Három épület újul meg energetikai szempontból a
győri Széchenyi István Egyetemen, erről a város két
országgyűlési képviselője és az intézmény érintett vezetői számoltak be a sajtónak. A jogi kar Áldozat utcai otthonát, a Bridge Hallgatói és Oktatói Klubot, valamint az Apáczai
Kar Liszt Ferenc utca 17. szám alatti épületét modernizálják
a következő időszakban, egy KEHOP-program keretében.

SZE: HÁROM ÉPÜLET ENERGETIKAI
FEJLESZTÉSE INDULT EL
„Évekkel ezelőtt tűztük ki magunk elé
azt a célt, hogy 2024-re minden olyan
győri, egyetemi épületet felújítunk energetikai szempontból, ami megkívánja a
fejlesztést” – mondta a Győr Plusznak
Kara Ákos. „Most három épületben indultak el a munkák, a jogi kar Áldozat utcai otthonát, a Bridge Hallgatói és Oktatói Klubot, valamint az Apáczai Kar Liszt
Ferenc utca 17. szám alatti épületét
korszerűsítik, összesen több mint 800
millió forint állami forrásból” – tette
hozzá az országgyűlési képviselő. „A felsőoktatás folyamatos fejlesztése a kormányzat számára is kiemelt feladat, a
győri egyetemi fejlesztések pedig a várost és a régiót erősítik tovább” – fogalmazott Simon Róbert Balázs. „Az elmúlt
tíz évben dinamikus fejlődésen ment
keresztül a Széchenyi, célunk pedig továbbra is az képviselőtársammal közösen, hogy minél több forrást tudjuk a
városba hozni az egyetem különböző

fejlesztéseire” –
emelte ki az országgyűlési képviselő. „2017
óta létezik a tankerületi
központ, azóta társbérletben
lakunk és dolgozunk a Liszt Ferenc utca 17. szám alatti épületben,
ahol otthon érezzük magunkat, de
most még komfortosabbá válik a helyünk, a most zajló felújításnak hála” –
hangsúlyozta dr. Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ igazgatója. „Idén ünnepli 25 éves fennállását a győri jogászképzés, az épületünket is érintő energetikai fejlesztés megkoronázza a születésnapot” – mondta dr. Smuk Péter, a
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi
Kar dékánja. „A Bridge mindig is találkozási pont volt az egyetemisták számára,
az energetikai felújítással pedig egyfajta
fiatalos, kulturális központtá válhatunk”
– fogalmazott Máté Eszter, az Egyetemi
Szolgáltató Központ vezetője.
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Két győri hegymászó, Kovács Albert és Vitéz Péter július 19-én útnak indul, hogy meghódítsák a Kirgizisztánban található Pobeda-csúcsot, amely az egyik legnehezebb és legveszélyesebb kihívás elé állítja a
sportembereket. Hisznek a sikerben, mert hisznek az elvégzett munkában, önmagukban és egymásban.
Harminc év után újra magyarok juthatnak fel a csúcsra, ráadásul győriek.

EXPEDÍCIÓ A FÖLD LEGHIDEGEBB HEGYÉRE
HARMINC ÉV UTÁN GYŐRIEK JUTHATNAK FEL A RETTEGETT CSÚCSRA

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter

A

Kirgizisztánban található Tien San-hegység legmagasabb csúcsa a Pobeda, azaz
a Győzelem-csúcs, 7.439 méterrel. A
Föld leghidegebb hegyének tartják, a legtöbb út
felfelé északnyugatról és nyugatról indul. Főleg orosz hegymászók áldozták fel életüket
ezen a hegyen, az utóbbi tíz évben nem sokan
teljesítették. Oxigénpalack, serpák és fix, telepített kötelek nélkül kell feljutni a tetejére.
Nem véletlen tehát, hogy a Pobeda-csúcs is
felkerült a Hópárduc címért folyó küzdelem
során teljesítendő hódítások közé, s sokak
egyöntetű véleménye, hogy a többi összesen
sem olyan nehéz, mint ezt teljesíteni. Különleges motiváció a hazai sportolóknak, hogy
harminc éve nem állt magyar ember a tetején. Kovács Albert és Vitéz Péter hisz
benne, hogy ők lesznek a következők! A
lehető legjobb erőnléttel várják a kihívást, s ahogy Albert fogalmazott:
„Már csak a hegy kell, hogy felengedjen minket...”

A két életerős fiatalember elszántsága érthető,
nem vághatnak neki az útnak bizonytalanságokkal telve. Szemükből sugárzik a nyugalommal
teli hit, az, hogy tudják: amire vállalkoztak, arra
képesek. Amit ember megtehet, azt ők megteszik, a többiről a hegy és a természet dönt. Albert két évvel ezelőtt már megtapasztalta, milyen ez a próbatétel: 7000 méterig jutott, ott az
erős havazás parancsolt megálljt. „Akkor a lehető legjobb döntés született, azaz hogy nem
mentünk tovább az akkori mászótársakkal, hiszen életben maradtunk, s most újra nekivághatunk – fogalmazott, majd abba is beavatott
bennünket, hogy Péter csatlakozásával a siklóernyős ereszkedés kérdése is felmerült. Persze
nem a hegycsúcsról lefelé, csak biztonságos távolságból az alaptáborig, s megfelelő időjárás

esetén. Egyébként gondolta volna bárki is, hogy
sokszor lefelé nehezebb az út, mint felfelé?
Albert és Péter tehát július 19-én indul útnak,
s belevágnak ebbe a veszélyes és emberi erőt,
elmét és lelket próbáló feladatba, amelyre maximálisan felkészültek. Az expedíció egészére
35-40 nappal számolnak, de ha minden jól halad, akkor sokkal kevesebb idő alatt is teljesíthetik. Sokszor a –25 fokkal kell majd megküzdeniük, s ha szeretnénk nekik valami igazán jót
kívánni, akkor az legyen a körülbelül tíz napig
tartó napos, szélcsendes, csapadékmentes
időjárás. Ez nagyon sokat segítene a srácoknak.
A többihez pedig ott a tudás, a felkészültség,
az erő, az akarat és a mentális egészség! Hajrá
fiúk, mi veletek vagyunk!
A Pobeda-csúcshódítás a Hópárduc-expedíciósorozat része, hiszen a hegy szerepel a Hópárduc címért teljesítendő mászások között.
Kovács Albert és Vitéz Péter emberfeletti
teljesítményt igénylő kihívásáról rendszeresen beszámolunk majd a Győr+ Média
különböző felületein, keressék a velük
kapcsolatos tartalmakat!
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ISMÉT MEGTARTJÁK A HAGYOMÁNYOS FESZTIVÁLT

FRÖCCSÖZVE

JÓTÉKONYKODHATUNK
A hagyományos XVI. Győri Rotary
Fröccsnapokat július 16–18. között rendezik meg, koncertekkel,
kiállításokkal, gyermekprogramokkal a Dunakapu téren.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A győri városi legenda szerint Jedlik Ányos, a
győri bencés rendi líceum tanára vidám és népszerű ember lévén szívesen borozgatott a
rendház szerzeteseivel. Itták az atyák a környék jó borait, a gondjuk csak az volt, hogy a
Balaton-felvidékről szekéren, hordókban hozatott ásványvízből rendre kiszökött a szénsav.
Nógatták is Jedliket, hogy a dinamó és egyéb
komolytalanságok után csináljon végre valami
hasznosat. Tartsa benne vagy tegye bele a vízbe a szénsavat. És Jedlik Ányos szót fogadott.
A pezsgő vizet gyorsan és olcsón előállító készülék 1829-ben kezdte meg áldásos működését a győri bencés rendházban. A mesterséges
savanyúvízzel hígított bort a győri szerzetesek
ízlelhették meg először.
Ezen a hétvégén bárki megkóstolhatja a bor
és szóda keverékét akár hosszúlépés, kisfröccs, nagyfröccs, házmester vagy melák
formájában a Dunakapu téren. A finom borok
és a hungarikum szóda mellé kulturális program is dukál. Pénteken fél ötkor megkoszorúzzák Jedlik Ányos szobrát, majd 17 órakor
kerül sor a megnyitóra a Dunakapu téren felállított színpadon. Este a Váray László Akusztik Stand Up, a Dzsem zenekar muzsikájára
fröccsözhetünk. Szombaton az esti Republicnagykoncert előtt 18.30-tól Török Ádám zenél. Vasárnap a Dániel Balázs trió és Pleszkán
Écska, Lilien és Kónyai Tibor, valamint zárásként Elsa Valle-koncert várja a bulizókat.
Amíg a felnőttek a 12 faház egyikénél kóstolgatnak, addig a gyerekek a különböző népi fajátékokat próbálhatják ki.
A három nap alatt lesz Harley Davidson-kiállítás, ahol több mint harmincféle nagymotort
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FRÖCCSFAJTÁK
Kisfröccs: 1 dl bor+1 dl szódavíz
Nagyfröccs: 2 dl bor+1 dl szódavíz
Hosszúlépés: 1 dl bor+2 dl szódavíz
Házmester: 3 dl bor+2 dl szódavíz
Viceházmester: 2 dl bor+3 dl szódavíz
Háziúr: 4 dl bor+1 dl szódavíz
Sport fröccs: 1 dl bor+4 dl szódavíz
Krúdy fröccs: 9 dl bor+1 dl szódavíz
Sóher fröccs: 1 dl bor+9 dl szódavíz
Polgármester: 6 dl bor+4 dl szódavíz
Maflás: 0,5 liter bor+0,5 liter szódavíz
Borsszem Jankó: 2,5 dl szódás
málnaszörp+2,5 dl bor
Macifröccs: 1 dl bor+2 dl szódás málnaszörp

látnak az érdeklődők a Four Rivers Chapter
Hungary Egyesület szervezésében. Míg a Látogatóközpontban a szódásszifon-kiállítás tekinthető meg Albert Zsolt, Bendecs Gyula Gábor gyűjtő és Hámori Sándor Rotary Club-tag
gyűjteményeiből. Ingyenes omnibuszos utazás
is várja a családokat. Szombaton 17.30-tól a
Jerusalema Tánckihíváson a győri és környéki
tánciskolák, civil szervezetek vesznek részt, ezzel mondva köszönetet az egészségügyi dolgozóknak, és mindenkinek, aki részt vett a Covid elleni harcban.
Tizenhét évvel ezelőtt dr. Horváth József, a Rotary Club Győr alapítója, az ötletgazda kezdeményezésére szervezték meg először a Rotary
Fröccsnapot azzal a céllal, hogy megismertessék a győriekkel a fröccs eredetét, népszerűsítsék az italt, és hogy az ital megkapja a kultúrtörténetben a neki megillető helyet. A Fröccsnapokon befolyt összegből a Kazinczy-díjasokat és a Szép magyar beszéd versenyt és a támogatják. Ez a verseny mára egy legenda, egy
hagyomány, úgy mint maga a Fröccsnapok.
Az idei eseményre, Győr királyi várossá válásának 750. évfordulójára Győr, a fröccs városa
címmel jelent meg egy izgalmas, értékmentő
könyv, amely körbejárja a fröccs történetét, fölvillantja a legendákat, bemutatja a borvidék
múltját és jelenét.

Újragondolt repertoárral jön a Republic zenekar szombaton Győrbe. A kicsit hazatérő együttes a Dunakapu
téren koncertezik 21 órától. Boros Csaba énekessel beszélgettünk, akinek gimnazista korában – elméletben – közös együttese volt Dézsi Csaba András polgármesterrel.

