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Az országos címre a szülők terjesztették fel a
már 34 éves szakmai múlttal rendelkező tanítót, a
végső döntést pedig végül egy szakmai zsűri hozta
meg. Szigorú, de következetes, és óráit mindig át-
szövi a humor, így jellemezték a gyerekek és a szü-
lők a kiváló pedagógust.

A nebulókat mindig lenyűgözi, és tudja, hogyan
kell bánni a diákokkal. Pontosan ezért a szülők Kiss
Lászlót jelölték az év tanítója címre, amit az orszá-
gos Böngész levelezőversenyt lebonyolító cég hir-
detett meg. Bár úgy tűnhet, az osztályban abszo-
lút nőuralom van, mégis, a huszonkét harmadikos
kis balerinát Laci bácsi tökéletesen irányítja. Tanít
és nevel egyszerre, és hatására örömmel, jóked-
vűen jönnek a gyerekek az iskolába. Kiss László azt
meséli, gyerekkorában remek tanárai voltak, akik
olyan nagy hatást gyakoroltak rá, hogy végül a ta-
nítást választotta hivatásának. „A sors a tenyere-
men hordoz, szoktam mondani kollégáimnak, rá-
adásul az alsó tagozat egy különleges világ, nem
cserélném el semmi pénzért sem. Imádok a gye-

Finom nedűvel, világszínvonalú al-
kotásokkal és remek hangulattal in-
dult az idei Stílusos ART Piknik az Es-
terházy-palotában május 30-án. A
Tárlatvezetés proseccóval című prog-

ajánló

ajánló

Kiss Lászlót, a Győri Tánc- és Képzőművé-
szeti Iskola pedagógusát választották az év
tanítójának.

rekek között lenni, rengeteg szeretetet kapok tő-
lük, sok visszajelzés érkezik, ami azt mutatja szá-
momra, hogy érdemes csinálni még 34 év után is.
A humor valóban fontos eszköz, ráadásul könnye-
debbé és hatásosabbá teszi még a szárazabb, ne-
hezebb tananyagokat is. Minden órán azt szeret-

ném elérni, hogy a végén a gyerekek azt mondják,
de kár, ne pedig azt, de jó, hogy vége.”

Laci bácsi Gödöllőn vehette át az év tanítója cí-
met, ami számára óriási meglepetés volt, ugyanis
még a jelölését is sikerült az utolsó pillanatig titok-
ban tartani.

LACI BÁCSI az év tanítója

pontjában az átlók, a párhuzamok és
a színek állnak. Az Esterházy-palota
emeleti tereiben egy válogatást lát-
hatunk a méltán híres Rechnitzer-
gyűjteményből. A Magyarok Párizs-

ban című kiállításon többek között
Bálint Endre, Barta Lajos, Braun-Len-
gyel Vera, Frank Magda, Kassák Lajos
és Victor Vasarely munkáit is megte-
kinthetjük.

A Stílusos ART Piknik pénteken
egy különleges borvacsorával folyta-
tódott a La Maréda étteremben,
szombaton és vasárnap pedig a Ra-
dó-szigeten várta a program a művé-
szet és a kimagasló gasztronómia
kedvelőit.

Az ország számos vidéki és buda-
pesti étterme, vendéglátóhelye köl-
tözött két napra Győr egyik leg-
szebb zöldövezetébe. A finom ízek-
re vágyók megkóstolhatták például
a Borkonyha, a Babka Budapest, a
Sauska 48 és a hazai pályát képvise-
lő La Maréda étterem kínálatát is. A
művészet és a gasztronómia találko-
zása nem csak az ételkompozíciók-
ban volt jelen, az érdeklődők kon -
certeket, beszélgetéseket hallgat-
hattak, amelyekben olyan szakértők
mondták el véleményüket egy-egy
témáról, akik területeik kimagasló
képviselői. A rendezvény art részé-
ből nem hiányoztak a workshopok
és a művészeti alkotások sem, érde-
mes megkeresni a program képga-
lériáit a közösségi oldalakon és a
gyorplusz.hu-n.

ram italának üdesége remekül pasz-
szolt a falakon látható kiállításokhoz.
Az épületbe lépve Halmi-Horváth Ist-
ván festőművész vadonatúj képeit
csodálhatjuk meg, amelyek közép-

ajánló

ajánló

Több mint háromezren

piknikeztek stílusosan

Fotó: Marcali Gábor

Fotó: Marcali Gábor
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„Közel 4000 milliárd forint a Mo-
dern Városok Programban megvaló-
suló projektek összértéke országo-
san, és ebből 1450 milliárd forin-
tot már ki is fizettek” –
mondta el Bertáné
dr. Bényi Krisztina,
a Modern Váro-
sok és Falvak
fejlesztésé-
nek koordi-
nációjáért
felelős he-
lyettes ál-
l a m t i t k á r.
H oz zátette ,
Győrben is 110
milliárd forint fe-
letti a beruházási ér-
ték, amelyből olyan hasz-
nos fejlesztések valósulnak meg,
mint a kórház melletti parkolólemez. 

