén magyar hazához.
A miniszterelnök-helyettes és a polgármester
leleplezte a szobrot, melyet az egyházak elöljárói szenteltek meg.
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EGY ŐSZINTE MESTERSÉG

ERDÉLYI TIBOR ÉS MÉHEI

Erdélyi Tibor ménfőcsanaki méhészmester is megnyitotta műhelyének kapuit a Kézművesek Világnapján, hogy betekintést nyújtson szeretett munkájába és a méhek titokzatos életébe.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A

Magyar Kézműves Szövetség szervezésében több mint 30 településen, 60 műhely nyitotta ki kapuit az érdeklődők
előtt. Erdélyi Tibor büszke mesterségére, és
szívesen mesél szakmájáról és a méhek életéről. Tibor 1988-ban nyúlt be először egy
méhkaptárba, akkor köteleződött el, rögtön
szerelmes lett a méhészetbe. Szimpatikus
volt számára a méhészek nyugodt, békés
élete, a természet közelsége, és arra vágyott,
hogy megismerje a szakmát és a méhek világát. Naplójába ekkor jegyezte be: méhész
szeretnék lenni. Az álom hamar valóra vált, a
rendszerváltáskor megörökölte a ménfőcsanaki óriási birtokot, ahol ma is dolgozik. Tibor
elvégzett minden lehetséges képzést, amely
a méhészettel kapcsolatos, az OKJ-s szakképzéstől egészen a Szent István Egyetem
méhész szakmérnöki karáig. Eredetileg mű-

szaki végzettséggel mélyfúró és kútüzemeltetőként az olajiparban dolgozott, majd a tanárképző befejezése után a közművelődésben tevékenykedett, 27 éve azonban már a
méheknek él.
Húsz méhcsaláddal kezdte, a folyamatos fejlesztésnek, a szaktudásnak, a tapasztalatnak
köszönhetően, mára 300 családja van. „Technikailag átfogni a birtokot nagy szakmai tudást igényel, sokrétű ismeretet kíván, hogy
olyan haszonállattal dolgozok, amely szabadságát nem korlátozhatom. Tudásunkat, emberi önzésünket, agressziónkat nem tolhatjuk
a méhekre, mint ahogy sok más haszonállatnál, gondolok többek között brojler csirkevagy a sertéstartásra” – hangsúlyozta a
szakember.
Erdélyi Tibor szerint, ha felnyitunk egy kaptárt,
a tökéletes társadalmat látjuk, és ennek részévé is válhatunk. A méhek az alkalmazkodó ké-

pességet négymillió éve tanítják az embereknek, ők segíthetnek visszaállítani a lelki békénket, általuk újra rácsodálkozhatunk a világra és
visszatalálhatunk a harmóniához. „Ez egy
őszinte mesterség, zsugori, önző méhésznek
nincsenek méhei” – vallja a ménfőcsanaki kézműves.
Tibor folyamatosan vándoroltatja a méhcsaládokat a virágzáshoz igazodva: repce, akác,
mézontófű, hárs, napraforgó, aranyvessző.
Különleges mézeket készít belőlük, többek
között a Hungarikumnak jegyzett akácméztől
kezdve az aranyveszőmézen át a gesztenyemézig. Az idei méztermésről azt mondja a
szakember, még bizakodó, habár az időjárás
nem kedvezett a virágzásnak. Neki az akácmézből származik a fő bevételi forrása, de ha
kevés lesz a sárgabarack, akkor az akác is sérül, így kevesebb lesz a méz is. Hazánkban 15
ezer méhész dolgozik, s nálunk a legnagyobb
a méhsűrűség: egy négyzetkilométerre átlagosan 10 méhcsalád jut. Jelenleg a magyar
méz adja az unió össztermésének a tizedét.
A magyar méz kétharmada exportra megy.
Erdélyi Tibor Ménfőcsanakon maga csomagolja termékeit, amelyet ott helyben megvásárolhatunk, de megtalálhatjuk portékáját a
budapesti Vörösmarty téri karácsonyi vásárban, és külföldre is szállít.
A méhész imádja a mézet, a karakteres, zamatos ízűeket. Most nyáron a kedvence a ménfőcsanaki utcai hársakról, a temetői japán akácokról, az autópálya felé eső területről származó, az olajfüzek és a bálványfák virágairól begyűjtött nedűk keverékéből született mézkülönlegesség.
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Győr-Moson-Sopron megye útjain is megkezdik szolgálatukat a Volánbusz új MAN Lion’s City GL A23 típusú csuklós járművei. A húsz autóbusz annak a 204 darabos flottának a tagja, amelynek megvásárlásáról
még tavaly decemberben döntött a Volánbusz Zrt.

ÚJ MAN CSUKLÓS BUSZOK KEZDIK MEG
SZOLGÁLATUKAT A MEGYE ÚTJAIN

A

20,8 milliárd forint plusz áfa értékben
vásárolt 204 darab új, csuklós autóbusz
több ütemben, várhatóan augusztus végéig folyamatosan érkezik és kezdi meg szolgálatát a Volánbusz kötelékében. A korszerű
autóbuszokkal Győr-Moson-Sopron megyében
a Győr–Vámosszabadi, Győr–Nagybajcs, Győr–
Nagyszentjános, Győr–Bábolna, Győr–Mezőörs,
Győr–Tápszentmiklós, Győr–Győrasszonyfa,
Győr–Nyúl, Győr–Tényő, Győr–Kajárpéc, Győr–
Koroncó, Győr–Egyed, Győr–Rábapatona, Győr–
Tárnokréti, Győr–Börcs, Győr–Kunsziget, Győr–
Mecsér, Győr–Bősárkány, Győr–Lébény, Győr–
Darnózseli, Győr–Mosonmagyaróvár autóbuszvonalakon találkozhatnak az utasok.

AZ 51 ÜLŐ- ÉS
55 ÁLLÓHELLYEL
RENDELKEZŐ
AUTÓBUSZOK
ALACSONY PADLÓSAK

teleket Győrben, illetve Győr környékén, hiszen
tavaly év elején 17 korszerű szólóbuszt, szeptemberben pedig 22 új csuklós buszt helyeztek
forgalomba a városban."
Simon Róbert Balázs, országgyűlési képviselő elmondta: „Ha megkérdezünk egy utast, hogy mi
a három legfontosabb szempont a közösségi
közlekedésben, akkor, azt hiszem, első helyen
mondja, hogy modern, korszerű és kényelmes
autóbuszokkal szeretne közlekedni. A másik fontos kérdés, hogy pontosan megérkezzen az autóbusz, a harmadik pedig, véleményem szerint
az, hogy mindenki számára megfizethető legyen
a szolgáltatás. Én azt gondolom, hogy a Volánbusznál, és itt Győr-Moson-Sopron megyében
ennek minden paramétere adott.”
Ilyen nagyságrendű csuklósbusz-beszerzésre
nem volt példa az elmúlt 15 évben a Volánbusznál – hívta fel a figyelmet Papp László, a
Volánbusz humán erőforrás vezérigazgatóhelyettese. Hozzátette: „a Volánbusz célja a
biztonságos, kényelmes és környezetkímélő
utazás biztosítása, az utazási igények magas
szintű kiszolgálása, és a szolgáltatási színvo-

nal emelése. Ennek érdekében tavaly 90 darab Mercedes-Benz Conecto G típusú járművel a Volánbusz megkezdte csuklósjármű-állományának fiatalítását. A most érkező húsz
autóbusznak köszönhetően, a Győr-MosonSopron megyei helyközi járműállomány csuklós tagjainak 74 százaléka újul meg, és az
érintett autóbuszvonalakon éves szinten
megközelítőleg 3 millió utas számára biztosít
kényelmesebb utazást.”
A MÁV–Volán csoport egységes stratégiai irányításának is köszönhetően, egyre színvonalasabb, korszerűbb és környezetkímélőbb
szolgáltatások várják az utasokat. A Volánbusz 2018-ban indult jármű-fiatalítási programja keretében eddig 1070 új és újszerű autóbusz állt forgalomba. A társaság 2021-ben
1665 busz beszerzésére indít közbeszerzési
eljárást, amelyekből – az eljárások sikere esetén – várhatóan közel 700 meg is érkezik az
év végéig. A fennmaradó állomány 2022-ben
áll majd az utasok szolgálatába. A jármű-fiatalítási program eredményeként a jövő év végéig a vállalat teljes autóbusz-állományának
40 százaléka megújul.

Az 51 ülő- és 55 állóhellyel rendelkező autóbuszok alacsony padlósak, akadálymentes kialakításúak és 300 kg teherbírású rámpával is
rendelkeznek, így kerekesszékkel és babakocsival is kényelmesen igénybe vehetők. Az új
járműveket környezetkímélő, EURO 6 besorolású motorral, nagy teljesítményű klímaberendezéssel, kamerával és elektronikus utastájékoztató rendszerrel, valamint utasszámlálóval
szerelték fel.
Kara Ákos, országgyűlési képviselő kiemelte: „A
mai nap egy fontos ünnepnap Győr, Győr-Moson-Sopron megye, Győr térségének életében,
hiszen a kormányzattal közös elképzelésünk lépésről lépésre megvalósul. Korábban azt tűztük
ki célul Simon Róbert Balázs képviselő társammal közösen, mindent megteszünk azért, hogy
a járműpark megújulhasson Győrben, illetve
Győr-Moson-Sopron megyében. Most már ez a
harmadik alkalom, hogy itt állhatunk és beszámolhatunk arról, hogy a kormányzat támogatásával jelentősen tudjuk javítani az utazási felté-

2021. június 25.

7

HELYÉRE KERÜLT AZ ÓRIÁS FESTMÉNY
festmény. A polgármester rámutatott, felkérte
Malasits Zsoltot, hogy figyelemfelkeltő ábrázolásmódjával örökítse meg Győr történetét,
annak főbb pillanatait.

sítette a városunk jogait. Felvillan az 1848-as év
egy jelentős pillanata, amikor Kossuth Lajos fontos toborzó beszédet tartott a régi Városháza teraszán. A legnagyobb hangsúlyt a jelen kapta, a
mai kor mindenféle szépsége, különlegessége
visszaköszön az alkotásról. A különböző korokat
a türkizre festett folyó választja el egymástól,
ami ugyanakkor végig is vezeti a szemet történelmünk pillanatain.

