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Ahatáridőre két érvényes pályamunka érke-
zett, a fiatalok koncepciója hasonló volt:
sportolási lehetőségekkel, játszótérrel, pi-

henőpadokkal felszerelt és rengeteg növénnyel
beültetett parkot álmodtak meg. „Átnéztük a ter-
veket, és a zsűri úgy döntött, első helyezettet
nem hirdetünk, ezzel együtt pedig felemeljük a
kiosztott díjakat” – jelentette be Győr polgár-
mestere a hétfői eredményhirdetésen. Dr. Dézsi
Csaba András megköszönte a beérkezett pálya-
művek készítőinek munkáját és elmondta, a pá-
lyázatból mindenki profitál. „Egy az egyben

„Tervezd meg Te a Győr-Sziget városrészben található, Simor János püs-
pökről elnevezett teret” címmel hirdetett ötletpályázatot a győri önkor-
mányzat  a  Széchenyi István Egyetem épülettervezési tanszékének hall-
gatói számára. 

NÉPSZÁMLÁLÁS

TISZTELT 
GYŐRI
LAKOSOK!

Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala számlálóbizto-
sok jelentkezését várja a 2022.
október-november hónapokban
lebonyolítandó országos nép-
számlálásban való közreműkö-
désre.

A jelentkezési határidő: 
2022. augusztus 31.

A terepen történő adatgyűjtést a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
által biztosított, védett elektroni-
kai eszközzel (tablet)  kell végre-
hajtani október 17.  és  november
20. között. A számlálóbiztosi fel-
adatok ellátására a kiválasztást
követően elektronikus oktatási
rendszerben (e-learning) történő
egyéni felkészülés és sikeres online
vizsga letétele után köthető meg-
bízási szerződés.

A számlálóbiztosnak 
• legalább középfokú

végzettséggel, 
• helyismerettel,
• magabiztos számítógépes

ismerettel kell rendelkeznie, 
emellett

• megfelelő fizikai erőnlét, 
• jó fellépés és beszédkészség,

valamint
• kapcsolatteremtő képesség is

szükséges a feladat
elvégzéséhez.

A számlálóbiztosi feladatra je-
lentkezőnek a felkészüléshez  sa-
ját eszköz (PC, laptop, tablet
stb.) és internetelérhetőség szük-
séges, a folyamatos kapcsolat-
tartáshoz pedig mobiltelefon és
e-mail-cím megléte elengedhe-
tetlen. A számlálóbiztosok díja-
zásban részesülnek.

A jelentkezési idŐszakról, a díjté-
telekrŐl és a határidŐrŐl az alábbi
elérhetŐségeken lehet érdeklŐd-
ni: www.gyor.hu/nepszamlalas,
nepszamlalasgyor@gyor-ph.hu,
+36-96/500-415, +36-96/500-314.

TERVEK A SIMOR JÁNOS PÜSPÖK
TERE FELÚJÍTÁSÁRA 

egyik pályázat sem olyan, hogy meg kellene va-
lósítani, viszont mindegyik tervben vannak olyan
ötletek, gondolatok, részletek, amiket bele lehet
építeni egy majdani megvalósításba” – mondta
a városvezető. Szeles Szabolcs alpolgármester,
a terület önkormányzati képviselője az elmúlt
egy évtizedben sokat tett azért, hogy ez a park
szebbé váljon, de ő is úgy gondolja, megérdemel
egy modernebb, jobban átgondolt külsőt ez a
tér.  A két pályázat legjobb ötleteiből készítik
majd el a tér végleges tervét.

A pályázat második helyezettje Dimitrov Dóra és
Tóth Olivér munkája lett, a harmadik díjat pedig
Csepei Ferenc és Dugár Szabolcs nyerte el.

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Vig Norbert
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„Az egyik legfontosabb beruházás a Kuopio
parkban a parkolólemez megépítése és ehhez
kapcsolódóan a környék fejlesztése. Örömmel
mondhatom, hogy a Földes Gábor és a Kodály
Zoltán utcai parkolók egy része már elkészült
és használható. A parkolólemez építése pedig
látványos szakaszához érkezett, jövő év ele-
jén birtokba is vehetik azt a környéken élők” –
nyilatkozta Radnóti Ákos.    

JÓ ÜTEMBEN HALADNAK
AZ ADYVÁROSI FEJLESZTÉSEKSzerző: Kárpát Zsolt

Fotó: Marcali Gábor

Nyár közepén sincs leállás és
folyamatosan zajlanak az Ady-
városban megkezdett fejlesz-
tések – mondta el a Konkrét
című televíziós műsorunkban
Radnóti Ákos győri alpolgár-
mester és a körzet önkormány-
zati képviselője.  A városvezető
beszélt az elmúlt hetek spor tos
győri beruházásairól, és ki -
emelte, Magyarországon is
egyedülálló a közelmúltban
átadott görpark.

„Elképzelhető, hogy a város többi lakóövezeté-
ben is létrehozunk a jövőben hasonló parkoló-
lemezt, amelyről tudni kell, hogy hosszú előké-
szítést igényel. Az is célja a városvezetésnek,
hogy felmérje, hol lehet még parkolóhelyeket
kialakítani. Itt fontos szempont az is, hogy a
zöldterületek csak kismértékben sérüljenek.” 

A sportért is felelős alpolgármester a nemrég
átadott, Magyarországon egyedülálló gör-

parkról  azt mondta, hogy egyre inkább igény
van a tömegeket vonzó, nem túl drága spor -
tokra. Ezért Győrben a görpark mellett egy ke-
rékpáros-pumpapályát is átadtak. Az elmúlt
időszakban három kültéri fitneszparkot léte-
sítettek, és hamarosan a negyediket is átad-
ják. „Szeretnénk ezeket a fejlesztéseket is
folytatni, hiszen a győriek szívesen sportol-
nak, töltik mozgással szabadidejüket” – hang-
súlyozta Radnóti Ákos.

Szerző: Győr+
Fotó: Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

Az első helyezést a győri Fawaris csapat
(Varga Éva Eszter, Losonczi Dorina és Szabó
Nelli – Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási
Nyelvű Gimnázium) érte el. Ők egy napelem-
gomba tervével pályáztak, amely a városi
köztereken, buszmegállókban a megújuló
energia termelése mellett esővízgyűjtő, pá-
rásító, árnyékoló és légtisztító funkciót is el-
lát. Tervüknek köszönhetően 2042-re a zaj-
szennyezés és a szén-dioxid-kibocsátás
jócskán csökkenhet, a városlakók mentális
egészsége javul, továbbá új munkahelyek
jönnek létre.

A győri diákok az első fordulóra egy nap-
elemparkot terveztek, kidolgozták a keret-
történetet, elkészítették a makettet és fel-
töltötték az inspirációs anyagokat is, a 70

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem februárban hirdette meg a 7–10. osztályosok számára az Ugrás
a jövőbe kreatív alkotói pályázatát, arra biztatva a diákokat, hogy alakítsanak 2–5 fős csapatokat és
képzeljék el, milyen lesz a jövő, tervezzenek együtt tárgyat, tevékenységeket, szolgáltatásokat. 