„Egy újabb fontos mérföldkőhöz ér-
keztünk, hiszen a közelmúltban adtuk
át a Xantus János Állatkert új főépüle-
tét és az orrszarvúházat, most pedig a
kórház melletti parkolási kapacitás bő-
vítése kezdődött el” – hangsúlyozta
Borkai Zsolt polgármester. Kiemelte,
országosan is ritkaság, hogy egy beru-
házás idejére 220 férőhelyes parkolási
alternatívát biztosít a város, „hiszen a
célunk, hogy a munkálatok ideje alatt
is a lehető legkevésbé zavarjuk a kór-
ház működését, a parkolólemez elké-
szültével pedig megduplázott kapaci-
tás várja az ide érkezőket.”

„Saját tapasztalataim szerint a la-
kosság által legjobban támogatott

beruházás kezdődött el” – jelezte Ka-
ra Ákos államtitkár, győri országgyű-
lési képviselő. Hozzáfűzte, mindez

nem csoda, hiszen az új létesít-
mény egyszerre szolgálja

a győrieket és a Győr
környéki lakossá-

got, mivel a kór-
ház térségi fel-
adatokat lát
el. Ehhez
csatlakozott
dr. Skaliczky
Zoltán, a Petz

Aladár Me-
gyei Oktató

Kórház szervezési

igazgatóhelyettese is, aki leszögezte,
napi négyezer járóbeteget látnak el,
és mintegy ezer fekvőbeteget ápol-
nak, vagyis a látogatókkal együtt napi
tízezres forgalomról beszélhetünk.
„Ezek a számok jól mutatják a fejlesz-
tés fontosságát, ami a kórházat és a
betegeket szolgálja.”

Az ünnepségen Bertáné dr. Bényi
Krisztina, Borkai Zsolt, Kara Ákos és
dr. Skaliczky Zoltán mellett Páter-
noszter Piroska, a Modern Városok
Program győri fejlesztésének koordi-
nálásáért felelős polgármesteri biz-
tos és Paár Attila, a kivitelező West
Hungária Bau Kft. ügyvezetője látta
el kézjegyével az alapkőbe szánt em-

léklapot, amely az időkapszulába ke-
rült több más, a jelenre emlékeztető
tárgy, például a Győr+ Hetilap aktuá-
lis száma mellett. A résztvevőkről a
helyszínen egy polaroid fénykép is
készült, amelyet szintén az urnába
helyeztek, majd helyére került a kór-
ház mellett épülő parkolólemez alap-
köve is.

Az egészségügyi intézmény mel-
lett a földfelszíni parkoló helyére egy
földszint plusz kétszintes parkolóle-
mez épül, mintegy 360 parkolóhely-
lyel, ami a jelenlegihez képest közel
180 új parkolóhelyet jelent. A beru-
házással megvalósul a kórház terüle-
tére irányuló célforgalom, illetve a
parkolási létesítmény forgalmának
biztonságos szétválasztása is. A pro-
jekt részeként további 41 új parkoló-
hely jön létre a kórház területén be-
lül, elsősorban az ott dolgozók részé-
re. Az új épületben a szintekre való
eljutást két lift, fedett és fűthető
rámpák segítik, a mozgáskorlátozot -
taknak pedig külön kialakított parko-
lóhelyek állnak majd rendelkezésre.

A parkolólemez tetejére 180 darab
275 Wp névleges teljesítményű nap-
elem kerül, a különböző szinteken pe-
dig nyolc elektromos töltőállomást ala-
kít ki a kivitelező. Ezen felül további 32
töltőállomás előkészítése is megtörté-
nik. A Vasvári Pál utca felől a létesít-
mény biztonságos megközelítése érde-
kében a csomópontot részben átalakít-
ják. A kivitelezés ideje alatt 222 férőhe-
lyes ideiglenes parkoló szolgálja a kór-
házba érkezőket, várhatóan 2020 tava-
szán pedig megnyitják a kórház mellet-
ti parkolólemezt.

