Jónyer István
világbajnok asztaliteniszező,
a Nemzet Sportolója

Dr. Dézsi Csaba András hivatalában fogadta Baatarjav Sainnyambuu-t, Mongólia Magyarországra delegált nagykövetét. A
tárgyalás célja az volt, hogy előkészítsék a szeptemberben érkező mongol parlamenti delegáció látogatását, akik azért érkeznek városunkba, hogy tapasztalatokat szerezzenek a magyar
közigazgatási rendszer működéséről. A nagykövet tájékoztatása
szerint hamarosan új jogi szabályozást készítenek a mongol önkormányzatok számára, és ehhez szeretnék felhasználni az itt
szerzett tapasztalatokat.

ÚJ KOSÁRLABDAPÁLYA A MÓRA-ISKOLÁBAN
Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

Á

tadták a Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskola és Szakgimnázium új, modern kosárlabdapályáját. Dr. Dézsi Csaba András
polgármester szerint azért van
szükség a sport támogatására,
hogy olyan szenzációs eredmények
szülessenek, mint amilyet legutóbb
a magyar labdarúgó-válogatott elért. „Azért van szükség ezekre a
pályákra, hogy a közintézményekben a gyerekek minél többet tudjanak sportolni, minél többet gyakorolják azt a sportágat, amit szeretnek. Ha elvégezzük a munkát, jó
eredmények lesznek. Kellenek persze hozzá a kiváló sportolók és tré-

nerek, illetve a megfelelő körülmények is” – mondta az átadón dr.
Dézsi Csaba András.
Radnóti Ákos alpolgármester büszke rá, hogy Győr ismét egy minden
igényt kielégítő sportpályával lett
gazdagabb. „Adyvárosban van bőven lehetőség a sportolásra, s remélhetőleg még több fiatal kap
majd kedvet hozzá.”
Fekete Szabolcs, az intézmény
igazgatója elmondta: vágyálom volt
számunkra, hogy megépüljön ez a
kosárlabdapálya. A város és a helyi
kosárlabdaklub fél évtizeddel ezelőtt adta át az első ilyen pályát
Adyvárosban. Láttam, hogy szép,
műanyag borítású, s abban a pilla-

natban eldöntöttük a kollégáimmal,
hogy szeretnénk egy ilyet a Mórában építtetni.” A pálya megépítése

a győri önkormányzatnak és a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetségének köszönhető.

Továbbra is Széles Sándor
a kormánymegbízott
Orbán Viktor miniszterelnök június 12-től Széles
Sándort nevezte ki a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottnak.
Széles Sándor 2011 óta vezeti a Kormányhivatalt, így a negyedik ciklusát kezdi meg. Dr. Dézsi
Csaba András polgármester meglátogatta hivatalában a kormánymegbízottat és gratulált neki
a kinevezéséhez, aki biztosította arról, hogy minden tőle telhetőt megtesz Győr további fejlődésének érdekében.
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5. IFJÚSÁGI ASZTALTENISZ VILÁGFESZTIVÁL

A GYŐR+ KÉRDEZ

PINGPONGOZNAK
VÁROSUNKBAN

Szabó Jenő a 16. választókerület, Gyirmót és Ménfőcsanak, Ménfő rész képviselője. A településrészen, ahol egyre
többen élnek, évek óta gondot okoz az
utak, a járdák állapota, valamint a városrész biztonságos megközelítése is. Mit
tud tenni a képviselő a jobb és biztonságosabb közlekedésért?

´´ SZTÁRJAI
A JÖVO

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Vig Norbert

Húsz ország 232 versenyzője érkezik a városunkba, hogy részt vegyen a június 21. és 26.
közötti zajló 5. Ifjúsági Asztaltenisz Világfesztiválon. A magyar kezdeményezést két
évtizednyi szünet után keltik újra életre.
A nevezők egyéniben, párosban és csapatban
is megmérkőznek egymással. Dr. Dézsi Csaba
András polgármester a szerdai sajtótájékoz-

A Világfesztiválok korábbi győztesei között
olyanok is akadnak, akik később felnőtt sztárokká váltak, elég csak a háromszoros olimpiai, hétszeres világbajnok kínai Zhang Jike,
vagy a hétszeres Európa-bajnok magyar Tóth
Krisztina nevét említeni. A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke reméli, több magyar
tehetség is folytatja majd a sormintát. „A korábbi években rendre olimpiai, világ- és Európa-bajnokok vettek részt a versenyeken. Az
tehát majdnem bizonyos, hogy a hamarosan
induló Világfesztiválon is jövőbeli sztárspor-

A KÉPVISELŐ VÁLASZOL
Folyamatosan fejlesztjük a településrészt, tavaly a felújított Hajnalcsillag utcát
adtuk át, és a játszótereket is karban tartjuk, cseréljük az elhasznált játékeszközöket. Rendkívül fontos számunkra, hogy
épül a 83-as főút, amely 2x2 sávossá válik, két turbókörforgalommal, ezáltal biztonságosabb, gyorsabb lesz a jelenleg
nehézkes, balesetveszélyes közlekedés.
Az Új élet úti körforgalom várhatóan augusztus elejére készül el, év végére pedig
már használhatjuk a Malom úti körforgalmat és a 2x2 sávos utat is.
Másik nagy öröm számomra, hogy a Bezerédj-kastély és a Gyirmóti Művelődési Ház
2018-ban megkezdett felújítása befejeződött. Előbbinél hőszigetelték az épületet, a
nyílászárókat kicserélték, korszerűsítették
a fűtést, felújították a homlokzatot, már
csak a korlát megépítése van hátra. A két
intézmény új elnevezést is kapott: Gyirmóton Győri Szabó József Művelődési Ház,
Ménfőcsanakon Bezerédj-kastély Művelődési Ház néven működnek tovább.
A településrészen újabb fejlesztésekre is
szükség lenne, de a jelenlegi gazdasági
helyzetben az anyagiak függvényében
lesz mód a megvalósításukra.

tatón azt mondta: „Mi a sportrendezvényekben lehetőséget látunk, mégpedig olyan lehetőséget, melyben sportági ikonok jelennek
meg, emellett az esemény példát mutat a fiataloknak. Egyrészt az egészséges életmód,
a mozgás fontosságára világít rá – ezt kardiológusként fontosnak tartom –, ráadásul el
lehet érni olyan eredményeket, amiket a
sportág régi nagy alakjai, például a Jónyer–
Klampár–Gergely trió elértek, valamint a jelenleg is aktív sportolóink elérnek. Ezt hívják
példamutatásnak, ami szerintem az élsport
legfontosabb feladata.”

tolókat fogunk látni Győrben. Nagyon remélem, hogy minél többen magyar címer mögött, magyar mezben fognak majd fellépni a
dobogóra – hangsúlyozta Nátrán Roland.
Nem csupán a versenyzésről szól majd ez a
rendezvény, igazi fesztiválhangulat várható,
hiszen kulturális programok egész sora kíséri
végig az öt napot. Rockmilady közreműködik a
nyitóeseményen, Freddie a záró programon, Dj
Dominique-ot pedig műsorvezetőként láthatjuk. A részletes program a worldfestival2022.hu
oldalon található.
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A hétvégén a Zrínyi utcából Likócsra költöztették az ukrán háborús
menekülteket. A 30 felnőtt és 44
gyerek légkondicionált lakókonténerekben kapott új otthont.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

T

öbb mint három hónappal ezelőtt a Zrínyi
utcai volt kórház épületében talált menedékre mintegy másfél száz Ukrajnából
menekült, a győri önkormányzat, a katasztrófavédelem, a Vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgálat támogatásával. A helyet az egyetem
ajánlotta fel, de a felújítási munkálatok miatt csak
meghatározott ideig maradhattak ott a családok.
Likócson, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat mellett, a terület közművesítését követően épített fel
a győri önkormányzat egy „kis falut”, 19 légkondicionált lakókonténert telepítettek, vizesblokkokkal, közösségi helyiségekkel, irodával.
„A győri önkormányzat feladata gondoskodni a
menekültekről, amelynek városunk eleget is
tesz. Szállással, napi háromszori étkezéssel, és
a gyerekek oktatásával, foglalkoztatásával
igyekszünk segíteni a körülményeiken immáron több hónapja folyamatosan” – erről dr. Pergel Elza alpolgármester beszélt lapunknak.

KONTÉNERLAKÁSOKBAN A MENEKÜLTEK
Likócson jelenleg 13 konténerlakásba 74 menekültet helyeztek el, és itt is biztosítják számukra
a háromszori étkezést. Az üzemeltetésnél továbbra is besegít a Vöröskereszt, a rendről, a biztonságról a városrendészet gondoskodik. Mivel a
gyerekek számára véget ért a tanév, most a legfontosabb feladat lefoglalni őket, segíteni nekik a
körülményekhez igazodni. A legkisebbekkel, az
óvodás korúakkal az esélyegyenlőség jegyében a
Biztos Kezdet Gyerekház pályázati forrásából
foglalkoznak, a nagyobbaknak a Család- és Gyermekjóléti Központ szervez heti 1-2 alkalommal

programokat, de várnak még további együttműködési lehetőségeket is a gyerekek érdekében. Az
Unicef pedig jelezte, hogy egy játszótér megépítésével kívánja támogatni a lurkókat.
Néhány családot a környező településeken,
Bágyogszováton, Enesén helyeztek el, ahol önálló életet kezdhetnek az önkormányzat és a
segélyszervezetek támogatásával. Ennek elsődleges feltétele volt, hogy akarjanak beilleszkedni, munkát vállaljanak és a gyerekeket iskolába járassák.