A REPUBLIC ZENEKAR KICSIT HAZAJÖN
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: wikipedia.hu

Egy különös időszakon vagyunk túl. Mi történt
ezalatt a zenekarral?
Semmi különös nem történt velünk. Játszottunk néhány 500 fős koncertet, de az nem a mi
profilunk. Írtunk egy-két számot, ami videoklippel is megjelent. Ezek közül fogunk játszani
a koncerten is, például az „Élni jó” címűt, ami a
kiszabadulásról szól, arról, hogy a zenekar és a
közönsége újra egymásra talál.
Mennyire indult most be az élet?
Velünk állt le az élet, a mi jubileumi koncertünk
volt az első, amit a vírushelyzet miatt le kellett
anno fújni. Ha minden jól megy, ezt hamarosan
pótolhatjuk, a tervek szerint 2022. február 19én lesz a Budapest Arénában. Amúgy nem panaszkodunk, sok koncertünk lesz, s hétről hétre
jönnek be új felkérések. A győrit múlt évről raktuk át. Másfél év kihagyás után felálltunk és

ugyanazzal a stábbal dolgozunk tovább, ráadásul a színpadképben fejlődtünk is. Volt időnk
gondolkodni, felfrissítettük magunkat. Nem
biztos, hogy ezeket a dalokat hoztuk volna
Győrbe, ha tavaly tartjuk meg a fellépést.
A Boros testvéreknek köszönhetően kicsit hazatér a zenekar.
Igen, győriek vagyunk, a szüleink most is itt élnek. Koncertekkor mindig több napot töltünk a
városban, de amúgy is gyakran járunk itt. Sok
élmény fűz ide, például gimnazista koromban
elméletben volt egy zenekarom Dézsi Csaba
Andrással, Győr mostani polgármesterével. Iskolatársak voltunk, összejártunk, s azt mesélte,
hogy olyan gitárja van, mint Elvis Presley-nek.
Akkor még gyerekek voltunk.
Milyen a győri közönség előtt fellépni?
Nagyon izgalmas és jó érzés. Érdekes visszatérni oda, ahonnan elindultunk a Citrom nevű
zenekarral. Van bennem egy nagy adag bizonyítási vágy is.
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EMLÉKFAL A VASMINISZTERNEK
Baross Gábor-emlékfalat avattak és átadták a MÁV-ART Galériát a győri
vasútállomás utascsarnokában szerdán. Az ünnepi eseménynek több
apropója is volt, amelyről a helyszínen a szervezők számoltak be.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

A

Győr királyi várossá nyilvánításának
750. évfordulója, a magyar vasúti közlekedés megindulásának 175., valamint a 71. vasutasnap alkalmából tartott ünnepélyes átadót és megnyitót a győri Vasúti
Forgalmi Csomóponti Főnökség, a győri önkormányzat és a VOKE Arany János Művelődési
Ház közösen szervezte – tájékoztatott Fülöp
Péter, az Arany művelődési ház igazgatója.
A Baross Gábor-emlékfallal a vasminiszter
életét, munkásságát, személyiségét szeretnék újra a figyelem középpontjába állítani.
Bana József, a győri levéltár igazgatója, az emlékfal tervezője felelevenítette Baross érdemeit, elmondta, Győrben ötször választották
meg képviselőnek, és a hozzá fűzött reményeket be is váltotta. Nevéhez köthető városunkban többek között az új vámraktár épülete, a
Rába-szabályozás, mely révén kialakult a Radó-sziget, és a győri vasút kiépítése is. Tetteit

díszpolgári címmel ismerte el Győr, halálakor
gyásznapot rendeltek el, később pedig népünnepélyeket rendeztek tiszteletére. Országos
viszonylatban többek mellett ő dolgozta ki a
vasútnál az új tarifarendszert, államosította és
korszerűsítette a vasutat. Az emlékfal kivitelezője a Palatia Nyomda volt.
Horváth Zsuzsanna, a Győr Forgalmi Csomóponti Főnökség vezetője hangsúlyozta: a
pandémia miatt bezárt kiállítóterek adták az
ötletet, hogy a vasútállomás váróterei alkalmasak lehetnek a tárlatok bemutatására, a
kultúra közvetítésére, hiszen az állomáson
számtalan ember megfordul.
A MÁV-Art Galériában elsőként egy fotókiállítás nyílt meg, amely a tavalyi Országos Vasutas fotópályázat legjobb alkotásait mutatja
be. Ezt a vándortárlatot először Szegeden,
majd a környező települések vasútállomásain
láthatták az érdeklődők. A MÁV-ART Galériában negyedévenként megújuló tárlatokat tekinthetnek majd meg az utazók, várakozók és
a város lakói.

HÍREK RÖVIDEN
Megállapodtak a szellemi tulajdon védelméről

M

egállapodást írt alá kedden a Széchenyi István Egyetem és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a győri campuson. A most szentesített együttműködés célja, hogy a hallgatók is felelősen gondolkodjanak a szellemi tulajdonról, felismerjék, hogy saját karrierlehetőségeiket és a nemzetgazdaságot is erősítik, ha megszerzik a megfelelő oltalmakat alkotásaikra, illetve újításaikra.

6

2021. július 16.

Csóka Istvánné Ida nénit 95. születésnapja alkalmából a kormányfő oklevéllel, Győr város vezetése ajándékkal és virággal köszöntötte volna, de felmerült, hogy a járvány után, ebben a rekkenő hőségben akar-e
vendégeket fogadni.

SZABADHEGYI SZÜLETÉSNAPOS

IDA NÉNI

95 ÉVES
LETT

Szerző: Győr+
Fotó: Ács Tamás

L

ánya lelkesen jelzett vissza, hogy édesanyja nagyon örülne, ha személyesen
vehetné át ajándékait. A trópusi melegben elsötétített szobában pihenve várta a
bejelentett vendégeket Ida néni, és amikor
megérkeztek, lendületesen állt fel, hogy elébük menjen.
Nem kevés esztendővel a vállán, mosolyogva
fogadta a jókívánságokat és szerényen mesélt dr. Pergel Elza alpolgármesternek arról,
hogy mindig Győrben élt, itt dolgozott a szabadhegyi termelőszövetkezetben, majd a kenyérgyárból ment nyugdíjba. Református lelkész testvérére és gyermekeire, valamint három unokájára és két dédunokájára nagyon
büszke. Férje 15 évvel ezelőtti halála után
már egyedül maradt a házban. Önellátó a mai

napig, de a szomszédban lakó lánya, Márta
nagy szeretettel segíti, ha valamit nem tud
maga megoldani. A Kisalföldet naponta elolvassa, érdeklik a megyei hírek, de minden újságot szívesen lapozgat, fontos a tájékozottság a mai világban, mondja.
Számomra öröm, mondja Pergel Elza, hogy
szabadhegyi otthonában köszönthettem születésnapja alkalmából Ida nénit, hiszen évtize-

20—25 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK

KIADÓK!
Kedvezményes bérleti lehetôségek,
modern kreatív környezet!
Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez

dekig magam is itt laktam. Igaz, nem találkoztunk korábban, de úgy érzem, mintha kedves
szomszédot jöttem volna 95. születésnapja alkalmából látogatni, annyi közös szabadhegyi
helyi emlékünk van. Ezt az életkort megélni jó
egészségben nagy dolog. Kívánom, hogy maradjon ez így még sokáig! – jókívánsággal köszönt el a város nevében az alpolgármester a
születésnapos Csóka Istvánnétól, akinek további szép éveket kívánunk!

Innovációs és Technológia Központ
Gyôri Ipari Park Gesztenyefa u. 4.
TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM
INGYENES PARKOLÁS

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ
BANKAUTOMATA

96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu
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Kedden adták át a felújított Nefelejcs közt, amely ezentúl egy belvárosi találkozási pontként, kulturálisközösségi térként funkcionál majd.

ÚJ RENDEZVÉNYHELYSZÍN SZÜLETETT

A NEFELEJCS KÖZ A LEHETŐSÉGEK TERE
Szerző. Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

E

gy városnak, és különösen Győrnek a legfontosabb látványosságai a terei. A Nefelejcs köz a barokk történelmi belvárosnak egy kis eldugott ékköve, amely a felújítást
követően megtelhet élettel. A Rómer Ház melletti tér elsősorban az ifjúság bulihelyéül szolgálhat koncertekkel, filmvetítésekkel, a napernyők alatt üldögélve, beszélgetve. Az ünnepélyes átadón dr. Dézsi Csaba András polgármester hangsúlyozta: „A felújított tér egy új lehetőség a város életében, egy új rendezvényhelyszín. Egy olyan terület újult meg a városban,
amely nem nagy Győr léptékeit tekintve, viszont rendkívül fontos”.
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő elmondta: a fejlesztés 200 millió forintból kormányzati, TOP-támogatás keretében valósult
meg, melyből 10 százalékot a győri önkormányzat biztosított. „A modern, fejlődő Győrhöz hozzátartozik a belváros folyamatos megújítása is,
most ennek egyik központi helyszíne készült el,
ahol kulturált körülmények között lehet kikapcsolódni, szórakozni” – emelte ki a politikus.
Szeles Szabolcs alpolgármester arról beszélt,
hogy folyamatos a közterületek megújítása a

városban és folyamatos az a tevékenység is,
hogy erősödjön a pezsgő közösségi élet, ebben
a projektben pedig keveredik e kettő. Megújult
a közterület, amely egyben közösségi, kulturális programok helyszíne is lesz.
A beruházás során a teret egységesen a város
többi területén is használt fűrészelt nagykockakő burkolattal fedték be. A két meglévő fa

körüli üldögélőtámfalat felújították, a meglévőn felül még két fát ültettek. Padokat, kerékpártárolókat helyeztek ki, napernyőket telepítettek. Megtörtént a közművek cseréje, a tér
elektromos ellátásának kiépítése, a közvilágítás felújítása, a kandeláberek cseréje, valamint megteremtették a modern technikai lehetőséget a koncertek, a filmvetítések megtartásához.

A projekt a Magyar Napló Kiadó és a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér szervezésében,
„A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában” (TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001) projekt keretében valósul meg.
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KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Főépítészi Osztály https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/ rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt
folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy
a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!
Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) Ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:
1) Teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakasz
SZTM 2021-008
Győr Fehérvári út – Tatai út – Alsókert utca közötti 03471, 04487, 00566, 00576
és a 04737 számú övezetek lakóterület-fejlesztése
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 37. § szerinti teljes eljárás előzetes tájékoztatási
szakasz tervanyagát.
2) Egyszerűsített eljárás véleményezés
SZTM 2020-030
Győr-Adyváros, nevelési tanácsadó és környéke, (4719 és 4718/1 hrsz.)
parkoló kialakításának lehetősége
TSZTM 2020-038 SZTM 2020-038 Győr, Avar utca 03707 számú Kereskedelmi szolgáltató (Gksz)
övezet (Kme) övezetbe sorolása
SZTM 2021-009
Győr-Szabadhegy, Szent Imre úttól ÉK-re fekvő 00161, 00925, 00926, 00927,
00953, 00963 és 03057* számú övezet településrendezési eszközök módosítása
SZTM 2021-014
Győr közigazgatási területére vonatkozóan a zöldfelület megengedett legkisebb
mértékének teljes körű felülvizsgálata, valamint az általános mezőgazdasági (Má)
területekre vonatkozó jogharmonizáció
SZTM 2021-021
Győr-Nádorváros 00843* számú övezet egyedi előírás törlése
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41. § szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési tervanyagát.
3) Állami főépítészi eljárás partnerségi egyeztetés
SZTM 2021-013
Győr – építési helyek kijelölése
SZTM 2021-024
GYÉSZ 22 §. módosítása, jogszabály-harmonizáció
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42/A. § szerinti Állami főépítészi eljárási partnerségi egyeztetési szakasz tervanyagát.
4) Tárgyalásos eljárás előzetes adatbekérés
SZTM 2021-023
Győr-Révfalu, Zemplén utca, Körtöltés utca, Bácsai út által határolt
02326 számú övezet településrendezési eszközök módosítása
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42. § szerinti
Tárgyalásos eljárás előzetes adatbekérési szakasz tervanyagát.
A rendezési terv módosítási anyagai megtekinthetők: 2021. július 16-tól 2021. augusztus 3-ig.
Minden módosítás megtekinthetŐ: A város internetes oldalán: https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/ rendezési terv módosítási eljárások
címszó alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában a 231-es szobában megtekinthetŐ. A megjelenés
napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail-címen.

LAKOSSÁGI FÓRUM
Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/ partnerségi egyeztetés vagy rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti
fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
állást hirdet

• UDVARI MUNKÁS
• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
(Győrszentiváni terület)
• ÁPOLÓ
• MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakörben.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály lakossági fórum keretében bemutatja a rendezési
tervi módosítások tervanyagait.