A rendkívül részletgazdag kép a város életének
hat fordulópontját jeleníti meg. A római korral indul az időutazás, és megjelenik rajta a 750 éves
évforduló apropója, amikor V. István 1271-ben
Győrt a királyi városok sorába emelte, valamint
a Vaskakas legendája, Mária Terézia, aki megerő-

„A legnagyobb kihívás az volt, hogy a hat különböző idősíkot beleillesszem a stílusomba.
Függetlenül attól, hogy több mint 2000 évet
ölelünk át, mégis egységes képet kapjunk – ez
volt a célom, s sikerült is megvalósítani” – mutatott rá Malasits Zsolt.

Elkészült, s a helyére is került Malasits Zsolt győri képzőművész alkotása, amit a város felkérésére festett, Győr királyi várossá válásának
750. évfordulója alkalmából.
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Marcali Gábor

D

r. Dézsi Csaba András polgármester a 7
méter széles és 1,8 méter magas alkotás Városházára beemelésekor elmondta, a jeles alkalmat akkor tudjuk méltó módon
megünnepelni, ha az aktuális ünnepségeken
kívül maradandó nyomot is hagyunk, ennek
egyik példája a Győr Kereszt, a másik pedig a
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Telt házzal nyitotta a táborozási szezont a Győri Gyermektábor a hét
elején. Az egyedi miliőjű létesítménybe egész nyáron várják majd az
iskolásokat ugyanúgy, ahogy a Család- és Gyermekjóléti Központ által szervezett táborokba is.

ELSTARTOLTAK
A VÁROS TÁBORAI

A

A fenntartó képviseletében megnyitó köszöntőt dr. Pergel Elza mondott. Győr alpolgármestere azt hangsúlyozta, igazi kincs a
Győrújbarát határában található gyermektábor, ami nagy segítséget nyújt a családoknak

a nyári vakáció alatt. Az alpolgármester kiemelte, a táborban a pedagógusok és a tábori dolgozók felügyelete mellett biztonságban tudhatják a szülők a gyermekeiket, akiknek zöld környezetben, színes programok keretében biztosítanak lehetőséget arra, hogy
korabeli társaságban tölthessék az időt.
A Győri Gyermektábor mellett a Család- és
Gyermekjóléti Központ is, a korábbi évekhez
hasonlóan, vagy a kialakult helyzet miatt talán még hangsúlyosabban szervezi táborait.
Rákosi-Tóth Rita igazgató elmondta, a tábo-

Riasztás a Vásárcsarnokban

K

atasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a
Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében működő
Vásárcsarnokban. A hivatalos nyitvatartást
követően, tűzoltók lepték el a létesítményt
múlt csütörtökön. A mostani gyakorlaton az
életmentést, a légzőkészülékben történő feladatvégrehajtást, a sugár- és táplálásszerelést, az EDR-rádión történő szabályos kommunikációt, valamint a tűzoltásvezetői feladatokat is gyakorolták a Vásárcsarnok területén,
egy feltételezett káreseménynél, a győri és a
pannonhalmi hivatásos tűzoltók. A katasztrófavédelem rendszeresen szervez helyismereti
és szituációs gyakorlatokat, hogy a tűzoltóknak ellenőrzött körülmények között legyen lehetőségük gyakorolni tűzoltási és műszaki
mentési feladataikat. A bevetett egységek kitűnően és szakszerűen oldották meg a katasztrófavédelmi feladatokat.

MOST DÍJMENTESEN

rok szervezésével az a céljuk, hogy tehermentesítsék a dolgozó szülőket, nyári gyermekfelügyeletet biztosítsanak, akinek kell.
Másodsorban az a cél, hogy a hátrányos
helyzetű gyermekek számára olyan programot biztosítsanak, amit családi költségvetésből nem feltétlenül tudnak elérni. Több tá-

bort szerveznek Sziget és Újváros városrészben, az adyvárosi Sziget Kék közösségi térben, valamint a nemrégiben megnyílt Közösségi Kávézóba is.
Ezekkel párhuzamosan a központ óvodai és
iskolai szociális munkásai iskolai gyermekfelügyeletet biztosítanak július 5. és augusztus
31. között Marcalvárosban, minden olyan
gyermeknek, akinek szülője a napközbeni
gyermekfelügyeletet nem tudja megoldani.
Ezeken az alkalmakon a legnagyobb hangsúlyt a szabad játék kapja.

megszabadulhat feleslegessé vált
holmijától kihelyezett szelektív
HULLADÉKGYŰJTŐ PONTUNKBAN!

NYÁRI NAGYTAKARÍTÁS! MARCALVÁROS

Győri Gyermektáborban egészen augusztus 21-ig tart a táborszezon. Fehérné Bocska Erzsébet igazgató elmondta, az elvárt és előírt intézkedéseket
megtették annak érdekében, hogy biztonságos táboroztatási szezont tudjanak lebonyolítani, s folytatják az elmúlt évben már bevált
védekezési eljárási rendet, többek között a
beléptetésnél hőmérsékletméréssel, fertőtlenítő szigetek kihelyezésével. Eddig közel
2200 győri általános iskolás diák jelezte,
hogy szeretne a Győri Gyermektáborban táborozni. A programokat az animátorok úgy
állították össze, hogy nagy figyelmet fordítottak az eltérő korosztályok igényeire és érdeklődési körére – mutatott rá Fehérné
Bocska Erzsébet.

HÍREK RÖVIDEN

A GYHG Nonprofit Kft. Borsi Róbert, Kovács Tamás és Rózsavölgyi László önkormányzati képviselők kérésére és támogatásával a háztartásokban felhalmozódott lom jellegű hulladékok elhelyezésére gyűjtőpontot üzemeltet egyszeri alkalommal. A hulladék átvételére kizárólag
a gyűjtőhelyen van lehetőség.
Itt elhelyezhet elektronikai, fém, papír, műanyag hulladékot, nyesedéket, építési törmeléket, csomagolóanyagokat, bútorokat,
berendezési tárgyakat stb. (Kivéve a veszélyes hulladéknak számító anyagokat!)
Az ideiglenes gyűjtőpont nyitvatartása:

2021. július 3. szombat
8 és 16 óra között
Helyszín:
Győr, Répce utca 2.,
Kovács Margit Általános
és Szakképző Iskola hátsó udvara
Bejárat a Mónus Illés utca felől
A hulladék elhelyezéséhez
HOZZA MAGÁVAL:
• korábban kiadott
Győr Kártyáját
• vagy lakcímkártyáját
• vagy hulladékdíj-számláját.
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EGYRE TÖBBEN SZERETNÉNEK

ÉLETET MENTENI
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás

A

z Egészségfejlesztési Iroda és a WHO
Programiroda szervezésében, a Győr+
Rádió közreműködésével zajlott a
„Mutasd meg, hogy te is képes vagy rá!” nevű
program most szerdán, a Bahnhof Eb-teraszán.
Június 23-án, szerdán délután 4-től este 8-ig
tartott az a program, ahol a győri kórház
szakembereitől tanulhatta meg minden érdeklődő, hogyan kell vészhelyzetben viselkedni, mit kell tenni, ha valaki elvesztette az
eszméletét, illetve hogyan kell újraéleszteni
azt, akinek hirtelen megállt a szíve.
Gombás Zita, a Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda munkatársa a rendezvény elején el-
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mondta, eredetileg a férfiegészség védelméről szerették volna tájékoztatni az Eb-terasz,
többségében férfi vendégeit, ám a dán nyitómeccsen történt események miatt mégis úgy
döntöttem, inkább az újraélesztés fontosságára hívjuk fel a figyelmet.
Szimulációs babákon lehetett kipróbálni a tudást, hogy ha élesben is szükséges lenne,
mindenki tettre kész legyen, s ne féljen segítséget nyújtani. Dr. Valastyán Eszter diplomás
ápoló mutatta be a bábukon, hogyan kell végrehajtani szabályosan az életmentő beavatkozásokat.
Az esemény helyszínéről a Győr+ Rádió élőben jelentkezett, hiszen az újraélesztés rejtelmeibe Herkely Ákos és Nagy Roland kollégánkat is beavatták a kórház szakemberei.

A MAGYAR NYELV MEGMARADÁSA A TÉT

SEGÍTSÉGET VÁRNAK A CSÁNGÓK
Az Arrabona Városvédő Egyesület a hagyományt folytatva, ismét karitatív gyűjtést szervez a moldvai magyar csángó gyermekek magyar
nyelvű tanítása elősegítéséért, mely számukra a megmaradást jelenti.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Arrabona Városvédő Egyesület

A

z adományt idén a Győrtől mintegy ezeregyszáz kilométerre fekvő Bákó város
Magyar Házába juttatja el az egyesület.
A segélycsomagot a már sok éve gyakorlott és
szakavatott magyar pedagógusok és oktatási
szakemberek osztják szét a falvak iskolái között. Az egyesület szerint a magyar tanulás
ügye Moldvában a csángó magyarok számára
a megmaradással azonos, ezért nekünk, itteni
magyaroknak kell segítenünk a nyelv általi ottani magyar megmaradást. A magyarul beszélő
csángók nyelve leginkább a nyelvújítás előtti,
18. századi magyar nyelvhez hasonlít. Beszédük több évszázados szavakat és nyelvtani
szerkezeteket őriz, népdalaik, balladáik népzenénk legrégebbi, általunk már szinte elfeledett
változatait idézik.

Hasonlóan, mint a megelőző években, idén is
kisiskolás olvasókönyvet, írás-olvasás munkafüzetet, mesekönyvet, gyermekeknek hasznos
irodalmat, nyelvtankönyvet, írásfüzetet, tollat,
ceruzát, papírt, festéket, színes ceruzát várnak
adományként, de olyan oktatási segédeszközt
is szívesen fogadnak, amely a magyar oktatás
ügyét előreviszi, legyen szó például digitális segédeszközről.
Pénzadományt is fogadnak, amelyből létfontosságú eszközöket vásárolnak, valamint a felajánlásokat az egyesület saját költségén célba
is juttatja. A segélyutat augusztus 12–15. között szervezik. Az Arrabona Városvédő Egyesület bízik benne, hogy adományokkal segíthetik
a következő generáció magyar nyelv tanulását,
így megmaradását is.
Az adományokat július 1. és augusztus 1. között vasárnap és ünnepnap kivételével a Páskom u. 104./a és Tábor u. 5./a alatt fogadják.
Az egyesület bankszámlaszáma: MKB Bank Zrt.
10300002-10474886-49020016

A Szlovák Vöröskereszt Dunaszerdahelyi Területi Szervezete és a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete határon átnyúló kapcsolatban vannak. Közös célkitűzésük a két szervezet összekovácsolása.