CÉLZOTT PROGRAM SEGÍTSÉGÉVEL JUTOTTAK MUNKÁHOZ
Befejezéséhez közeledik Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzatának és konzorciumi partnereinek
a helyi foglalkoztatás elősegítését célzó, európai
uniós támogatással megvalósult projektje.
Az együttműködés tagjai olyan megoldások kidolgozását tűzték ki célul, amik segítik a rászoruló célcsoportokat a munkaerőpiaci integrációban, a megfelelő szakma megtalálásában,
elsajátításában, az elhelyezkedésben és a
munkahely megtartásában. Ezzel párhuzamosan olyan programokat is kidolgoztak, mely
csökkenti a foglalkoztatási problémákat és a

szakképzett munkaerő hiányát. A több mint 1
milliárd forintos támogatással megvalósult program fő vállalásai a célcsoportok bevonása, az álláskeresők munkához juttatása, valamint hoszszabb távon történő foglalkoztatása volt. A foglalkoztatási paktum keretében 694 fő vett részt a
programban, és 603 fő álláshoz jutását segítették.
A győri járás területén működő foglalkoztatási
paktum keretében a helyi vállalkozások munkaerő-igényére alapozva a foglalkoztatási helyzet javítását célzó, hatékony foglalkoztatásösztönzés
valósult meg, melyhez az újonnan alkalmazott
munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó át-

meneti bér- és járuléktámogatási lehetőségek is
hozzájárultak. A célzott programok segítségével
jelentősen nőtt a célcsoporti személyek munkaerőpiacra történő integrációjának esélye. A projektet megvalósító konzorcium tagjai: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal, Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft., Szt. Cirill és Method Alapítvány,
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Győri
Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.
A „Helyi foglalkoztatási együttműködés a Győri
járásban” című, TOP-6.8.2-16-GY1-201800001 azonosítószámú projekt az Európai
Szociális Alap és a hazai központi költségvetési
előirányzat 1.002.999.990 forintos támogatásával valósult meg. (x)
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Radnóti Ákos a sportért is felelős alpolgármesterként és adyvárosi
képviselőként büszke arra, hogy egyre több sportolási lehetőség,
sportlétesítmény van a városban, a körzetében.

SZEMSZ

G

Szigeti Sándor

GASZTROSZIGET

ADYVÁROS A LEGSPORTOSABB
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A

héten a város ismét egy modern, minden
igényt kielégítő pályával lett gazdagabb,
átadták a Móra-iskola új szabadtéri kézilabdapályáját. „2010 óta vagyok önkormányzati képviselő Adyvárosban, odafigyelek arra,
hogy az oktatási, nevelési intézményekben sok
sportos fejlesztés legyen. A Móra-iskolát például azóta kívül-belül sikerült felújítani, megújult az uszoda és több sportos fejlesztés is
történt az udvarban. Átadtunk egy távolugrógödröt, egy röplabda- és egy kézilabdapályát,
most pedig a kosárpályát” – tájékoztatott Radnóti Ákos. A Szivárvány óvodában néhány évvel
ezelőtt elsőként avattuk fel a városban a speciális ovifocipályát, még Buzánszky Jenővel, az
Aranycsapat egykori kiválóságával.
Adyváros további sportos fejlesztésről is beszélt
az alpolgármester, aki elmondta, a körzete szinten minden területén van olyan kikapcsolódási
lehetőség, ahol nyugat-európai színvonalon tudnak a lakók sportolni. Ilyen például a Barátság
Sportpark, ahol folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre: kültéri kondipark, a pingpongasztalok
számát megduplázták, a műfüves focipályát újították meg, teqballasztalt helyeztek ki. Itt adták
át Győr első befogadó játszóterét, az épek játszótere mellett. „Jelenleg zajlik a Grabo-sátor felújítása, amely a jövőben nemcsak a versenysportot fogja szolgálni, hanem a szabadidősportot is,

valamint a környékbeli iskolák is használhatják
majd tornaórák keretében. A beruházás jóvoltából kültéri kosárpálya is létesül, és az eddiginél
több parkolóhelyet alakítunk ki a csarnok mellett” – emelte ki a képviselő.
Az adyvárosi tó partján ingyenesen használható rekortán sportpálya várja esti megvilágítással a sportolni vágyókat, nemrégiben itt is felújítást hajtottak vége. Az országban is egyedülálló, hogy nemcsak napközben, hanem este is
lehet használni, szintén ingyenesen a Kodály
Zoltán utca mögötti kosár- és streetballpályát,
ami többpalánkos. Valamint nemrég átadtak
egy kültéri kondiparkot is az Ifjúság körút mögött, a Bán Aladár utca sarkánál.

NYUGAT-EURÓPAI
SZÍNVONALON
TUDNAK A LAKÓK
SPORTOLNI
„A sportért is felelős alpolgármesterként fontosnak tartom, hogy nemcsak beszélek róla, hanem
fejlesztéseket is végrehajtok. Sportos életmódommal én magam is példát mutatok, azt szeretném,
minél többen éljenek egészségesen, és mindenkit
arra biztatok, használják, próbálják ki a sportolási
lehetőségeket, amelyeknek többsége ingyenes.

Korgó gyomrú haspártiak, húsimádók, vegánok, gasztroínyencek, figyelem! Már begurultak Győrbe a Food Truck
Show mozgó konyhái, hogy csütörtöktől egészen vasárnap estig jobbnál jobb ételekkel kápráztassanak el bennünket. A
helyszín ezúttal is a Radó-sziget, ahol idén minden korábbinál
több büfékocsi várja az érdeklődőket. A kísértésnek garantáltan
nehéz lesz ellenállni, hiszen a
szaftos és lassú tűzön sütött
marha- és sertéshúsoktól kezdve a mexikói, thai, görög, olasz
fogásokon át a mesés desszertekig, sőt a vegán ételekig bezárólag rengeteg finomsággal készülnek a szervezők. A jóféle falatokat minőségi borokkal és
kézműves sörökkel lehet lekísérni, a bátrabbak a világ legerősebb
chilipaprikáit is tesztelhetik.
Akik nem éhes farkasként érkeznek, azoknak jó szívvel
ajánljuk, hogy először nézzék
végig a teljes kínálatot, hogy
megtalálják a számukra leginkább vonzó harapni-, illetve
kortyolnivalót. Minden büfékocsi egy külön világ, mindegyiknek története van és mindegyik
tartogat igazi kuriózumokat, érdemes tehát alaposabban is
megismerkedni velük. A hétvégét színpadi programok színesítik, a jó ételek és a finom italok mellé pedig ezúttal is Győr
belvárosa és a Radó-sziget biztosít pazar hátteret. Azért, hogy
a sziget szép is maradjon, mi is
tehetünk: a műanyagmentes
rendezvényen elkülönítetten
gyűjtik a hulladékot.
Aki tehát megéhezne, annak a
hétvégén irány a Radó-sziget:
adjuk ki jól megérdemelt szabadságát a családi szakácsnak!
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Szent László király emlékét idézik meg június utolsó hétvégéjén az Aranyparton zajló fesztivállal, amely a középkorba repíti vissza a résztvevőket. Az eseményt összművészeti és összgenerációs programnak szánják a szervezők.

SZENT LÁSZLÓ-NAPOK AZ ARANYPARTON

´´ BEMUTATÓK
FÁKLYÁS FELVONULÁS, KORHU

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Június 24–ؘ26. között a látogatók középkori környezetben, jurták, lovagi táborok között barangolva, a lovas és gyalogos bemutatókat nézve a korabeli hadviselés mellett képet kapnak arról, hogyan élték mindennapjaikat elődeink. A játszóházak, az íjászkodás, az állatsimogató, a pónilovaglás
és a sok más izgalmas program által a gyermekek
egy történelmi élményutazáson vehetnek részt.
Kézművesvásár, mesterségek bemutatói, kézműves foglalkozások teszik színesebbé a hétvégét.
Lehetőség lesz azt is megismerni, hogyan főzhettek a kor harcosai, például meg lehet majd kóstolni, milyen malacsültet készíthettek.
Az idei fesztivál újdonsága és egyben a leghangulatosabb eleme lesz, hogy a háromnapos eseménysorozat a hagyományőrző csapatok fáklyás-zenés felvonulásával veszi kezdetét, amely
az Aranypartról indul a Széchenyi térre. A Győri
Ördöglovasok ezúttal is bemutatják lovas-

akrobata-tudásukat, tüzes show-jukat és lovagi
tornát is rendeznek. A hagyományokhoz híven
Szent László-napi díszközgyűlést tart a győri önkormányzat június 27-én, ahol átadják a Szent

László-díjakat, valamint a Győri Egyházmegye
ünnepi szentmisével és fogadalmi körmenettel
tiszteleg a lovagkirály emléke előtt. Részletes
program: hellogyor.hu.

Hosszú évekig egy multinacionális cégnél dolgozott, most azonban elérkezettnek látta az időt, hogy egy
egészen más területen próbálja ki magát. Marton Lászlótól, a Győri Fesztivál- és Művészeti Központ tavasszal kinevezett igazgatójától egyébként nem áll távol a rendezvényszervezés, hiszen a Győrkőcfesztivált kreatív ötleteivel a kezdetek óta segíti.

KULTÚRÁRA CSERÉLTE AZ ÉDESSÉGET
Szerző: Kárpát Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Ön a piaci szférából érkezett, mi motiválta,
hogy egy önkormányzati intézménynél folytassa a karrierjét?
Valóban, számomra ez nagy váltás volt. Egy
több mint tízéves „multi” korszak után gyakorlatilag belecsöppentem a rendezvényszervezésbe, akkor indultak el Magyarországon a
fesztiválok. Számomra ez nagyon érdekesnek
tűnt, ezért csináltam egy vállalkozást, és ettől
kezdve rendezvényekkel foglalkoztam, csodálatos időszak volt és rengeteget tanultam. Közben persze láttam azt is, hogy Győrben egyre
több rendezvény és nagyszabású program indult el. Ott volt bennem mindig is a késztetés,
hogy ezeknek az eseményeknek a formálója legyek. Ehhez kellett egy bizonyos kor és tapasztalat, és most adódott a lehetőség, hogy kipróbáljam ezt a területet.
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Hogyan látja a fesztiválközpont és a Zichypalota jövőbeni szerepét a város kulturális
életében?
Nagy kihívást jelentett az, hogy a fesztiválközpont és a Zichy-palota feladatkörei megváltoztak. Így új fókuszokat kellett adni a működési terv
kialakításánál. Úgy gondolom, a munkánk első
szakasza sikeres volt, és az új csapatommal készek vagyunk arra, hogy megtöltsük tartalommal
az intézményt. A Zichy-palota egy új arculatot is
kapott. A családi és gyermekprogramok, rendezvények kerülnek középpontba, és többek között
azt szeretnénk, hogy az eddig kihasználatlan palotakert rendezvényeink egyik fontos helyszínévé váljon. A másik nagy feladatkörünk a barokkal
kapcsolatos. Hiszen ez a csodálatos épület a
győri barokk jellegzetes szimbóluma, és kiemelten foglalkozunk a jövőben is a barokk korszak
hagyományőrzésével. Ez azt jelenti, hogy az esküvő és a bál mellett egész évben szeretnénk különböző előadásokkal, programokkal ébren tartani városunkban a barokk hangulatot.