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

A lakossági fórum időpontja: 2021. július 26. (hétfő) 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem
A lakossági fórum tárgya: fenti közleményben megjelölt rendezési terv módosítási eljárások

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

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán a https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/partnerségi egyeztetés alatt „A partnerségi egyeztetés általános tudnivalói” címszóban foglaltakat megismerni szíveskedjenek
(különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).
A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2021. július 16-tól a város internetes oldalán: https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/ partnerségi
egyeztetés vagy rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐek, a
kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történŐ eljuttatásával: Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail-cím: partnerseg@gyor-ph.hu

www.eeszi.hu
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Mit mondott Kádár János Pozsgay Imre államminiszter alsónadrágjáról Horváth Edének? Hogyan szólaltattuk
meg Usain Boltot az olimpián a Győr+ Rádiónak? Hajba Ferenc és Nagy Roland kollégánk most megjelent
könyve egyebek mellett választ ad ezekre a kérdésekre is.

HOGYAN KERÜLT BALTÁS TŰZOLTÓ A BALETTSZÍNPADRA?

A

z államminiszter alsógatyája kötet nem
összefüggő történetek láncolata. Egyedi
sztorik, anekdoták olvashatók benne
olyan ismert, élő, vagy már a földi léttől eltávozott közéleti győri szereplőkről, akik életének
egy-egy epizódja valamennyire jellemzi őket.
Van a könyvben vidám történet, de néha a humor fájdalomba hajlik.
Hajba Ferenc már negyvennél több éve ír újságot. „Foglalkozásomból adódóan rengeteg
nagyszerű győrivel ismerkedtem meg, kerültem barátságba vagy ismerősi kapcsolatba. A
könyv szereplői közül ma is sokan jelentős
egyéniségei a város életének. Olyat nem adok
ki senkiről, amit bizalmasan mondtak el, olyanokat viszont igen, amelyeket a saját korukban
nem lehetett, pedig nem lett volna ellenükre”
– vallott Hajba Ferenc a kötetről.
Nagy Roland húsz éve újságíró, rádiós, sportriporter. Tudósított olimpiákról, világversenyekről. „Volt, hogy a sportolókkal egymás vállán
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sírtunk, vagy ölelkezve ünnepeltünk, és büszke
vagyok arra, hogy ebből a közegből, sőt a győri
művészvilágból is sokan megtiszteltek a bizalmukkal” – mesélte Nagy Roland, aki hozzátette, legjobban kérdezni és hallgatni szeret. „Élvezni az utat, ami alatt a beszélgetőpartner
megnyílik, és előbújik belőle a mesélő.”

Dr. Dézsi Csaba András polgármester – akiről olvasható történet a könyvben – a bemutatón elmondta, a két újságíró személyes kapcsolataik,
emlékeik, barátaik elmondása alapján rövid korjelző történeteket írt. A városvezető Örkény István
Egyperces novellák című könyvéhez hasonlította a
kötetet, amit ha az ember elolvas, jót mosolyog.

2021. július 16.
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KÖSZÖNJÜK A GYŐR 750 PROGRAMSOROZAT TÁMOGATÓINAK!
Folyamatos műszaki fejlesztések, nagyberuházások, képzések és utánpótlás-nevelés,
a madárvédelem és a zöld filozófia támogatása, valamint a partnerség a várossal. Ezek
jellemzik az E.ON győri jelenlétét. Az idén 750 éves város és az energiavállalat együttműködéséről, illetve a jövőbeni tervekről beszélgettünk Haraszti Judittal, az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatójával.

A FENNTARTHATÓ VÁROSOKÉ A JÖVŐ
Az E.ON győri tevékenységei közül mit tart
a legfontosabbnak?
Azt a folyamatosságot és partneri kapcsolatot emelném ki, ami jellemzi Győr,
az ország egyik legfejlettebb régiós központja és a vállalat együttműködését.
Villamos energiára mindenkinek szüksége van: a mindennapok elképzelhetetlenek áram nélkül az emberek, a vállalatok, a városok számára egyaránt. Az
E.ON feladata az, hogy ezt stabilan, folyamatosan, a legnagyobb biztonsággal
nyújtsa. Ezért helyezünk nagy hangsúlyt
a folyamatos hálózatfejlesztése. Ezért
cserélünk vagy építünk több kilométer
vezetéket egy évben, ezért teremtünk
új, innovatív munkahelyeket Győrben.
Összességében mindez évente 1,3 milliárd forint értékű beruházást jelent a
városban.

Ennek része a képzésben való részvételük is?
Több formában támogatjuk az utánpótlást.
Győrben is van villanyszerelő-képzésünk duális rendszerben. A sikeres vizsga után munkaszerződést kínálunk a legjobbaknak. A villamosmérnök-hallgatók az egyedi szaktudás
mellett a projektmunkákhoz szükséges készségeket is elsajátíthatják programunkban. A
több mint tízéves junior mérnöki programunkban a frissen végzett villamosmérnökök
az intenzív oktatás mellett kétéves munkaszerződést is kapnak. Vannak olyan, utánpótlásból kikerült mérnökeink és szerelőink
Győrben is, akik már vezető beosztásban dolgoznak az E.ON-nál. De az oktatás mellett
ugyanilyen fontosnak tartjuk a győri kulturális
élet támogatását is. Ezért is támogattuk például hosszú ideig a Győri Balettet, és ezért álltunk arany fokozatú szponzorként az idén
zajló Győr 750 programsorozat mellé is.

A fenntarthatóság, a fenntartható működés napjainkban az egyik legfontosabb
szempont és feladat mind a városok, mind
a vállalatok életében. Az E.ON hogyan járul hozzá a zöld szemlélet terjedéséhez?
Éppen Győrben valósult meg a tavalyi évben az Audival együttműködésben az a
napelempark, amely Európa legnagyobb,
tetőn kialakított fotovoltaikus erőműve, 22
futballpályányi területen. Nagyon büszkék
vagyunk erre a páratlan, világszínvonalú
beruházásra, mert a megújuló forrásból
megtermelt zöld áramnak köszönhetően
mintegy 4.900 tonnával kevesebb széndioxid jut a levegőbe. A győriekkel közösen
szeretnénk előrehaladni az elektromobilitásban is. A Győrben üzemeltetett gyorsés villámtöltőink mellett otthontöltési
megoldásainkkal nemcsak közterületen,
de otthon is szeretnénk biztosítani az emobilitás élményét az e-autósok számára.
De egyeztetések zajlanak a város elektromos buszainak töltését szolgáló villamos
energia biztosítására vonatkozóan is,
melyhez kapcsolódóan jelentős hálózatfejlesztésre készülhetünk.
A nagyvállalatoknak, kkv-knak, mezőgazdasági vállalkozásoknak nyújtott solar
szolgáltatásunk mellett a győri otthonok
zöldítésében is partnerként állunk ügyfeleink rendelkezésére. Egyre többen élnek a
jelenlegi otthonfelújítási program lehetőségével és választanak bennünket a megyében otthonuk napelemes rendszerének
kiépítésére. Ahogy termékeink, megvalósult programjaink is mutatják, az E.ON elkötelezett a fenntartható jövő megteremtése és biztosítása iránt. Hogy érzékeltessem, hogy ez mennyire fontos számunkra:
nemzetközi szinten vállaltuk, hogy 2030ra minden tagvállalatunk felére csökkenti
a károsanyag-kibocsátását, 2050-re pedig
teljesen karbonsemlegesek leszünk. Hiszünk abban, hogy az élhető, zöld jövőt
együtt, közösen tudjuk a leghatékonyabban megvalósítani, és ebben Győr városában kiváló partnerre találtunk. (x)
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

VÁLÁS MEDIÁTOR MÓDRA
PERESKEDÉS HELYETT BESZÉLGETÉS

Évről évre csökken a válások száma, amíg 2017-ben minden második
pár elvált, addig tavaly 1008 házasságkötésre 271 válás jutott Győrben. Amikor egy pár úgy érzi, hogy nem szeretnék együtt folytatni a
közös életüket, még akkor is érdemes adniuk maguknak egy utolsó
esélyt. Ebben a döntésben segíthet a mediátor. A részletekről dr. KőváriHorváth Márta jogász, coach, mediátorral beszélgettünk.
Miben különbözik ez a válás a többi válástól?
Amikor a pár időben
észreveszi,
hogy baj van, akkor
a
párkapcsolati
konfliktusok nagy
része kezelhető, a
problémák
legtöbbször feloldhatók, sőt akár meg is
szüntethetők. Ha a
házaspár úgy érzi
és dönt, hogy kapcsolatukat nem szeretnék megmenteni és inkább külön utakon folytatnák, a mediátor abban segít, hogy a válási folyamat békésen, minél kevesebb sérüléssel valósuljon meg. Sőt a
válási mediáció olcsóbb és gyorsabb, mint egy
bírósági eljárás. Érdemes adni egy esélyt annak, hogy a felek feltárják, hogy mi volt az, amit
nem tudtak megoldani a házasságukban, és
ezáltal milyen tanulságok vonhatóak le belőle.
Hiszen ha ez nem derül ki, könnyen lehet,
hogy a későbbi kapcsolatok is kudarcba fulladnak. A tapasztalatok alapján a válások nagy
százalékánál a felek kapcsolata annyira elmérgesedik, hogy a legfőbb cél már az lesz,
hogy megszabaduljanak egymástól. A lényeg
azonban abban rejlik, hogy milyen minőségű
lesz a válás után a családtagok élete, vajon
szóba állnak-e utána is egymással, vajon tudnak-e a válás után is a régi sérelmek felhánytorgatása nélkül találkozni.

Milyen előnyei vannak a mediációnak?
A mediációs folyamat során a felek a kölcsönös
előnyök elérésére törekednek, ezzel egy „nyertes-nyertes” helyzet jön létre, hiszen csak
olyan megállapodás jöhet létre a folyamat
végén, amivel mindkét fél egyetért, így annak
betartására erősebb lesz az elköteleződés. A
folyamat kontrollja végig a felek kezében van,

szemben a bírósági eljárással, ahol szigorú kereteknek és szabályoknak kell megfelelni. A
mediációban a felek megismerik egymás nézőpontját, ezzel egyfajta szemléletváltás és személyiségfejlődés jöhet létre. A feleknek nincs
vesztenivalójuk, hiszen ha nem sikerül megállapodniuk, akkor is ott tartanak, ahol a mediáció megkezdése előtt voltak.

ÉRDEMES ESÉLYT
ADNI A MEDIÁCIÓNAK,
MIVEL AZ EGY
OLCSÓBB
ÉS GYORSABB
FOLYAMAT
Mi történik egy válási/párkapcsolati mediáció
során?
A mediáció a pár számára semleges helyszínen
történik, ott várja őket a mediátor. Az első ülés
esetén arra kell készülni, hogy legfeljebb három
órára szabaddá tegyék magukat. Lehet, hogy
soknak tűnik ez az idő, de a tapasztalat azt mutatja, hogy bizony szükség van erre. A mediációs eljárás első szakaszában mindkét félnek
lehetősége van arra, hogy elmondja, hogyan élte/éli meg az adott konfliktushelyzetet. Ezalatt
az idő alatt a másik fél nem szólhat közbe. Miután mindketten ismertették a saját nézőpontjukat, a mediátor összegzi a hallottakat és öszszegyűjti, hogy milyen témákról kell beszélni,
mik azok, amikről közösen meg kell állapodniuk. Ezt követően a mediátor segítségével
egyenként átbeszélik az egyes témákat. A mediátor végig vezeti a kommunikációt, közvetít a
pár között. A folyamat a megállapodás elkészítésével és aláírásával jön létre.
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A STRANDOLÁS
IDEI KELLÉKEI

´´
FÜRDORUHA-

VÁSÁRLÁSI KISOKOS

A fürdőruha az a ruhadarab, ami a nyilvánosság előtt a legkevesebbet takar, és a legtöbbet mutatja
meg az esetleges testi hibáinkból. Sok hölgy azért nem szeret strandra járni, mert nem érzi jól magát a
bőrében, és nem szeretné megmutatni a testét több ezer vadidegennek. Tanácsot adunk, milyen alkatra
melyik fürdőruha áll jól, hogy magabiztosak legyünk a strandon.
Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Pixabay