HATÁRON INNEN ÉS TÚL A VÖRÖSKERESZTTEL!

INNOVATÍTV KÉPZÉS PROJEKT KERETÉN BELÜL

A Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete és a Slovensky Cerveny Kríz, územny spolok Dunajská Streda
közösen venne részt a mindkét felet érintő
katasztrófakészenléti feladatokban. A „Határon innen és túl a Vöröskereszttel” projekt
részeként közös képzést indítanak a cél
megvalósulása érdekében.
A projekt megvalósítása 2021 februárjában
kezdődött a két szervezet között. A szervezetek vezetői elsőként betekintést nyertek
egymás szervezetének munkásságába. Ezt
követően eszmecserét folytattak arról,
hogy miképpen lehetnének egymás segítségére, és hogyan tudnák szakszerűen fejleszteni a szakmai tudásukat, elméleti és
gyakorlati téren, illetve eszközparkjukat.

A projekt első elméleti és gyakorlati részére 2021. június 2. és 4. között, a magyarországi Lipóton lévő Hotel Orchideában került sor. Itt az új ismeretek nyújtotta gazdag előadásokat rövid gyakorlat
követte.
Az elméleti és gyakorlati elsősegélyképzést egy 6 órás elméleti pszicho-szociális,
majd egy 8 órás elméleti operatív törzsi
munkaképzés alkotta. A képzésen részt
vevők 2021 nyarán Szlovákiában, Bősön
szervezett árvízvédelmi gyakorlaton vesznek majd részt. Ezt követően augusztusban egy konferencián összegzik majd az
eddigi együttműködés eredményeit, majd
megtervezik a további közös munkát, és a
következő gyakorlatot. (x)

2021. június 25.

11

Ünnepélyes keretek között adták át csütörtökön hazánk legmodernebb és
Európában is az elsők között lévő elefántházat és kifutóját, az újonnan
Győrbe költözött elefántok számára.

BOU-BOU, PEMBÉ ÉS KITO

ÚJ OTTHONT KAPOTT

GYŐRBEN NYÍLT MEG AZ ORSZÁG LEGMODERNEBB ELEFÁNTHÁZA
tunk valami újat. Tavaly közel 140 ezren keresték fel, a cél az, hogy idén a látogatók száma
már elérje a 200 ezret – hangsúlyozta köszöntőjében Kara Ákos országgyűlési képviselő.
2018-ban indult el a Modern Városok Program,
amiből akkori áron 130 milliárd forint jut a győri
fejlesztésekre, melynek egyik fontos eleme az
állatkert bővítése volt. A több szakaszban megvalósult fejlesztés utolsó, de leglényegesebb eleme az elefántház megvalósítása, az állatok Győrbe telepítése volt – erről Simon Róbert Balázs
országgyűlési képviselő számolt be.
Dr. Dézsi Csaba András polgármester gratulált
a fejlesztéshez, a szakmai munkához, valamint
megköszönte a pénzügyi háttér biztosítását. A
polgármester feleségével, az állatkert önkéntes segítőjével és Pembével, a legidősebb elefánttal avatták fel az új létesítményt.
A közel egymilliárdos beruházás a Modern Városok Program keretében valósult meg.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A

z afrikai elefántok az Európai Fajvédelmi
Program kertében érkeztek, a szakemberek olyan bikacsapatot válogattak
össze, hogy ne legyen közöttük belső háború.
A Toulose-ból származó Pembé 20 éves, a 16 éves
Bou-Bou Franciaországból jött. A hatéves Kitót
Nyíregyházáról szállították városunkba, ő az első
afrikai elefánt, ami Magyarországon fogant és itt
is született, ami történelmi jelentőségű. Szeptemberben csatlakozik negyedikként a csapathoz a ma
még Magdeburgban élő 10 éves Rungwe.
„Az elefántház egy passzívház, így minimálisak
lesznek a fenntartási költségei, a tágas, közös
belső tér mellett négy egyedi box, valamint egy
egyhektáros kifutó szolgálja az elefántok kényelmét, külső és belső medencével” – tájékoztatott Andréka György, a Xantus János Állatkert igazgatója, akinek ezzel a beruházással
egy 25 éves álma vált valóra.
A győri állatkert egy olyan hely, amely minden
generáció számára fontos, ahol mindig látha-
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Szerkeszti: Nagy Viktor

HÍREK

MODERN

OLDTIMER

A

Ferrarik restaurálására specializálódott angol műhely, a GTO Engineering gondolt egy nagyot, és tervezett egy korszerű, könnyű
építésű GT kupét. A Squalo érdekessége – a manufakturális gyártás mellett – az, hogy a legendás Ferrari 250 GT SWB formáinak újraértelmezésével a 60-as évek sportautóinak a hangulatát hozza el. A tervezéskor kiemelt figyelmet kapott a belső tér mérete, mivel az eltelt 70
évben az emberek magasabbak lettek, így egyeseknek ezért kell lemon-

daniuk a klasszikus autókról. A nulláról fejlesztett, csodás kocsiban biztosan lesz elég hely 2 felnőtt és csomagjai számára. Az autóhoz terveztek egy négyliteres V12-es motort, mely a Ferrari legendás Colombo
blokkjára hasonlít. A 48 szelepes, akár percenként 10.000-es fordulatszámig is elforgatható erőforrás 465 lóerő leadására lesz képes. A motort várhatóan más, egyedi sportkocsigyártóknak is eladják majd. 2023ig kell még várni az első példányokra.

SZINTET LÉP A POLO

A

Volkswagen Polo megújul, és a frissítés
során a felszereltség, a digitális funkciók sokat fejlődnek. Alapáron kapja a
kisautó a 8 colos műszeregységet, és a multifunkciós kormánykereket. Ezen kívül a középkonzolba finoman beillesztett érintésérzékeny LCD panel minimum 6,1, de felár ellenében 8 vagy 9,25 colos lehet. Az alapverzió
is tudja majd a mobiltelefon-integrációt, és
távolról elérhető funkciókat is tudni fog. Persze némi felárért a virtuális műszerek 10,25
colos méretben láthatók, és fedélzeti WIFI,
internet, rádió és táblafelismerés is kérhető.
Bizonyos funkciókat, például navigációs szolgáltatást később is aktiválhatjuk a megvásárolt kocsin. Bekerül az extra listába a beszédfelismerés, és a kétzónás klíma vezérlése
érintő felületen oldható meg.
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Hajnali 4 órai indulással kezdődött a Gázfröccs stáb rendhagyó napja.
Van, amiért az ember korán kel, és utazik több száz kilométert. A
kecskeméti repülőbázison két repülőgéptípust láttunk közelről, és beszélhettünk az ég őreivel.
MH 59. SZENTGYÖRGYI DEZSŐ REPÜLŐBÁZIS,
KECSKEMÉT. 2021. MÁJUS 25. 06:15, 22 FOK.

ÉGI ŐRÖK
Békeidőben
A honvédség szerepe békeidőben is kulcsfontosságú. Katasztrófa esetén segítenek, külföldről történő civilek vagy hivatalos személy menekítésekor ott vannak, és védik a határokat. A
Magyar Légierő a magyar légtér sérthetetlenségéért felel. A légtér védelme, ellenőrzése és
a szárazföldi alakulatok légi támogatása, szállítása a fő feladatuk. Ehhez pedig az alapvető
harci és szállító repülőgépek és helikopterek
rendelkezésre állnak. A legizgalmasabbak
Kecskeméten találhatóak.

kalmasak, így működésük rendkívül összetett.
Szerencsére fejlett szoftveres és hardveres vezérlőrendszerük az alapvető üzemeltetési (repülési) feladatokat segítik, megkönnyítik – például szárnymechanizmusok leszálláskor, trimmelés –, így a pilóta a harcászatra tud koncentrálni. Békeidőben hazai vagy nemzetközi légiharc-gyakorlatokat folytatnak velük, illetve két

Airbus
Az Airbus A–319 szállítógép 126 utas és további csomagok, teher szállítására alkalmas
szállító repülőgép. Két géppel rendelkezik a
Magyar Honvédség, melyek korábban az Air
Berlin flottájában repültek, használtan vásárolták őket. Ezek a gépek 19 tonna üzemanyaggal
megtankolva, 220 km/h-ás felszállósebességgel és 900 km/h-ás maximális repülési sebességgel akár közel 7000 km távolságra tudják
eljuttatni szállítmányukat. Az indulás előtt több
órás felkészítésre, műszaki ellenőrzésre és a
pilóták maximális felkészültségére van szükség. Ahogy az Airbus egyik pilótája mondta:
„Észnél kell lenni minden pillanatban, hogy előre gondolkodva, ember és gép soha ne keveredjen veszélyes szituációba.”
Gripen
2015-től került beszerzésre 14 darab svéd Gripen több feladatú vadászrepülőgép. Ebből kettő D (Delta) típus, amelyek kétülésesek, a többi
pedig C (Charlie) változat. A svéd gépek légi és
földi harcászati és felderítő célokra egyaránt al-

gép, pilóta és műszaki személyzet 24 órás készenléti szolgálatban áll. Ha a légtért megsérti
egy légi jármű, tehát azonosítatlan, akkor rövid
időn belül utánarepülnek, és kiderítik, mi lehet
a gond. Sokszor műszaki hiba adódik, ekkor segítenek a leszállásban.
A pilóta
A vadászrepülőgép-pilóták hosszú fizikai kiképzés és tanulás után kerülhetnek Gripen gépekre. Azt megelőzően szimulátorban gyakorolnak, és megtanulják a gép viselkedését, begyakorolják a jellemző manővereket. Vagy ép-
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pen felkészülnek egy légi bemutatóra. 2021ben újra lesz repülőnap Kecskeméten, augusztus 28–29-én. A nemzetközi repülőnap egyben
haditechnikai bemutató is lesz, a légierő mellett mások is képviseltetik magukat. A tervek
szerint a repülőnapra az Egyesült Államokból
várható olyan repülőeszközök érkezése, amelyeket még sosem láthatott hazánkban az érdeklődő közönség. SZU–35-ös repülőgépeikkel
majdnem biztosan bemutatót tartanak majd az
Orosz Lovagok.
További részletek a júniusi Gázfröccs adásban!