NAPELEMGOMBA 
pályamunka elbírálása után a baksások a 10
csapatból álló döntőbe kerültek. A munka a
MOME mentoraival, Szentandrási Dóra épí-
tésszel és Günther Júlia építészhallgatóval
folytatódott. Az országos döntő előtt kér-

UGRÁS A JÖVŐBE

dőíves közvélemény-kutatást folytattak a
gyerekek, ezután szakmai konzultációt tar-
tottak Nagy-Szabó András mérnökkel, ta-
náraikkal, s ekkor a napelempark tervét át-
alakították egy napelemgombává. Álmuk az
volt, hogy létrehozzanak egy olyan nap-
elemszerkezetet, amely többfunkciós: lég-
tisztító, víztisztító, párásító, esővízgyűjtő,
ivóvíz-előállító, zöldenergia-létrehozó és
-tároló. A napelemgomba díszítőelem is le-
het, a városok bármely pontján, különböző
méretekben is elhelyezhető. 

A második fordulóra elkészült az új makett
tervrajza, logója, koncepciórajza. Az átala-
kult maketthez illeszkedő prezentációban a
diákok animációk segítségével mutatták be
a 2042-ben működő napelemgomba funk-
cióit és hangot adtak „zöldelkötelezettsé-
güknek” –  tájékoztatott Kurcsis Rafaella is-
kolai segítő, felkészítő tanár.
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Aparkolási beszélgetés ötlet-
gazdája, Borsi Róbert ezúttal
moderátorként debütált. Az

önkormányzati képviselő kérdésére
válaszolva a Győr-Szol vezérigazga-
tója elmondta:  „A díjtételek döntő
többsége 10 évesnél is régebbi, eze-
ket emeltük meg, de nem drasztikus
mértékben és nem a bevételek nö-
velése ezzel a legfőbb célunk, hanem
a forgási sebesség növelése. Vagyis
az, hogy a parkolójegy ára mindenkit
ösztönözzön a közösségi közlekedés
és a parkolóházak igénybevételére”
– fogalmazott Prédl Antal. A Győr-
Szol vezérigazgatója az új fizető -
zónákról kiemelte: a fizetőövezetek
kiterjesztésével például Nádor -

Győrben a felszíni parkolóhálózatban
található automaták átállítása a július
30–31-i hétvégén, a díjköteles idő-

szakon kívül megtörténik, így augusztus 1-
jétől már új tarifák szerint vásárolhatnak
jegyet az autósok. Az I-es övezetben 520 fo-
rint/óra, a II-es övezetben  440 forint/óra, a
III-as övezetben 320 forint/óra lesz a felszíni
parkolás díja. (Amennyiben valamelyik jegy-
kiadó automata az átállást követő egy-két
napban még a régi tarifák szerint működne,
a régi áron vásárolt jegyek természetesen
érvényesek az adott szakaszon.) A mobil-
parkolás díjai ezzel párhuzamosan, ugyan-
csak augusztus 1-jétől igazodnak a rende-
letben megállapított új tarifákhoz. 

A belvárosban, az I-es parkolási övezetben
nemcsak a tarifák, hanem a díjköteles idő-

Szerző: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor

PARKOLÁSI VÁLTOZÁSOK AUGUSZTUSTÓL
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése június 28-án elfogadta a helyi
parkolási rendelet módosítását. A felszíni fizetőparkoló-hálózatot is
üzemeltető Győr-Szol Zrt. ezzel kapcsolatban a következő, augusz-
tus 1-jétől érvényes változásokról tájékoztatja a közlekedőket.

A többi zónában nem változik a díjköteles
időszak, így a II-es övezetben hétfőtől pén-
tekig  8 és 18 óra között, szombaton 8 és 14
óra között, míg a III-as övezetben hétfőtől
péntekig 8 és 18 óra között szükséges par-
kolójegyet váltani.

Mivel a parkolási pótdíjak mértékét az adott
övezetben érvényes parkolási díjak határoz-
zák meg, augusztus 1-jétől a kiszabott pót-
díjak összege is emelkedik.

A közterületen lévő tájékoztató táblákon és
a jegykiadó automatákon augusztus 1-jétől
már az új díjak, pótdíjak, díjköteles idősza-
kok, övezeti besorolások lesznek láthatók. A
III-as parkolási övezetben a tájékoztató táb-
lákon feltűnik a III./A, III./B, III./C, III./D beso-
rolás is, ennek azonban december 31-ig
nincs szerepe. Az elfogadott rendeletmódo-
sítás értelmében 2023. január 1. után a be-
tűkkel jelzett területhatárokon belül lesznek
érvényesek a jövő évben kiadott bérletek, il-
letve megvásárolt parkolójegyek.

A parkolójegy-automaták augusztus 1-jétől már
nem fogadják el az ötforintos érméket. A parko-
lási rendelet változásai nem érintik a parkoló -
házak, mélygarázsok díjait, azok változatlanok.

szak is változik a korábbiakhoz képest. Tehát
az I-es övezetben augusztus 1-jétől hétfőtől
csütörtökig 8 és 18 óra között, pénteken és
szombaton 8 és 20 óra között kell fizetni a
parkolásért. 

A parkolási díjakról, pótdíjakról, övezetekről és egyéb tudnivalókról részletes információkat találhatnak a www.gyorszol.hu oldalon.

Júliustól többe kerül a parkolás Győrben, 2023 áprilisától pedig bővül a fizetőövezet több városrész-
ben is. A Győr+ Televízió új műsorral igyekszik bemutatni a legfőbb változásokat. Borsi Róbert ön-
kormányzati képviselő kezdeményezésére szakemberek külső helyszínen beszélgetnek és ismerte-
tik az új parkolási rendszert. 

városban szeretnék beterelni az
autósokat a parkolóházakba.  

Tanai Dávid, a Győr-Szol parkolási
üzletágának vezetője pedig azt
emelte ki, hogy az nem állapot,
hogy a parkolóházak fizetősek, mi-
közben környezetükben a felszíni
parkolás ingyenes. „Most jött el az
a pillanat, hogy bevezethetjük az új
díjtételeket és kibővíthetjük a fizető -
parkoló-zónákat, ezzel is a környé-
ken lakók parkolását szeretnénk
megkönnyíteni a jövőben.”

A beszélgetést a Győr Plusz Televí-
zió is műsorára tűzi, terveink sze-
rint augusztus elején három 10–15
perces részben mutatjuk be, ho-
gyan változik a parkolás Győrben.         

ÉRTHETŐEN AZ ÚJ RENDSZERROL  ´́

Tanai Dávid, Prédl Antal és Borsi Róbert

Szerző és fotó: Zombai-Kovács Ákos
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A GYŐR+ KÉRDEZ
A legendás Hajszán Gyulát, a 12. szá-
mú választókerület képviselőjét arról
kérdeztük, milyen szabadtéri sporto-
lási lehetőségek közül választhatnak
a körzetében élők, és arról is faggat-
tuk, milyen tervei vannak a sportos
fejlesztésekkel kapcsolatban.

Mindkét víztározó tó partján használ-
hatják a kültéri fitneszparkot a környé-
ken élők. Rekortán futópálya van a III. tó
körül, amit 15 éve létesítettünk, ezért
már felújításra szorul, de sajnos a jelen-
legi gazdasági helyzetben idén erre nem
jut forrás. A szabadhegyi iskola udvarán
található egy műfüves pálya, amit az in-
tézmény engedélyével lehet használni.     

A játszóterek fejlesztése is folyamatos
a körzetemben, februárban adtuk át a
nagyon modern Páva utcai felújított ját-
szóteret, új játékeszközöket, pihenőpa-
dokat, homokozót helyeztünk ki a mű-
füves burkolatra és körbe is kerítettük,
így még biztonságosabb lett a gyerekek
számára. Idén még megújítjuk a Szőnyi
Márton utcában, valamint a Zöld utcá-
ban a játszótereket, utóbbit bővítjük is új
játszóeszközökkel, padokkal.