TÁNC, ETIKETT ÉS LEGYEZŐHASZNÁLAT

BAROKK AZ IDŐSOTTHONBAN
Képzeletbeli utazásra hívták és
egészen a barokk korig repítették
kedden a Kálóczy téri idősek otthonában élőket és tizenkét nyugdíjasklub tagjait.
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Vig Norbert

Megtelt a révfalui szociális intézmény udvara, az
árnyékos székeken és padokon helyet foglaló közönséget dr. Fekete Dávid köszöntötte. Az önkormányzati képviselő örömét fejezte ki, hogy a
járvány elmúltával végre újra lehet nagy rendezvényeket tartani, s elismerőleg szólt arról, hogy
a barokk fellegvárában ennek a kornak az életérzésével, táncaival ismerkedhetnek az idősek.

Kányai Róbert, az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény igazgatójának megnyitója
után a Barocco Csoport műsora következett.

„Győr jelentős kulturális központként fontos és
szimbolikus helyszíne ezeknek az értékeknek.
Külön öröm számomra, hogy mindezt akkor tudjuk megrendezni, amikor éppen a táncfesztivál
zajlik városunkban” – fogalmazott a képviselő.

A csoport tagjai a barokk hagyományok ápolását, népszerűsítését tűzték ki célul. A korhű ruhákban, dús virágfejdíszekben pompázó lányok
és asszonyok elbűvölték a nézőket, akik a rövid
múltidézés során betekintést kaptak a több

száz évvel ezelőtti udvari etikettbe, sőt még a
legyezőhasználat titkait is elleshették. Nagy sikert aratott a korabeli táncok bemutatója, s mivel a tánc és a barokk mindenkié, a hölgyek a
közönséget is táncba hívták. A vállalkozó kedvű
idősek kis gyakorlás után elsajátították a menüett lépéseit, s önfeledten szórakoztak. A Barocco csoport műsorát követően lehetőség volt
közös fotók készítésére is.

Sövény-ökoolimpiát rendezett a Környezetvédelmi Bizottság az Agrárminisztérium támogatásával a felső
tagozatos általános iskolásoknak. A kétnapos esemény célja a legfogékonyabb korosztály környezettudatosságra nevelése.

ÖKO-DIÁKOLIMPIA FELSŐSÖKNEK

SIKERÜL ÁTUGRANI
Szerző: J. Kovács Andrea

R

Fotó: MekliZ Fotó/Komlós Ádám

ózsavölgyi László, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke
megnyitójában arról szólt, hogy a városvezetés az egészséges környezet kialakítására

A SÖVÉNYT?

törekszik, de ehhez szükség van a gyermekek
segítségére is.
Herman Etelka, a Környezetvédelmi Osztály vezetője elmondta: „Első nap a fogyatékkal élő diákok vettek részt az ökoolimpián. A gyerekek lel-

kesen teljesítették a speciálisan nekik kidolgozott
feladatokat. Ők nem versenyeztek, náluk a részvétel volt a fontos. Három iskola mintegy százharminc sérült tanulója volt jelen, akik annyira jól
érezték magukat, hogy már most jelezték, jövőre
is szeretnének eljönni. Rajtunk nem fog múlni,
mindent megteszünk azért, hogy hagyományt
teremthessünk ezzel a rendezvénnyel. A második
napon az ép gyerekeket vártuk, összesen tizenhét iskola diákjai neveztek be a versenyre. Elméleti és gyakorlati feladványokat kellett teljesíteni
a hatfős csapatoknak. Volt többoldalas ökoteszt,
és játékos feladatok, kosárra dobás, ergométeres
felmérés, labdavezetés. Mindegyik sporttevékenységbe próbáltuk belecsempészni a környezeti nevelést, hiszen a Sövény-diákolimpiának a
szemléletformálás a célja. Te vajon át tudod ugrani a sövényt, tudsz válaszolni minden kérdésre?
Én abban bízom, hogy mindenkinek sikerült.” A
verseny nyertesei: a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor
Általános Iskola, az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ, a Radnóti Miklós Általános Iskola és a Gyárvárosi Általános Iskola.

2022. június 17.

7

Győrben, a Térfestés című tárlatán ünnepelték 85. születésnapján a világ egyik legismertebb, legjelentősebb, a konceptuális geometriát nemcsak megújító, hanem tulajdonképpen megteremtő festőművészt, a
Kossuth-díjas Maurer Dórát.

TÉRHÓDÍTÁS A TORULÁBAN

MAURER DÓRA FRISS VIZUÁLIS KULTÚRÁT HOZOTT
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Ács Tamás

A

magyar–osztrák állampolgárságú alkotót
világsztárnak kijáró érdeklődéssel és tisztelettel fogadta a nagyszámú közönség. Ő
az a művész, akinek önálló, retrospektív kiállítást
rendezett a londoni Tate Modern. Erre magyar képzőművész korábban soha nem kapott lehetőséget.
Maurer Dóra a kortárs képzőművészet ikonja.
Bécs második legmagasabb épületét, a Ringturmot is az ő négyezer négyzetméteres,
Együtt című munkája borítja.
A Térfestés című műve egy síkban megtervezett színes raszterrendszer, melyet a 14 négyzetméteres térre vetített ki, és így festette
meg. Maurer Dóra festészetében a színes síkhálózatában kezdetben a függőleges és a vízszintes vonalak meleg színűek, az átlósak hidegek voltak. Később elvetette az átlós vonalakat. Az alkotó szemléletére, térfilozófiájára
jellemző az eltolódásokkal való játék.
Azzal, hogy vállalta, hogy a fiatal alkotók izgalmas művészterében, a Győri Szeszgyár
egykori élesztőüzemében létrehozott Torulában egy négy évtizeddel korábban
megalkotott legendás művét eleveníti fel,
a friss vizuális kultúra győri térhódításán
munkálkodó fiatalok érdemeinek hiteles
elismerője és bátorítója lett.
S hogy a 20. század képgyűjteményében páratlanul gazdag Győrben mekkora igény van

erre a képzőművészeti megújulásra, mutatta a megnyitó közönségének nagy
száma. Egy rendkívül jó hangulatú rendezvény jött létre, amelynek megszületésében Rechnitzer Zsófi, a művésztér
szakmai vezetőjének, alkotótársainak, valamint a Torulát anyagilag is támogató Győri
Szeszgyár egyik tulajdonosának, Folláth
Szabolcsnak vannak kiemelkedő érdemei. A kiállítást – szellemesen és eredeti
megközelítésben – Mély József művészettörténész nyitotta meg.

Mi a halál? Van-e halál utáni élet? Mi lesz a lelkünkkel,
egész szellemi valónkkal? Létezik-e túlvilág? Ha igen,
akkor az hogyan néz ki?
A halállal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok alapvetően befolyásolták és befolyásolják a világhoz való
hozzáállásunkat, formálják hitvilágunkat, beépülnek
mindennapjainkba. A régészeti kiállításunk termeiben
bemutatott temetkezési eljárások Győr-Moson-Sopron
megye bronz- és vaskorából származnak. A tárlattal azt
kívánjuk megmutatni, hogy a történelmileg viszonylag
rövid, alig két-háromezer éves időszak alatt is milyen
sokszínű, egymástól alapjaiban eltérő módon búcsúztatták el szeretteiket őseink.
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ÉRTÉKES ÉVADOT BÚCSÚZTATTAK A SZÍNHÁZBAN
A napokban tartotta évadzáró társulati ülését a Győri Nemzeti Színház.
Az elmúlt hónapok előadásainak és történéseinek felidézését követően
igazi díjesővel ünnepelték kitüntetett kollégáikat a társulat tagjai.
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Ács Tamás

A

találkozón elsőként Rózsavölgyi László
mondott köszönetet mindazért a fáradhatatlan munkáért, amit a színház dolgozói nyújtottak az elmúlt időszakban. „A színház végtelen és bennünk lakik. A társulat elvarázsolta a közönséget, dübörgött az évad. Elismerés, köszönet és hála azért, hogy maguk
minden este lelket cseréltek a színpadon a győri közönség kedvéért” – fogalmazott az önkormányzat nevében az Oktatási, Kulturális, Sport
és Turisztikai Bizottság elnöke.

kat kereső, kockázatot vállaló térré varázsolni
a teátrum életében a Padlásszínházat, így ennek szellemében tervezünk egy darabot” –
emelte ki az igazgató. Hozzátette, hogy a következő évadban a nagyszínpadi premiereket
péntekenként tartják majd, míg a Kisfaludyteremben és a Padlásszínházban továbbra is
szombaton lesznek a bemutatók.
A társulati ülés megkoronázásaként természetesen nem maradhatott el a díjeső sem. Idén a Kisfaludy-díjakon túl két újabb kitüntető címet hozott létre a Kisfaludy Alapítvány, a Kulissza- és a
Földes Gábor-díjat. A Kulissza-díjat ebben az esztendőben Hegyi Norbert kelléktárvezető-helyettes kapta, míg a Földes Gábor-díjra a 2021/22es évadban Kertes Anna korrepetitort találták érdemesnek. A Kisfaludy-díjat Mézes Violetta és
Fejszés Attila vehette át. A Kisfaludy Alapítvány
kuratóriuma idén egy ösztöndíj átadásáról is döntött, melyet Karácsony Gergelynek ítéltek oda.
Két új Örökös Tagot is köszöntött a színház, Mezei
István műhelyház-vezetőt, valamint a Jászai-díjas
díszlet- és jelmeztervezőt, Tordai Hajnalt. A rendezvény zárásaként az évadban nyugdíjba vonuló
kollégákat is köszöntötték.