A szeszélyes, csapadékos tavaszt egy meleg és száraz idő váltotta fel. Kevés a csapadék, nagy a forróság és még az UV-sugárzás is nagyon magas, ez nem csak minket visel meg, hanem a növényeink fejlődésére is rányomja a bélyegét.

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Fotó: onzon/shutterstock.com

M

ost a kiskertekben a legfontosabb
munka az öntözés, a víz és az abban
oldott tápanyagok kijuttatása a növényeink számára. De jön a kérdés, mikor és hogyan locsoljunk, hogy az a legjobb legyen a növényeink számára? A legjobb a kora reggeli
órákban elvégezni a locsolást, mert ekkor még
a talaj, a környezet is hűvösebb, sőt lehet, hogy
harmat is van. Ez azért előnyös, mert ilyenkor
a növényeink sokkal jobban felveszik és hasznosítják a tápláló vizet. Reggelente még a hideg kútvíz sem „árt” annyira a növényeinknek.
Ha kicsi a kertünk és van elég eszközünk: hordó,
műanyag tartály, a legjobb, ha a már állott vízzel
végezzük a locsolást. Ha sok a dézsás, cserepes
vagy éppen balkonládás növényünk, azok is meghálálják az állott vízzel való locsolást. Főleg akkor,
ha este is kell őket locsolnunk, vagy éppen nekünk
akkor van időnk a locsolást elvégezni. Gondoljunk
bele, egy barna virágláda, amire egész nap tűz a
nap, akár 60 °C-ra is felmelegszik, és mi ezt egy
átlagos kútvízzel 8-10 °C-os, de a csapvíz is 1012 °C, milyen hősokkot okozunk a növénynek.

JÓ MEGOLDÁS,
HA CSEPEGTETŐ
RENDSZERT ÉPÍTÜNK KI
NÖVÉNYEINKNÉL
Edényben nevelt növényeinknél fontos, hogy csak
akkor locsoljuk, amikor a talaj felszíne már az ujjunk tapintására száraz. Az sem jó, ha cserepes
vagy dézsás növényeink alatt található alátéteket
folyamatosan vízzel töltjük fel, mert így már az
előbb említett felmelegített edény a vizet is felmelegíti és ettől akár a növényeink gyökérzete sérül vagy elhal. Ha egy-egy cserepes növényünk
kiszáradt, azaz lekókadt, maximum 1-2 órára állítsuk vízfürdőbe (de ne a forró napra tegyük köz-

FORRÓ NYÁRI NAPOK A KISKERTEKBEN

NE CSAK HÚSVÉTKOR LOCSOLJUNK!
ben), mert így a növényünk és a földje is felveszi a
vizet. Virágzó növényeinknél minden 3. locsolást
egészítsünk ki tápoldatos öntözéssel, betartva a
gyártó által előírt hígítási arányokat. Ha túladagoljuk, akár sómérgezést is kaphatnak növényeink,
ami akár a pusztulásukat is okozhatja.
Tipp: jó megoldás, ha csepegtető rendszert építünk ki növényeinknél, amit egy gazdaboltban kapható kész rendszer beüzemelésével, vagy mi magunk is készíthetünk ilyeneket pár száz forintos
beruházásból. Hiszen csak egy víztartályra és egy
perforált, azaz csepegtető lyukas vagy beépített
csepegtetőtestes csőre van hozzá szükségünk.
Gyepfelületek locsolása: nincs is talán olyan
kert, ahol legalább pár négyzetméter gyep ne
lenne. A fű sem szereti a napközbeni, legnagyobb melegben történő locsolást. Azt is inkább a kora reggeli vagy esti időszakban locsoljuk. Ne öntözzük a gyepfelületet naponta, legalább heti 1-2 napot hagyjuk szárazon, mert ha
egy gombás betegség fellépne benne, akkor a

KERTÉPÍTÉS

folyamatos nedvesen tartás miatt akár az
egész gyepfelületet károsíthatják. Sőt, ha lehet,
inkább locsolásnál törekedjünk arra, hogy ritkábban, de nagyobb vízadaggal végezzük.
A zöldségeskertben akár a palánták tövénél kialakított barázdákba is adhatjuk a vizet, ezt árasztásos öntözésnek hívjuk, ez a leghatékonyabb, de a
legnagyobb vízigényű. Azért a locsolás mellett is
van még bőven tennivaló a díszkertben. A kertek
királynői, a rózsák, már ontják virágaikat, sőt már
az első szálak elvirágoztak, így azokat távolítsuk
el. Legjobb, ha az első 5-ös levélnél tesszük, mert
így gyorsan hozzák a másodvirágaikat. Futórózsáknál elegendő az elvirágzott fejeket eltávolítani.
Ha műtrágyát használunk a fejlődésük megerősítéséhez, azt még a hónap végéig kijuttathatjuk.
Tipp: a fás szárú évelőknél, cserjéknél érdemes a
talajt gyepnyiradékkal vagy aprítottfa-darálékkal
5-6 cm vastagon takarni, így nem szárad ki a talaj,
nem gyomosodik, és a növényi apríték, ahogy korhad, tápanyaggal szolgál a növényeinknek.

KERTTERVEZÉS

FAISKOLA

Gyôrkert Parképítô Kft. • Gyôr, Tatai út
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–17 óráig, szombaton: 8–16 óráig
30/768-2048 • 30/335-6855 • www.gyorkert.hu
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Ezüst emlékéremmel ismerte el a város Szűcs Mihály, az Apor-iskola egykori földrajz–biológia szakos tanárának munkáját. A pedagógust egész pályája alatt az motiválta, hogy igazságosan és érdekesen tanítson.

PÉLDAMUTATÓ PEDAGÓGUSI ÉLETPÁLYÁT
ISMERT EL A VÁROS

„Szűcs Mihály 1966-ban tett érettségi vizsgát a
győri Gárdonyi Géza úti gimnáziumban, majd a
Szegedi Tanárképző Főiskola biológia–földrajz
szakára nyert felvételt. Az oktató-nevelő munkát
1971 őszén, Écs általános iskolájában kezdte
meg, majd 1994 szeptemberétől az Apor-iskolaközpont pedagógusa lett” – írta róla Váradi József,
az Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és
Kollégium intézményvezetője.
Szűcs Mihály sokrétű tapasztalatával segítette
az újonnan induló iskola működését, de lektorált
tankönyveket, készített saját jegyzetfüzetet a
Katolikus Pedagógiai Intézet támogatásával,
amit az ország valamennyi katolikus iskolájában
használhattak – méltatta a pedagógus munkáját
dr. Pergel Elza alpolgármester, aki átadta a város
ezüst emlékérmét a szakembernek.
Dr. Pergel Elza rámutatott, Szűcs Mihály életével,
életútjával, tanítványain és munkásságán keresztül mindig hűen szolgálta a tudást, és iskolájában végzett munkáján keresztül öregbítette
nem csak az oktatási intézménye, de Győr hírnevét is. Hozzátette, hogy jó néhány aporos diáktól
kapott információja szerint nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a tanár úr életre szóló, értékes lenyomatot hagyott diákjai emlékeiben.

adja át, hogy azt a tanítvány nem érzi tehernek,
figyelmét fenn tudja tartani, így az elültetett tudás táptalajra talál benne.

Az alpolgármester kifejtette, minden hivatást akkor lehet igazán jól művelni, ha azt szeretettel és
nagy odaadással tesszük, az azzal kapcsolatos
ismereteket folyamatosan frissen tartjuk, s elkötelezettek vagyunk a szakmánk iránt. Pergel Elza
szerint egy pedagógus akkor ér el eredményesen
és hatékonyan a gyerekekhez, ha tudását úgy

„A pályám elején azzal az elhatározással kezdtem el tanítani, hogy mindig igazságos legyek,
s érdekesen adjam át a tudásom a diákoknak.
Talán mindkettőt sikerült véghezvinnem” –
nyilatkozta saját hitvallásáról Szűcs Mihály, aki
50 éve kapta kézhez diplomáját, s 42 évig –
2013-ban ment nyugdíjba – volt pedagógus.

Tanítványai úgy nyilatkoztak róla, hogy ő volt
azon pedagógusok egyike, aki mindig korrekt
volt, érdekessé tette még a legegyszerűbb témákat is, a szó legnemesebb értelmében tanított, s tisztelte a diákokat is.

Elvei mellett szerette a tanítást, a tantárgyait:
a földrajzot és a biológiát, valamint a gyerekeket. Tanóráit humorral, szemléltetésekkel – vetítésekkel, történetekkel – egészítette ki, mert
mint mondta, ha érdekessé tudja tenni valaki
az oktatást, akkor a tananyag is mélyebbre jut
a tanulókban.
Szűcs Mihály azt mondta, nyugodt szívvel
ment el nyugdíjba, mert úgy érzi, amit tett, az
hasznos volt, általa sok gyerek szerette meg a
földrajzot és a biológiát.
A pedagógus munkáját 2005-ben a Győri Egyházmegye is elismerte, a Szent Gellért-díj ezüst
fokozatát adományozta számára, majd 2016ban Nyúl község díszpolgári címmel tüntette ki.
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Összeállította: Földvári Gabriella

SZENT LÁSZLÓ, A LOVAGKIRÁLY LEGENDÁJA
címmel tartanak ingyenes városnéző sétát június
27-én 14 órától. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Találkozás a Káptalandomb,
Szent László szobornál. Regisztráció: idegenvezetes.gyor@gmail.com > > >
BAROKK ZENEI RITKASÁGOK GYŐRBŐL ÉS
SOPRONBÓL címmel könyvbemutatót és
koncertet rendeznek június 27-én 16 órától,
az Apátúr-házban. A zeneművek átiratát közreadja: Sylvia Leidemann, az MTA tagja, a
könyvet bemutatja: Vavrinecz Veronika zenetörténész. > > >
A HARMÓNIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
június 27. és július 3. között ismét Győrben fogadja a régi zene kedvelőit, művelőit különleges koncertekre és a fesztiválhoz kapcsolódó
mesterkurzusokra. További információ: www.
regizene.hu > > >
HOLTÁGPARTI HOLDFÉNYPARTIT RENDEZNEK június 27-én 13 és 18 óra között, a Püspökerdei-holtág partján, ahol kézműves foglalkozás, kiállítás, koncert és piknik várja a kilátogatókat. Regisztráció:https://forms.gle/
WEuE5rTZdRfreazV6 > > >
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Részletek: gyorplusz.hu/kategoria/programok

CZIRÁKI LAJOS FESTŐMŰVÉSZ AKROBATIKa című tárlata a
Püspöki Udvarbíró Házban látható augusztus 1-ig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. > > >
Cziráki Lajos (Hegyeshalom, 1917. január 6. – Győr, 2003. június 1.)
Munkácsy-díjas magyar festő, grafikus. 1946-ban Győrbe tért vissza,
ahol a festészettől visszavonult, 1959-től kezdve alkotott újra. 1940től szerepelt kiállításokon. Művészeti hagyatékának egy részét a Városi
Művészeti Múzeum, valamint a Xántus János Múzeum őrzi.