N

yugodtan kijelenthetjük, hogy tökéletes test nem létezik, és a világ így
szép, hogy különbözünk. Adottságok
szerint felsorolhatunk, körte, alma, homokóra és téglalap alkatot. Fürdőruhát lehetőleg
ne az aktuális divat szerint válasszunk. Inkább vegyük figyelembe a strandolási szokásainkat, illetve hogy mit szeretnénk kihangsúlyozni, vagy épp eltakarni.
Kis mellű hölgyeknek sokszor első választása a push up-os, szivaccsal kitömött melltartórész, ami viszont később sok bosszúságot okozhat. A szivacs megszívja magát
vízzel, idővel elcsúszkál a mellrészről, folyton igazgatni kell, egyáltalán nem komfortos
viselet. Ha optikailag szeretnénk nagyítani a
kebleket, ajánlott a fodros, mintás felsőrész,
amit pánttal látnak el. A fiúsabb, téglalap alkathoz tökéletes választás az alacsony derekú megkötős darabok, amik kiemelik a lapos hasat.
A téglalap alkathoz bátran választhatunk
színeket, mintákat, aszimmetriát. Amit érdemes kerülni, az az egyszínű, egyberészes,
vagy magas derekú alsók, amik eltakarják az
egyenes derekat és csípőt.
Az alma alkatú hölgyeknek a kulcs a lábak
hangsúlyozása, ezért érdemesebb a teltebb
hölgyeknek egyberészes vagy tankini fürdő-
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ruhát vásárolni, ami a combokra és a mellekre hívja fel a figyelmet. Érdemes odafigyelni, hogy a fürdőruha mintája ne a hasi
tájékra fókuszáljon, és kerüljük a megkötős,
vékony derékrészes darabokat is.
Körte alaknál a fordítottja igaz, ők inkább fenékre és combra híznak, míg a felsőtestük
vékonyabb, válluk keskeny. Nekik találták ki
a magasabb derekú fürdőruhaalsókat, vagy
egyberészesnél olyat kell választani, ami a mellkasra tereli a
hangsúlyt. A felsőrész lehet bohém mintás, fodros, míg az alsórésznél törekedjünk a sötétebb, egyszerű, egyszínű darab
kiválasztására. A megkötős alsók optikailag mindenkit
szélesítenek, így azokat
érdemes elkerülni.
A homokóra alkatú
hölgyek a legszerencsésebbek, nekik a váll és a csípő
egyenesen arányos

és karcsú derékvonallal párosul, illetve a
mellek is nagyobbak. Érdemes adottságaikat kiemelni, például derékrészen díszített
fürdőruhaalsóval, vagy pánt nélküli melltartófazonnal. A legtöbb fürdőruha remekül áll
a homokóra alkaton, inkább arra kell törekedni, hogy ne rejtsük el a derekrészt magas
fürdőruhaalsóval vagy zárt felsőrésszel.

A szalmakalap évek óta reneszánszát éli, legyen akár széles karimájú, vagy kisebb sapka
formájú, a strandon is eleganciát kölcsönöznek
viselőjüknek. Továbbra is divatosak a fejre kötött kendők, amelynek színe harmonizáljon a
fürdőruhához. A vagány csajok persze baseballsapkát viselnek még fürdőzés közben is. A
divat mellett persze legfontosabb, hogy védjük
fejünket, arcunkat a nap káros sugaraitól.
Egy másik fontos kiegészítő a napszemüveg,
amely nem egyszerű kiegészítő, hanem a nap
káros sugarai elleni legfontosabb védőfelsze-

relés is. Válasszunk lehetőleg minél nagyobb
keretű szemüveget, hogy oldalról és felülről is
védje a szemet. Klasszikus fazonok jellemzik az
idei női napszemüvegeit: a cicaszem keret, az
XL méretű, a kerek és az aviátor. A klasszikus
fémkeret mellett a neonszínű műanyag keret is
hódít. A vastag, műanyag keretes napszemüvegek pedig szinte mindenkinek jól állnak.
Évről évre érdemes új strandlepedőt, strandtörölközőt beszerezni, az ananász-, a narancsután idén a citromminta, az unikornis után pedig a flamingó a divatos, az örök divat pedig a

horgonyminta. Ezek visszaköszönhetnek akár
a strandtáskákon is. Apropó strandtáska – legyen jó nagy, hogy minden beleférjen, lehet
szalmából, háncsból vagy textilből.
A strandra ékszereket fölösleges vinni, inkább
vékony, könnyű kendőkkel dobjuk fel a szettünket. A strandruhákból vannak hálós, vízhatlan anyagúak, amiket a vizes fürdőruhánkra is könnyedén felvehetünk, és vannak sima
pamutos verziók is. Ezt a ruhadarabot is érdemes a bikinihez választani, ha trendik szeretnénk lenni.

MOZGÁS VÍZEN ÉS SZÁRAZFÖLDÖN

NYÁRI SPORTOK, AMIKET
ÉRDEMES KIPRÓBÁLNI!
Legyünk akárhány évesek is, sportolni, mozogni szükséges. Néhány nyári tippet
adunk ahhoz, hogyan érezd jól magad, miközben próbára teszed a tested.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Kultúrstrand/Facebook

I

dén nagy divat lett itthon is a SUP-ozás,
azaz a Stand Up Paddle Surf. Szerencsére
már Győrben is kipróbálhatjuk, hogyan állhatunk meg evezővel a deszkán. Elsőre nehéznek tűnhet így evezni, valójában azonban
könnyű belejönni, kezdőként pedig ülhetünk
vagy rá is feküdhetünk a deszkára, matracként használva azt. Evezhetünk egyedül is,
de társaságban is, helyi szervezésben találhatunk különféle programokat a Holtágon és
a Szigetközben. A másik vízisport a kajakozás, amit szintén űzhetünk városunkban, újdonság a Püspökerdei-holtágon kiépített kajak-kenu-tanösvény, amit szintén körbejárhatunk egyedül, de vezetett program keretében is. Az „Erdőfürdő” analógiájára készített
meditatív, természetközeli vízi útvonal segít
elmerülni nemcsak a Püspökerdei-holtág vízi
élővilágában, de saját megéléseinkben egyaránt. A legközelebbi vezetett túra július 25én 10 és 14 órakor indul az Aranypart II-ről.
A klasszikus röplabda nyári változatát szinte
bárhol kipróbálhatjuk, hiszen manapság már
kivétel nélkül minden strandon találunk röplabdahálót – így csak egy labdára és vállalkozó kedvű barátokra van szükségünk a garantáltan jó hangulathoz.

Bár nagyon egyszerűnek tűnhet, a mindennapi mozgásunkat azzal is kiegészíthetjük,
ha az autó vagy a tömegközlekedés helyett
a biciklit választjuk a városon belüli közlekedésre, így például a munkába járással rögtön
ki is pipálhatjuk a napi sportolást. Délutánon-

ként, hétvégenként akár hosszabb távra is
vállalkozhatunk, városunkból több bicikliút is
indul, így kitekerhetünk többek között a Szigetközbe. Végül, aki még nem próbálta, kezdjen el jógázni, nemcsak a testnek, de a léleknek is jót tesz.
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Győr, illetve a mai város helyén kialakult korábbi település történelme a városi rangra emelkedésnél jóval régebbre nyúlik vissza. A római korban kialakult Arrabona a Káptalandombon felépített katonai erődöt és a körülötte, jórészt a mai belváros területére eső polgári települést, a vicust foglalta magában.
Sokszor római városként emlegetjük, bár jogi és közigazgatási értelemben Arrabona soha nem emelkedett városi rangra. Jelentőségét mindvégig a kiváló geostratégiai helyen létesített erődnek köszönhette.

EGY RÓMAI KATONA ÉLETÚTJA

A

2. század első felében itt élt Claudius Novanus is, akinek életútján
keresztül teszünk kísérletet a római kori Győr bemutatására. Kr. u. 88-93
körül születhetett Helvetiában (mai Svájc),
Novanum (Noviodunum) városában. Apja
név szerint ismert: Claudius Mottus. Kr. u. 108-ban sorozták be a
Traianus császár szervezte ulpiusi
lándzsások lovascsapatába, mely
Arrabona helyőrsége volt. 1000
fős legénységgel rendelkezett, ezzel, a legiókat nem számítva, Pannonia legerősebb katonai alakulatának számított.
Novanus csapatának érkezésekor, a
2. század elején a tábor jelentős változásokon ment át. Az erődöt kőből
átépítették, a területét megnövelték,
mivel az újonnan érkező csapatok nagyobb
létszámúak voltak, mint a korábban itt állomásozók. Ez összefügg azzal is, hogy a 2.
századra a birodalom határai többé-kevésbé stabilabbá váltak, így a római hadsereg
stratégiája már a határok védelmére összpontosult. Valószínűleg Novanus is részt
vett a mai Erdély területén lévő Dacia pro-

vinciabeli harcokban a jazigok ellen, ami
után legkésőbb 126-ra visszatértek Arrabonába. Novanus elbocsátása után, már a
2. század közepén, rövid időre Mauretaniába vezényelték a csapatot szintén egy felkelés leverésére, ami után legkésőbb 126ra visszatértek Arrabonába. Később, a 3.
század közepén Trebonianus Gallus perzsa
hadjáratában vettek részt, ennek bizonyítéka több, a szíriai Apameában talált sírkő.
Ezen rövid kitérőket leszámítva a csapat a
4. század elejéig Arrabona helyőrsége volt.
Novanus Kr. u. 133. július 2-án kapta meg
katonai diplomáját, 25 év szolgálat után.
Ezután nem tért vissza hazájába, hanem
letelepedett Arrabonában. A leszerelése
előtt – valószínűleg egy pannóniai nőtől –
született meg Secundus nevű fia. Könnyen
lehet, hogy családjával a Lloyd helyén állt
épületben tölthette leszerelése utáni éveit,
hiszen erről a helyről került elő diplomája a
19. században. Ezzel az irattal az elbocsátott katonák és családtagjaik megszerezték a római polgárjogot, így bekerültek a
római társadalom legmagasabb jogi kategóriájába, amivel elnyerték a törvényes házasságkötés jogát is. (x)

Az Esterházy-palotában megtekinthető, Nagy-Győr jelességei – karrierek a 750 éves városban
című kiállítás Novanus katonai diplomája mellett több más érdekes tárgyat és dokumentumot mutat be városunk múltjáról.
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Fotó: O. Jakócs Péter

ÚJRA INDUL A LAKOSSÁGI

FECSKESZÁMLÁLÁS

2

020-ban a város Környezetvédelmi Bizottsága, reagálva az országosan is tapasztalható fecskeegyedszám-csökkenésre, életre hívta a Városi Fecskevédelmi
Programot. Kezdő lépésként szakemberek tanácsára egy állományfelmérésbe kezdett a bizottság, melynek köszönhetően pár év alatt
egész pontos képet kaphatunk arról, hogy hány
fecske fészkel, illetve hogy hol vannak a legnagyobb fecsketelepek városunkban.
Az állományfelmérés online és papír alapon is zajlott, egészen 2020 őszéig, amikor is a fecskék újra
elhagyták az országot. A több mint kétszáz beérkező adatlapot télen feldolgozták munkatársaink. Ebből tudjuk, hogy tavaly több mint ezer ép fészek volt
városunkban, mely szám a szakemberek számításai
szerint azt jelenti, hogy legalább ötezer fecske fészkelt tavaly Győrben. Persze ez a szám csak egy minimum, hiszen a város bányáit kedvelő partifecskékről és a panelházakat kedvelő sarlósfecskékről
nem érkezett adat. Az is kirajzolódott, hogy a történelmi belvárosban, leginkább az Apátúr-házban, Újvárosban, Ménfőcsanakon és a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház ablakaiban nagy számban találkozhatunk molnárfecskékkel. De az is jól látszik,
hogy a többi városrészből még kevés adat érkezett,
így a szakemberekkel együtt reménykedünk abban,
hogy idén többen töltik ki az adatlapot, és így további
nagyobb telepekre bukkanhatunk.
A feldolgozott adatok alapján újabb sárgyűjtő helyeket alakított ki a bizottság, kimondottan azokra
a területekre, ahol nagyobb számban fészkelnek
a fecskék. Kialakításukat és karbantartásukat a
Győr-Szol, valamint néhány közeli iskola diákjai
önkéntes munkában végzik. A vírushelyzet miatt
kicsit későn, de végül sikerült a kórház ablakaiban
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házhoz nem mehetünk be, így nem tudjuk pontosan, hogy hol mennyi fecske lehet. Ezért kérnénk önöket, hogy amennyiben látnak fecskét,
fecskefészket otthon vagy a szomszédnál,
esetleg az utcájukban, töltsék ki a Városi Fecskevédelmi Program 2021-es adatlapját! Az
adatlap a város honlapján elérhető, illetve a
Győr+ hetilap hasábjain időről időre megjelenik
nyomtatott formában is. Ezeket a Vaskakas
Bábszínház bejáratánál felszerelt fecske-postaládába várjuk! Ha további segítséget is nyújtanának a fecskéknek, ajánljuk itatók, sárgyűjtő
helyek kialakítását és fecskepelenka használatát. Ezek kialakításához minden segítséget
megtalálnak a város honlapján. Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy a fecske védett
állat, lakóhelyének zavarása, fészkének leverése büntetendő. Kérjük, ne verjék le a fészkeket,
vagy amennyiben ilyet tapasztalnak, jelezzék
azt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály Természetvédelmi Osztályán. Ne feledjék, hogy ezek a madarak nagy segítséget
nyújtanak a kártevők természetes pusztításában. Egy fecske egy szezon alatt ezer gramm
szúnyogot fogyaszt el!

található fecskefészkek alá fecskepelenkát is tennünk, így – a közel ötven fészekben – biztonsággal költhetnek az idén érkezett fecskék.