Az egyik tervem, hogy az előbb említett
futópályát felújítjuk, a másik pedig a Lidl
melletti régi betonpálya rendbetétele.
Ezt sokáig extrém sportolók használták,
most azonban, hogy a napokban átad-
tuk az Orgona utca melletti területen
hazánk egyik legmodernebb görparkját,
felszabadult a terület. Szeretném a ké-
zilabdapályát rekortánnal boríttatni,
körbekeríteni és mobil kosárpalánkokat
kihelyezni. Sokak számára ez is kiváló
sportolási helyszín lehetne, de egyelőre
erre sincs fejlesztési forrás.

A KÉPVISELŐ VÁLASZOL

Afelújított útszakasz ünnepélyes át-
adása szerdán volt, ahol dr. Dézsi
Csaba András polgármester elmond-

ta, hogy a rendkívül forgalmas Reptéri út 2,5
éve még borzasztó állapotban volt, de az al-
polgármesterekkel, a helyi képviselővel és az
országgyűlési képviselőkkel összefogva az
út megújulhatott, és mellette kerékpárút is
épült. „Ami elkészült, az szépen rendben
van, szerintem ez egy jól sikerült projekt” –
fogalmazott a polgármester.  

Simon Róbert Balázs parlamenti képviselő ar-
ról tájékoztatott, hogy a TOP-program kere-
tében több közlekedésfejlesztési beruházás is
zajlik városunkban, ilyen az Ipar út, a Szigethy
Attila út megújítása, a Tatai úti csomópont és
a 81-es főút átalakítása is. „Lesznek hasonló
események a következő időszakban is, hiszen
a TOP-programból több beruházás is megva-
lósul” – emelte ki a politikus.

Hajtó Péter, a terület önkormányzati képvise-
lője pedig arról beszélt, Győr, Gyárváros életé -
ben nagyon fontos ez a beruházás, az elmúlt
két évben látványosan fejlődik a városrész.
Ilyen fejlesztés volt többek között az állatkert
bővítése, az Ipar út, a Reptéri út megújítása.
A képviselő bejelentette, hogy van fedezet
a likócsi játszótér felújítására is, így hama-
rosan nekilátnak a munkálatoknak. „Gyár-
város fejlődik, köszönöm mindenkinek a
munkáját” – hangsúlyozta a képviselő.

A Reptéri út Martin út és Hűtőház út közötti 1152  méteres szakasza
újult meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert európai uniós
támogatásnak köszönhetően. A „Munkaerő-mobilitás támogatása
Győrben” (Reptéri út, 2. ütem) projekt 659 millió forintba került.

ÁTADTÁK A MEGÚJULT REPTÉRI UTAT
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Vig Norbert

A felújított útszakaszon a 6–6,5 méteres
szélesség 7,5 méteres burkolati széles-
ségre bővült. A kivitelezés során az önkor-
mányzat figyelembe vette a közösségi
közlekedés szempontjait is, illetve a teher-
forgalom számára leállósáv, közterületi
parkolási lehetőség épült ki. A felújított pá-
lyatest mellett megtörtént a szikkasztó
rendszerű, illetve zárt csapadékvíz-elveze-
tés kialakítása.

Az útfelújítással egységes koncepcióban ke-
zelve az önkormányzat egy másik európai
uniós támogatással a „Kerékpáros közleke-
dési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás -
fejlesztés Győrben” című projekt keretében
építette meg a Reptéri út mellett futó kerék-
párutat, mely a gyalogosok számára is biz-
tonságos közlekedést jelent. Ez a beruházás
bruttó 260 millió 360 ezer forintba került. Az
útburkolat-felújítás, a kerékpárút építése, a
csapadékvíz elvezetése mellett a közvilágí-
tás is megújult a szakaszon.
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Azsiráfok régen még egész Afriká-
ban megtalálhatóak voltak,  ám
sajnos területük jelentős mérték-

ben lecsökkent. Többek között azért, mi-
vel a húsuk és a bőrük egyaránt kelendő.
A győri állatkertben azonban a zsiráfok
teljes nyugalomban élnek egymás mel-
lett, és nap mint nap várják a látogatókat
egy kis zoocsemege reményében. 

De hogyan különböztethetjük meg őket
egymástól? A probléma megoldása egé-
szen egyszerű, hiszen, ha alaposan meg-
figyeljük őket, láthatjuk, hogy foltjaik
egyedenként különbözőek. Nincs két egy-
forma zsiráf, ahogy nincs két egyforma

BEMUTATKOZIK AZ ÁLLATKERT HÁROM ZSIRÁFJA: 

JASPER, FOKKE ÉS SOLONGO

A zsiráfbikák együtt töltik mindennapjaikat egy nagy kifutóban, ahol
immár más állatok társaságát is élvezhetik, akár a szabad természetben.
Ezek az állatok társas lények, így nem szeretik, ha egyedül vannak. 

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

emberi ujjlenyomat sem. Jöjjön el a Xan-
tus János Állatkertbe és nézze meg őket
a saját szemével! 

A zsiráfházban még arra is lehetősége
nyílik, hogy fejmagasságba kerüljön So-
longóval és társaival. Látogasson el a
győri állatkertbe és ismerje meg köze-
lebbről az itt lakó állatokat! 

Tapizoo részlegünkben régi zsiráfkoponyát
és -nyakcsigolyát is tanulmányozhatnak az
érdeklődők. A gyorsabb bejutás érdekében,
vásárolják meg jegyüket elővételben! (x)

Zsiráflesre fel! Vár a vakációzoo az állatkertben. 

Radnóti Ákos alpolgármester, a terület
önkormányzati képviselője az ese-
ményt beharangozó keddi sajtótájé-

koztatón elmondta, immár nyolcadik alka-
lommal szervezi meg az Adyvárosi Tópartyt,
amelynek része a Szenes Iván Emlékest. A
programot idén is Szenes Andreával, az est
műsorvezetőjével közösen úgy állították
össze, hogy az méltó megemlékezés legyen
Magyarország legtöbbet játszott dalszerző-
jéhez.  „A koncertekre a korábbi táncdalfesz-
tiválos sztárok – mint az Apostol együttes
vagy Zalatnay Sarolta – mellett fiatal tehet-
séget is elhívunk, hogy megmutassuk, Sze-
nes Iván dalai minden generáció számára
népszerűek és ismertek. Így esett a válasz-
tás ezúttal Binhkyre” – hangsúlyozta Rad-
nóti Ákos.

SZTÁRFELLÉPŐK ADYVÁROSBAN

CSALÁDI NAP A TÓPARTON
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Többek között Zalatnay Sarolta, Nyári Károly, Bodrogi Gyula és Kocsis Tibor is fellép szombaton Ady-
városban a Szenes Iván Emlékesten. A családi napon ingyenes programokkal várnak kicsiket és na-
gyokat egyaránt.