Az eddigihez képest 180 új hellyel bővítik a kapacitást a 360 autó be-
fogadására alkalmas parkolólemezzel a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház szomszédságában. A kivitelezés megkezdődött, szerdán a be-
ruházás alapköve is a helyére került.

parkolólemez alapkövét
LETETTÉKa kórház melletti 

Egy földszint
plusz kétszintes 
parkolólemez 

épül

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor
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„Ezt az összetartozást erősíti számos kormány-
zati döntés, a kettős állampolgárság intézménye,
a határon túli magyar vidékekre szervezett iskolai
kirándulások, rengeteg állami és egyre több civil
kezdeményezés, erősödő baráti kapcsolatok. Egy-
más tisztelete és értékeinek elismerése nemcsak
egymás jobb megismeréséhez, de összetartozá-
sunk nyilvánvalóvá válásához vezetett” – fogalma-
zott ünnepi beszédében Borkai Zsolt polgármes-
ter. Emlékeztetett a múlt hétvégi Ferenc pápa által
megtartott csíksomlyói misére, ahol a pünkösdi
hétvégén ismét százezrek gyűlnek össze, hogy ta-
núságot tegyenek hitükről, és tanúságot tegyenek
magyarságukról.

„Mi, magyarok tehát hiszünk a nemzetben,
még akkor is, ha Európában sok helyütt ma már
elavultnak, sőt gátló tényezőnek tartják a nemzet-
ben való gondolkodást. A magyar történelem
azonban sokszor megmutatta számunkra, hogy
hosszú távon csak az egymásért érzett felelősség-
vállalás, a nemzetért való cselekvés és a hit visz
előre bennünket.”

A műsorban Bende Ildikó és Bede-Fazekas Csaba,
a Győri Nemzeti Színház művészei, Németh Dénes
és Zenekara, valamint az Etalon Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény táncosai közreműködtek. Az ün-
nepséget a koszorúk elhelyezése zárta.

Borkai Zsolt polgármester átadott
több ez évi Városrész Szolgálatáért dí-
jat. Bácsa Szolgálatáért elismerést ve-
hetett át Csöndes Lászlóné, a Bácsai
Gyöngyvirág Nyugdíjasklub vezetője,
Belváros Szolgálatáért elismerésben
részesült Tálos István, a Győr-Belvárosi
Plébánia szolgálatában eltöltött több
mint három évtizedes munkásságáért.
Marcalváros Szolgálatáért elismerést
kapott dr. Szilágyi Ildikó Mária csecse-
mő- és gyermekgyógyász (képünkön),
míg a Pinnyéd Szolgálatáért díjat Eőry
Csilla vehette át közösségi tevékenysé-
géért. A Révfalu Szolgálatáért elisme-
rést Konyhai Szilveszterné vehette át
a Polgári Nyugdíjas Körben végzett te-
vékenységéért, és a Szabadhegy Szol-
gálatáért díjat Horváth Zsoltné körzeti
nővérként végzett munkájáért kapta.

Az önkormányzat döntött a Csillag -
gyermek elnevezésű emlékhely kialakí-
tásáról. Rózsavölgyi László (Fidesz–
KDNP) elmondta, a meg nem született
vagy elhunyt gyerekek emlékére állított
szobor ötlete polgári kezdeményezésre
jött létre, alkotója Lebó Ferenc lesz.

Az ifjúsági koncepcióhoz elsőként
dr. Neupor Zsolt (DK) szólt hozzá. A
helyzetfeltárást, az előkészítő munkát
alaposnak, jónak tartotta, de hiányolta
a kitörési programok cselekvési terv-
ben történő megfogalmazását, melyek

az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) pá-
lyázatában is megfogalmazódtak, illet-
ve amit hiányolt a bíráló bizottság. Dr.
Fekete Dávid alpolgármester pontosí-
totta a képviselőt, az EKF első forduló-
jában valóban átfogóbb koncepciót

kértek, ám ennek az önkormányzat
maradéktalanul  eleget tett, amit a zsű-
ri a második körben el is ismert. Rad-
nóti Ákos alpolgármester kiemelte: a
koncepció kidolgozását széles körű
helyzetfelmérés előzte meg: kérdőíves

módszerrel, szakmai egyeztetésekkel,
a Városi Diákfórumon elhangzott véle-
ményekkel, kérésekkel fogalmazták
meg az igényeket, s arra építették a
koncepciót. Bárány István (független)
képviselő szerint szükség volna több,
fogyasztási kényszer nélküli találkozási
pontra, s igény mutatkozik az extrém -
sportok iránt is. Borsi Róbert (Fidesz–
KDNP) a víztorony alatti extrémpálya
bővítési lehetőségét vetítette előre, s
mint mondta, a marcalvárosi képvise-
lők összefogásával két országos pályá-
zatot is benyújtottak az extrémsport-
lehetőségek fejlesztéséért. Borkai Zsolt
polgármester a koncepcióról szólva ki-
fejtette: főleg a város fiatalokkal foglal-
kozó civil szervezeteit kell olyan hely-
zetbe hozni, támogatni, hogy az általuk
jól ismert ifjúsági igényeket az önkor-
mányzat, s annak intézményeinek se-
gítségével meg tudják valósítani. Bor-
kai Zsolt azt is elmondta: ígéretükhöz
híven az EKF-pályázatban megfogalma-
zott elképzeléseket folyamatosan napi-
renden tartják.