A Környezetvédelmi Bizottság nevében előre
köszönjük a segítséget! Reméljük, mi is és a
fecskék is számíthatnak segítségükre!

A fecskék védelme fontos feladat, mely az önök
segítsége nélkül hatástalanabb, hiszen minden

Markó-Valentyik Anna
A Környezetvédelmi Bizottság külsős tagja

VÁROSI FECSKEVÉDELMI PROGRAM

´´ ADATLAP
ÁLLOMÁNYFELMÉRO
Kérjük, kísérje figyelemmel a környezetében fészkelő fecskéket, és megfigyeléseiről tájékoztassa a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi Csoportjának szakembereit! A kitöltött adatlapot a Vaskakas Bábszínház bejáratánál megtalálható FECSKEPOSTALÁDÁBA kérjük elhelyezni! (9022 Győr, Czuczor G. u. 17.)
Település/Városrész: ......................................................................................................................................................................
Dátum: ....................................................................................................................................................................................................
Cím (utca, házszám, emelet): ......................................................................................................................................................
Fészkelőhely jellege: családi ház/társasház/kastély/középület/panelház/istálló/állattartó telep/
kubikgödör/iparcsarnok/templom/híd/garázs/magtár
Fecskefészkek száma: ..................................................................................................................................................................
Lakott fecskefészkek száma: ....................................................................................................................................................
Felismerem, melyik fecskefaj: igen/nem
Melyik fecskefaj? füstifecske/molnárfecske/sarlósfecske/partifecske
Költések száma: egyszer/kétszer/háromszor
Megjegyzés (fiókák száma, bármi fontos információ, amit a megfigyelő szeretne velünk megosztani):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Győr Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Bizottsága köszöni a segítségét!

FIGYELD MEG
Támogatott tartalom

ŐKET A GYŐRI
ÁLLATKERTBEN!

KIK AZOK A

A

z állatkert főbejáratát elhagyva jobbról izgő-mozgó
apró majmocskákat figyelhet meg a látogató. Ők a közönséges mókusmajmok. A közönséges
mókusmajom Dél-Amerika trópusi
erdőiben őshonos. Testhossza 22–48
cm, a farok hossza 36–47 cm. Testének
alapszíne sárga, szürkészöld árnyalattal,
amely a hasán sárgásfehérbe megy át. Arcán
és fülein a szőrzet több helyen fehér, farka vége pedig fekete. Szájának környéke fekete. Alkarja, karja és lába narancssárga. Arcukon fehér maszkot viselnek. Korábban magyarul halálfejes majomnak vagy halálfejes majmocskának nevezték, ami a faj német nevének fordításából származik.

HALÁLFEJES
MAJMOCSKÁK,
ÉS MIT ESZNEK?

A mókusmajmok hangjelekkel tartják egymással
a kapcsolatot. Más-más hangot használnak, ha a
talaj felől közeleg a veszély, s más hangot akkor,
amikor a levegőből les rájuk a ragadozó. Állatkertünkben hangos csipogással köszöntik gondozójukat, és várják a finom falatokat. A mókusmajmok mindenevőnek számítanak, mivel egyaránt
esznek gyümölcsöket és rovarokat is. Időnként
magokat, diókat, leveleket, rügyeket, virágokat,

tojásokat és kisebb gerinceseket is fogyasztanak.
Az állatkertünkben lakó 9 mókusmajom kedvence a lisztkukac, a szőlő és a kápiapaprika.
A majomcsapat etetésének látogatók is szemtanúi lehetnek a KalandoZOO programunk keretében szombaton és vasárnap 14 órakor.
Az állatkert lakói mindenkit szeretettel várnak!
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KAMARA: A GAZDASÁG ÚJ SZINERGIÁIT KERESIK

N

em csak a lassan magunk mögött hagyott Covid-járvány miatt keres új kitörési lehetőségeket a gazdaságban a
megyei kereskedelmi és iparkamara, hiszen az elmúlt időszak is rámutatott, hogy érdemes több
lábon állnia a megyének és a városnak egyaránt.
Év eleje óta 10 gazdaságfejlesztési munkacsoport keresi a kitörési lehetőségeket és a fejlesztendő területeket Győr-Moson-Sopronban.

„Év eleje óta több száz szakember dolgozik azon,
hogy a saját maga szakterületén, a saját munkacsoportjában megfogalmazza azt, mit is akarunk
tenni a gazdaságunkkal” – mondta a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. „Nem csak a
szerencsére lassan visszavonulóban lévő Covidjárvány okozta behullámzás miatt keressük a
gazdaságfejlesztés lehetőségeit, emellett az Európai Uniónak most indul egy új, hétéves ciklusa,
amihez nekünk is alkalmazkodnunk kell, idehaza
pedig gazdaságfejlesztési zónákat jelöltek ki és
ott is várják tőlünk az ötleteket a jövőre nézve” –
fogalmazott Pintér-Péntek Imre. „Alapvetően jó
helyzetben van a megye és Győr gazdasága is,
de ha versenyképesek akarunk maradni, az egyik
az, hogy több lábon kell állnunk, a másik, hogy
Európában, két ország, Ausztria és Magyarország között itt húzódik a legnagyobb bérkülönbség, és ha nem tudjuk versenyképesebbé tenni
a kis- és középvállalkozásainkat, hogy ők is tudjanak osztrák szintű béreket fizetni” – hangsúlyozta a kamarai elnök.
„Nagyon komoly munkát végeztek, végeznek a
különböző munkacsoportok, amik szakemberekből, elismert személyiségekből, közéleti
szereplőkből állnak, mind a 10 témában már jól
látszik, hogy a digitalizáció, illetve Győr térsé-

gében a logisztika fejlesztése kiemelt fókusz
lesz és mindemellett a turizmust is tovább kell
erősíteni” – mondta Molnár Albert, a kamara
győri, térségi elnöke. „Most a munkacsoportok
egymás elé tárják a tapasztalataikat és meglátásaikat, ezek alapján keressük, keresik a közös
szinergiákat, azokat a metszési pontokat, amik
előre vihetik a jövőben a megye és Győr gazdaságát” – tette hozzá. „Mielőbb összeállítunk
egy megyei stratégiát, aztán a Széchenyi István
Egyetemmel közösen akciótervvé gyúrjuk öszsze, ősztől pedig a döntéshozókkal, önkormányzati és minisztériumi vezetőkkel egyeztetjük az elképzeléseinket. (x)

Itt a nyár és a jó idő, amikor még fontosabb a jó alak és a kiegyensúlyozott külső. Akár a szabadban, akár
teremben sportolunk, a céljaink eléréséhez és a helyesen felépített edzésterv kialakításához mindenképpen
kérjük szakember segítségét.

HOZZUK KI MAGUNKBÓL A MAXIMUMOT!
„Az edzéstervet mindig az adott személyre
szabjuk, erőnléti edzésnél és személyi edzésnél
is” – mondja Tóth Adrienn erőnléti edző, személyi edző, a Sport & Balance Rehabilitációs és
Terápiás Központ munkatársa. A szakképzett
edzők által irányított munkát mindig állapotfelmérés előzi meg, ami által képet kapnak arról,
hogy az adott vendég milyen formában van, és
milyen edzésre van szüksége.
„Lényeges, hogy az edzéstervtől eltérhetünk,
ezért hívjuk tervnek. Hiszen ha az adott vendégen látom, hogy nincs olyan jó napja, akkor
nem terhelhetem annyira, mint ahogy a tervben előirányoztuk. Ezzel biztosíthatjuk számára, hogy sikerélménye legyen az adott edzésnapon” – hangsúlyozza Tóth Adrienn.
A másik hangsúlyos tényező, ha a testünk formálásáról beszélünk, a gyakorlatok helyes kivitelezése. „A sérülések elkerülése érdekében ez a legfontosabb. Így az első edzésen azzal kezdjük,
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hogy elmagyarázzuk, mit és hogyan végezzünk.
Ezenfelül pedig a biztonsági szabályokat betartva
használunk szorítót, vagy éppen magnéziát, hogy
a rúd ne csússzon ki a vendég kezéből.”

SPORT & BALANCE
Sportrehabilitációs
és Terápiás Központ
+36 20 340 4780
facebook.com/
sportandbalance.gyor

A Sport & Balance Rehabilitációs és Terápiás Központban sportág-specifikus fejlesztéssel is várják
a sportolókat, amelynek lényege, hogy olyan erőfejlesztés és koordinációjavítás történik, amely
segít a sportolónak a sportágában még jobb eredményeket elérni. „Kézilabdázók, teniszezők, atléták, kajak-kenusok is felkeresnek minket ezzel a
céllal. De mi nemcsak a profi, hanem a félprofi és
amatőr sportolóknak is segítséget tudunk nyújtani, legyen szó gyógytornáról, kiegészítő kezelésekről, rehabilitációs vagy erőnléti edzésről.”
Ne feledjük, ahhoz, hogy a lehető legjobb formánkat nyújthassuk, elengedhetetlen egy edző, aki vezet minket az úton. A közös munkával
és a motiváltság megtartásával hozhatjuk ki
magunkból a maximumot. (x)

• 9028 GYÔR, Fehérvári út 75.
Tel.:/fax: 96/440-453 Mobil: 06-30/2671-864
• 8500 PÁPA, Kopja u. 7. Tel.: 89/322-152
Mobil: 06-30/698-3850

LÉCEK
OSB LAPOK
LAMBÉRIA, HAJÓPADLÓ
GERENDA, PALLÓ, DESZKA
RÉTEGRAGASZTOTT GERENDA
Brassóban elbúcsúzott a romániai német
nagykövet, Cord Meier-Klodt diplomata megbízatása júliusban lejárt.
Colmarban június 27. és július 4. között nemzetközi ultra-triatlon-versenyt rendeztek. Győrből
az eddig már 125 Ironman-versenyt teljesítő Rokob József indult, mégpedig a leghosszabb, ötszörös ironman-távon, ami 19 km úszást, 900
km kerékpározást és 211 km futást jelent. A versenyt legjobb magyarként az előkelő 4. helyen
sikerült befejeznie, 99 óra 11 perc 17 másodperces időeredménnyel.
A dunaszerdahelyi termálfürdőben július elején
nyári szezonnyitót tartottak, amellyel hivatalosan is elindult a nyári idény. A közkedvelt létesítményben bíznak abban, hogy a határokon
való nehezebb átjutás ellenére is sikeres lesz a
legmelegebb évszak. Amennyiben így lesz, a
remények szerint mérsékelni lehet majd a több
hónapos bezárásból fakadó veszteségeket.
Erfurtban nemzetközi művészek találkoznak
július 17-től augusztus 1-ig a 18. Erfurti Ék-

évben sok repülőmókus fullad bele a hordókba,
amikor ivóvíz után kutatnak.