Bakos-Kiss Gábor is értékelte az évadot. Mint
kiderült, nem kevesebb, mint 175 nagyszínpadi
és 117 kisfaludys előadást tartottak, ráadásul
újításként március 19-én, 22 év után újranyitott a Padlásszínház is. „Szeretnénk egy új uta-

Nemcsak a közönséget, de önmagát is megajándékozta One way to heaven című előadásával a 17. Magyar
Táncfesztivál, 7. Gyermek Táncfesztivál és Mini Fesztivál megnyitó estjén a Győri Balett.

A TÁNCFESZTIVÁL MEGINT HAZAKÖLTÖZÖTT GYŐRBE
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Vig Norbert

C

sodálatos és sokszínű fesztivált ígért a
közönségnek dr. Pergel Elza alpolgármester, aki a város nevében telt ház előtt
nyitotta meg a táncfesztivált. Minden műfajt szeretünk, de ezen a héten számunkra a legcsodálatosabb a tánc lesz, fogalmazott az alpolgármester.
Köszöntötte a fellépő együtteseket, a szervezőket, és mindenekelőtt a közönséget, mely szép élmények részese lesz Győrött, hangoztatta.
Mihályi Gábor, a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöke az ismert mondást úgy fogalmazta át: Kultúra nélkül lehet élni, de kultúrával jobb. Kiss János fesztiváligazgató pedig
azt emelte ki: a táncfesztivál hete a szeretetről
szól. A tánc, a zene és a közönség szeretetéről,
mely a tánc nyelvén, valamint a tapsokban és
az együttlétben fogalmazódik meg. Külön köszöntötte a Kossuth-díjas Novák Ferenc Tatát,
aki 91 évesen is részt vesz a fesztiválon.
A nyitó előadásnak légies, igazi fesztiváldarabot választottak a Győri Balett-től. Szép emberek

boldog tánca, világfájdalmak, és tragédiák nélkül. Remek, ötletes és fergeteges koreográfia,
(Velekei László munkája) Hrutka Róbert és Jamie Winchester lendületes, élőben, a színpadon előadott zenéjére. Nem bonyolult történet
táncváltozata, hanem „csak” sodró, önfeledt

öröm. Sóvárgás, közeledés és távolodás, utazás a férfiak és a nők közös világában. Földi
mennyország az égi mennyország reményében. A közönség nagy ovációval fogadta az előadást. A héten minden jelentős hazai együttes
bemutatkozik városunkban.

2022. június 17.

9

PRO URBE DÍJJAL TÜNTETTÉK KI AZ ÜZLETEMBERT

GLÁZER PÉTER: A SZÍVÜGYEMNEK
TEKINTEM GYŐRSZENTIVÁNT

Glázer Pétert a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásának köszönhetően Pro Urbe díjjal tüntette ki
a győri önkormányzat, melyet
nem mindennapi körülmények
között vehetett át dr. Dézsi Csaba
András polgármestertől.
Szerző: Pécskai István
Fotó: Vig Norbert

G

lázer Péter a Győrszentiváni Sport Egyesület elnökeként, a fociklub fennállásának 100. születésnapja alkalmából tartott ünnepségen kapta meg a rangos elismerést. „Felejthetetlen élményben volt részem, hiszen mintegy két és fél ezer győrszentiváni jelenlétében vehettem át a Pro Urbe díjat. Hihetetlenül büszke vagyok rá, hogy ennyire rangos elismerésben részesültem. Egyáltalán nem számítottam rá, ugyanakkor persze nagyon jólesett.
Mindig is lokálpatriótának tartottam magam. A
szívügyemnek tekintem Győrszentivánt, és a jövőben is igyekszem a társadalmi szerepvállalásommal ott segíteni, ahol szükség van rá” – nyilatkozta Glázer Péter a Győr+ Médiának.

szolgálatában, négy éve ő a klub első embere.
A Pro Urbe-elismerés hatalmas motivációt
adott neki a jövőre nézve.

Az 52 esztendős üzletember vállalkozása, a
Glázer-Transz Kft. idén ünnepli fennállása huszadik évfordulóját. A cég az építőiparban ma
meghatározó szerepet betöltő vállalatok alvállalkozójaként van jelen a piacon, de a lakossági
igényeknek is igyekeznek eleget tenni.

„Azt mondják, egy díjat nemcsak kiérdemelni,
hanem viselni is tudni kell. Innentől még inkább
kötelességemnek érzem, hogy amikor csak lehet, fontos társadalmi ügyekben szerepet vállaljak. Például ha egy iskolának vagy egy óvodának segítségre van szüksége, rám számíthatnak” – fogalmazott Glázer, aki hozzátette,
a Győrszentiván SE utánpótlás-nevelése országosan is az élmezőnybe tartozik. Azért dolgoznak, hogy kiemelkedő tehetségeket neveljenek ki a magyar labdarúgásnak.

Glázer öt éve tevékenykedik a győri ipartestület
elnökeként. 1987 óta áll a Győrszentiván SE

Dr. Dézsi Csaba András számára egyértelmű
volt, hogy Glázer rászolgált a Pro Urbe-díjra.

„Győrszentiván mindig nagyon stabil település
volt, s amióta Győrhöz tartozik, jelentősen
gazdagította a várost. Nem pusztán arra gondolok, hogy itt van az ipari park, hanem az itt
élő emberekre is, akik például a kultúrában és
a sportban is sokat adnak a városnak. Jó tudni
azt, hogy olyan emberek élnek a településen,
akik a szűkebb közösségért is tesznek, ápolják
a hagyományokat. Nem fizetségért, hanem
azért, mert a lelkükből fakad. Glázer Péter is
egy ilyen ember, elkötelezett támogatója a
győrszentiváni intézményeknek. Neki köszönhető, hogy a sportklub megélhette a századik
évét. Pontosan azért, mert sokat és erőn felül
tett a városért, határoztunk úgy, hogy Glázer
Péternek Pro Urbe díjat adunk, megköszönve
eddigi fáradozásait” – dicsérte az üzletembert
a városvezető.

Lezárás rendezvény miatt

Változik a piac helyszíne szombaton

Szombaton rendezik a Elektromobilitási Családi Napot és Villanyautós
Találkozót a Dunakapu téren. A rendezvény biztonságos lebonyolítása
érdekében szombaton 8 és 24 óra között a Győri Útkezelő Szervezet
lezárja a Móricz Zsigmond alsó rakpartot, a Kossuth hidat, és az alsó
rakparti úton lévő parkolókat is. A tiltott helyen parkoló autókat elszállítják. A rendezvény ideje alatt a Kossuth-híd is zárva lesz az átmenő forgalom elől, de a Káptalandombra behajtási engedéllyel rendelkezők a hídon keresztül – célforgalomként – behajthatnak a belváros ezen szakaszára Révfalu irányából. A hídon a gyalogos és kerékpáros forgalmat nem korlátozzák. Az érintett autóbuszok is terelőútvonalon közlekednek a rendezvény ideje alatt.

A Győr-Szol Zrt. értesíti a lakosságot, hogy június 18-án, 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 arra kéri az autósokat, hogy gépjárművükkel június 17-én,
pénteken 20 óráig hagyják el a parkolót, melyet június 19-én, vasárnap 14 órától, az Antik Expót követően lehet újra használni.
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Leginkább bokszolóként vált eddig ismertté Sánta Krisztián, aki szép
eredményeket tudhat magáénak. Civilben darázs- és kártevőirtóként
ténykedik, így talán nem haragítottuk magunkra a címmel.

A BOGARAS BOKSZOLÓ
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Facebook

CSÍPÉS ESETÉN CSAKIS
AZ ANTIHISZTAMIN
SEGÍT
Krisztián azt mondja, tavasztól őszig szinte
megállás nélkül dolgozik. A darazsak alapvetően
ragadozók, de a fehérje miatt kedvelik a gyümölcsöket is. A környezetszennyező életmódot pont
díjazzák, terített asztal nekik egy-egy kuka. Ám
azért azt is le kell szögezni, hogy a darazsak a
természet és a vizek közelségét szeretik, a belvárosokban nem érzik jól magunkat.

„Egészen kicsi koromtól kezdve vonzanak a bogarak – kezdte mosolyogva. Ahogy nagyobb
lettem, egyszer a barátokkal találtunk egy darázsfészket. Fogtam egy flakont, s azt húztam
rá. Ők videóra vették, feltették a netre és onnantól elkezdett csöngetni a telefonom. Mondták: Gyere Krisztián, te értesz ehhez! Pedig akkor még csak egyszerűen nem féltem tőlük.”
A fiatalember úgy döntött, a darazsaknak és
más kártevőknek is bevisz néhány K.O.-t. Ehhez
persze tanulnia kellett, nem is keveset. Enélkül
hivatalosan senki nem végezhet ma hasonló tevékenységet Magyarországon. A tananyag és a
követelmény kemény, a felelősség hatalmas.
Krisztián azt mondja, örömmel tanult és tudott
meg egyre több mindent a darazsakról, amelyek
itthon kártevők, irtásuk engedélyezett. Ám csak
szakembereknek biztonságos.

tól félni. Nem kell kergetni őket, ha felénk repülnek, tovább reppennek ők. Persze ha fészek
van, akkor hívjanak minket minél előbb!”

„Nem véletlenül köteleznek minket is komoly
tanulásra, megfelelő felszerelésre, vegyszerekre. Ám például a lódarázs még a dupla védőruhán keresztül is képes megcsípni az embert.
Nem ajánlom senkinek a velük való találkozást.
Csípés esetén a kalcium nem segít, csakis az
antihisztamin. Egyébként nem kell a darazsak-

A darázsirtó megy, amint tud, ám míg megérkezik, a legjobb, ha távol tartjuk magunkat a
veszély forrásától. „Van, ami prioritást élvez.
Például ha óvodában, iskolában, játszótéren találnak fészket. Ha ilyen jelzést kapok, azonnal
megyek, s térítésmentesen elviszem onnan a
darazsakat. De a legfontosabb tényleg az, hogy
senki ne ingerelje, piszkálja a fészkeket, mert
abból sok jó nem származik” – zárta Sánta
Krisztián, akivel hosszabb beszélgetést olvashatnak a gyorplusz.hu-n.
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Az Eatrend márka 2020-ban jött létre négy gyermekétkeztető cég integrációjával, azóta vannak jelen a
hazai bölcsődei, óvodai, iskolai, valamint a szociális étkeztetés piacán, így Győrben is. A cég szívesen vesz
részt a közösségek életében, a városi eseményeken és az ünnepnapokra is odafigyelnek.