Az önkormányzat megszavazta az
idei Szent László-díjasokat is. A ran-
gos kitüntetésben Barabás László fes-
tőművész, Nagy István mesterfotós,
Szalóky Albert OSB plébános, vala-
mint Zombai-Kovács Ákos, a Győr+
Televízió főszerkesztője részesülnek.

DÖNTÖTTEK 

Elfogadták Győr ifjúsági koncepcióját, városrészi elismeréseket
adtak át, s döntöttek a Szent László-díjakról is a város múlt pén-
teki közgyűlésén.

Az összetartozás napját 
ünnepeltük

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A Magyar Országgyűlés 2010-ben június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánítot-
ta, kifejezve ezzel is a nemzet egységét. A város az Országzászló-emlékműnél ünnepelt.

a Szent László-díjasokról

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter
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Az Országos Városmarketing Díjat
a Magyar Marketing Szövetség alapí-
totta, egyrészt a városmárkázás he-
lyes gyakorlatának elterjedéséért,
másrészt, hogy széles körű nyilvános-
ságot kapjanak a városmarketing te-
rületén alkalmazott jó gyakorlatok.

Rácz Annamária, a hivatal Város-
marketing és Programszervezési Osz-
tályának vezetője elmondta, idén tíz
marketingtevékenységgel neveztek,
amelyekről azt gondolták, érdemesek
a széles körű bemutatásra, és más vá-
rosoknak is jó példával szolgálhatnak.
„Győr színes programkínálatához, kul-
turális életéhez, a tavalyi Európa Kultu-
rális Fővárosa (EKF) pályázathoz, város-
fejlesztési projektekhez  olyan marke-
tingelemek tartoztak, amelyek azok
népszerűsítését, könnyebb beazonosít-
hatóságát mutatják az „Egy város, ezer
élmény” szlogennek megfelelően. Eze-
ket olyan partnerekkel valósítottuk
meg, mint a Győri Művészeti és Feszti-
válközpont, a Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum, a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi tér, a Győr Pro-
jekt Kft., a Karzat Színház Nonprofit
Kft., a Cycleme Bérkerékpár Rendsze-
rek Kft. vagy éppen a Győr+ Média Zrt.,
de a többi, fel nem sorolt városi intéz-
mény is köszönetet érdemel az össze-
hangolt marketingtevékenységért.”

A tízből kilenc pályázat nyert: a ren-
dezvény-esemény kategóriában a

FÜRDŐBÉRLETEKET ADOTT
Borkai Zsolt polgármester az átadáson elmondta, az érin-

tetteket hagyományosan segíti a város a kikapcsolódásban és
a rekreációban. A bérletek mindegyike napi kétszeri belépésre
ad jogosultságot hétköznapokon az azt felhasználók számára,
melyhez egész évben térítésmentesen igénybe vehető öltöző-
szekrényeket is biztosít a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Él-
ményfürdő. Mindez azt is jelenti, hogy teljes kihasználtság ese-
tén a város támogatása egy év alatt több mint százezer fürdő-
belépésre jogosít.

Az önkormányzat által megvásárolt bérleteket az Arrabona
Városi Nyugdíjas Egyesület, a Bezerédj Nyugdíjas Kórus, a Ca-
melot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete, az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény Idősek Klubjai, az Engel
Tanonc Egyesület, az Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-
Moson-Sopron Megyei Egyesülete, a Família Nagycsaládosok
Egyesülete, a Győri Nemzeti Polgári Nyugdíjas Szövetség, a
Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesüle-
te, a Szent Anna Otthon és a Wass Albert Irodalmi és Polgári
Klub vehette át.

az önkormányzat

A tavalyi évhez hasonlóan idén is
45 millió forintot biztosított az ön-
kormányzat a fürdőbérletek meg-
vásárlására, amelyből 205 dara-
bot tud kiosztani 11 olyan szerve-
zetnek, amelyek a nyugdíjasokat,
fogyatékkal élőket és nagycsalá-
dosokat képviselik.

Nép- és világzenei Fesztivállal, vala-
mint az EKF-megmérettetés tavaly
decemberi, a zsűri látogatására szer-
vezett prezentációval neveztek. Ott
van a győztes pályázatok között a Stí-
lusos ART Piknik, amely a Turizmusfej-
lesztők és Tanácsadók Szövetsége kü-
löndíját is elnyerte. A külső kommuni-
kációs megoldások és tartalom kate-
góriában a megújult és bővített Győr
könyvvel és a Győr2023 Facebook-ol-
dallal arattunk sikert. A belső kommu-
nikációs megoldások és tartalom kate-
góriában a győri szerzők köteteit kíná-
ló Lokálpatrióta könyvesbolttal és az
EKF- pályázatunk kiadványával, nyere-
ményjátékával díjazták a várost. „Az
arculattervezés kategóriában Győr leg -
újabb és talán legegyedibb program-
jának, a 31! összművészeti fesztivál-
nak az arculatával indultunk, míg a vá-
rosfejlesztési projektek marketing-
programjai, kampányai kategóriában
az egyedülálló, zárt rendszerű kerék-
pártárolót, a GyőrBox-ot mutattuk be,
amelyek szintén díjat érdemeltek.”