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
szerszimpózium alkalmából. Július 27-én egy
nyílt nap keretében az érdeklődőknek lehetőgük lesz a munkájukba is betekinteni.

Nof Hagalil egyelőre zöld zónában van annak
ellenére, hogy Izraelben a magas átoltottság
ellenére ismét terjedni kezdett a koronavírus.
Nyizsnyij Novgorodban augusztustól fizetős lesz
a parkolás a Piskunova, Oktyabrskaya és Chkalova
utcákban. A város 800. évfordulójának alkalmából
új padokat helyeztek el a Gagarin sugárúton.
Poznanban aláírták a Régi Piactér átalakításáról szóló szerződést. A nyári szünetet kihasználva pedig a városban renoválják az iskolákat.

Ingolstadtban nőtt az aktív koronavírusos
esetek száma. Jelenleg 29 fő a bizonyítottan
fertőzött beteg, további 6.060 fő az időközben
felgyógyultak száma, 115 ember pedig életét
vesztette. Az összes esetek száma 6.204.

Sindelfingenben jelenleg 15 az aktív koronavírus-fertőzöttek száma és további 97 fő van,
akiknél már letelt a 10 nap, de még nem jelentették őket egészségesnek.

Kuopióban is hőség van. A lakosokat kérték,
hogy alacsony peremű tartályokban biztosítsanak ivóvizet a vadon élő állatoknak. Az esővízgyűjtő hordókat viszont fedjék be, mert minden

Wuhanban július 11-én nyílt meg hivatalosan
a Wuhan Qintai koncertterem. A nyitókoncerten a híres karmester, Liu Peng vezette a
Wuhani Filharmonikus Zenekart.

GYŐR LEGSZEBB TERÉN VÁRJUK ÖNT!
• teljes körű optikai szolgáltatások
• speciális vizsgálatok,
• hivatalos Colorlite képviselet
• kiemelt Zeiss partner, precíziós szemüveglencsék

OPTIMUM OPTIKA
9021 Győr Széchenyi tér 11. Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055 info@optimumoptika.hu
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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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalat

´´
´´
CSOSZERELO
Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
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.

VÁLTOZIK A PIAC

HELYSZÍNE SZOMBATON

Szerző: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor

A

Győr-Szol Zrt. értesíti a lakosságot,
hogy – tekintettel a hétvégi városi rendezvényre – július 17-én, szombaton
a Dunakapu tér helyett a Tarcsay Vilmos utca
1–3. szám alatti parkoló (a piac korábbi területe) ad otthont a piacnak. A kereskedők és
őstermelők az ideiglenes helyszínen is a
megszokott bőséges élelmiszer-választékkal
és ruházati cikkekkel várják a vásárlókat reggel 6 órától 13 óráig.
A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja az autósokat,
hogy a szombati piac, illetve a vasárnapi győri
régiségvásár ideje alatt szünetel a parkolási
lehetőség a Tarcsay parkoló egész területén.
A szolgáltató mindenkit arra kér, hogy gépjárművével július 16-án, pénteken 20 óráig
hagyja el a parkolót, melyet a vasárnapi
antikexpót követően lehet újra használni.

HÍREK RÖVIDEN

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

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS

Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség
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.

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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Milliós adomány az önbizalommal teli gyermekkorért

E

gymillió forintot adományozott egy jótékony győri cég egy, a gyerekek egészséges testi, lelki és szellemi fejlődését művészeti tevékenységeken keresztül támogató
alapítványnak. A West Hungária Bautól nem
áll távol a jótékonykodás, számos területen segítenek különböző szervezeteket, köztük hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó alapítványokat is. Most a Magyar Fény Szív Alapítvány kapott támogatást a piacvezető építőipari

vállalkozástól, amely önbizalommal teli, boldog
gyermekkort tud biztosítani egyre több fiatal
számára. A szervezet programjai során fontos,
hogy a gyermekeknek olyan hasznos tudást és
élményeket biztosítsanak, amiket majd egész
életükben hasznosítani tudnak, megalapozva
ezzel a jövőjüket, mondta Bakó-Szikszai Enikő
kuratóriumi elnök. Az egymillió forintot az alapítvány 12 főből álló szakmai csapatának bérére fogják fordítani.

MEGSÉRÜLT
AZ IVÓVÍZVEZETÉK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Magyar Vilmos Uszoda technikai okok
miatt átmenetileg zárva tart. Az uszoda
ismételt megnyitásáig a Magyar Vilmos
Uszoda szolgáltatásaira megvásárolt bér
letek az Aqua Sportközpontban érvé
nyesek. Az Aqua Sportközpont
változatlan nyitvatartással
várja az úszni vágyókat.
Megértésüket
köszönjük!
Győr Projekt Kft.

Szerző és fotó: Pannon-Víz Zrt.

G

ázvezeték-felújítás közben útátfúrással sértettek meg egy ivóvízvezetéket
július 13-án, kedden délután az Ipar
úton. A vízszolgáltatást sikerült gyorsan helyreállítani, az út szerkezetében viszont komoly
károk keletkeztek.
Minden egyes hasonló munkánál feltétel az
előzetes közműegyeztetés, ez itt is megtörtént. Az azonban irreális elvárás, hogy minden útátfúrásnál ivóvizes tartálykocsit irányítsunk a helyszínre, függetlenül attól, hogy
megsértik-e a vezetékünket vagy sem.
Az Ipar útra a kárbejelentéstől számítva egy
órán belül tudtunk ivóvizes tartálykocsit kül-

deni. A vízvezeték-javítás során egy rutinszerű beavatkozás történt. A sérült szakaszt sikerült úgy kiiktatni a hálózatból, hogy minden
fogyasztónál helyreállt a vízszolgáltatás.
Az úttestben sajnos sokkal nagyobb kár keletkezett. A fúróiszap több helyen felnyomta
a burkolatot. Van, ahol percek alatt fél méterrel megemelkedett az összeroppant beton és
aszfalt, majd feltört a fúróiszap.
A Mártírok útja felől a Nagysándor József út
irányába vezető két sávot azonnal lezárták a
gázvezeték-építő cég szakemberei.
A károk felmérése lapzártakor még folyamatban van, a szakemberek a helyszínen vannak.
Kérjük, mindenképpen vezessenek óvatosan!

LEZÁRJÁK A BISINGER SÉTÁNYT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér és
a Magyar Napló Kiadó„A helyi identitás és kohézió
erősítése Győr városában” (TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001)
projekt keretében

IRODALMI PÁLYÁZATOT hirdet
„Győr 750” címmel
Győrben élő amatőr, kezdő és már publikáló szerzők számára
szépirodalmi, prózai műfajban készült novellák beküldésére
az alábbi feltételek szerint:
• Pályázni fejenként egy, nyomtatott formában még nem publikált
novellával lehet • A beküldött novelláknak Győrben kell játszódniuk, ötven év múlva, tehát 2071-ben • A pályázatok maximális
terjedelme 15 ezer karakter lehet • A novellákat jeligével ellátva
elektronikus formában lehet beküldeni • A pályázatra beküldhető
formátumok: .doc, .docx, .rtf, .odt szövegfájl • Az e-mailben kérjük megadni a pályázó nevét, telefonszámát, lakcímét és a lakóhely szerinti városrészt, amelyeket a szervezők a pályázattal kapcsolatos kommunikációhoz használnak fel.
A szervezők a személyes adatokkal kapcsolatban titoktartást vállalva a zsűri számára kizárólag a jeligéket és a műveket továbbítják
elektronikus formában!
– A beküldéssel a pályázó elfogadja a pályázati feltételeket,
és hozzájárulást ad műve szerkesztett változatának
nyilvános közléséhez.
– A pályázati anyagot az alábbi e-mail-címre várjuk:
siposbea@gyorikonyvtar.hu
Beküldési határidő: 2021. augusztus 31.
A novellapályázat során elsősorban győri lakosok részvételére számítunk – Adyváros, Bácsa, Belváros, Gyárváros, Gyirmót, Győrszentiván, Jancsifalu, Kisbácsa, Kismegyer, Likócs, Marcalváros,
Ménfőcsanak, Nádorváros, Sziget, Pinnyéd, Révfalu, Szabadhegy
és Városrét városrészekből!

Csatornajavítás miatt zárták le a Bisinger sétány középső részét néhány napra, így az
építkezés ideje alatt a parkolókat a megszokottól eltérően ideiglenesen mindkét irányból
meg lehet közelíteni.

A pályázat értékelése:
– A beérkezett pályaműveket szépirodalmi alkotói tapasztalattal
rendelkező ötfős zsűri értékeli;
– A városrészenként legjobbnak ítélt pályaművek alkotói pénzjutalomban részesülnek;
– A pályázatra beérkezett legeredményesebb 15 pályaművet
kiadványban tesszük közé, melynek nyilvános bemutatóját,
s egyben a pályázat díjkiosztó ünnepségét 2021 novemberében
rendezzük meg.
A zsűrizésről 2021. szeptember 30-ig értesítjük a pályázókat.
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ÁLLÁS
Pénzkereset otthoni mun
kával! Különféle termékek
csomagolása és egyebek
elérhetőségei. Érd.:
www.audiopresshungary.
oldalunk.hu (ügyfélszolgá
lati telefonszám: 06
20/9104517)

Illemhely felügyeletére lehe
tőleg nyugdíjas munkavállalót
keresünk. 0620/2547178
SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In

Hajdúszoboszlói NYARALÁS
34.500 Ft/fő/7 éj 19.900 Ft/fő/3 éj
VACSORA AZ ÁRBAN.
www.frankvendeghaz.hu • 06-30/977-6495

gyenes felmérés! Telefon:
0670/2339213
Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás gyökérkivé
tellel, fametszés, rotálás,
bozótirtás! Érdeklődni lehet
telefonon: 0630/4036810;
96/826322.
Takács Fuvarozás és Költöz
tetés. Vállalunk költöztetést,
lomtalanítást, szemételszál
lítást, épületbontási munká
kat precízen, gyorsan, ügyfe
lünk elvárásainak megfelelő
en. Az ár telefonon vagy a
munka megtekintése után
egyeztetve. 0630/181
2848

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Tel.: 0620/239
9198
FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz, villanyszere
lés. Érdeklődni lehet telefo
non: 0630/8720564
Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom, pincéjét,
udvarát, felesleges holmit
elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. 0670/882
6590

Fűnyírást, fűkaszálást, sö
vénynyírást, elhanyagolt te
rületek rendbetételét, fák
tuják kivágását, ágdarálást,
tuskómarást vállalok Győr
30 kmes körzetében. 06
30/9715932
Ajtók, ajtózárak javítása!
Kültéri és beltéri ajtók javí
tása, vasalatzár csere, zár
javítás. 0670/2237957

szaniterek, csaptelepek cseré
je. Kül, beltéri burkolatok javí
tása. Érd.: 0670/3636633.
Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Érd.: 0670/6750654.
Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. 0670/2657643

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

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falapjavítását, festést ga
ranciával, engedménnyel vál
lalok. Tel.: 0630/3762712.

Duguláselhárítás, víz, szenny
vízvezeték javítása, bővítése,

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Tel.:
3620/5172701
Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! 0670/3846557.
EGYÉB
Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, porce
lánokat, kristályokat, üvegtár
gyakat, régiségeket, hagyaté
kot vásárolok! Tel.: 06
20/9379671, Németh Csaba.
Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, lég

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
Töltéstaván eladó 92 nm-es, amerikai konyhás nappali+3 hálószobás
ikerház, kamrával, háztartási helyiséggel. Telekrész 600 nm. 30 cm-es tégla, 15 cm-es szigetelés, 3 rétegû
mûanyag nyílászárók. Fûtéskész ár!

Börcsön eladó kulcsrakész, 67 nmes, amerikai konyhás nappali+3 szobás, 4 lakásos sorházi ingatlan, 9 nm
terasszal, 140 nm kertkapcsolattal.
30 cm-es tégla, 20 cm-es szigetelés,
3 rétegû nyílászárók, egyedi mérôórák.

Gyôrszentivánon 108 nm-es, sorházi, garázsos lakás eladó! Ajándék napelemmel! Amerikai konyhás nappali,
háztartási helyiség és kamra, 3 szoba,
fürdô és gardróbszoba. 30 cm-es tégla, 15 cm szigetelés.