STRANDLABDA, TÁBOROK, LIMONÁDÉ

ÍGY NYARAL AZ EATREND

MAGYARORSZÁG
„Az idei tanévben is számos olyan módon tudtunk kapcsolódni az intézményekhez és a gyerekekhez, mely mutatja, hogy nem csak gyermekétkeztetőként vagyunk jelen a nekünk bizalmat szavazó városok életében – mondja Gyura
Zsanett, az Eatrend Magyarország cégvezetője.
– A tavalyi nyári szünet alatt konyha- és ebédlőfelújításokat hajtottunk végre, hogy kollégáink
és a gyerekek is egy modern, tágas környezetbe
térhessenek vissza. A leglátványosabb felújítást
a Petőfi Sándor Általános Iskolában végeztük,
ahol az ebédlő falaira olyan edukatív tartalmak
kerültek, melyekből a gyerekek megismerhetik,
hogy melyik élelmiszerben milyen vitamin vagy
ásványi anyag található meg. A tanév végét a Jó
tanuló, jó sportoló Eatrend-díjak kiosztásával
zártuk. Minden, általunk ellátott általános iskola
intézményvezetője megnevezhetett egy diákot,

aki a díj kritériumainak megfelelt, ők sportszerutalványt kaptak. A tavaszi ovis konyhalátogatás
programsorozatunk során országos szinten 44
óvoda több mint 1600 óvodása nézhette meg
a főzőkonyháinkat, a 300 literes üstöket, az óriási fakanalakat. Az iskolások, az óvodások is
ajándékcsomagot kaptak tőlünk Mikulásra,
húsvétra és gyereknapra, ez utóbbira minden
győri kisgyerek többek között egy strandlabdát
vihetett haza.”
Az Eatrend Magyarország győri főzőkonyháin a
szünidő alatt sem áll le az élet: több mint 30 tábor több száz résztvevőjére készítik az ételeket,
illetve a limonádés standdal is találkozhatnak a
városban a járókelők. Több helyszínen is ingyenes klasszikus limonádéval kínálják majd a forróságban megszomjazókat. (x)

20—25 nm-es, légkondicionált

Innovációs
és Technológia
Központ

IRODAHELYISÉGEK KIADÓK!

Gyôri Ipari Park
Gesztenyefa u. 4.

Kedvezményes bérleti lehetôségek,
modern, kreatív környezet!

TÁRGYALÓ
KONFERENCIATEREM
INGYENES PARKOLÁS
ÉTTEREM, KÁVÉZÓ
BANKAUTOMATA

Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez
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SIKERES ADOMÁNYGYŰJTÉST ZÁRTUNK A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉVEL

A GYŐRIEK IS ÖRÖKBE FOGADTAK
EGY KEREKESSZÉKET

Április végén újra közösségi összefogásra hívtuk olvasóinkat, nézőinket, hallgatóinkat. Győr első kerekesszékes csapatának, a Győri Szekereknek megalakulásához, a sporteszközök beszerzéséhez kértünk segítséget. Előzetesen 1 millió forint volt a cél, végül 1.111.000 forint
gyűlt össze a jó szándékú győriek segítségével. Az összeget Knézy
Jenő, a Győr+ Média vezérigazgatója szerdán adta át a Győri Szekerek
képviselőinek.
Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: O. Jakócs Péter

„Azt gondolom, az emberek jóságának köszönhető, hogy sikeresek az ilyen akciók. Illetve az nagyon fontos, hogy most már keresnek minket. Rájöttek a győriek, hogy ha a

Győr+ Médiához fordulnak, akkor mi tudunk
nekik segíteni. Most is erről volt szó, hiszen
a munkatársaim és a győriek segítségével sikerült összeszedni ezt az összeget erre a kerekesszékre” – mondta a vezető.
Auer Károly, a Megyei Kézilabda Szövetség
elnöke nagyon örült a sikeres akciónak. „Azt
gondolom, hogy nemcsak a város hangja
vagytok, hanem a város szíve! Olyan szeretettel álltatok mellénk, melynek nem lehetett más az eredménye, csak a siker! Bízunk
abban, hogy sok olyan fogyatékossággal élő
sportolni vágyót tudunk megszólítani, akiknek egy új irányt mutathatunk. Hiszen a
sport mindenre megtanít!” – emelte ki az
elnök.
„A csapat nevében szeretném megköszönni
mindenkinek a támogatást, amit az akció során nyújtott, nagyon várjuk, hogy végre elkezdhessük a rendszeres edzéseket az új
eszközeinken” – mondta Szabó Lőrinc, a csapat kapitánya. A jelenleg 7-8 stabil taggal
működő Győri Szekerek vezetője már az előttük álló feladatokra készül. Edzőtábor vár a
gárdára, majd augusztusban megérkeznek a
speciális kerekesszékek is, melyek lehetővé
teszik a rendszeres edzéseket.
Csomor Tibor, a Megyei Parasport Bizottság
elnöke hangsúlyozta: komoly szakmai munka
kezdődik a hétvégén és szeptemberben elindulhat a magyar kerekesszékes kézilabdabajnokság is torna rendszerben.
A Győr+ Média gyűjtésén kívül közvetlenül is
nagyon sokan segítettek a Győri Szekereknek. Különböző cégek és vállalkozások további 3 millió 150 ezer forinttal támogatták
a Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítványt, magánszemélyektől pedig 52 ezer
500 forint érkezett. Az előzetes cél tehát
több mint négyszeresen túlteljesült. Köszönjük, Győr! Újabb sikeres kampányt zártunk
együtt. Hajrá, Győri Szekerek!
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Afrika távoli tájaira kalauzol bennünket a győri állatkert, ahol találkozhatunk az állatok királyával is. Itt
azonban nem hagyományos oroszlánokról van szó. Különleges, vajszínű bundájukra és jégkék szemükre
minden látogató rácsodálkozik. Kik is ők valójában?

AFRIKA LEGTITOKZATOSABB ÁLLATAI GYŐRBEN

A FEHÉR OROSZLÁN
LEGENDÁJA
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

A

dél-afrikai – vagy másképp krugeri –
oroszlán alfaj egyik populációja a színe
miatt válik ki a többi közül. Bár sokszor
fehér oroszlánnak nevezik, ez helytelen. Nem
fehér, azaz festékhiányos egyedekről van szó,
hanem egy sajátos, halvány bézs színváltozatról, amely a természetben alakult ki és fennmaradt, talán mert előnyös volt a környezetbe
való beilleszkedésben. Egyike Afrika legtitokzatosabb állatainak, hiszen évszázadokon keresztül csak sejtették létét, viszont kevesen
látták. A fehér oroszlánt legendák és mítoszok
övezik. Egyes legendák szerint a csillagok küldték őket a földre, hogy jobbá tegyék a világot.
Egyéni színük miatt persze rengetegen kíván-
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csiak rájuk, sajnos a sport- és
orvvadászok is közöttük vannak. Manapság nagyjából már
csak 10-15 példány él a szabad természetben, azon
belül is csak Timbavati területén. A Nemzetközi
Állatkerti
Adatbázis és más adatok alapján a világ állatkertjeiben körülbelül
230-300 „fehér" oroszlán él. Így a Győrben élő
alfajtiszta egyedek, Barol, Amali és Hédi is hatalmas természetvédelmi értéket képviselnek.
A győri állatkertben hétvégéken 14 órakor fehér oroszlán vagy fehér tigris látványetetésen
vehetnek részt a kíváncsiskodók. Ennek során

megfigyelhető, hogyan táplálkoznak ezek a különleges nagymacskák. Tekintsék meg önök is!
Látogassanak el a győri állatkertbe, ahol mindenkinek lehetősége van Timbavati csillagoroszlánjainak jégkék szemébe nézni! A nyári
szünetben mindennap látványetetésekkel, állattréningekkel és napi két zooshow-val vár
mindenkit az állatkert. (x)

Tombol a nyár annak minden szeszélyével, van, amikor fél óra alatt
leégünk a napon kertészkedés
közben, máskor heves záporok
jönnek, egy-egy helyen 40-50
mm csapadék hull le egy óra
alatt, és a szél visz mindent, ami
az útjába kerül. Nagyon nehéz
dolga van a kertészkedőknek,
mindenre figyelniük kell, az extrém szárazságra és az özönvízszerű esőkre is.

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

A csapadékhiányra a legegyszerűbb felkészülni, hiszen csak víz kell hozzá. Igen ám, de nem
mindegy, hogy hogyan juttatjuk ki a növényeinknek. Legjobb, ha ritkábban öntözünk, de akkor nagyobb adag vízzel, így a növények gyökérzetét arra késztetjük, hogy mélyebbre hatoljanak, így jobban tudnak kapaszkodni és nagyobb felületről tudnak vizet és tápanyagot is
felvenni.
A legjobb módszer az áramlásos öntözés, amikor a növénysorok közé barázdákba engedjük
a vizet, vagy a növények köré tányért készítünk,
és azt töltjük meg vízzel. Vásárolhatunk öntözőzsákot is, amibe 50-70 liter vizet lehet tölteni,
a fa köré helyezzük, amiből a víz 6-12 óra alatt
szivárog ki. Egy dísz- vagy gyümölcsfának pont
ennyi a heti vízigénye.

´´
ESOKABÁT
ÉS NAPVÉDŐ KRÉM!

LEGJOBB,
HA ÖSSZEGYŰJTÖTT
ESŐVÍZZEL
VAGY HORDÓKBA
FELFOGOTT
KÚTVÍZZEL LOCSOLUNK

És mikor locsoljunk? Ha tehetjük, a kora reggeli
időszakban, ugyanis növényeink ekkor tudják
legjobban hasznosítani a vizet. Ha kannával locsolunk, legjobb, ha összegyűjtött esővízzel
vagy hordókba felfogott kútvízzel tesszük. A hideg kútvízzel való locsolásnál leforrázhatjuk
növényeinket, így gátolva azok fejlődését. A
nagy melegben történő locsolástól tartózkodnunk kell.