Városunk négy éve négy, három
éve öt, két éve ismét négy, tavaly pe-
dig hat gyémánt díjat nyert. Az idei, to-
vábbi kilenc gyémántdíjjal Győr to-
vábbra is Miskolccal közösen vezeti a
gyémánt-ranglistát, és immár 28 olyan
marketingtevékenységgel büszkélked-
het, amelyet követendő példának tart
a szakmai zsűri.

Az eddig megszerzett 19 városmarketing gyémánt-díjhoz szerdán
újabb kilencet nyert a győri önkormányzat Budapesten, amellyel
továbbra is holtversenyben vezeti a marketingranglistát. Példaértékű városmarketing

KILENC
gyémánt-díj Győrnek

Győr legújabb 
programjának, 
a 31! össz-
művészeti 
fesztiválnak 
az arculatával 
is nyert a város 

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor
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A győri és galántai közös hagyományokat követve
az idén már tizenötödik alkalommal hirdettek ered-
ményt a fiatalok számára kiírt alkohol-, drog- és do-
hányzásellenes alkotások pályázatán. A nemzetközi
zsűri kiértékelése után Galántán tartották a díjak át-
adását, ahol kiderült, négy győri fiatal is a legjobbak
közé került. A győri díjazottakat Radnóti Ákos alpol-
gármester és dr. Schmidt Péter, az Egészséges Nem-
zedékért Alapítvány elnöke köszöntötte a városházán.

„Az idei évben rekordszámú, 1300 pályázó adta
be művét, és a díjazottak közül négy győri fiatal.
Ez a program az egészségnevelés fontos eszköze,
mert a diákok a téma kapcsán elgondolkoznak a
függőség veszélyein, a munkákból készült kiállítá-
sok alkalmával pedig kortársaik is megismerhetik
azokat” – fogalmazott dr. Schmidt Péter.

Radnóti Ákos hozzátette, büszke a győri díjazott
fiatalokra, hiszen az önkormányzat kiemelt figyelmet

Az eseményre nemcsak a szakem-
bereket és a pedagógusokat, hanem
a diákokat is meghívták, hiszen a
szenvedélybetegségek kialakulásá-
ban ők az egyik legérintettebb kor-
osztály. 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,
a KEF elnöke köszöntőjében hangsú-
lyozta: lassan 18 éve dolgoznak együtt
a szakemberekkel, ám ez a munka so-
ha nem érhet véget. „Egyre több szak-
embert sikerül bevonni a programba,
ami nagyon örvendetes, hiszen a szen-
vedélybetegség térhódítása állandó” –
fogalmazott dr. Somogyi Tivadar és
hozzátette, nemcsak orvosi, hanem
családi, társadalmi és iskolai problémá-
ról van szó. „Nekünk az a feladatunk,
hogy a különféle szakterüle-
teket összefogjuk és
segítsük.”

Az KEF-elnök
arra is kitért,
hogy az iskolá-
ban teljesen
új hatások
érik a gyer-
mekeket, új
ismeretsége-
ket kötnek, így
a veszélyek is új
oldalakról támad-
hatnak. Ilyenkor

fordít az ifjúságra, a fiatalok védelmére, akár a Vá-
rosi Diák Fórum, akár például a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum keretein belül is.

A gyermekek nemzetközi képzőművészeti ver-
senyén elismerést kapott győri fiatalok: Vastag Bo-
róka, Horváth Panka, Hancz Virág Dóra, Gyenese
Anna, mindannyian a Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium tanulói. A városházán köszöntötték
Tóth Konstantin OSB gimnáziumi igazgatót és Tár-
kányi-Zöld Gabriella felkészítő tanárt is.

Gyenese Anna elmondta, ő az alkotása témájául
a telefonfüggőséget választotta, és a képén meg-
jelenő, önkívületben lebegő lány szíve helyén egy
telefon van, az alakot pedig teljesen behálózza a
telefonzsinór. Hozzátette, a függőség esetén leg-
többször a drogot, a dohányzást vagy az alkoholt
emelik ki, ám a kortársai körében a legnagyobb
érintettséget a telefonfüggőség jelenti.