AJÁNLJUK!

FRISS JAZZ GARDEN július 3-án Győrújbaráton, a Timaffy László Művelődési Házban. Színpadon Orosz György humorista és a Garami
Funky Staff, a Pannonhalmi borvidék borai,
kézműves sajt és sör. Belépőjegy: vacsorajegy
9.000 Ft/sétálójegy 5.000 Ft. Részletek az esemény Facebook oldalán és a www. gyorujbarat.hu címen. (x) > > >

INGYENES SUP NYÍLT NAPOT tart június 26-án
10 és 18 óra között a Győri Vízisport Egyesület, a
Töltésszer utca 24. szám alatt. Bejelentkezni a
SUP Győr Facebook oldalán/messengeren. > > >
NAGY-GYŐR JELESSÉGEI – karrierek a 750 éves
városban címmel látható kiállítás az Esterházypalotában, amely neves győri polgárok közösségének állít emléket. A kiállítás hétfő kivételével
naponta 10 és 18 óra között látogatható. > > >
LEGENDA AUREA – EREKLYÉK VONZÁSÁBAN
címmel június 26-tól várja az érdeklődőket a Szent
László Látogatóközpont új kiállítása. A Káptalandomb 11. szám alatti tárlat a Szent László-herma
és a Könnyező Szűzanya-kegykép történetét mutatja be, hétfő kivételével 10 és 18 óra között. > > >

K

K

ÖZTÜN

ARRA SZÜLETTEM, HOGY

SEGÍTSEM AZ EMBERTÁRSAIMAT
Bizonyára sokan találkoztak már olyan emberrel, akiből sugárzott az
életkedv és a tettvágy. Gergó Veronika is éppen ilyen. A pedagógus,
jógaoktató több mint két évtizedig nem szülővárosában élt, de évekkel ezelőtt visszatért Győrbe, mert tudta, hogy van még itt feladata.
És milyen jól tette, hogy hallgatott a megérzéseire.
Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor

G

ergó Veronika megyei sportfőorvos apa
és történelem–testnevelés szakos pedagógus anya gyermekeként született
Győrben. Kezdetben Adyvárosban, majd a belvárosban éltek, de bárhol is laktak, a zene és a
sport a mindennapok fontos részét képezte.
„Apukám született zenész volt, autodidakta módon tanult meg zongorázni és tangóharmonikázni. Anyukám pedig a mai napig mindennap tornázik otthon, így nem meglepő, hogy a zene és a
sport számomra is nagyon fontos. Arról nem beszélve, hogy egykori testnevelő tanáromnak,
Ihász Ferencnek is kiemelkedő szerepe van abban, hogy a mozgás végigkíséri az életemet.”
A Győrben töltött gyermekévek alatt sosem unatkozott, de saját bevallása szerint kicsit kilógott a
sorból, és különcnek érezte magát. „Középiskolá-

ba Mosonmagyaróváron jártam, a Kossuth Lajos
Gimnázium két tannyelvű tagozatán érettségiztem. Onnan az ország másik végébe kerültem, és
az egyetemet Szegeden, angol–német szakon
végeztem” – meséli Gergó Veronika, aki a diploma
megszerzése után személyi asszisztensként helyezkedett el, majd tudományos segédmunkatársként német irodalmat tanított egyetemistáknak. „Több területen is kipróbáltam magamat, így
később egy internetes céghez kerültem projektvezetőként, majd mielőtt visszajöttem Győrbe,
egy iskolafenntartó intézményt vezettem.”
Szülővárosába 2011-ben, két lányával tért vissza.
„Tudtam, hogy dolgom van még Győrben. Szeretem ezt a várost, és megtaláltam a helyemet benne, de időbe telt” – magyarázza Gergó Veronika,
aki a mai napig ír verseket és dalokat. „A nagyobbik lányom már kirepült, de a kisebbik lányommal
szoktunk együtt zenélni otthon. Bár annak idején
hegedültem és zongoráztam is, általában úgy
osztjuk fel, hogy ő gitározik, én pedig énekelek” –

teszi hozzá mosolyogva a Jedlik Ányos Technikum
pedagógusa, merthogy 2016 óta a győri oktatási
intézmény a munkahelye. Mivel mindig is szeretett emberekkel foglalkozni, és már általános iskolában is korrepetálta barátnőit, nem volt kérdés,
hogy a tanítás végigkíséri életét. „Ez egy életfeladat, amit csak hivatásból lehet csinálni. Bár még
sokat kell fejlődnöm, megtisztelő számomra, hogy
hathatok a fiatalokra.”
A tanításon túl is szeretné kivenni részét az iskola
és a fiatalok életéből, így az ötletéből született a
többek között az indulatkezelésre fókuszáló Diákrelax program, amelyet dr. Dézsi Csaba András
polgármester, valamint a Magyar Relaxációs és
Szimbólumterápiás Egyesület is felkarolt. A Diákrelax Győr program tavaly bekerült a WHO Egészséges Városok Projektbe. „Mindig is olyat akartam tenni, aminek eredménye van. Arra születtem, hogy segítsem az embertársaimat” – hangsúlyozza Gergó Veronika, akit jógaoktatóként is
sokan ismerhetnek. A jógával először egy könyvben találkozott, amelyre egy antikváriumban
akadt rá. „Éppen harminc éve, sorsszerű és igen
szerencsés körülmények folytán talált rám a jóga,
de egyáltalán nem bánom, mert megváltoztatta
az életemet. Sokáig egyedül gyakoroltam, de
Timcsák Gézának, a személyes tanítómnak és
többi tanáromnak is nagyon sokat köszönhetek”
– mondja a Virasana Jógastúdió alapítója és a
Győri Jóga Egyesület elnöke.
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A film Örkény István Tóték című kisregényéből készült, az író saját elmondása szerint
egy éjszaka az elejétől a végéig megálmodta
a történetet. A mozit Fábri Zoltán rendezte,
a főszerepekben pedig olyan színészóriásokat láthatunk, mint Latinovits Zoltán, Sinkovits Imre, Fónay Márta, Venczel Vera.

GYŐRPLUSZ FILMKLUB

ISTEN HOZTA,

ŐRNAGY ÚR!
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

den szeszélyét teljesítik, önfeláldozóan igyekeznek a kedvében járni.

A film egy mátrai kis faluban játszódik a második világháború idején. A tűzoltóparancsnok fia levelet ír szüleinek, mert idegösszeomlás szélén álló parancsnoka szívesen elmenne hozzájuk szabadságra, hogy egy kissé
kipihenje magát. Tóték, akik azt remélik, hogy
a fronton levő fiuk sorsa jobbra fordul majd,
ha az álmatlanságban szenvedő őrnagy min-

A forgatás Szarvaskőn volt, a helyszínt az egri születésű operatőr, Illés György találta. Tóték házát
egy udvarban építették fel, az épületet a forgatás
után el is bontották. A helyiek közül többen statisztáltak, illetve a Tóték kertjében felhalmozott
dobozokat is segítettek hajtogatni. Szarvaskő ma
is őrzi a forgatás emlékét, a község holnapján térkép jelöli az egyes jelenetek helyszíneit. Bár az Is-
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ten hozta, őrnagy úr! korabeli fogadtatása nem
volt egyöntetűen pozitív, és ma sem sorolják Fábri
Zoltán legjobb rendezései közé, a film népszerűsége máig töretlen. A bemutató idején több mint
700 ezren váltottak rá jegyet. Az eredeti műből rádiójáték, de még opera is készült, valamint a színházak is gyakorta műsorukra tűzik.
A Győrplusz Filmklubban, a Győr+ Televízióban
július 2-án 19.30-kor vetítjük, ismétlése július
11-én 16 órakor lesz.
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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

Előnyt jelent:
C kategóriás jogosítvány
gépjárműjavítás területén szerzett többéves szakmai tapasztalat
árufuvarozó szakmai irányítói végzettség
Amit kínálunk:
versenyképes fizetés + cafetéria
vidékieknek bejárási költségtérítés
szakmai képzések támogatása
hosszú távú munkalehetőség
Jelentkezési határidő: 2021. június 30.

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 email tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

ÚTLOCSOLÁS KÁNIKULÁBAN
Szöveg és kép: Gyor-Szol Zrt.

A kánikulára való tekintettel, a Győr-Szol Zrt. megkezdte a kezelésében lévő városi utak locsolását. Kedd óta reggel 10 óra és délután 18 óra között három arra alkalmas locsolóautó
folyamatosan frissíti fel a város fő közlekedési útvonalait és a belváros forgalmas útszakaszait.
Az egyik jármű a Pálffy Miklós utca – Schwarzenberg utca – Tarcsay utca – Kiss János utca –
Móricz Zsigmond rakpart, Földes Gábor utca – Magyar utca – Mónus Illés utca – Kodály Zoltán
utca – Mécs László utca – Illyés Gyula utca – Zöld utca – Szőnyi Márton utcákon halad. A második gép a Szent István út – Szigethy Attila út – Tihanyi Árpád út – Lajta út – Vasvári Pál utca
– Jereváni út – Szabadi út – Erfurti út – József Attila utca – Ipar út – Kálvária úton végzi a
munkát. A harmadik jármű a belvárosban dolgozik, a Révai Miklós utca – Városháza – Aradi
vértanúk útja – Zechmeister utca – Árpád út – Bajcsy-Zsilinszky út – Czuczor Gergely utca –
Teleki László utcán. A munka addig folytatódik, amíg az időjárási körülmények indokolják.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletága felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

INGATLANÜZEMELTETÉSI ÜGYINTÉZO´´
Feladat:
A saját és az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok üzemeltetése.

Jelentkezési határidő:
2021. július 10.