Binhky hat évvel ezelőtt az egyik tehetség-
kutató műsorban tűnt fel, azóta népszerű
előadó lett. „Óriási megtiszteltetés, hogy
felléphetek egy Szenes Iván-emlékkoncer-
ten. Fiatal korom ellenére én is ismerem a
slágereit, örülök, hogy közülük Győrben el -
énekelhetem a »Ha legközelebb látlak« és a
»Nem csak a 20 éveseké a világ« című da-
lokat” – mondta Binhky a sajtótájékoztatón.
Az idei programról szólva az alpolgármester
ismertette, hogy a hagyományokhoz híven
ezúttal is a Téti Fúvószenekar ébreszti az
adyvárosiakat, majd Kovácsovics Fruzsina
várja a gyermekeket koncertjére. A nap fo-
lyamán ingyenesen kisvasutazhatnak, ugrá-
lóvárazhatnak, omnibuszozhatnak a csalá-
dok. 17 órakor a Takáts Tamás Blues Band
lép a Szenes Iván parkban felállított szín-
padra, majd dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester és Radnóti Ákos alpolgármester kö-
szöntőjét követően 19 órakor kezdődik a két

és fél órásra tervezett emlékkoncert. Ezen
fellép az Apostol együttes, Nyári Károly és
lánya, Nyári Aliz, Binhky, Bodrogi Gyula és
unokája, Bodrogi Enikő, Voith Ági, Zalatnay
Sarolta, Kocsis Tibor és Opitz Barbi.    
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Facebook, honlap, Instagram és a frissesség
Dr. Bánhalmi Bálint az egyetem elvégzése
után, a jogi tudására is alapozva kezdte meg
a közösségi média és online hirdetések ta-
nulását. Az elmúlt években, mint a Patent
fia talítási programjának résztvevője, azon
dolgozott, hogy a céges kommunikáció és az
arculati elemek még inkább tükrözzék a leg-
frissebb trendeket.  „A Patent Távfelügyelet
által nyújtott szolgáltatások, a diszpécser-
központ, a technikai eszközök, melyeket
munkatársaink szerelnek, egyre inkább az
űrtechnikát idézik. Egyértelmű, hogy nekünk
a kommunikációval nem követni, hanem
megelőzni kell ezt a fejlődést minimum egy
lépéssel. Ez azt jelenti, hogy amikor egy po-
tenciális ügyfél ellátogat a honlapunkra,
megnézi a Facebook-oldalunkat, az Instag-
ramunkat, azonnal megláthatja, a biztonsá-
gos élethez mire van szüksége. Láthatja az
eszközöket, a szolgáltatás pontos leírását.
Mi vagyunk az egyetlen vagyonvédelmi cég,
amelyik például „berepülést biztosít” az ösz-
szes irodaházába a honlapjára látogatónak.
Ezzel, figyelve más vagyonvédelmi cégek
honlapját, elmondható, minimum három lé-
péssel járunk előttük.”

Négy háromszög, amit mindenki ismer
A fiatal marketingszakember elmondta, a
Patent életében a modernizálás nem pusz-
tán gazdasági kérdés. A cég megalapítása
óta arra törekszik, hogy állandóan fejlesszen,
innováljon, növekedjen. „Kutatjuk a piacot,
kutatjuk az új termékeket, lehetőségeket,
melyeket felhasználhatunk. Így találtuk
meg az okos otthoni vagyonvédelmi esz-
közparkot az AJAX-rendszereket. Okoste-
lefonról üzemeltethető, ellenőrizhető. Nem
véletlen, hogy a saját ügyfélapplikációt is
fejlesztettük.”

A myPatent nagy siker az ügyfelek körében.
Aki letöltötte, máris használni kezdi. „Napról
napra egyre bővebb az a szolgáltatási kíná-

PATENT-FIATALÍTÁS: ÚJ GENERÁCIÓS VAGYONBIZTONSÁG AZ ÜGYFELEK SZOLGÁLATÁBAN

MYPATENT, HÁROM LÉPÉSSEL
A KONKURENCIA ELŐTT
A Patent-cégcsoport ügyfélapplikációját egy éve használhatják fizetésre, dokumentumok legyűjtésére,
adatok ellenőrzésére, beküldésére a cég ügyfelei. A myPatent az egyik legkiforrottabb és leginkább
ügyfélbarát applikáció, amelyet Magyarországon távfelügyelettel rendelkező magánszemélyek és vál-
lalkozások használhatnak. Az app kifejlesztésében és beüzemelésében is oroszlánrészt vállalt Dr. Bánhalmi
Bálint, a cégcsoport fiatalítási programjának résztvevője, marketingterületért felelős projektvezető.
A szakemberrel arról is beszélgettünk, miért kell a marketing- és kommunikációs területen minimum
három lépéssel a konkurencia előtt lenni. 

lat, amelyet a Different szoftverfejlesztő
céggel közösen kifejlesztett applikációnk
nyújtani tud. A megújult honlapunkkal
együtt Magyarország legmodernebb digitá-
lis kommunikációs felületeinek mondhatjuk
őket, ami a vagyonvédelmet illeti.” 

A Patent figyel arra, hogy bármilyen terüle-
ten jelenik meg, akik csak egy pillantást vet-
nek munkaruhájukra, autóikra vagy honlap-
jukra, jól tudják, hogy a BIZTONSÁG MINŐ-
SÉGÉT látják.

„A közvélemény-kutatásokból kiderül, hogy
nemcsak a legnagyobb, de a legismertebb va-
gyonvédelmi vállalkozás is vagyunk. Most már
eljutottunk oda, hogy elég csak megmutatni a
Patent-háromszögeket, bármiféle leírás nél-
kül felismerik, hogy ez a Patent logója.”

Fiatalok a cégvezetésben
Dr. Bánhalmi Bálint elhivatott abban, hogy egy
olyan nagy múltú cégben dolgozzon, mint a
Patent. Mint meséli, a fiatalítási programban
egyre többen vesznek részt, és megújulva vi-
szik tovább a tradicionális Patent-értékeket.
„A megújulásra szükség van, leginkább talán
pont a marketing, a kommunikáció területén.
Ahogy szükség van arra is, hogy állandóan ta-
nuljunk, kooperáljunk, fejlődjünk annak érde-
kében, hogy még nagyobb biztonságot nyújt-
hassunk ügyfeleinknek.” (x)

Dr. Bánhalmi Bálint marketing-projektmenedzser,
kezében a myPatent-applikációt bemutató telefonnal.

A BIZTONSÁG MINŐSÉGE
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Tokajban született és nevelke-
dett. Az ottani művésztelepet
alapító festő-tanár megenged-

te, hogy kis tanítványai bejárjanak a
műtermébe. Az alig tízéves kislány
már ekkor rézkarcot, linómetszetet
csinálhatott. Édesanyja egyszer Pest-
ről hozott neki egy pasztellkészletet,
amiből még mindig vannak pici mor-
zsák. Ez annyira felvillanyozta, hogy
készített egy önarcképet. Tanára azt
szerette volna, ha rajz szakra jelent-
kezik. Ő azonban másképp döntött és
elvégezte a Budapesti Műszaki Egye-
temet. Itt ismerte meg leendő társát,
dr. Koren Csabát, akivel idén az 50.
házassági évfordulójukra készülnek.
Hihetetlennek tűnik, de e fél évszázad
alatt sosem veszekedtek, Edit szerint
a titok a türelemben és az elfogadás-
ban rejlik. 