Gyôr-Szabadhegyen épülô, 52 lakásos társasházban eladó 3. emeleti, 62 nm-es lakás, 2 szoba+nappali+erkély. Házközponti fûtés egyedi mérôkkel. 3 rétegû nyílászárók redônnyel. Tetôn napelemek.

Budai Mónika
06-30/640-8794

Horváth Csilla
06-70/321-7759

Budai Mónika
06-30/640-8794

Búza Tímea
06-70/425-5590

Ár: 41 M Ft

Ár: 34,5 M Ft

Ár: 39,9 M Ft

Ár: 34,9 M Ft

Börcsön eladó kulcsrakész, 67 nmes, amerikai konyhás nappali+3 szobás, 4 lakásos sorházi ingatlan, 9 nm
terasszal, 70 nm kertkapcsolattal. 30
cm-es tégla, 20 cm-es szigetelés, 3
rétegû nyílászárók, egyedi mérôórák.

Gyôr-Révfalu új lakóparkjában 43
nm-es, földszinti, amerikai konyhás
nappali+1 hálószobás lakás, 9 nm
terasszal és 34 nm kertkapcsolattal
eladó. 30 cm-es fôfalak, 15 cm-es
szigetelés, 3 rétegû ablakok.

Nyúlon 91 nm-es, amerikai konyhás
nappali+3 szobás ikerház, háztartási
helyiséggel, 17 nm-es terasszal eladó! Telekrész 385 nm. Fûtés kondenzációs gázkazánnal, radiátorral,
padlófűtés kérhetô. Fűtéskész ár.

Gyôr-Szabadhegyen épülô, 52 lakásos társasházban eladó 1. emeleti,
42 nm-es lakás, 1 szoba+nappali+erkély. Házközponti fûtés egyedi
mérôkkel. 3 rétegû nyílászárók redônnyel. Tetôn napelemek.

Horváth Csilla
06-70/321-7759

Horváth Csilla
Ár: 25,775 M Ft
06-70/321-7759

Budai Mónika
06-30/640-8794

Búza Tímea
06-70/425-5590

Ár: 33,9 Ft

Ár: 41,9 M Ft

Ár: 24,9 M Ft

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

terápiát, Ceragem ágyat vá
sárolok! 0620/5299861.
LAKÁSCSERE

96/505050
Adyvárosi, háromszobás,
67 négyzetméteres, össz

komfortos, távfűtéses, fel
újított, határozott idejű
bérleti szerződéses lakást
cserélne 67–110 négyzet
méteres, háromnégy szo
bás, határozotthatározat
lan idejű bérleti szerződé
ses bérleményre. Sziget,
Bán Aladár, Stadion utca,
tartozás kizárva. (Hirde
tésszám: 394)

Szigeti, 1 szobás, 19 nmes,
félkomfortos, egyedi gázfű
téses, teljesen felújított,
amerikai konyhás, határo
zatlan idejű bérleti szerző
déses lakást cserélne 2 szo
bás vagy annál nagyobb, 56
nmtől, határozatlanhatá
rozott idejű bérleményre.
Elsősorban Sárás, Révfalu,
belváros városrészben.

Tartozás kizárva. (Hirdetés
szám: 395)
Belvárosi, 2 szobás, 36
nmes, összkomfortos, ha
tározott bérleti szerződé
ses lakást cserélne 13
szobás, 3080 nmes bér
leményre. Újváros, Gyár
város kizárva. (Hirdetés
szám: 396)

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm
es, összkomfortos, távfűté
ses, felújított, határozott ide
jű bérleti szerződéses lakást
cserélne 34 szobás, határo
zotthatározatlan idejű bérle
ti szerződéses bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár,
Erfurti, Jereváni út kizárva.
Tartozásátvállalás lehetséges.
(Hirdetésszám: 399)

BOMBA ÁR!

Minden méretre!

gipszkarton lapok, gipszkarton profilok • flexibilis
ragasztó kül- és beltérre • vakolatok, vakolatrendszerek, kiegészítôk • hôszigetelô anyagok • padlókiegyenlítôk • profilok, élvédôk, ragasztók • díszlécek (kül- és beltéri) • gránit-, márványkönyöklôk

Belvárosi, 1 szobás, 33
nmes, komfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne, 23 szo
bás, 5575 nmes, határo
zatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros,
Kismegyer, Bán A. utca ki
zárva. Tartozásátvállalás
lehetséges. (Hirdetés
szám: 402)

Kültéri hôszigetelô
rendszer!
• (pl.: 1,1 m2 háló,
6 kg ragasztó,
10 cm hungarocell)

3.200 Ft/m2
Az árakról érdeklôdjön személyesen!

Baumit Finofill 20 kg 3.600 Ft/db (175 Ft/kg)
elfogadóhely

HOMLOKZATI hungarocell
EPS 80

TM PROFIL KFT. • Gyôr, Serfôzô u. 2.

• 5 cm
1.250 Ft/m2
• 10 cm 2.500 Ft/m2
• 15 cm 3.750 Ft/m2

• Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824
• Nyitva: h—p. 8—17 óra, szo. 8—12 óra
AZ AKCIÓ 2021. MÁJUS 4-TÔL A RAKTÁRKÉSZLET EREJÉIG TART!

INGYENES árajánlat-készítés!

2021. július 16.
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PROGRAMAJÁNLÓ

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA

Összeállította: Földvári Gabriella

JÚLIUS 17. SZOMBAT

Küldje el programajánlóját a megjelenés előtt
két héttel: media@gyorplusz.hu

07:25
08:25
09:25
10:00
10:10
10:30
11:15
11:30
16:00
17:00
17:30
18:00
18:30
18:45
19:00
20:00
21:00
21:30

Régiségvásár várja az antik holmik szerelmeseit július 18-án 7 és 14 óra között a Tarcsay utcai piactéren. Ezúttal is kincsekre
bukkanhatunk, legyen az egy festmény, egy
ékszer, egy játék, egy könyv, vagy gyűjteményünk egyik vágyott darabja.

Gázfröccs – autós magazin
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Győri ütősmaraton – dokumentumfilm
Péter percek – Gyárváros városrészben Hajtó Péterrel
Konkrét – hírháttér műsor
Nyugdíjas Egyetem – energiahatékony elektromos járművek
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Békebeli Budapest – dokumentumfilm
Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
Építech – házépítők magazinja
Credo – katolikus krónika
Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
Egy nap a világ – Ciprus / útifilm
Színész csak a színházban légy… –
Cserhalmi György színművész
22:30 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:30 Portré – Kerényi József építész

JÚLIUS 18. VASÁRNAP

Kelet fehér aranya – Válogatás Bácsi Magda
távol-keleti gyűjteményéből címmel látható
tárlat a Magyar Ispitában szeptember 26-ig.
A kiállításon elsüllyedt hajók kincsei, kínai
porcelánok és kerámiák láthatók a 10. századtól a 19. századig.
A „Győr – Ipar – Történelem” című tárlat látható
egy hónapig a Széchenyi Open Art Night szabadtéri kiállításon. Az öt történelmi időszakot
felölelő tematika az 1848-as szabadságharcot
követő időszakig repít minket, s mutatja be a város fejlődéstörténetét. A kiállítás naponta 21 órától a Széchenyi István Egyetem Menedzsment
Campus, a Bécsi kapu téri karmelita templom és
a vízügyi palota homlokzatán látható.
A Púder Vol.4. – Are you sure you want to
reset? címet viselő tárlat augusztus 14-ig
látható a Torula Művésztérben (Budai út 7.).
Bagi Attila, Dér Adrienn, Kárándi Mónika és
Rózsa Luca Sára közös kiállítása az újrakezdés vízióját járja körül.
A Rómer Ház kertmozijában július 22-én 21
órától a Palm Springs című filmet vetítik. Az
idei év vígjáték-szenzációja a Sundance
Filmfesztiválon debütált, majd az amerikai
bemutatásának pillanatában kultuszfilmmé
vált. A Palm Springs meglepő fordulatokkal
teli, sokszor nézős romantikus kaland.
„Azért a kis bolondságért… – magyar népi
pajzánságok” – Fabók Mancsi Bábszínháza
előadása – felnőtteknek az Aranypart II-n, a
Kultúrstrandon július 25-én 19 órától.

07:00
08:00
09:00
09:10
10:00
10:30
11:30
16:00
17:40
18:00
19:00
19:30
18:45
19:00
19:15
20:05
20:15
20:35
21:00
21:30

Nyugdíjas Egyetem – egészségesen élni divat vagy kényszer
Creative chef – főzőműsor
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Így látták ők… Hamvas Bélát – dokumentumfilm
Credo – katolikus krónika
Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Egy magyar nábob – Győrplusz Filmklub (12)
Az óra – kisfilm
Győri7 – heti hírösszefoglaló
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Konkrét – hírháttér műsor
A magyarság totemállatainak nyomában –
ismeretterjesztő film
Lámpaidők – kisfilm
Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
Azori-szigetek – kisfilm
A jelen és a jövő színháza – beszélgetés Bakos-Kiss Gáborral
Egy nap a világ – Prága / útifilm

JÚLIUS 19. HÉTFŐ
07:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig –
biológiai védekezés
08:00 Nyugdíjas Egyetem – amit a parlagfűről tudni kell
09:00 Navigátor – magazin
10:00 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
10:30 Gázfröccs – autós magazin
11:00 Költöző madarak – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
22:40 Foto-Zoom+ / fotós workshop
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 20. KEDD
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
18:45

Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
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

JÚLIUS 17-TŐL 23-IG

Híradó – Győr és a régió hírei
Péter percek – Gyárváros városrészben Hajtó Péterrel
Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
Híradó – Győr és a régió hírei
A jelen és a jövő színháza – beszélgetés Bakos–Kiss Gáborral
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Natura Túra – ismeretterjesztő film
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 21. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:15
11:00
11:30
12:15
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
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
A növénynemesítéstől a növényvédelemig –
természetes módon
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Péter percek – Gyárváros városrészben történt
Te, bárányok gyapjából való – Vidák István portré
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
Válogatás korábbi műsorainkból
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 22. CSÜTÖRTÖK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:20
11:00
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
Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész útjai
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Mozgásszervi rehabilitációs torna –
a PAMOK által összeállított gyakorlatok
Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
Mi odafent szoktunk elszámolni –
dokumentumfilm Esterházy Móricról
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Ciprus / útifilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
Híradó – Győr és a régió hírei
Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 23. PÉNTEK
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
22:25
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
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Híradó – Győr és a régió hírei
FotoZoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei

2021. július 16.
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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.

BUKOR ÁDÁM HATODSZOR IS VILÁGBAJNOK!

A

magyar csapat 5-5 arannyal és ezüsttel,
valamint négy bronzéremmel fejezte be
szereplését az oroszországi Tomszkban
rendezett uszonyosúszó-világbajnokságon.
Hatalmas sikert ért el Bukor Ádám, a Győri
Úszó SE és a Győri Búvár SE versenyzője, aki a
200 méter felszíni úszás fináléjában a dobogó
legfelső fokára állhatott, 400 méteren pedig
harmadik lett. A felvidéki származású versenyző ezzel rajtjogot szerzett a Világjátékokra.

csak egy kicsit is hozzátett, hogy ez így legyen”
– mondta Bukor Ádám.
„Küzdelmes két nappal zártuk a világbajnokságot,
összességében a 14 éremmel teljes mértékben
elégedettek lehetünk. Fontos volt a jövő évi Világjátékok kvótáinak megszerzése, ez jelen állás szerint nyolc versenyzőnknek sikerült, a 4×100-as
férfiváltó miatt kicsit csalódottak vagyunk, hiszen
lemaradtak az indulási jogot érő helyekről. Hosszú
szezon volt, mindenkire ráfér egy kis pihenés, mielőtt újra munkába állunk!” – összegzett az utolsó
versenynap után Kókai Dávid csapatvezető. Az
olimpián kívüli sportágak világversenyét, azaz a
Világjátékokat az egyesült államokbeli Birminghamben rendezik meg 2022-ben.