Gépesítve ugyanezt tudja egy automatikával
vezérelt csepegtetőcső is, ahol a csepegtetőtesteken keresztül távozik a víz a csőből. Ha
a gyepünket is locsoljuk, akkor ezt úgy tegyük, hogy azok csak heti 3-4 napon üzemeljenek. Ugyanis ha naponta locsolunk, nagyon
hozzászokik a növény a vízhez és a szárazsággal szemben nem lesz ellenálló a növényünk. A sok locsolás a talajból ki is mossa a
tápanyagokat.

A rózsáink tápanyaggal való feltöltését a hónap
végével fejezzük be, mert a későn meginduló
hajtások már nem érnek be és így télen fagykárt szenvedhetnek. Az egyszer nyíló bokor- és
futórózsákról az elvirágzott részeket távolítsuk
el és erősen nyírjuk vissza őket. A sövények
nyírását is elvégezhetjük, hiszen a bennük
fészkelő madarak már kikeltek, így azokat nem
zavarjuk a munkavégzéssel. A sövények nyírását ne a legnagyobb forróságban végezzük,
mert a frissen lenyírt részeket az erős nap-

sugárzás megégetheti. Az elvirágzott évelőkről
vágjuk le az elnyílt virágokat, így segítve ezzel
fejlődésüket.
A tavasszal virágzó hagymásaink már visszahúzódtak, így ha szükséges (tulipán, jácint, nárcisz), háromévente szedjük fel és száraz, sötét
helyen tároljuk őket az őszi elültetésig. A hóvirágot, sáfrányt, tőzikét, fürtös gyöngyikét nem
kell felszedni, ezek szétterjedve nagyobb csoportokban, virágszőnyeget alkotva mutatnak a
legszebben.
Ha kerti tavunk van, ott is előnyös, ha az elnyílt
virágokat folyamatosan eltávolítjuk, mert így
azok nem csúfítják és nem szennyezik a vizet.
A halaknak mindig csak annyit adjunk enni,
amit pár perc alatt elfogyasztanak – legjobb,
ha csak két-három naponta –, mert a legnagyobb „vízszennyezést” az el nem fogyasztott
haltápok adják.
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KIHELYEZETT HULLADÉKUDVAR MÉNFŐCSANAKON
Dr. Laczkovits-Takács Tímea önkormányzati képviselő kérésére és támogatásával a háztartásokban felhalmozódott lom jellegű hulladékok elhelyezésére gyűjtőpontot üzemeltet a GYHG Nonprofit Kft. Június 18-án, szombaton 8 és 16 óra
között Győr-Ménfőcsanakon, a Tas Vezér utca–

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

Koroncói út kereszteződésénél üzemel az ideiglenes hulladékudvar. Itt helyezhetik el az elektronikai, fém, papír, műanyag hulladékot, nyesedéket, építési törmeléket, csomagolóanyagokat,
bútorokat, berendezési tárgyakat (kivéve a veszélyes hulladéknak számító anyagokat). A hul-

RAKPARTTAKARÍTÁS AZ ÁRADÁS UTÁN
A Mosoni-Dunán és a Rábán érkezett árhullám elvonulását követően
szükségessé vált a folyók győri szakaszain a rakparti sétálóutak takarítása. A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóságának munkatársai hétfőn a reggeli órákban
megkezdték a munkát. A rakpartok
tisztítását egy úszó szivattyú segítségével végzik, amely a folyó vizére
helyezve, a partról irányítva magas
nyomású vízsugárral mossa le a
szennyeződéseket, iszapot, egyéb
lerakódásokat a járófelületről és a
rakparti rézsűről.

´´ (KÖZTISZTASÁGI ÜZEM)
´´
MUVEZETO

Feltétel: középfokú végzettség, B kategóriás jogosítvány. Előnyt jelent: kertész szakirányú közép- vagy
felsőfokú végzettség

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ, GÉPI ÚTTISZTÍTÓ,
KÉZI PARKGONDOZÓ

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

GÉPI PARKGONDOZÓ
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy és
több műszakos munkarend

´´
´´
GÉPJÁRMUVEZETO
Feltétel: C kategóriás jogosítvány. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy és több műszakos munkarend

´´ ´´
ASZTALOS, KOMUVES,
LAKATOS,
´´
´´
ÁCS, CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

ladék elhelyezéséhez szükséges bemutatni a korábban kiadott Győr Kártyát vagy a lakcímkártyát
vagy a hulladékdíjszámlát. A hulladékudvari kitelepülés a rendőrség és a városrendészet kiemelt biztosítása mellett zajlik. A győri Reptéri
úti hulladékudvar június 18-án zárva tart.

MEGHOSSZABBÍTOTT NYITVATARTÁS

A KUKAKIADÁSBAN

´´
´´
´´
MUSZAKI
ELOKÉSZÍTO

Feltétel: középfokú műszaki végzettség (építőipari
előnyt jelent), jogosítvány

´´
´´
VILLANYSZERELO´´ MUVEZETO
Feltétel: szakirányú végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; magabiztos, határozott, döntésképes, önálló munkavégzésre képes személy; B kategóriás jogosítvány és vezetési rutin Előnyt jelent:
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló képesítés;
villámvédelmi felülvizsgáló képesítés; E.ON regisztrált
szerelő. Amit kínálunk: 8 órás munkaidő; hosszú távú munkalehetőség; versenyképes fizetés; béren kívüli
juttatás; szakmai képzések támogatása

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNO´´

Foglalkoztatás jellege: 4 vagy 6 órás munkaidő,
irodai takarítás

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 pályázott
munkakör megnevezését.
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Az ügyfelek igényeit figyelembe véve június 15.
és szeptember 15. között négy órával meghosszabbította a megsérült hulladékgyűjtő
edények cseréjét, pótlását, és az új lakásba,
házba költözők edényeinek kiadását a GYHG
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
A kezdeményezésnek köszönhetően immár
6 óra 30 és 20 óra 30 között vehetőek át ingyenesen a Győr-sashegyi Hulladékkezelő
Központban (Külső Fehérvári út 1.) a hulla-

dékgyűjtő edények. Az ingyenes, személyes
átvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni és
adatot egyeztetni az ügyfél-azonosítóval a
közszolgáltató 96/677-777-es telefonszámán, az ügyfélszolgálati irodájában (Bartók
Béla u. 29.) vagy az info@gyhg.hu címen
szükséges. A telefonos és a személyes
ügyfélszolgálat hétfőn, kedden és szerdán 8
és 16 óra között, csütörtökön 7 és 19 óra között, pénteken 8 és 14 óra között fogadja a
bejelentéseket.

Napjainkban természetes számunkra, hogy megnyitva a csapot bármikor elegendő, tiszta és egészséges ivóvíz áll rendelkezésünkre,
azonban ez nem mindig volt így. Győr fejlődése nemcsak napjainkban,
de már évszázadokkal ezelőtt is az elsők között járt az országban.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kulturális Osztály pályázatot hirdet

´´ VÍZTORNYA
A VÁROS ELSO

A pályázattal kapcsolatban további információ
a gyor.hu honlapon, a Pályázatok menüpont
alatt érhetŐ el.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

JOGÁSZ munkakör betöltésére.

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik egy
stabil, kiszámítható munkahelyen? Akkor nálunk
jó helyen kopogtat!

V

árosunkban Budapest után elsőként,
1884-ben sikerült a vezetékes vízellátást létrehozni és működtetni. A Pannon-Víz Zrt. az 1883-ban alapított Győri Vízvezeték Részvénytársaság jogutódja, és
1884 óta látja el friss, tiszta és egészséges
ivóvízzel a Kisalföld lakóit. A társaság megalakulásával és az ivóvízellátás kiépítésével
egy időben megépült a város első víztározója,
a Budai út és Fehérvári út sarkán álló víztorony, amely a 138 éves rendszer egyik legfontosabb eleme és még ma is részt vesz a
vízszolgáltatásban.

A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő üzletága felvételt hirdet

ADMINISZTRÁCIÓS
munkakör betöltésére!

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzettségű, számítógépes ismeretekkel rendelkező, iktatási,
nyilvántartási feladatokat szerető egyéniség. (Lehet
pályakezdő is.)
Fő feladata a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban nyilvántartási, levelezési tevékenység ellátása.

A víztorony falazata 26 méter magasra épült,
víztartója vasból és fából készült. A torony
érdekessége, hogy nem tudta megtartani
eredeti formáját abban, amiben megépült.
Víztartó szerkezetén a műszaki átadás során
hibát találtak, az első megtöltés után mintegy egyméternyi kidudorodás keletkezett.

Jelentkezési határidő: 2022. június 22.
Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk:
GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona
utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük,
írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „Társasházkezelés” jeligét.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A hiba kiküszöbölésére vasabroncsokat és
rudakat alkalmazva a tornyot végül 1884. június 15-én minden külső formaság mellőzésével üzembe helyezték. Alig egy hónappal
az üzem megindulása után a város területén
már 230 ház volt a 11.603 m hosszú hálózatra kötve. A torony tartályának problémáját
évtizedeken keresztül próbálták orvosolni, de
végleges megoldást csak a négyszögletes
tartálya 1919-ben történő lebontása, s egy
új, henger alakúra való átépítése jelentette.
Kevesen tudják, de az ötvenes évekig vízmérőket javító műhely működött a torony lábánál. Csodának számít, hogy a második világháborús bombázások során a Budai úti víztorony épségben maradt, annak ellenére,
hogy a célterület közepén helyezkedett el.
Legrégebbi víztornyunk 1950-ig volt a városi
ivóvízrendszerbe kapcsolva. Ettől kezdve ipari víztoronyként működik. Kezdetben tisztítatlanul nyomták fel a szivattyúk a MosoniDuna vízét a toronyba, majd 1962 októberében elkészült az ipari vízmű is. A víztorony
épülete ma már helyi védelem alatt áll.