A címben szereplő nemzetközi pályázaton
négy győri alkotó is díjat nyert, őket köszön-
tötték múlt csütörtökön a városházán.

határok nélkül
Szerző: Papp Zsolt

Szakmai napot tartott a
Győri Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum (KEF) és a Győri
Rendőrkapitányság szerdán
a Pattantyús-iskolában. A
fő téma a szenvedélybeteg-
ség volt, ami egyre inkább
érinti a tanulókat, a nyári
szünet alatt is. 

már leginkább csak
egymásra hallgat-

nak. „A problé-
ma megoldása

széles körű,
ezért is örü-
lök, hogy a
pedagógu-
sok mellett a
diákok is

részt vesznek
a konferencián.

Sokszor a tanár
veszi észre, hogy ta-

nulójának segítségre van szüksége. A
család és szakemberek szerepe pedig
innentől válik nélkülözhetetlenné. Ké-
rem, mindannyian arra gondoljanak:
a szenvedélybetegséggel élők ugyan-
olyan értékes emberek, csak küzde-
nek egy segítséget igénylő problémá-
val” – zárta dr. Somogyi Tivadar.

A Győri Rendőrkapitányság részé-
ről Nagy Miklós rendőr alezredes, ka-
pitányságvezető-helyettes és a bűn-
ügyi osztály vezetője mondott köszön-
tőt. „A kábítószer már egyre fiatalabb
gyermekeknél üti fel a fejét, és sajnos

minél korábban kezdi el valaki, annál
nagyobb az esélye, hogy bűncselek-
mény elszenvedője vagy elkövetője
lesz. Tudomásul kell venni, hogy az
igazságszolgáltatás önmagában nem
képes eredményeket elérni, ezekhez
kellenek a társszervek szakemberei is.
A gyermekek sorsa a mi kezünkben
van! Közeledik a nyári szünet, ami fo-
kozott veszélyforrás: kérek mindenkit,
hogy hasznosan töltse el a szünidőt
és lehetőleg senkivel ne találkozzunk
a kapitányságon” – zárta kis humorral
is fűszerezve az alezredes. 

A gyermekek
sorsa

a mi kezünkben
van

KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS:
a szünidő különösen

veszélyes időszak Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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„Négy évvel ezelőtt, 2015-ben kezdtük el Győr-
ben a körforgalmak megújítását, és olyan ötlete-
ket vártunk, amelyek egyedivé teszik ezeket” –
idézte fel Borkai Zsolt polgármester a helyszínen,
és elmondta azt is, a kézilabdával a város tiszteleg
a női kézilabdacsapat sikerei előtt, és köszönetet
mond azokért az örömökért, amelyeket a lányok
a győrieknek szereztek. Beszélt a városvezető arról
is, hogy az élsport mellett a tömegsportot is ki -
emelten támogatják, hogy minél több győri bizto-
síthassa sportolással az egészségét.

Radnóti Ákos alpolgármester felidézte, hogy az
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) emléké-
nek is szenteltek körforgalmat, a Kuopio parknál
is egyedi a csomópont, s valamennyi felújított kör-
forgalmat öntözőrendszerrel látták el. A körforgal-
mak egyedivé tétele a jövőben is folytatódik – fo-
galmazott az alpolgármester. Az elmúlt években a
környéken rengeteg beruházás, útfelújítás történt:
a Szigethy Attila út csaknem elkészült, mint ahogy
a Szabolcska utca is. Az Ifjúság körút teljes egészé-
ben új aszfaltburkolatot kapott, új járda és kerék-
párút is készült. Az Ipar úton a felüljárót korábban
felújították. A Modern Város Programon belül az
Ipar út meghosszabbítása is már az előkészítési fá-
zisban van.

„Olyan csapat vagyunk, ami körforgalmat is kapott”
– köszönte meg Bartha Csaba az egyesület nevében
nemcsak a kézilabda-installációt, hanem a város tá-
mogatását is. Úgy fogalmazott, Győr nemcsak abban
egyedi, hogy polgármestere olimpiai bajnok, hanem
abban is, hogy szereti a sportot. „A támogatás kötelez
a további sikerek elérésére” – tette hozzá az elnök.

A labda vázszerkezete elektrosztatikusan por-
festett acél zártszelvényből készül, magassága 5,5
méter, szélessége 8 méter. Erre került a lemezbo-

rítás, amelyre az Audi Arénát, a csapatot, a szur-
kolókat ábrázoló fotókat nyomtattak. A szerkezet
összsúlya megközelíti az öt tonnát.

A műszaki megoldások lehetővé teszik a körfor-
galomban található köztéri lámpatest megközelí-
tését, a karbantartási-szerelési munkák elvégzé-
sét, illetve ha szükséges, az egyes lemezrészek cse-
réjét, a fotók aktualizálását.