Fiatal építőmérnökként Pesten kezd-
tek dolgozni. Aztán megszülettek a
gyerekek és a fővárosi kicsiny lakás
szűk lett a családnak. A legjobbkor ér-
kezett a hír, hogy a Széchenyi-egye-
tem elődje, a Közlekedési és Távköz-
lési Műszaki Főiskola oktatókat keres.
Így kerültek Győrbe, ahol nemcsak a
férj kapott katedrát, hanem a feleség
is. Nagyon szerette a diákokat, s ez
kölcsönös volt. A régi tanítványok né-
melyike azóta nagymama lett, de
minden évben összejön az évfolyam
és a találkozókról kedves tanárnőjük
sem hiányozhat. Koren Edit először a
vasútépítési tanszéken oktatott, köz-
ben egyetemi doktorátust szerzett.
Aztán az országban elsőként Győrben
elindult a környezetmérnök szak. Az
alakuló önálló tanszékhez munkatár-
sakat kerestek, ő pedig rövid töpren-
gés után igent mondott. Nem bánta

Először is cseréljük LED-izzókra a régi halogéneket, eh-
hez a győri önkormányzat segítséget fog nyújtani. Arra
is figyeljünk, hogy ne hagyjuk készenléti állapotban az
elektromos árammal működő tárgyainkat, mert a ház-
tartási eszközök „standby” üzemmódban is fogyaszta-
nak. Ilyen például a tévé kis készenléti fénye vagy a víz-
forraló. Érdemes azokat a berendezéseket közös, gomb-
nyomással lekapcsolható elosztóra tenni, amelyeket ál-
talában együtt és nem egész nap használunk, mint a
számítógép, a nyomtató, az egér és a hangszórók. 

Hűtőszekrény: ne percenként nyitogassuk az ajtaját
és rendszeresen olvasszuk le. A mélyhűtőnél arra is
figyeljünk, hogy minél kevesebb benne az étel, annál
több energiát fordít a hűtésre. A fagyasztóban az
ideá lis hőmérséklet –18 Celsius-fok, míg a hűtőszek-
rényben 2–4 Celsius-fok. 
Mosógép: amennyiben van rövid program a gépün-
kön, használjuk azt, kerüljük a magas hőmérsékletet
és töltsük tele ruhával a dobot. 
Mosogatógép: ha még nincs, érdemes beszerezni,
mert jóval több kiadással jár a kézi mosogatás,
amelynek során rengeteg vizet és energiát pazaro-
lunk el. A mosogatógépet csak akkor indítsuk el, ha
telepakoltuk.
Klíma: akkor kapcsoljuk be, ha otthon vagyunk és
tényleg nagyon meleg van, reggel és este inkább
nyissunk ki minden ablakot. Évente legalább egyszer
ellenőriztessük a berendezést, tisztítsuk ki!

Egy kis odafigyeléssel spórolhatunk 
a villanyszámlán. Ehhez azonban változ-
tatnunk kell a berögzött szokásainkon.

TRÜKKÖK
A SPÓROLÁSRA

FŐZŐTANFOLYAM UNOKÁKNAK

A SZÍNEK SZEREL

A mérnök
tív lelket
egy éves
adhatta á

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

meg, újabb szép időszak kezdődött az
életében, ami egy környezettudomá-
nyi doktorátusban teljesedett ki.

Lánya német–spanyol szakos tanár,
fia közgazdász. Öt unokája tizenegy
és tizennyolc év közötti. Anyai-nagy-
anyai szíve mindegyikükre mérhetet-
lenül büszke és ajándékként tekint a
velük tölthető időre, amit igyekszik
maximálisan kihasználni. Kiskorukban
ősembertábort szervezett nekik győr -
újbaráti kertjében, de volt olyan is,
amikor a kukákat pingálták tele színes
virágokkal és pillangókkal. Tavaly a la-
kásban nagymama-főzőiskolát szer-
vezett az unokáknak, amire mind-
egyikük eljött és lelkesen végig főz-
ték-sütötték az előre megtervezett
heti étrendet. A bírálóbizottság a szü-
lőpárokból állt, akik egymás közt be-
osztották a napokat, és a szépen
megterített ebédlőasztalnál – annak
rendje és módja szerint – pontozással
értékelték a gyerekek főztjét. A mun-
ka után délutánonként dunai hajóká-
zással vagy lipóti fürdőzéssel pihen-
ték ki a fáradalmakat. Idén az egyik
unoka kérésére kreatív hetet szervez
augusztusban. Szabadon választhat-
nak kötés, horgolás, selyemfestés,
nemezelés, varrás és természetesen
a festés közül. Mert Koren Edit mind-
egyikhez ért, sőt, ha szükség van rá,

A TÖKÉLETES
KIKAPCSOLÓDÁST
A FESTÉS JELENTI
SZÁMÁRA

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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Jaj, de nem szeretek magamnak főzni! – halljuk
sokszor az egyedülálló és idős emberek panaszát.
Pedig a meleg ételre szükségünk van, hiszen a ku-
tatások azt bizonyítják, hogy szervezetünk több
kalóriát tud hasznosítani belőle, mint a nyers
kosztból. No és az ízélmény sem hasonlítható ösz-
sze a nyers étrendével.

Ám valóban nem kellemes mindennap egy sze-
mélyre főzni. Megoldás lehet, ha hetente két-há-
rom alkalommal készítjük el meleg ételeinket, de
ha van fagyasztónk, akár egy hétre előre is elintéz-
hetjük az ebédkészítést. 

Sőt, bátran belevághatunk valami egészen újsze-
rűbe. Távol élő ismerősöm mesélte, hogy náluk ki-
zárólag idősek élnek a többemeletes házban. A
mindennapi főzőcskézést és az egyedüllétet meg-
unva, érdekes megoldást találtak. Öten összefog-
tak, felosztották egymás között a hétköznapokat
és megbeszélték, hogy mikor ki főz. Némi vita ki-
alakult ugyan az étrend megtervezésénél és a
költségvetés elkészítésénél, de aztán megegyez-
tek. A hétvégeket szabadon hagyták a gyerekek,
unokák látogatása miatt. Bár eleinte nem nagyon
bíztak benne, hogy a módszerük tartós lehet, ma
már zökkenőmentesen működik. Általában kis
edényekben hazaviszik a soros szomszédtól saját
adagjukat, de többször előfordul, hogy egyikük-
nél-másikuknál közösen fogyasztják el a házi
kosztot. Ilyenkor nem sietnek sehová, ebéd után
kávéznak, beszélgetnek, olykor a kártya is előke-
rül. Így nemcsak a finom ebédet biztosítják ma-
guknak, hanem már az egyedüllét sem nyomaszt-
ja őket. Most egy frissen megözvegyült férfi csat-
lakozott hozzájuk. Ő ugyan főzni nem tud, de szí-
vesen eljár a piacra és a boltba.

EGYÜTT KÖNNYEBB

MELEG ÉTEL
MINDEN NAPRA

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: shutterstock.com/Inside Creative House

LMESE

ki precizitás és a dupla műszaki doktorátus érzékeny, krea -
t rejt. Bár a színek már gyermekként elbűvölték és tizen-
s korától fest, az élet úgy hozta, hogy csak nyugdíjasként
át magát a művészi alkotásnak. Dr. Koren Editnél jártunk.

szívesen fodrászkodik is. Ám a töké-
letes kikapcsolódást a festés jelenti
számára.    