Elvárások:
minimum középfokú műszaki végzettség
felhasználói szintű számítógépes ismeretek
ügyfélorientált szemlélet
problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés
jó kommunikációs készség

Előnyt jelent:
B kategóriás jogosítvány
saját tulajdonú gépjármű
felsőfokú műszaki végzettség
ingatlankezelésben szerzett tapasztalat
társasházkezelői végzettség

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 „vagyonkezelés” jeligét.
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VÍZOSZTÁS ÉS PÁRAKAPUK
Szöveg és kép: Gyor-Szol Zrt.

Máris csúcsokat döntött a vízfogyasztás a júniusi kánikulában. Győrtől délre eső területeken soha nem látott mértékűre emelkedett a
fogyasztás. A térséget ellátó szigetközi parti
szűrésű kutak vízkészlete bőséges, a Dunaparti kavicsteraszok vize kitűnő minőségű. Az
elosztó hálózat, a műszaki háttér kihasználtsága viszont megközelíti a 100%-ot. Tavaly is,
idén is két-két új kút létesült a várost ellátó
Szőgye és Révfalu vízműtelepeken, így tudunk
lépést tartani az egyre növekvő igényekkel –
tudtuk meg Lipovics Jánostól, a Pannon-Víz
Zrt. Győri Üzemmérnökség vezetőjétől.
Győr, de különösen az agglomeráció elképzelhetetlen mértékben fejlődik, ezzel együtt
nő a fogyasztás is. A pandémiás időszak némi átrendeződést okozott. Az ipar fogyasztása kissé csökkent, ezzel szemben a lakossági szektor fogyasztása lényegesen nőtt.
Létkérdés, hogy a közeljövőben pályázati források bevonásával fejleszteni tudjuk a vízellátó-vízelosztó rendszert. Erre a Pannon-Víz
Zrt.-nek, mint az egyik legnagyobb önkormányzati tulajdonú és stabil gazdasági mutatókkal rendelkező cégnek minden esélye
megvan. A dr. Dézsi Csaba András polgármester úrral jelenleg is azon dolgozunk, hogy
minél több fejlesztési forrás kerüljön térségünkbe – fogalmazott Rácz Attila, a PannonVíz Zt. elnök-vezérigazgatója.
A déli területek fogyasztásnövekedésének
másik, prózaibb oka, hogy a magasabb fekvésű ingatlanokon jóval drágább saját kutat
fúratni. Így ott a lakosság nagy része vezetékes vízzel öntöz. Ahol pedig az automata öntözőrendszerek elindulnak, ott jelentősen nő
a fogyasztás. A győri vízműtelepek látják el
egyébként Győr-Ménfőcsanak, Győrújbarát,

Koroncó térségét is – ezekben a körzetekben
nőtt legjobban a fogyasztás – tette hozzá
Spissich Ákos, a Pannon-Víz Zrt. Nyúli Üzemmérnökség vezetője. A héten nyitott újra a
Bartók Béla utcai ügyfélszolgálatunk – tudtuk
meg Hollós Zsolt értékesítési osztályvezetőtől. A várakozás megkönnyítésére sátrat és
vízautomatát telepítettünk az épület elé. A
járványügyi intézkedések miatt egyszerre
csak annyi ügyfél tartózkodhat a belső
ügyféltérben, ahány ügyintézői ablak üzemel.
Ügyfélszolgálatunk egyébként rövidesen az
ETO Parkba költözik, ahol a parkolás és a várakozás a jelenleginél jóval egyszerűbb lesz.

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.

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

Az idei kánikula kezdetén máris az utóbbi hét
év legnagyobb fogyasztását regisztráltuk. Győr
és az agglomeráció június 21-én, hétfőn 46
ezer m3 vizet fogyasztott. Győrben továbbra is
népszerűek a párakapuk, a belvároson észak–
déli irányban átsétálva, mind a négy párakaput
érinthetjük a Duna-kapu és a Széchenyi téren,
a csónakos szobornál és a Megyeháza téren.
Lapzártakor már szervezik a hőségriadós vízosztást, így rövidesen vízosztó diákokkal is találkozhatnak a belvárosban.

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS

Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség

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

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

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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SZOLGÁLTATÁS

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
állást hirdet

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• GYÓGYSZERELLÁTÁSÉRT
FELELŐS MUNKATÁRS
• ÉLELMEZÉSVEZETŐ
• DIETETIKUS
• MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakörben.

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Telefon:
0670/2339213
Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás gyökérkivé
tellel, fametszés, rotálás,
bozótirtás! Érdeklődni lehet
telefonon: 0630/4036810;
96/826322.
Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érd.: 06
70/3636633.

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

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Telefonszám:
0670/2657643

Pályázatok benyújtása:
EESZI HR gazdálkodás
9026 Győr,
Kálóczy tér 9-11.
hr@eeszi.hu

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet telefonon:
0670/6750654.

www.eeszi.hu

Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk.
www.huzatmentes.hu +36
30/5209228

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

Fűnyírást, fűkaszálást, elha
nyagolt területek megtisztí
tását, fáktuják kivágását,
ágdarálást, tuskómarást vál
lalok Győrben és környékén.
Érdeklődni lehet:
0630/9715932.
Fűnyírást, kertgondozást,
kertkarbantartást, kertépí
tést vállalok. Tel.: +36
70/5418154. Email: gyor
kertesz@gmail.com
Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Tel.: 0670/245
8931.
Vásárolok jó minőségű hasz
nált ruhát, hanglemezeket,
könyveket meg egyebeket.
0620/5567141
Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostetőszi
getelést, falapjavítását,
festést garanciával, enged
ménnyel vállalok. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
30/3762712.
Kárpitozás! Ülő, fekvőbú
torok javítása, áthúzása
anyagválasztással. Ingye
nes felmérésszállítás. Au
tók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/8846838.

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Érdek
lődni lehet telefonon:
+3620/5172701

KIADÓ
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. Tel.: 06
70/5642280.
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Bükfürdőn, Apartman Hotel
ben június 23tól, szeptem
berben, októberben apart
man KIADÓ. Telefonszám:
0630/3026149.
LAKÁSCSERE

96/505050

EGYÉB
Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet telefo
non: 0620/4153873.
Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régiségeket,
hagyatékot vásárolok! Tel.:
0620/9379671, Németh
Csaba.
Gombfocicsapatokat (akár
töredéket) vásárolnék a ’70
es, ’80as, ’90es évekből.
+3630/5047929

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 34 szo
bás, határozotthatározatlan
idejű, lift nélküli házban
max 1. emeleti, összkomfor
tos bérleményre. Sziget, Új
város, Gyárváros, Bán Ala
dár utca kizárva. (Hirdetész
szám: 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)

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

modern környezet
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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Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődni lehet: 06
20/5299861.

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

Belvárosi, 1 szobás, 38
nmes, félkomfortos, fel
újított, határozatlan bér
leti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 5055
nmes, határozatlan ide
jű, maximum harmadik
emeleten lévő bérle
ményre. (Hirdetésszám:
390)

Nádorvárosi, 1 szobás, 43
nmes, összkomfortos,
határozatlan bérleti szer
ződéses lakást cserélne
belvárosinádorvárosi,
36–80 nmes, 1+fél–3
szobás, határozatlan ide
jű bérleti szerződéses
bérleményre. (Hirdetés 
szám: 391)

VIGYÁZAT,

Zenés történet egy eltitkolt szerelemrôl

TENORINVÁZIÓ!

SZERELMEM,

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.

KERESEK

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

Sárdy

2021. JÚLIUS 31. 20 ÓRA
Bezeredj-kastély udvara —
Gyôr-Ménfôcsanak, Gyôri út 90.
Felejthetetlen élmény, egy megható történet, a legnagyobb Sárdy-slágerekkel, ízes humorral, csodás énekhanggal, felemelô rendezésben. Mindenkinek szeretettel ajánljuk, aki volt már valaha szerelmes, vagy tervezi, hogy még az lesz valaha...
Írta: Meskó Zsolt • Rendezô: Harangi Mária
Elôadja: Derzsi György

régi fényképezőgépet, filmfelvevőt,
vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON.

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
Jegyek a jegy.hu-n elérhetôek

Elérhetőség: +36-70/635-3975

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Bôvebb információ:
https://www.jogpontok.hu

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,

A szolgáltatás anonim
és személyesen, online, chates
formában és telefonon
vehetô igénybe.

A mi elhivatottságunk!

A GINOP 5.3.3-18-2018-00006 pályázati
konstrukció keretében elérhetô
az ingyenes jogsegélyszolgálat
munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási
jog és cégjogi kérdésekben.

Jegyek a jegy.hu-n kaphatók.

A&S Tractus-Med Kft. felvételt hirdet

körzeti ápolónô
MUNKAKÖRBE.
Jelentkezés önéletrajzzal: as.tractusmed@gmail.com
e-mail-címen vagy a +36-70/451-0657 telefonszámon.
Gyôr, Pátzay Pál utca 7.