A műtárgy elkészültét az önkormányzata finanszí-
rozta, a kivitelezés nettó 23 millió forintba került.

Egyedülálló, kézilabdát formáló műtárgy
készült az Ipar út–Szigethy Attila út–Fehér-
vári út találkozásánál lévő körforgalomban.
Az egyedi installációt Borkai Zsolt polgár-
mester, Radnóti Ákos alpolgármester és
Bartha Csaba, a Győri Audi ETO KC elnöke
avatták fel kedden.

FELAVATTÁK
a kézilabdát formáló műtárgyat

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor

Máthé-Tóth Péter elmondta, a mostani, utolsó
építési fázisban az Újkapu utca–Liszt Ferenc utca
csomópont átépítése következik, mely során a ke-
reszteződés Újkapu és Újvilág utcai ágait lezárják
a forgalom elől, jövő héten kedd délutántól. Eb-
ben az esetben a Liszt Ferenc utca csak egyenesen
használható a kereszteződésen áthajtva, ezzel
együtt az Újvilág utca ideiglenesen zsákutca lesz,
a kétirányú forgalmi rend alatt csak Batthyányi téri
körforgalom felől lehet ki- és behajtani az Újvilág
utcába.

Az Újkapu utcának a Rákóczi utca és Liszt Fe-
renc utca közötti szakasza is zsákutca lesz ezen idő-
szak alatt.

A Liszt Ferenc utca és Újvilág utcát érintő kor-
látozás várhatóan két hetet vesz igénybe.

Fontos, hogy a házasságkötő teremnek helyet
biztosító Zichy-palotába, a NAV épületéhez és a
Győri Tankerületi Központhoz csak a Kiss János ut-
ca irányából lehet behajtani a Liszt Ferenc utcába
a mellékirányok lezárása miatt keddtől.

VÁLTOZIK a közlekedés a belvárosban

Az Újkapu utcának a Móricz Zsigmond rakpart és Rá-
kóczi Ferenc utca közötti, mintegy 200 méteres szaka-
szával végeztek a kivitelezők, ezért péntektől átadják
ezt az útszakaszt a forgalom számára. Ezzel együtt a ke-
resztirányú forgalom is szabadon haladhat a Bástya, az
Apáca és Rákóczi utcákon keresztül – tájékoztatott a
győri Útkezelő Szervezet sajtószóvivője.

Fotó: O. Jakócs Péter
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A régió általános iskoláinak 6–7. osztályos tanulóit meg-
célzó kiállítás május 29-én valósult meg Mosonmagyar -
óváron a város támogatásával. A rendezvényt azért hívták
életre, hogy még nagyobb hangsúlyt helyezzenek a kamara
pályaorientációs tevékenységére, és megoldást találjanak
a vállalatok szakemberhiányának csökkentésére.

Dr. Árvay István, Mosonmagyaróvár polgármestere
úgy véli, az esemény fontosságát könnyű belátni egy ilyen
iparvárosban, amely a termelést illetően Győr után a má-
sodik helyen áll a megyében. „Szeretném, ha minél több
mosonmagyaróvári vállalkozás élne ezzel a lehetőséggel”
– emelte ki a polgármester, utalva arra, milyen előnyökkel
jár a rendezvényen való részvétel. Úgy fogalmazott, a fia-
talok körében népszerű a pályaválasztási show, a vállalko-
zásoknak ezért is okszerű, hogy megmutassák magukat a
kiállításon. „Ezt a két dolgot próbáltuk úgy összehozni,
hogy kötöttünk egy hároméves megállapodást a kamará-
val” – folytatta dr. Árvay István, aki ezzel elárulta, a show
három évig még biztosan működhet ebben a formában,
a jelenlegi helyszínen, az UFM Arénában.

A Pályaválasztási Show Mosonmagyaróvár
(PÁSOMO) elnevezésű eseményen több mint
40 környékbeli vállalkozás képviseltette magát, kö-
zel 650 érdeklődő diákot megszólítva. Jelen voltak
a szakgimnáziumok, szakközépiskolák és a szakképzési
centrumok képviselői is. (x)

csökkentéséért

Immár 3. alkalommal, de Mosonmagyaróváron először
rendezett pályaválasztási show-t a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mosonmagyaróvá-
ri Térségi Elnöksége. 

EGY SHOW
a szakemberhiány

SZÉPSÉGDÍJAS A III. Győr-Belvárosi Tablóversenyre idén 25 pályázat érkezett, 
az ünnepélyes eredményhirdetésre szerdán került sor.