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

GONDNOK

Munkavégzés helye: Győr, Barátság Sportpark
Foglalkoztatás jellege:
8 órás folyamatos munkaidő az alábbi beosztás
szerint: 2 nap délelőtt (7–15); 2 nap délután (15–22);
2 nap pihenő
Főbb feladatok:
pályák nyitása és zárása
öltözők kiadása
pályafelügyelet
Az álláshoz tartozó elvárások:
középfokú végzettség (hasonló területen szerzett
szakmai tapasztalat esetén az általános iskolai végzettség nem kizáró ok)
Nyugdíjasok és pályakezdők jelentkezését is várjuk!
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.
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Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 0670/
2339213.
Villanyszerelést és hibaelhá
rítást vállalok Győrben és
környékén. Kisebb munkát
is! Érd.: 0670/3846557
Ajtók, ajtózárak javítása!
Kültéri és beltéri ajtók javí
tása, zárcsere, zárjavítás,
beállítás.
Tel.: 0670/2237957
Kerítések, kapuk, javítása
készítése, lakatosmunkák,
költségkímélő megoldások.
Tel.: 0670/2237957.
Fűnyírás, kaszálás, kerti
munkák! Győr körzetében.
(Társasházaknak is.) 06
30/4036810; 96/826322

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
rés–szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érd.: 0670/8846838

Csaptelepek, szaniterek cse
réje. Duguláselhárítás bon
tás nélkül és bontással. Bur
kolatok helyreállítása. Érd.:
0670/3636633.

piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! 0620/5299861

96/505050

Fűkaszálás, bozótirtás, telek
tisztítás, tuskómarás. 06
70/6032935

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést ga
ranciával, engedménnyel vál
lalok. Érd.: 0630/3762712.

Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk Atól Zig.
30/7605814

EGYÉB

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
0670/6750654
Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetválasz
tékkal. Érd.: 0620/2399198.
Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Telefon: 06
70/2458931.

A Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum verse
nyeztetési eljárás útján bér
be adja a működtetésében
álló, Győr, Stelczer u. 14.
alatti, 64 nmes üzlethelyi
séget. Információ: www.ro
mer.hu/letoltes/ stelczer.pdf
Vásárolok hagyatékot, köny
veket, régi biciklit, régi mo
torkerékpárt és egyebeket.
0620/5567141
Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá

LAKÁSCSERE

Győrmarcalvárosi, 2 szoba
hallos, 55 nmes, összkomfor
tos, határozott bérleti szerző
déses lakást cserélne gyárvá

AJÁNLJUK!
A Porta Akusztik rendezvénysorozat első fellépője a
Hiperkarma együttessel országos hírnévre szert tevő
Bérczesi Róbert lesz, aki június 25-én 19 órától igyekszik majd a zenéjével elkápráztatni a közönséget. Jegyek a pannonhalmi és a
győri Tourinform irodában
kaphatóak. Helyszín: Pannonhalma, Porta Étterem (x)

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm
es, összkomfortos, határozat
lan idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 4045 nmes,
1,5 szobás, határozatlan idejű,
adyvárosi bérleményre. Bán
Aladár utca kizárva. Kodály Z.
utca és Ifjúság krt. előnyben.
(Hirdetésszám: 777)
Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nmes, összkomfortos, felújí
tott, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélne 65–
80 nmes, 3 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, egy
benyíló szobával, erkéllyel, tá
rolóval rendelkező bérle
ményre. Belváros, Marcal III.
városrész kizárva, illetve Kos
suth és Bán Aladár u. kizárva.
(Hirdetésszám: 778)

rosi, szabadhegyi vagy Marcal
város IIn lévő, 68 nmes, 3
vagy 1+2 fél szobás lakásra.
(Hirdetésszám: 110)

Évtizedek után ismét jár a személyhajó Gyôrben!

SZENT IVÁN-ÉJ A DUNÁN
Június 23-án a ROHAM étteremhajó sétajáratokat tesz
Gyôr belvárosából a Mosoni-Duna torkolatához és vissza,
bemutatva a folyót és az új torkolati zsilipet.
A 10 órakor induló, 3,5 órás sétajárat ára 5.800 Ft/fô.
A 18 órakor induló, 3 fogásos vacsorát tartalmazó séta ára 17.500 Ft.
A ROHAM június 24-én 9 órakor indul Gyôrbôl Passauba.
A ROHAM szeptember 13-án 9 órakor indul Gyôrbôl Melkbe.

Jelentkezés és részletek:
hontours.hu és a győri utazási irodákban.
Hon Tours Utazási Iroda, info@hontours.hu

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
*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.
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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

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

engedélyszám: U-000687.

SZOLGÁLTATÁS

´´ ´´
MEGGYURUZTÉK
VILÁGUTAZÓT,
PITYPANGOT, SZIVÁRVÁNYT ÉS PIHÉT

A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Kisalföldi Csoportja idén is gólyagyűrűző roadshow-ra indult. Az első állomás
a győrszentiváni Gólyaréten található gólyafészek volt.
Március végén érkezett meg Szentivánra a
gólyapár, akik négy fiókát nevelnek. A Szentiváni Madárbarát Kör fontosnak tartja, hogy
évről évre meggyűrűzzék a kis gólyákat, így
követni lehet vonulásukat, életmódjukat, ha
valahol felbukkan egy meggyűrűzött gólya.
2014-ben, a szentiváni fészekben kikelt fióka
a vas megyei Csempeszkovácsin költ, az
egyik 2018-as születésű fióka Öttevényen
bukkant fel. Dél-Olaszországban pedig egy
2020-as szentiváni fiókát fotóztak le nemrég. Az idei kis gólyák az óvodásoktól a Világutazó, Pitypang, Szivárvány és Pihe nevet
kapták. Két gyűrűt kapnak ilyenkor a gólyák:

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
álláshelyet hirdet:

• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• VILLANYSZERELŐ
• MŰSZAKI VEZETŐ
munkakörben.
egy kisebb fémgyűrűt és egy nagyobb műanyag gyűrűt. Az ezen lévő azonosítószám a
későbbiekben távcsővel jól leolvasható. A
fiókák riadtan, de nyugodtan viselték a gyűrűzés procedúráját. További gólyagyűrűzési
helyszínek és időpontok a facebook.com/
mmekisalfold oldalon olvashatók.

További információk:
06-96/314-322/152 mellék
Pályázatok benyújtása:
EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr,
Kálóczy tér 9–11.
hr@eeszi.hu

www.eeszi.hu

KLÍMATUDATOS HÉT

A GYEREKEGYETEMEN

A

Győri Gyerekegyetemet ötödik alkalommal rendezi meg közösen a Széchenyi István Egyetem és a Mobilis. A
9–13 éves gyerekeknek szóló egyhetes napközis táborban a résztvevő diákok élménydús
programokon keresztül ismerhetik meg az
egyetem különleges és izgalmas világát. Népszerű egyetemi oktatók, a programot támogató
cégek munkatársainak előadásain, és interaktív
foglalkozásain vehetnek részt a nebulók, kutathatnak, alkothatnak, laboratóriumokat látogathatnak, valamint az egyetem sportpályáin vetélkedhetnek. A Gyerekegyetem központi témája idén a klímatudatosság, amellyel kapcso-

latos szemléletformálás az egyetem kiemelt
törekvése. A táborozók ellátogatnak a mosonmagyaróvári és az Apáczai Karra is, ezáltal
megismerhetik az egyetem széles képzési palettáját. Az egyhetes, nem mindennapi élményt
nyújtó tábor nem jöhetett volna létre támogatók nélkül, ebben az évben a segítségükkel 30
rászoruló és jó tanuló gyermek részvételét is
tudták biztosítani.
Kiemelt támogatók 2022-ben: Győri Szeszgyár és Finomító Zrt., Győr-Szol Zrt., a Solydent Kft., az Universitas-Győr Nonprofit Kft.,
a West Hungária Bau Kft. (x)
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ÚJ VIZEKRE EVEZ AZ AUDI HUNGARIA
Az Audi Hungaria a Győri Vízisport Egyesület Kajak-Kenu Szakosztályát, a Staféta Diáksport
Egyesületet, az EMBERsÉG DSE-t
és a Máltai Gondviselés Házát is
támogatja a jövőben. A négykarikás cég az együttműködésekkel
az élsport mellett a szabadidősportot és a fogyatékkal élők
sportolását is segíti.
Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter

„Az Audi Hungaria örömmel áll szociális kezdeményezések mellé. Az élsport mellett kiemelten
fontosnak tartjuk a szabadidősport támogatását,
és segítjük a fogyatékkal élő embertársaink
sportolási lehetőségeit” – fogalmazott Németh
Kinga, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja.
A Győri Vízisport Egyesület a megye legeredményesebb sportegyesülete, s az országosan
is a legjobbak közé tartozik. A versenysport

mellett a szabadidősportra ugyancsak nagy
hangsúlyt fektet. A Staféta Diáksport Egyesület értelmileg sérült fiatalok sportoltatásával, versenyeztetésével és edzőtáboroztatásával foglalkozik. Az EMBERsÉG egyesület
célja a Győr-Moson-Sopron megyében fogya-

tékkal élő diákok és felnőttek számára megteremteni a lehetőséget, hogy sportoljanak.
A Máltai Szeretetszolgálat – Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona a Győrből
és a környező településekről érkező, fogyatékkal élők nappali ellátásáról gondoskodik.

Négy férfi és négy női tornász képviselte a magyar színeket a Challenge
Világkupa-sorozat eszéki állomásán. A férfiaknál Balázs Krisztián
korláton, nyújtón és lólengésben, Dobrovitz Ádám gyűrűn, ugrásban
és nyújtón, a GYAC versenyzője, Mészáros Krisztofer lólengésben,
talajon és korláton, a szintén győri Tomcsányi Benedek pedig ugrásban,
gyűrűn és talajon indult.