2021. június 25.
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JÖVŐ HETI

HOROSZKÓP A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
Készítette: Szakács Anna asztrológus

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!
KOS
Nagyon aktív hét vár Önökre, érdemes tervet készíteniük, mielőtt
fejest ugranának a feladatok sűrűjébe. Sok olyan helyzet adódhat,
amikor józanságukra, türelmükre lesz szükségük, hogy elkerüljék
a veszekedéseket. Lényeges előrelépéseket tehetnek munkájukban, párjuk támogatja mindezt.
BIKA
A féltékenység most nem segít Önöknek, de az sem, ha meghallják azokat a pletykákat, amiket Önökről terjesztenek. Legyen önbizalmuk, mérjék fel saját értékeiket, ezzel mindkettő érzésen felül tudnak kerekedni. Inkább teremtsék be életükbe az értékes
kapcsolatokat, helyzeteket.
IKREK
Tökéletesen fel tudják mérni, mely helyzetből tudnak erényt kovácsolni maguknak. Ne kapkodjanak, ne vitázzanak, a bölcsesség
az, ami most előrelépést tud hozni Önöknek. Kapcsolataik lassan
átalakulni látszanak, csak azok maradnak Önök mellett, akik tényleg szeretik Önöket.
RÁK
Párkapcsolatuk most nagyon szépen alakul, érzelmeik elmélyülnek ebben az időszakban. Adják át magukat ennek a folyamatnak,
értékeljék minden fázisát. Ne sürgessék az időt, nem fog gyorsabban haladni. Munkájukban most elismerésekre számíthatnak,
új lehetőségek nyílnak meg.
OROSZLÁN
Adjanak időt önmaguknak, gondolják át, hogyan tovább. Most
igazán nem kell elsietniük a döntéseiket, van idejük mindenre.
Kapcsolataiknak is jót tesz mindez, olyanokkal is tudnak most
találkozni, akikkel halogatták a beszélgetéseket. Gyűjtsenek
erőt a továbbiakra, lazítsanak.
SZŰZ
Hirtelen olyan megoldások születnek a héten, amire egyáltalán
nem is számítottak. Vagy régi ismerős, vagy egy semmiből felbukkanó segítő egy csapásra megoldja azokat a helyzeteket, amiken hosszú ideje csak rágódtak. Ismerjék fel ezeket a segítőket,
fogadják el a sorstól.
MÉRLEG
Egy régóta érlelődő gondolat ölt a héten tényleges formát életükben,
olyan dolgokat tudnak megvalósítani, amit eddig még nem. Ne féljenek
ettől, gondolják át pontról pontra a lépéseket. Fogadják el a segítséget
is, párjuk támogatja Önöket. Csak beszéljenek meg mindent.
SKORPIÓ
Párkapcsolati kérdéseiket nem árt végre rendezniük, csak az erejük és idejük fogy, minél tovább húzzák a döntést, annál inkább
belekeverednek érzéseikbe, gondolati labirintusaikba. Családjuk
érzékeli érzelmi labilitásukat, megragadják az alkalmat, elmondják
véleményüket, intelmeiket.
NYILAS
Viszonylagos nyugalomban telik el ez a hét az Önök számára, így
minden elmaradt feladatot, ügyet el tudnak intézni most. Használják ki idejüket, találkozzanak rég nem látott ismerősökkel, barátokkal. Párjuk is örül ennek az ajándék időnek, tervezzenek laza
vidám programokat.
BAK
Szépen lépésről lépésre meg tudják valósítani a héten vágyaikat,
terveiket, nem is kell kapkodniuk, az idő adja magát. Próbáljanak
párjukkal több időt eltölteni, keressenek akár vidám programokat,
akár a természethez kapcsolódó időtöltést. Önöknek is jót fog
tenni mindez, lazítsanak.
VÍZÖNTŐ
Családjuk nyomásának engedve telik el ez a hét, bármennyire nem
szeretik, hogy beleszólnak életükbe. Próbáljanak türelmesek és
nyugodtak maradni, most nem használ, ha kapkodnak. Párjuk is
csitítja Önöket. A hét vége felé már lazul ez a nyomás, barátaik
kerülnek előtérbe.
HALAK
Családjukban szüksége van valakinek az Önök segítségére,
szinte kérés nélkül megérzik ezt. Együtt megtalálják a megoldásokat, és ez meg is nyugtatja Önöket. Legyenek kreatívak, ne
legyenek önmagukkal szemben sem előítéleteik. Párjuk is hisz
Önökben maximálisan.

JÚNIUS 26. SZOMBAT
07:00
07:30
08:30
09:00
09:30
10:00
10:15
11:10
18:00
18:30
18:45
19:00
20:00
21:00
21:30
22:00
23:00
23:30

A szomszéd vár – turisztikai magazin
Csodálattal és hálával – dokumentumfilm
Félóra decibel – zenei műsor
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Öko-logikus – magazin
Péter percek – Gyárváros városrészben történt
Fába vésett történelem –
félezer év a népművészet szolgálatában
Táncból katedrálist – dokumentumfilm
Credo – katolikus krónika
Egy malomban őrölünk – kisfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
Egy nap a világ – London / útifilm
Gázfröccs – autós magazin
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
Regös Táncműhely – táncgála

JÚNIUS 27. VASÁRNAP
06:00
07:00
08:00
09:00
09:30
10:00
10:30
11:30
16:00
18:00
19:00
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Nyugdíjas Egyetem – közlekedésbiztonság
Creative chef – főzőműsor
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
Credo – katolikus krónika
Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Két félidő a pokolban – Győrplusz Filmklub (12)
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Rózsa Miklós a Filmzenekirály – dokumentumfilm
Magyarország kincsei – dokumentumfilm
Egy malomban őrölünk – kisfilm
A kamerás emberek – dokumentumfilm
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Vonóspárbaj – Jávorkai testvérek közreműködésével

JÚNIUS 28. HÉTFŐ
06:00
07:00
07:30
08:00
09:00
10:30
11:00
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
Macskakő – film Somoskőfaluról
Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Félóra decibel – zenei műsor
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Baletthétfő – a Győri Balett műsora
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
A gyógyszer, és ami mögötte van
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 29. KEDD
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:15
10:45
11:00
18:45
19:00
19:25

Építech – házépítők magazinja
Natura Túra – ismeretterjesztő film
Győri ütősmaraton – dokumentumfilm
Zooo+ / állatbarátok magazinja
Regös Táncműhely – táncgála
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Péter-percek – Gyárváros városrészben történt

19:35
20:00
20:25
20:30
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

JÚNIUS 26-TÓL JÚLIUS 2-IG

Szigetmonostor a béke szigete – ismeretterjesztő film
Híradó – Győr és a régió hírei
Polgármesteri vizit terepen
Egy malomban őrölünk – kisfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Natura Túra – ismeretterjesztő film
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

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

Híradó – Győr és a régió hírei
Baletthétfő – a Győri Balett műsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
Péter-percek – Gyárváros városrészben történt
Így látták ők… Hamvas Bélát – dokumentumfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
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
Csoportkép – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 1. CSÜTÖRTÖK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
11:35
18:45
19:00
19:30
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
A gyógyszer, és ami mögötte van
Credo – katolikus krónika
Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
Az egészséges táplálkozás
Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
A JELEN ÉS A JÖVŐ SZÍNHÁZA –
BESZÉLGETÉS BAKOS–KISS GÁBORRAL
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – London / útifilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 2. PÉNTEK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:30
10:00
10:30
11:20
18:45
19:00
19:30
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
A tojásíró – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Seychelle-szigetek / útifilm
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Erővel, szívvel – portréfilm Serfőző Simonról
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Isten hozta, őrnagy úr! – Győrplusz Filmklub (12)
Híradó – Győr és a régió hírei
Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
Híradó – Győr és a régió hírei
Áldozat és örök hűség – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei

2021. június 25.
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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 páros mozijegy, amely beváltható a Cinema City Győr moziban
szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

HORVÁTH MÁRK AZ EB-RE ÉS A VB-RE IS KIJUTOTT
Az idei fedett pályás szezont a GYAC súlylökője, Horváth Márk térdsérüléssel kezdte, ami hátráltatta felkészülésében, de
még így is csupán 10 centiméterrel maradt el a tallinni U20-as Európa-bajnokság szintjétől. A fiatal versenyző áprilisban
vállalta be a térdműtétet, amelyet követően a korábbiaknál is jobb eredményekkel tért vissza.

Horváth Márk egy héttel később Szombathelyen, a Savaria Kupán is dobókörbe
állt, és 19,03 méteres eredményt ért el,
amivel a korosztályos világranglistán is
előkelő pozícióba került. Márk ezzel az
eredménnyel bőven felülmúlta az U20-as
világbajnokság 18,30 méteres szintjét, így
a GYAC tehetsége augusztusban, Nairobiban is képviselheti Magyarországot.

„Június közepén, Miskolcon rendezték
meg a 20 év alatti korosztály országos
bajnokságát, ami Márknak az idei első
szabadtéri versenye volt. Azt tűztük ki célul, hogy az aranyérem megszerzése mellett az Európa-bajnoki kvalifikációs szintet
is teljesítse, mindkettő sikerült” – mondta
Kiss Dániel, a GYAC szakosztályvezetője.

„Márk még csak első éves junior versenyző, és folyamatosan fejlődik, szerencsére óriási akarat van benne, komoly sikereket érhet el. A két nyári világverseny kezdete között alig egy hónap lesz, a csúcsforma időzítése ezúttal egy új kihívás elé állít minket” – tette hozzá Kiss Dániel.

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
MÁR HAVI NETTÓ

88.888 Ft -tól
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

www.carmenrent.hu

´´
GYORBEN
JÁRTAK A 100 ÉVES MBSZ KÉPVISELŐI
Alapításának 100. évfordulóját ünnepli idén a Magyar Birkózó Szövetség.
Ebből az alkalomból a szervezet képviselői ellátogatnak Magyarország
100 birkózó egyesületébe. Szerdán Győr volt az egyik első állomás. Bacsa Péter alelnököt és Farkas Tibor főtitkárt Radnóti Ákos sportért is felelős alpolgármester fogadta a Városházán.
A megbeszélést követően – ugyancsak a 100 éves jubileum keretében – díjazták a Győri Atlétikai Club egykori és jelenlegi edzőit, valamint a legtehetségesebb birkózónövendékeit. Az önkormányzat nevében Radnóti Ákos alpolgármester egy centenáriumi díszoklevelet vett át a magyar birkózósport
támogatásáért. „A birkózás kiemelt sportág Győrben. Egyeztettünk a tradicionális sport jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni programokról, tervekről.” –
mondta a rendezvényen Radnóti Ákos. Bacsa Péter, az MBSZ alelnöke kiemelte, szeretnék méltó módon megünnepelni a centenáriumot. Június 4-én
már rendeztek egy nagyszabású gálaünnepséget. „A magyar birkózósportot
a munka, az összetartás és a szeretet vezérli, éppen ezért fontosak a vidéki
fellegvárak, az olyanok, mint például Győr is, ahol az utánpótlásképzés és a
létesítmények is kiemelkedőek” – mondta az alelnök. A GYAC képviselői egy
100 éves jubileumot hirdető zászlót is átvehettek a szövetségtől, melyet az
edzőteremben kell majd elhelyezniük.
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GÖRBE A VÁLOGATOTT SZAKMAI TANÁCSADÓJAKÉNT UTAZIK AZ OLIMPIÁRA

CSÍK FERENC-DÍJAT KAPOTT GÖRBICZ ANITA

K

ásler Miklós, emberi erőforrás miniszter
kedden átadta a Magyar Sport Napja alkalmából megítélt idei kitüntetéseket. A
kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók részére, valamint életmű elismerésére adományozható Csík Ferenc-díjban részesült Görbicz Anita, a Győri Audi ETO KC nemrég visszavonult csapatkapitánya, ötszörös Bajnokok Ligája-győztes, világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó. Görbicz Anita a női válogatott szakmai
stábjának tagjaként ott lesz a tokiói olimpián.

közülük négyen valószínűleg hosszú időn keresztül a köszönésemet sem fogják fogadni. Nekem is
megszakad majd a szívem, de a döntést meg kell
hozni, és ki kell jelölni a keretet” – nyilatkozta Elek.
Hozzátette, ezen a héten Balatonbogláron főleg a
fizikális munkát helyezték előtérbe, de délutánonként a labda is előkerül, és ahogy telik az idő, ez
átfordul a labdás gyakorlatok, a taktikai részek és
a finomhangolás irányába.