„A festést sohasem engedtem el,
mindig bennem volt. Nem fájó hiány-
ként, inkább orvosságként. Ma is így
hat rám. Ha leülök a vászon elé, meg-
szűnik számomra a világ, ilyenkor azt
sem hallom meg, ha szólnak hozzám.
Pasztell és akvarell volt a kedves

technikám, de tizenkét éve már olajjal
is festek. Ez egy teljesen más világ,
nemcsak a technika miatt, hanem
másfajta gondolkodást is kíván. Ab-
ból tudok jó képet készíteni, amihez
személyes kötődésem van. A színek
és a fények ábrázolása, valamint örök
kedvencem, a víz segít elmondani

mindent a világról. Szeretem a he-
gyeket és a sziklákat, az utazásokat.
Egyszer a férjemet kísértem el Thai-
földre, aki az ottani egyetemen volt
vendégelőadó. Fantasztikus élmé-
nyek voltak, szépséges helyeken jár-
tunk, több kép született erről az idő-
ről. Most hat, félbehagyott képem
várja a folytatást. Itthon annyi min-
den más van, ami eltereli a figyel-
mem, ezért is szeretek a Barabás-

festőkörbe járni, amelynek 2011 óta
vagyok a tagja. Barabás László tanár
úr érzékletes tanítása, biztatása, sze-
líd kritikái és visszafogott humora
létrehozott egy jóindulatú, összetar-
tó, családias közösséget, és kialakí-
tott egy olyan műtermi hangulatot,
ahol öröm a közös festés.”
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A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. 158 szelektív szigetet üzemeltet
Győrben, ahol összesen 372 darab mű-
anyaggyűjtő edény van. Ezekből az edé-
nyekből háromfélével találkozhatunk.  

A hagyományos kocka alakú, kerekes, 1100
literes gyűjtőkből már egyre kevesebb van,
cseréjüket indokolja, hogy kicsi az űrtartal-
muk. Növekszik az 1500 és 2500 literes, ha-
rang alakú gyűjtőedények száma, mert a
használathoz alakított bedobónyílás és a na-
gyobb térfogat kedvezőbb a használóknak és
az ürítést végzőknek egyaránt. A leghatéko-
nyabbak és a leggazdaságosabbak a  süly-
lyesztett szelektív szigetek. Itt a tárolókapa-
citás a föld alá van rejtve, így a felszínen csak
a bedobónyílás látszik. A talajban kiépített
tárolókapacitás akár 5000 liter is lehet, ami
elegendő lakótelepek kiszolgálására is. 

A Győr-Szol Zrt. értesíti a tisztelt fo-
gyasztókat, hogy karbantartási mun-
kálatok miatt a melegvíz-szolgáltatás
augusztus 2-án hajnali 3 órától 20
óráig Győr egész területén szünetel. A
szolgáltató kéri a fogyasztók szíves
megértését!

SZÜNETEL 
A MELEGVÍZ-SZOLGÁLTATÁS

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend.

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

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

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

Feltétel: szakirányú végzettség; hasonló munkakör-
ben szerzett tapasztalat; magabiztos, határozott,
döntésképes, önálló munkavégzésre képes személy;
B kategóriás jogosítvány és vezetési rutin. Előnyt je-
lent: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló ké-
pesítés; villámvédelmi felülvizsgáló képesítés; E.ON
regisztrált szerelő. Amit kínálunk: 8 órás munka-
idő; hosszú távú munkalehetőség; versenyképes fizetés;
béren kívüli juttatás; szakmai képzések támogatása.

Foglalkoztatás jellege: 4 vagy 6 órás munkaidő,
irodai takarítás.

GÉPJÁRMUVEZETO

GÉPI PARKGONDOZÓ

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ,
GÉPI ÚTTISZTÍTÓ,
KÉZI PARKGONDOZÓ

ASZTALOS, KOMUVES, ÁCS,
CSOSZERELO

VILLANYSZERELO-MUVEZETO

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNO

´́ ´́

´́ ´́
´́ ´́

´́ ´́ ´́

´́

A nyári melegben sok folyadékra van szükségünk, így nagyobb
mennyiségben vásárolunk műanyag csomagolású hűsítő italokat
is. Fontos odafigyelni, hogy ezeket a PET-palackokat szelektíven
gyűjtsük, amivel nemcsak a környezetünket védjük, hanem új ter-
mékek is készülhetnek belőlük.  

HŐSÉGBEN IS SZELEKTÁLJUNK!
Szöveg: GYHG
Fotó: Marcali Gábor

A szolgáltató javasolja, hogy a PET-palackokat
„tapossuk laposra”, így otthon és a gyűjtőben is
kevesebb helyet foglalnak. Érdemes tudni,
hogy a szelektíven gyűjtött palackokból újra
termék lesz, ezért fontos, hogy a hulladékfajták
ne keveredjenek. A rendszert üzemeltető GYHG
a műanya g gyűjtő edényeket naponta üríti, a
szigeteket naponta takarítja. A szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetek használatában segítséget
nyújt a Hulladék112 mobiltelefonos applikáció. 

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Fő-
építészi Osztály bemutatja Győr Megyei Jogú Város 1/2006.
(01. 25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének

egyszerűsített eljárásban történő módosítását
TSZTM 2022-006, SZTM 2022-006 Győr–Győrszent -
iván, 03822, 03823, 03824 és 03867 számú övezetek
szabályozásának módosítása (NGKPGipz)
a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfo-
gadásának rendjéről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.
15.) Korm.-rendelet 68. § szerint, 

valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyűlésének a településkép védelméről szóló 1/2018.
(I. 26.) önkormányzati rendelet módosítását
a 22. §-ban szabályozott a településkép szem-
pontjából meghatározó területek lehatárolását
tartalmazó  4. melléklet 10. pontjában szereplő
IX. városterület településképi karaktervizsgálati
térkép módosítása
a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfoga-
dásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sa-
játos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII. 15.)
Korm.-rendelet 62. § és 65. § szerint.

LAKOSSÁGI FÓRUM
Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében
a Főépítészi Osztály lakossági fórum keretében be-
mutatja a módosítások előzetes tájékoztató jellegű
anyagait.

A lakossági fórum időpontja: 
2022. augusztus 5. (péntek), de. 10.00 óra
A lakossági fórum helyszíne:
GYMJV Polgármesteri Hivatala, díszterem
A lakossági fórum tárgya:
fenti közleményben megjelölt módosítási eljárások.

A módosítási anyagok megtekinthetők: 2022. július 26-
tól a város internetes oldalán: https://gyor.hu/ varos-

haza/rendezesi-terv/ partnerségi egyeztetés címszó alatt.
A tervek tájékoztató anyagai megtekinthetők: 2022. jú-
lius 26-tól 2022. augusztus 12-ig. A megjelenés napjától
javaslatok, észrevételek írásban tehetőek, a kitöltött és
aláírt adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történő
eljuttatásával. Postacím: Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala, 9021 Győr, Városház tér 1. E-mail-cím:
partnerseg@gyor-ph.hu

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város
internetes oldalán a https://gyor.hu/varoshaza/rendeze-
si-terv/partnerségi egyeztetés alatt „A partnerségi egyez-
tetés általános tudnivalói” címszóban foglaltakat meg-
ismerni szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és
magatartási szabályok tekintetében).
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ÁLLÁSHIRDETÉS

A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Igazga-
tósága felvételt hirdet az alábbi munka-
kör betöltésére:

munkakör betöltésére!

Feltétel: minimum középfokú végzettség, B kate-
góriás jogosítvány, saját gépjármű.

Előnyt jelent: szakirányú végzettség, közüzemi
szolgáltatásokban való jártasság.

Feladatkör: kapcsolattartás és ügyintézés közüzemi
szolgáltatókkal, energiaszámlák ellenőrzése,
energiafogyasztások monitorozása, helyszíni bejá-
rások, energiatakarékossági javaslatok, elemzések
készítése.