ÚTON AZ EB FELÉ
FELKÉSZÜL MÉSZÁROS KRISZTOFER

„A lógyakorlatomban egy szabályváltozás miatt a kiinduló pontszámom kevesebből indult,
így elbuktam egy 2. helyet, ott 4. lettem. Korláton egy nagyon jó gyakorlatot tudtam bemutatni, viszont a bírók valamilyen oknál fogva
nem azt a pontot adták, amire számítottunk, az
5. helyezésre volt elég. A talajgyakorlatomba
sajnos becsúszott egy hiba, így ott 8. lettem.
Nem minden úgy sikerült, ahogyan elterveztük,
de ilyen a pontozásos verseny" – értékelte szereplését röviden Mészáros Krisztofer. Klubtársa, Tomcsányi Benedek gyűrűn nyolcadik, talajon az ötödik pozícióban zárt.

„Gyűrűn megpróbáltam egy új elemet, a fecskét beletenni a gyakorlatba, de nem fogadták
el, mert még nem vagyok hozzá elég erős.
Úgy voltam vele, hogy megpróbálom, mert
nincs vele vesztenivalóm. Ez most így sikerült, de semmi baj, megyünk tovább" –
mondta Tomcsányi Benedek. Az augusztusi
Európa-bajnokság előtti utolsó Challenge Világkupát Szlovéniában, Koperben rendezik.
Erre a versenyre a férfiválogatott tagjaként
Balázs Krisztián, Kiss Balázs, valamint két
GYAC-os tornász, Kardos Botond és Mészáros Krisztofer utazott ki.
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VISSZATÉRÉS EURÓPA-BAJNOKI CÍMEKKEL

P

árosban és vegyes párosban aranyéremmel, egyéniben pedig a negyeddöntőbe
jutással zárta a horvátországi Veli Losinj
szigetén rendezett szenior tenisz Európa-bajnokságot Szombati-Serfőző Eszter. A győri
Labdabanda Tenisziskola vezetője a kilencvenes években profiként a világranglista legjobb
háromszáz játékosa között volt, többször nyert
magyar bajnokságot, és a korosztályos váloga-

tottaknak is rendszeresen tagja volt. Az utóbbi
években az edzősködésre fordított több figyelmet, most azonban visszatért a versenyzéshez, és rögtön olyan eredményeket ért el a
masters mezőnyben, amilyenre mostanában
magyar teniszező nem volt képes.
„A különböző kategóriákban több száz indulója
volt az Eb-nek, én párosban Pestuka Szilviával,

vegyes párosban pedig Kosztoványi Rolanddal
végeztem első helyen a 45+ korosztályban. Szilvivel gyerekkorunkban is versenyeztünk együtt,
sőt párosban akkor is pályára léptünk együtt,
most sok év kihagyás után újra összeálltunk, és
sikeres volt a duónk. Egyéniben a legjobb nyolcig
jutottam, ahol a világranglista 20. helyezettjétől
kaptam ki. Itt nagyon erős a mezőny, és ahhoz,
hogy szólóban is sikeresebb legyek, még többet
kell edzeni, a kondíciót is fejleszteni kell, és tervezni kell a csúcsformát a versenyek idejére.
Egykori világranglista top 100-as teniszezők közül sokan indultak, körülbelül a mezőny hatvan
százaléka volt egykori profi játékos” – mesélt
horvátországi élményeiről Szombati-Serfőző
Eszter. A kétszeres aranyérmes edző vasárnap
érkezett haza és az első útja a gyerekek edzésére vezetett, ahol mindenki az érmeket és a kupát szerette volna látni, Eszter ajándékokat is
kapott tanítványaitól.
„Azzal, hogy még versenyszerűen teniszezem,
az eredményeimmel is példát tudok mutatni a
gyerekeknek. A profi tenisz sok mindenre megtanított, amiből a fiataloknak is sok mindent
tovább tudok adni, és a Magyar Tenisz Szövetség is egyre több fontos szakmai feladattal bíz
meg. A következő megmérettetés a világbajnokság lesz augusztusban Portugáliában. Jövőre ilyenkor már az első tízben szeretnék lenni
a világranglistán, párosban, vegyes párosban
ez nagyon közel van, remélem, egyéniben is sikerül elérni ezt a célt” – tette hozzá SzombatiSerfőző Eszter.

´´
NÉGY GYORIVEL
STARTOL A VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

H

étvégén kezdődik Budapesten az
úszó-világbajnokság, amit eredetileg Japánban rendeztek volna. A
vizes vb-n négy versenyző képviseli a
győri színeket: Jakabos Zsuzsanna, Sebestyén Dalma, Szabó Szebasztián és
Szentes Bence. A Győr+ Televízió szerda
esti Konkrét című műsorának vendége
Sebestyén Dalma volt, aki a felkészülésről, a formájáról és várakozásairól is beszélt. A Győri Úszó SE kiválósága 2017ben már versenyzett hazai medencében,
így tudja, mi vár rá: telt ház, eufória és hihetetlen hangulat, ami szerinte biztosan
ad neki plusz erőt a 200 vegyes során.
„Egyéni csúcsot szeretnék úszni, ez mindig a legelső cél. Hogy ez mire lesz elég?
Majd meglátjuk, de nagyon bizakodó vagyok!” Szombattól tehát indul az úszóvilágbajnokság, szurkoljunk együtt a magyar és győri versenyzők sikeréért!
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Immáron négy évtized eltelt azóta, hogy a Rába ETO futballcsapatának játékosai Győr hőseivé váltak. A gárda látványos
játékkal, a „Mágus” becenevet kiérdemlő Verebes József
irányításával bajnoki címet nyert az élvonal 1981–82-es idényében. Ennek kapcsán a legendás együttes tagjai, a hozzájuk
közel álló személyek és a szurkolók elevenítik fel emlékeiket.

„VEREBES JÓZSEF JOBB EDZŐ VOLT,
MINT UDO LATTEK” 10.
rész

Kiemelt ajánlat: június 17—23.

Ajánlatainkat, álláshirdetésünket
a www.cbadelikat.hu
honlapunkon találják.

Hagyományos eljárással
készült füstölt szívsonka
Palcsó Zoltán Kft.

3299 Ft/kg
Füstölt hátsó csánk

1399 Ft/kg

Szerző: Pécskai István
Fotók: eto.hu

Fôtt csécsi paprikás szalonna
Palcsó Zoltán Kft.

A

79 esztendős Ferstl Vilmos fiatal kora óta a
klub törzsszurkolója. A győri MÁV-DAC-nál
nevelkedett, de az ETO ugyanannyira közel
áll a szívéhez, mint a nádorvárosi klub. Ferstl komoly
futballkarrier előtt állt, még a legendás Tichy Lajos, a
„nemzet bombázója” is azt mondta róla, hogy óriási
tehetség. 19 évesen azonban súlyos sérülést szenvedett, ami végül sajnos derékba törte a karrierjét.
„Miután megsérültem, egy győri fodrászüzletben
találkoztam Lang Jánossal, az ETO akkori elnökével.
Mondta, hogy próbálkozzam meg a játékkal a klubnál, de sajnos olyan mértékben sérült a lábam,
hogy a pályára már nem volt visszaút számomra”
– mesélte Ferstl Vilmos, aki évtizedekig ápolt közeli
barátságot Verebes Józseffel.

1499 Ft/kg
Mangalica tokaszalonna
J+T Hús Kft.

1799 Ft/kg
Ruszli 1 kg
Ferstl Vilmos ezer szállal kötődik az ETO-hoz

Tudtam, hogy a Rába partjára készül. Mondtam neki,
érdemes elvállalnia a feladatot, de úgy kell hozzáállnia, hogy bajnokcsapatot épít Győrben. Biztos voltam
benne, hogy sikeres lesz a klubnál. Úgy vélem, Verebes József jobb edző volt, mint a Bayern Münchent a
hetvenes és a nyolcvanas években irányító Udo Lattek” – magyarázta Ferstl Vilmos.
Hozzátette, évtizedeken át szoros üzleti kapcsolat kötötte a klubhoz. „Én üzemeltettem a Rába ETO csapatát kiszolgáló mosodát. Mi mostuk a játékosok szerelését a kilencvenes évek kezdetéig. Egészen különleges volt közvetlen közelről átélni a sikereket. Jó szívvel gondolok a klub nyolcvanas évekbeli aranycsapatára, az öt év alatt megszerzett két bajnoki aranyéremre, a két ezüstre és az egy bronzra. Minden
meccsen kint voltam, büszke vagyok rá, hogy az ETOcsalád tagjává válhattam” – tette hozzá Ferstl Vilmos.
Az egyik legnagyobb élménye a belga Standard
Liége elleni Bajnokcsapatok Európa-kupája párharc
volt. Az első mérkőzésen elszenvedett 5–0-ás vereség után a visszavágón a győri csapat csaknem
ledolgozta hátrányát.

Tichy Lajos hatalmas tehetségnek tartotta Ferstl Vilmost

A „Mágus” akkor is egyeztetett vele, mielőtt elvállalta
az ETO irányítását 1981-ben. „Felhívott, arra volt kíváncsi, mennyire ismerem a győri viszonyokat.

„Három–nullra nyertünk, de ha nincsenek a bennünket sújtó, komoly játékvezetői hibák, akkor sikerülhetett volna ledolgozni a hátrányt. A világ
egyik legjobb csapatával játszottunk, nagyon büszke voltam az ETO-ra. Szenzációs egyéniségek futballoztak a csapatban, megtiszteltetés, hogy egytől
egyik a barátomnak tekinthettem, tekinthetem
őket” – jegyezte meg Ferstl Vilmos.

799 Ft/kg
Magyar trappista sajt
szeletelt, 125 g, 3192 Ft/kg

399 Ft/db
CBA tejszínhabspray
285 g, 1400 Ft/kg

399 Ft/db
Maczkó Villányi
kékfrankos

12,5%-os, 0,75 l, 932 Ft/l

699 Ft/db
CBA és Príma üzleteinkbe felveszünk eladó, pénztáros, árufeltöltô munkakörbe kollégákat.
Hentes-eladó bruttó 500.000 Ft
elérhetô munkabér 8 órás munkakörben! Pályakezdôk, nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk részmunkaidősként. Jelentkezés helyben, az
üzletvezetônél vagy fényképes önéletrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail-címre várjuk.
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr-Ménfôcsanak, 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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