Elek Gábor szövetségi kapitány a jövő hét második felében hirdeti ki 15 fős csapatát. Az edző
elmondta, Kovacsics Anikó vállsérülése miatt
minél később szeretne keretet szűkíteni, de jövő vasárnapig le kell adnia a névsort a Magyar
Olimpiai Bizottságnak.
„Elmondtam a csapatnak is, hogy ez nem lesz hálás dolog. Most itt van 19 mosolygós arc, de

„Hiába járt már olimpián Tomori Zsuzsanna
vagy Görbicz Anita, ez egy speciális torna lesz,
biztonsági előírásokkal, tesztelésekkel, esetleg
előre nem látott helyzetekkel, amelyekre nehéz
felkészülni, ennek tudatában a jelszó az alkalmazkodás lesz" – szögezte le Elek. Hangsúlyozta, a magyar csapat rettentő nehéz csoportba került, ettől függetlenül a továbbjutást
kell célként kitűznie, de már ez is nagyon komoly feladat lesz. A magyar válogatott szombatig edzőtáborozik a Nemzeti Kézilabda Akadémián, a jövő héten Székelyudvarhelyen, a rákövetkező héten pedig Siófokon folytatja a közös munkát. A programban három edzőmeccs
szerepel: július 6-án Montenegró, 9-én és 12én pedig Brazília lesz az ellenfél. Az ötkarikás
játékokon a címvédő oroszokkal, a világbajnoki
ezüstérmes spanyolokkal, továbbá a franciákkal, a brazilokkal és a svédekkel szerepel azonos csoportban Elek Gábor együttese. A negyeddöntőbe az első négy helyezett kerül.

EMLÉKVERSENY HAJÓSZENTELÉSSEL

A

24. Némethy–Mihálkovics-emlékversenyt
rendezte meg a hétvégén a GYAC evezős
szakosztálya. A rangos megmérettetésen a
különböző korosztályokban és kategóriákban öszszesen 12 egyesület 300 versenyzője állt rajthoz,
256 hajóegységben, 53 versenyszámban. A hazaiak ezúttal is remekül teljesítettek, hiszen a pontversenyt megnyerték, és ismét itthon tartották a
Győr Kupát. Az egyesület színeiben több, olimpiára
is esélyes, válogatott, sőt Európa-bajnok evezős is
indult, ők szinte kivétel nélkül a Széchenyi István
Egyetem hallgatói. A klub rájuk építi bázisát.
„Az egyik nagy célom, hogy az egyetemet

Fotó: Vig Norbert
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összekapcsoljuk a sporttal. A GYAC elnökeként már nem csak az evezésben gondolkodom így, hanem a többi sportágunkban is. Ez
a kapcsolat jó úton halad, kezdi mindenki
megérteni, hogy így lehet a tehetségeket
Győrben tartani. Fontos, hogy az eredményes felnőtt versenyzőink példaképek is tudjanak lenni, ezért sem véletlen, hogy a legjobb fiataljaink ezúttal – egyfajta motivációként – rutinos evezősökkel ültek egy hajóba”
– mondta Papp Oszkár, a GYAC elnöke.
A versenyen paraevezős futamokat is rendeztek, ebben a kategóriában hét versenyszámban

indultak a résztvevők. A GYAC-nál nagy figyelmet kapnak a sérültséggel élők, a para szakágban a klubnak elképzelhető, hogy olimpikonja
is lesz Tokióban.
„Tizenegy paraversenyző jár hozzánk, mozgássérült, értelmi akadályozott, illetve látássérült
sportolók. Én vagyok a paraválogatott szövetségi kapitánya, így komplex szakmai hátteret
tudok számukra biztosítani. A fiatalok, a gyerekek rengeteg önkéntes munkát vállalnak
azért, hogy a fogyatékkel élőket vízre tudjuk
vinni. Bízunk abban, hogy Pető Zsolt ott lehet
a paralimpián. Zsolt épphogy lemaradt a kvótáról, de esélye van arra, hogy szabadkártyásként szerepelhessen a paralimpián” – mondta
Nagy Gábor, a GYAC evezősedzője.
A Győri Atlétikai Club sportolói 38 aranyérmet
szereztek a hétvégén, a legeredményesebb versenyző Makai Samu lett 7 arany és 1 ezüstéremmel. A fiatalokat Alföldi Zoltán, Lakó Szandra,
Nagy Gábor és Forrai Dávid edzők készítették fel.
A második világháború óta nem volt hajóáldás a
győri szakosztálynál. Az egyesület a magyar kormány és az Evezős Szövetség által kiírt pályázaton nyert forrásból, 85 millió forintból több mint
30 hajót vásárolt, ezeket áldotta meg a versenyen Sárai-Szabó Kelemen perjel atya. Simon
Róbert Balázs országgyűlési képviselő és Gasztonyi László, a Vill-Korr igazgatója pedig koszorút
helyezett el a verseny névadóinak, az egyesület
alapítóinak emléktáblájánál.

AKCIÓ: 06. 25.—07. 01.

Sertéslapocka
Fotó: O. Jakócs Péter

999 Ft/kg
Sertés szûzpecsenye 1899 Ft/kg
Sertés puha szalonna 499 Ft/kg
Füstölt házi kolbász

1499 Ft/kg

JAKABOS, SEBESTYÉN, SZABÓ ÉS LOBANOVSZKIJ IS A CSAPATBAN

´´ ÚSZÓ INDUL
NÉGY GYORI
A TOKIÓI OLIMPIÁN

H

arminchat magyar úszó és két nyílt vízi úszó
indulhat a tokiói olimpián – így döntött a
Magyar Úszó Szövetség elnöksége, jóváhagyva Sós Csaba szövetségi kapitánynak az edzőbizottság által is megerősített előterjesztését. A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka négy,
míg Késely Ajna három számban indul a július 23án rajtoló olimpián – ezzel ők a csúcstartók a csapaton belül. A férfiaknál hat olyan úszót találni, aki
két számban indul, a többiek egyben – nem számolva a potenciális váltószerepléseket. A duplázók
között van a Győri Úszó SE Európa-bajnoka, Szabó
Szebasztián is, aki 100 méter gyorson és 100 méter
pillangón áll rajtkőre Tokióban.
„A csapat derékhadát az A-szintesek teszik ki, örvendetesen sokan teljesítették a biztos induláshoz szükséges kritériumot" – fogalmazott Sós Csaba. „Hogy
akiket régen B-szintesként emlegettünk, azok indulhatnak-e, ez csak június 30-án dől el. Most ugyanis
ezt meghívásos időként határozza meg a szabály,
azaz a nemzetközi szövetségen múlik, hogy meghívja-e az adott versenyzőt Tokióba. Az olimpiai szereplés érték, rang, ezért igyekeztem mindenkinek megadni a lehetőséget, aki a teljesítményével rászolgált
erre" – tette hozzá a szövetségi kapitány.

„Jót tett nekem ez a plusz egy év, amit a felkészülésben
még kaptam azzal, hogy tavalyról elhalasztották az
olimpiát. Életem formájában megyek Japánba. Egy
olimpia mindig a versenyek csúcsa, hideg fejjel kell rajthoz állni, és akkor még egy érem is összejöhet” –
mondta Szabó Szebasztián a Városházán, amikor a
győri klub Európa-bajnokságon szereplő úszóit köszöntötte Radnóti Ákos alpolgármester.
Szabó Szebasztián mellett a Győri Úszó SE csapatát
még hárman képviselhetik Japánban: az ötödik
olimpiájára készülő Jakabos Zsuzsanna a 4x200
méteres gyorsváltó tagja lesz, Lobanovszkij Makszim 50 méter gyorson, Sebestyén Dalma pedig
200 méter vegyesen, és ha a B-szintes idővel rendelkezők is indulhatnak, akkor 100 méter pillangón
lesz ott az olimpiai mezőnyben.
„Az Európa-bajnokság óta nem álltunk meg, folyamatosan jártunk versenyekre. Nekem nagyon fontos,
hogy építsem a versenyrutinomat, hiszen az előző
években volt ezen a téren elmaradásom. A hajrá jön az
olimpiai felkészülésben, nemsokára utazunk ki Japánba. Konkrét célokról nem szeretnék beszélni, de természetesen magamban megfogalmaztam ezt is” –
nyilatkozta a Győr Plusznak Sebestyén Dalma.

A GYIRMÓT ÉS AZ ETO IS ELKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST
Az élvonalba jutott Gyirmót FC Győr, és az NB II-es ETO FC Győr labdarúgócsapata is elkezdte a felkészülést
az első, illetve a másodosztályú bajnokság rajtjára. A Gyirmót szombaton gálamérkőzésen lép pályára 17
órakor Abdán, majd június 29-én vendégként, az Orenburg ellen játszik a csapat. Hazai pályán először július
3-án meccsel Csertői Aurél együttese, amely a III-ker. TVE-t fogadja az Alcufer Stadionban. Az ETO öt felkészülési mérkőzésen lép pályára, mielőtt augusztus 1-jén megkezdi a bajnoki küzdelmeket. Az első meccset
július 3-án játsszák a zöld-fehérek a szlovák Dukla Banska Bystrica ellen, amit még négy találkozó követ:
július 10-én az STK Samorin, 14-én a Vasas, 17-én az FK Pohronie lesz a győriek vendége, majd 24-én idegenben a Kisvárda elleni mérkőzéssel zárul az edzőmérkőzések sora. A bajnokság augusztus 1-jén indul.

Kolozsvári szalonna

2599 Ft/kg
Mesés tejföl
20%-os, 330 g
693,94 Ft/kg

229 Ft/db
Rege almaszósz
700 g, 341,43 Ft/kg

239 Ft/db
Fa tusfürdô
250 ml, 1596 Ft/l

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

kartonos ár

189 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.
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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