„Bejöttek édesapám, és egyben edzőm számításai, és így is, hogy egy-két héttel a verseny előtt betegség gyötört, immár hatodszor lettem világbajnok. Most 200 méter felszínin sikerült. Mindenkinek köszönöm, aki

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

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu

´´ SPORTJA
ELŐTÉRBE KERÜL A FOGYATÉKKAL ÉLOK

A

Győr-Moson-Sopron Megyei Kézilabda
Szövetség a korábbiaknál nagyobb
hangsúly szeretne fektetni a fogyatékkal
élők sportjára, ezért parasport albizottságot
alapít. Legfontosabb céljaik között szerepel,
hogy szervezett körülmények között, képzett
szakemberek segítségével kézilabdázhassanak
a mozgáskorlátozottak és az értelmi sérültek.
„Az út elején járunk, egyelőre felmérjük, milyen
lehetőségek vannak, és van-e igény a megyében
élők, a fogyatékos embereket segítő intézmények részéről a szövetség segítségére. Az albizottságunk a parasporttal és a speciális olimpiával, tehát a mozgássérült sportolók mellett az
értelmi sérültekkel is foglalkozik, nekik is lehetőséget biztosítana az edzésekre, versenyekre”
– mondta Auer Károly, a megyei szövetség elnöke, aki hozzátette, a kormány a parasportra
és a speciális szakágra is komoly forrásokat fordít. Ez lemérhető azon is, hogy a paralimpia helyezettjei azonos díjazásban részesülnek az
olimpikonokkal. A kézilabda szövetség folyamatosan képzi a szakembereket, akik nemcsak
azoknak tudnak segíteni, akik már korábban is
kézilabdáztak, hanem a kezdőknek is.
„Országosan a speciális versenyek szintjén működik a dolog a kerekesszékeseknél és az értelmi

sérülteknél is, évente négy megmérettetéssel.
Legutóbb Tarjánban volt egy nyolccsapatos torna,
ezt akarjuk kibővíteni a Magyar Kézilabda Szövetséggel közösen. Az már biztos, hogy ebben az évben ötfordulós bajnokság lesz, különböző helyszíneken. Ősszel kettő, tavasszal pedig három
kört játszanak le a csapatok, győri résztvevőkkel.

Aki csatlakozni szeretne hozzánk, vagy segíteni
szeretne ebben fogyatékkal élő ismerősének,
családtagjának, az Olimpiai Sportparkban található irodánkban jelentkezhet. Megtaláljuk a lehetőségét annak, hogy kit hogyan tudunk bevonni ebbe a csodálatos játékba” – nyilatkozta Csomor Tibor, a parasport albizottság vezetője.
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A VÁLOGATOTT TOKIÓRA
A magyar női kézilabda-válogatott három edzőmérkőzéssel zárta háromhetes magyarországi felkészülését, és pénteken már utazik az
olimpiára Tokióba. A Győri Audi ETO KC csapatát képviselő játékosok
mindhárom találkozón gólokkal járultak hozzá a győzelmekhez.

A

z első héten Balatonbogláron edzőtáboroztak a keret tagjai, majd a második hetet Székelyudvarhelyen töltötte a csapat. A felkészülés utolsó periódusában Siófokon készült a nemzeti együttes, ahol három
edzőmérkőzéssel zárta a hazai felkészülést.
Először Montenegró ellen lépett pályára a
magyar válogatott, ahol hat góllal, 28–22-re
győztek a lányok. Ezt követően Brazíliával
kétszer is megmérkőztek Lukács Viktóriáék,

az első mérkőzésen 34–31-re, a második
mérkőzésen 24–23-ra győztünk a dél-amerikai együttes ellen. A Győri Audi ETO KC csapatát Lukács mellett a következő idényben
már az ETO színeiben szereplő Háfra Noémi
és Schatzl Nadine, a szakmai stábban pedig
Görbicz Anita és Holanek Zoltán képviseli
majd az ötkarikás játékokon. A három felkészülési találkozón mindhárom játékos pályára
lépett, ők összesen 25 gólt szereztek a mér-

kőzéseken. Az együttes néhány nap pihenőt
követően július 16-án, pénteken utazik el az
olimpia helyszínére, Tokióba. Az akklimatizálódás után még egy edzőmérkőzés vár Norvégia ellen július 22-én a magyarokra, majd
július 25-én Franciaország ellen kezdődik el a
válogatott számára a torna.

SZUPERLIGA-GYŐZTES A GYAC

C

ímvédőként és az utóbbi négy év döntőseként vágott neki a férfi teniszezők Szuperligájának idén a GYAC csapata. A
2017-ben és 2020-ban arany-, a köztes két
szezonban pedig ezüstérmet szerző győriek
ezúttal sem adták alább, bejutottak a fináléba,
majd ott legyőzték az MTK-t.
A győrieknél a legtehetségesebb magyar fiatalok közül többen is pályára léptek. Így ott volt a
csapatban a rutinos kapitány Somogyi Zsolt

mellett Marozsán Fábián, Fajta Péter, Makk Péter,
a visszatérő Bíró André, Trapli Szabolcs és
Valkusz Máté is.
A GYAC sorrendben a Diego, a Pasarét és a
Budaörs ellen is nyert, az elődöntőben pedig
a Siófokot győzte le a csapat. Az aranyéremért vívott találkozón a régi rivális MTK következett. Ezt a meccset öt győzelemmel
hozták a győriek, így a párosokat már le sem
kellett játszani.

„A döntőig minden győzelem kötelező volt, de
egész héten úgy készültünk, úgy időzítettük a
csúcsformát, hogy a végén az MTK-val meccselünk a kupáért. Remek mérkőzések voltak a fináléban, és azt kell, hogy mondjam, hogy 25 éve vagyok a tenisz világában mint versenyző, de olyan
színvonalú mérkőzést, mint amilyet Valkusz Máté
és Piros Zsombor vívott egymással, én még idehaza nem láttam. Ha ezekből a srácokból nem
lesz komoly teniszező, akkor senkiből. Marozsán
Fábián és Valkusz Máté kiemelkedő teljesítményt
nyújtott, de mindenki hozta azt, ami kellett a végső győzelemhez, büszke vagyok mindegyik teniszezőnkre. Nálunk játszik a magyar válogatott
nagy része, huszonéves fiatalok, így ha ők együtt
maradnak a GYAC-ban, akkor sokáig uralhatjuk a
hazai mezőnyt. Óriási értéke Győr sportjának ez
a gárda. A döntőt Fucsovics Márton is a helyszínen látta, és gratulált a győzelemhez – nyilatkozta Somogyi Zsolt csapatkapitány.
„Óriási büszkeség a csapat sikere, bár az idei évben nehezített körülmények között versenyeztünk. A hazai mérkőzésen nem a megszokott
magas minőségben, a hazai pálya előnyeit élvezve tudtuk fogadni a vendégcsapatot, de reméljük
a körülmények a jövőben javulni fognak. A GYAC
tenisz szakosztályának jövője szempontjából nagyon fontos, hogy Győrben megtartsuk a férficsapatot, hiszen kiváló példaképek az utánpótlás számára. Szeretnék köszönetet mondani Somogyi Zsoltnak, hiszen az ő lelkesedése és támogatása nélkül most nem ünnepelhetnénk ezt
a sikert – mondta Szombati-Serfőző Eszter, a
GYAC szakosztályvezetője.
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Az első sportolók között érkeztek meg a magyar úszók Japánba, az olimpia
helyszínére. A küldöttség gépe az átszállással együtt több mint harmincórás
utazást követően landolt Tokióban. A Győri Úszó SE négy sportolóval és egy
edzővel képviselteti magát az ötkarikás játékokon.

RÖMIPARTI ÉS EDZÉSEK
MEGÉRKEZTEK JAPÁNBA A GYŐRI OLIMPIKON ÚSZÓK

AKCIÓ: JÚLIUS 16—22.

Sertéskaraj csont nélkül

1099 Ft/kg
Sertésszûzpecsenye 1899 Ft/kg
Sertésvállpecsenye 1259 Ft/kg
Húsos
császárvég

1069 Ft/kg
Sertésmáj

320 Ft/kg

Marhalábszár

2199 Ft/kg
Marhacomb
2499 Ft/kg
Marhavelôscsont
999 Ft/kg
Füstölt manglicaszalonna

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Hungary in Japan

„Nagyon fáradtak voltunk, hosszú út állt mögöttünk,
hiszen a repülőtérről még 230 km-t buszoztunk Korijamába, ahol edzőtáborozunk, és csak ezután költözünk be az olimpiai faluba. A sportolók teljesen el
vannak különítve egymástól, a szervezők nagyon
kedvesek, segítőkészek, de betartatják a szabályokat.
Japánban most áll úgy a Covid-helyzet, mint Magyarországon fél évvel ezelőtt” – mondta Petrov Árpád,
a Győri Úszó SE edzője.
A férfiaknál hat olyan úszó van a válogatottban, aki két
számban is indul, a többiek egyben – nem számolva a
potenciális váltószerepléseket. A duplázók között találjuk a Győri Úszó SE Európa-bajnokát, Szabó Szebasztiánt,
aki 100 méter gyorson és 100 méter pillangón áll rajtkőre Tokióban. Szabó Szebasztián mellett a Győri Úszó
SE csapatából még hárman indulnak Japánban: az ötödik olimpiájára készülő Jakabos Zsuzsanna a 4x200
méteres gyorsváltó tagja lesz, Lobanovszkij Makszim
50 méter gyorson, Sebestyén Dalma pedig 200 méter
vegyesen küzd meg riválisaival.
„A felkészülés utolsó szakasza az, ahol most tartunk,
itt már könnyebbek a szárazföldi edzések, és a medencében is más munkát végeznek a sportolók, mint
korábban. Az edzők, a szakmai stáb feladata az is,
hogy a terhet levegye az úszók válláról, hogy ne az
elvárásokról, a versenyekről beszélgessünk folyton.
Kiélezett römipartikat vívunk mindennap, Jakabos
Zsu óriási mészárlást rendezett eddig, ami nálam komoly lelki és anyagi problémákat okoz, de élvezzük

az egészet” – tette hozzá Petrov Árpád, aki azt is elmondta, az esélylatolgatásnak egyelőre nincs értelme, hiszen a rajtlistákat nem ismerik, így az ellenfeleket, azok aktuális formáját sem. A koronavírus az
úszók világát is megbolygatta, nem tudni, kinek milyen lehetőségei voltak a felkészülésre, mi akadályozta, mi segítette a munkáját. Az úszók a következő napokban költöznek be az olimpiai faluba.
Vékássy Bálint, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára
szerint egészen nagyszerű az olimpia sportolói faluja,
amely egy mesterséges sziget 44 hektáros területén
21, egyenként 14, illetve 18 emeletes házból áll.
„Bármely korábbi játékokkal összehasonlítva kiváló az
olimpiai falu, különösképpen a rióihoz képest. Kifejezetten szép, tágas és precízen kidolgozott a 18 ezer
ágyas olimpiai falu, amelyből 229 ágy a magyaroké" –
mondta a sportvezető, aki a keddi nyitás után át is vette
a magyarok szobáit, igaz, az első sportolók csak pénteken költöznek be.” A szobák fele tengerre néz, a másik
fele egy szép parkra. A szobák tágasak, az ágyak két
méter hosszúak, de harminc centivel meghosszabbíthatóak, így senkinek nem lesz gondja az alvással. A belmagasság okozhat némi kényelmetlenséget a vízilabdázóknak, amikor fürdenek" – mondta Vékássy, aki arról is beszámolt, hogy a magyarok a 19-es számú házban laknak majd, a csapatvezetői iroda a 14 emeletes
épület második emeletén van, és a fölötte lévő további
két szintet csak a magyarok foglalják el, de mivel a vártnál nagyobb lett az indulói létszám, így még az ötödiken
is lesznek honfitársak." Vékássy Bálint szerint kifejezetten jó, hogy az alsóbb szinteket sikerült lefoglalniuk,
mert azok árnyékosak és liftezni sem feltétlenül kell.
Felettük a marokkóiak és a svájciak laknak majd.

2199 Ft/kg
Mangalica sült
sertészsír 1 kg

1329 Ft/kg

Rege ecetes cékla
400 g, 622,50 Ft/kg
Ft/db helyett
329

249 Ft/db
Persil mosókapszula
9 Ft/db helyett
229

22 mosásos

1999 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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