Foglalkoztatás jellege: 8 órás, egy műszakos.

Munkavégzés helye: Győr

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

ENERGETIKAI 
ÜGYINTÉZÓ́

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

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• DIETETIKUS
munkakörben.

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

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

www.eeszi.hu

Mit kell ehhez tennie? Regisztráljon
az ugyfelszolgalat.pannon-viz.hu
oldalon, amit a www.pannon-

viz.hu honlapunkon át is elérhet vagy az
okostelefonjára letöltött „Pannon-Víz” nevű
applikáción keresztül is végrehajthat. A re-
gisztrációt követően először állítsa be pro-
filját, valamint sablonként elmentheti mérő-
jének adatait, így azt a következő lejelentés-
nél már nem kell újra megadnia, ezzel is időt
spórolhat meg magának. A digitális felület
további előnye, hogy mérőóraállásához
fényképet is csatolhat és egyszerre akár
több óra adatát is intézheti, valamint a leje-
lentéseket bármikor könnyedén vissza is
nézheti. Az alkalmazás használatával nem-
csak mérőóraállásának ügykezelését köny-
nyítheti meg, hanem egyéb szolgáltatásokat
is igénybe vehet rajta keresztül. Kezdemé-
nyezhet további ügyfélszolgálati ügyinté-
zést, többek között módosíthatja átlagfo-

Ma már sokkal egyszerűbben, kevesebb idő- és energiaráfordí-
tással tudja mérőórájának állását lejelenteni a Pannon-Víz Zrt.-
nél, mint korábban. A modern technikának köszönhetően mérő -
óraállását ma már sokkal rugalmasabb, gyorsabb és környezetba-
rát módon jelentheti le társágunknál, csökkentve ezzel a papírfel-
használást és a forgalomterhelést. Intézze el ügyeit bárhol, bár-
mikor weboldalunkon vagy telefonos applikációnkon keresztül! 

GYORS ÉS KÉNYELMES
ÜGYINTÉZÉS A PANNON-VÍZ ZRT.-NÉL

Szöveg és kép: Pannon-Víz Zrt. gyasztását vagy fizetési módját, de elküld-
heti számlájával, mérőóraállásával és
egyéb műszaki hibával kapcsolatos rekla-
mációját is, kérhet időpontot ügyfélszolgá-
latunkra, felveheti velünk a kapcsolatot
adatváltozással, számlázással, behajtással,
leolvasással és mérőcserével kapcsolatos
ügyeivel is, valamint tájékoztatást  kérhet
ezekkel kapcsolatban. 

Digitális felületeinken az ügyintézés mellett
értesülhet aktuális híreinkről is!

Akik nem tudják igénybe venni elektronikus
szolgáltatásunkat, azok számára továbbra is
lehetőség van telefonon keresztül lejelente-
ni mérőórájuk állását a 96/522-630-as te-
lefonszámon.

Ezekkel a modern megoldásokkal nemcsak
időt és energiát, de akár utazásának költsé-
geit is megtakaríthatja. Váltson digitális ügy-
intézésre, hogy még több szabadideje ma-
radjon az igazán fontos dolgokra!
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• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.*

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft. • Telefonszám: 96/506-978, 96/506-979

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

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK,
hosszú távra KIADÓK.

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

GÉPKOCSIVEZETÔ

Jelentkezés: munkaugy@gyhg.hu Az e-mail tárgyában tüntesse fel: gépkocsivezető!

munkatársat keres hulladék-
szállító gépjármű vezetésére

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Túlórázási lehetőség, havonta

elszámolva
• Vasárnapi és ünnepnapi pótlék
• Nappali munkavégzés

Munkavégzés helye: 
• Győr, Külső Fehérvári út 1.

Feltétel:
• nyolcosztályos általános iskolai végzettség
• C kategóriás jogosítvány
• PÁV II. vagy PÁV III.
• GKI-kártya
• Digitális tachográfkártya

Előny: 
• Járműre szerelt darukezelői végzettség
• Konténeremelői végzettség

LŐGYAKORLAT
A Magyar Honvédség 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred 
augusztus 1., 2., 3., 10., 16., 24., 29., 30., 31.
napján 8 és 17 óra között éleslövészetet
tart a győrszent iváni katonai lőtéren.

A területre a lövészet idején belépni
és ott tartózkodni szigorúan tilos 
és életveszélyes!  
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Új vezetőedzővel vág neki
az új idénynek az Agro -
feed ETO-UNI Győr NBI/B-s

férfi kézilabdacsapata. Bencze
József NB I-es tapasztalattal is
rendelkezik, legutóbb az élvo-
naltól búcsúzó  Kecskeméti TE
együttesét vezette. Korábbi csa-
pata friss feljutóként kezdte
meg NB I-es szereplését, ám vé-
gül kiesett. Bencze József mun-
káját Kovácsovics László másod -
edző, Horváth János videóelem-
ző, Vitéz Márton erőnléti edző és
Somogyi Ádám kapusedző fog-
ják segíteni.

„Az előző szezonban jó úton in-
dult el a csapat és ezt szeret-

ÚJ VEZETOEDZOVEL ERŐSÍTETTEK A FÉRFI KÉZISEK
ném folytatni az edzői stábbal
közösen. Remélem, hogy kicsit
frissíteni tudunk a védekezé-
sünkön, de ehhez természete-
sen idő kell. Azt tudom garan-
tálni, hogy sokat fogunk dolgoz-
ni, hiszen én olyan edző vagyok,
aki a munkában és a fegyelem-
ben hisz. Biztos vagyok benne,
hogy rengeteget fejlődünk. Na-
gyon sok csapatnak szeretnénk
megkeseríteni az életét hazai
pályán, az idegenbeli mérkőzé-
sekről pedig boldogan utaznánk
haza” – mondta Bencze József,
aki arról is beszélt, hogy egy fia -
tal csapat mindig a győzelmek-
ből tud építkezni, előrelépni, eh-
hez persze szükséges, hogy

olyan remek közösség dolgoz-
zon együtt, mint amilyen az
ETO-nál is van.

„Ez az összetartás kell ahhoz,
hogy egymást tudják felhúzni a
játékosok arra a szintre, ami
ahhoz kell, hogy sikeresek le-
gyünk. Én bízom benne, hogy
kőkemény munkával elérjük a
célunkat” – tette hozzá Bencze
József. 

A csapat az első találkozáson
közös focival indította az ala-
pozást, amely kedden indult
be igazán a kemény munká-
val. A bajnokság szeptember
első hétvégéjén indul, amikor
az első fordulóban a BFKA-
Veszprém csapatát látja ven-
dégül az Agrofeed ETO-UNI
Győr.

´́ ´́

A szakmai stáb átalakult: az új idényben
már Tímár Krisztián irányítja a csapatot, pá-
lyaedzőként pedig Bognár Zsolt és Szalai
Tamás segíti a munkáját. A klub igyekezett

Készen áll az ETO FC labdarúgócsapata az új szezonra. A zöld-fehér gárda vasárnap 19 órakor a Nyír -
egyháza elleni hazai találkozóval kezdi meg a szereplését az NB II 2022–23-as kiírásában. A klub -
vezetők a szurkolókhoz hasonlóan bíznak benne, hogy az együttes jobban szerepel majd, mint az
előző idényben, amikor hetedikként zárt.

ETO FC: RAJT AZ NB II-BEN

Szerző: Pécskai István
Fotó: Marcali Gábor

megerősíteni a keretet: a kapuba érkezett
az egyszeres válogatott Kovácsik Ádám, a
mezőnyben pedig Babati Benjamin, Bencze
Márk, Papp Milán, Borsos Filip, Kiss Balázs,
Csinger Márk, Szujó Attila és Kiss Bence
szeretné legjobb tudása szerint segíteni az
alakulatot.

Tímár Krisztián vezetőedző kemény alapo-
zással igyekezett fizikálisan és mentálisan is
a legjobb állapotba hozni a gárdát. „A pro-
jekt, amelyet a klubvezetés felvázolt szá-
momra, nagyon szimpatikus volt, ezért fo-
gadtam el az ETO ajánlatát. A felkészülés
során próbáltam minél hamarabb és minél
jobban megismerni a játékosokat. Sok fu-
tásra épülő, kezdeményező futballt szeret-
nénk játszani” – jelentette ki a tréner.

Priskin Tamás, az együttes csapatkapitá-
nya igyekszik sok góllal kivenni a részét a
csapat meneteléséből. „Örülök, hogy újabb
szezonra kaptam bizalmat a vezetéstől. Az
ETO minden játékosa nyitott az edzőnk ál-
tal kért új stílusra. A felkészülési mérkőzé-
seken láthatták, hogy képesek vagyunk
minderre. Ha a megkezdett úton megyünk
tovább, sikeres lesz a csapat és a klub” –
mondta a csatár.

Mihalecz István sportigazgató elégedett az
igazolásokkal. Hozzátette, noha elképzelhe-
tő, hogy lesz még érkező, a keret 90 száza-
lékban kész. A szakember szót ejtett a gárda
céljairól is. „Szerepeljünk jobban, mint a ta-
valyi szezonban. Az a cél, hogy a hazai mér-
legünkön javítsunk, és sok szurkolót csalo-
gassunk ki az ETO Parkba” – fogalmazott a
sportigazgató.
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Az első győri evezősegye-
sület 145 évvel ezelőtti
megalakulását verseny-

nyel ünnepelte a Győri Atlétikai
Club. A különböző számokban és
korosztályokban több mint öt-
százan álltak rajthoz. Az egykori
alapítók Mihálkovics Tivadar és

VERSENNYEL ÜNNEPELTEK:
145 ÉVES A GYORI EVEZÉS´́

Némethy Ernő emléktábláját ko-
szorúzták meg, valamint az első
világháborúban hősi halált halt
győri evezősök emlékművét Papp
Oszkár, a GYAC elnöke, Simon Ró-
bert Balázs országgyűlési képvi-
selő és Cseh Ottó, a Magyar Eve-
zős Szövetség elnöke. Ők adták át

a Győr Kupa díjait, érmeit is. A
GYAC idén is az év legeredménye-
sebb evezősklubja lett, immár ki-
lencedik alkalommal.

Az akkor még nem szervezett kö-
rülmények között sportoló társa-
ság, a  Gyöngyvér nevű hajóban
evező csapat tagjai, Barcza Gyula,
Mihálkovics Tivadar, Mike Sándor,
Sipos László, Zechmeister Károly
1877 tavaszán úgy döntöttek,
megalapítanak egy evezősegyle-
tet. Az elnöki tisztséget dr. Né-
methy Ernő vállalta, a pénztáros
pedig Mihálkovics Tivadar kir.
közjegyző lett. Ekkor még csak 1
hajóval gazdálkodtak, így a tagfel-
vételt korlátozták, de a mezhasz-
nálatot kötelezővé tették. 1877.
augusztus 8-án tartották meg az
első alakuló közgyűlést. Az első
győri evezősklub neve Győri Csó-
nakázó Egylet lett.

Atizenegyesrúgásokkal a több mint harminc
benevezett labdarúgó mellett Szeles Sza-
bolcs is megpróbálkozott. A győri alpolgár-

mestert gyerekkori emlékek kötik az egyesület-
hez, hiszen jól emlékszik arra, hogy a ’80-as évek-
ben hatalmas meccseket játszott egymással a
DAC és a Dózsa labdarúgócsapata. „Ez nemcsak a
DAC és nemcsak a város, hanem a magyar foci ün-
nepe. Nyugodtan mondhatom, hogy a DAC Győr
egyik legendás klubja. Az egyesület neve azt is ki-
fejezi, hogy dacol az idővel, hiszen mindent túlélt. A
DAC a városvezetésnek is fontos, hiszen dr. Dézsi
Csaba András polgármester nevéhez köthető az a
szerződés, amellyel biztosította ezt a területet a
klub számára” – emelte ki a győri alpolgármester.
A győri Dunántúli Atlétikai Clubot 1912-ben alapí-
tották, és az egyesület nagyon sok mindenen ment
keresztül, mondja Kappel Mihály klubelnök, aki min-
dent megtesz azért, hogy a DAC sikeres és eredmé-
nyes legyen a jövőben is. „A megszűnés szélén állt
az egyesület, azonban a lelkes szurkolók és a város
is sokat segített. Két éve indulhatott meg újra a
munka, a nagyobb beruházások lezajlottak, illetve

110 éves születésnapját ünnepelte a győri Dunántúli Atlétikai Club a nádorváro-
si DAC-stadionban. Az esemény a II. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság győri
területi selejtezőjével indult, majd a jubileumi program miniemléktornával foly-
tatódott. A rendezvény emléktábla-avatással és eredményhirdetéssel zárult.

ISTEN ÉLTESSEN, DAC!

hamarosan elkészül egy új edzőpálya kiépített ön-
tözőrendszerrel. Nagy gondot fordítunk az utánpót-
lás-nevelésre, és büszkén mondhatom, hogy több
mint 200 gyerek jár hozzánk edzésekre. Ugyanis a
szülők azt látják, hogy a klub fejlődik és új lehető-
ségeket tudunk biztosítani a fiataloknak.”

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.

CBA és Príma üzleteinkbe fel-
veszünk eladó, pénztáros, áru-
feltöltô munkakörbe kollégákat.
Hentes-eladó bruttó 500.000 Ft
elérhetô munkabér 8 órás munka-
körben! Pályakezdôk, nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk részmunka-
idősként. Jelentkezés helyben, az
üzletvezetônél vagy fényképes ön -
életrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail-címre várjuk.

Kiemelt ajánlat: júl. 29—aug. 4.

4199 Ft/kg

3599 Ft/kg

Mangalica-vékonykolbász
csemege, csípôs

Marhalábszár

3399 Ft/kg

Hagyományos eljárással
készült füstölt szívsonka
Palcsó Zoltán Kft.

1699 Ft/kg

Mangalica-tokaszalonna 1799 Ft/kg
Mangalicazsír 1 kg 2199 Ft/kg
Mangalicazsír 0,5 kg 1199 Ft/kg

Marhacomb 4349 Ft/kg
Marhanyak 3799 Ft/kg
Marha-velôscsont 1349 Ft/kg

850 Ft/db

Rege szilvabefôtt
5 l 239,80 Ft/kg

Steffl dobozos sör 4,1%-os,
0,5 l, 418 Ft/l

kartonos ár

209 Ft/db

Marinna paradicsompüré
500 g, 378 Ft/kg

189 Ft/db

Fotó: gyac.hu

Szeles Szabolcs és Kappel Mihály
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Fôtt csécsi paprikás
szalonna

Palcsó Zoltán Kft.