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara által
alapított Győri Bevásárló Utcák
Alapítvány idén harmadszor hirde-
tett a végzős osztályok számára
tablóversenyt. A jelentkezők tabló-
ira a Facebookon lehetett szavazni.
Ez idő alatt több tízezren nézték
meg a kreatív és nagy gondosság-
gal készített tablókat online és sze-
mélyesen a belvárosi kirakatokban
– mondta Obertolné Horváth Tí-
mea, az alapítvány kuratóriumi el-
nöke. Az idei tablóverseny nyerte-
se az Apor Vilmos Katolikus Iskola-

központ 12. B osztálya, akik több
mint 1400 like-ot gyűjtöttek össze.
A tabló téglamintázata és sziluett-
je az iskolát szimbolizálja, a képek
mögötti háttér a volt osztályfőnök
kedvenc színe. Egyszerű, letisztult
a kialakítása, amellyel az iskola
szellemiségét jelképezik, a három
ibolyát, amely az egyszerűséget,
az alázatot és a szerénységet jelké-
pezi. A tablót Kovács Róbert készí-
tette, a rajzot Pintérné Gergics Ág-
nes rajztanár. A diákok nyeremé-
nye egy bankettvacsora a Belga ét-
teremben.

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: O. Jakócs Péter az aporos tabló 
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A nyomtatott könyvek és az olva-
sás népszerűsítése komoly feladat az
egyre inkább digitálissá váló világunk-
ban. Adyvárosban hétfőn egy külön-
leges, egyedülálló közösségi könyves-
pavilont nyitottak meg, amelyet egy
régi, használaton kívüli telefonfülké-
ből alakítottak ki. 

„Sokan kérdezték tőlem, hogy mi
lesz ez, hiszen itt állt már pár napja
letakarva a régi telefonfülke – kezd-
te Radnóti Ákos alpolgármester, a
városrész önkormányzati képviselő-
je. – A helyszín adott volt, hiszen a
Kuopio parkban számos fejlesztés
történt már: virágládákat és pado-
kat helyeztünk ki, újra működik a
szökőkút és öntözőrendszert is ki -
építettünk. Az adyvárosi pihenő-
parkban minden korosztály találko-
zik egymással, ezért is gondoltam
arra, hogy a hagyományos olvasás
megőrzésének érdekében felállí-
tunk egy közösségi könyves fülkét.
A lényege, hogy ide mindenki be-
hozhatja azokat a könyveket,
amelyeket esetleg megunt, s
innen mindenki kiveheti azt,
amelyiket szeretné elolvasni.
Szeretném, ha itt kialakulhat-
na egy olvasó, egymással be-
szélgető közösség.”

Az alpolgármester arra is kitért,
hogy a parknál három, a rendőrség-
re bekötött térfigyelő kamera műkö-
dik, így a könyvespavilon biztonsá-
gát is vigyázza. Továbbá az is kide-
rült, hogy a Dr. Kovács Pál Könyvtár

Egyedülálló közösségi könyves-
pavilon készült egy egykori te-
lefonfülkéből Adyvárosban, a
Kuopio park Földes Gábor ut-
cai szakaszán. A pavilont hét-
főn adták át.

és Közösségi Tér a szakmai támoga-
tást is megadja, hogy a könyv- és új-
ságkínálat mindig a megfelelő szín-
vonalú legyen. 

„A közösségi könyvespavi-
lonban győri polgárok adomá-
nyaiból található háromszáz

kötet, amelyet a könyvtárból
tudtunk kihozni – mondta dr. Hor-

váth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazga-
tója.  – Folyamatosan figyelni fogunk
rá, hogy a minőséget hosszabb távon
is biztosítsuk, ezen a helyszínen is. A
másik jelentősége a közösségformá-

lás: az emberek szeretik az ilyenfajta
játékosságot, amely élhetőbbé teszi
a világot” – zárta a könyvtárigazgató.

Az adyvárosi közösségi könyvespavi-
lon tehát hétfőn megnyílt az érdeklődők
előtt, mindenki elhozhatja a felajánlásra
szánt könyveit, illetve mindenki bátran
szemezgessen, olvasgasson a polcokon
található kötetekből. A régi telefonfülké-
ben egy kisszéket is elhelyeztek, estén-
ként pedig világítás is segít az olvasásban. 

A háromszáz kötet
a könyvtárból 

érkezett

A játékosság élhetőbbé teszi a világot

Telefonfülkéből lett
KÖNYVESPAVILON

Szerző: Havassy Anna Katalin   /  Fotó: Marcali Gábor
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„Nem minden tudás átadása
a feladat, hanem a tudás meg-
szerzésének képességére és aka-
rására kell rávezetni a diákokat”
– fogalmazott beszédében Bor-
kai Zsolt polgármester. Kifejtette,
az önkormányzat arra törekszik,
hogy a pedagógusok és a nevelő
munkát végzők a lehető legjobb
körülmények között dolgozhas-
sanak. „Ezért végezzük évek óta
az óvodáink, bölcsődéink felújí-
tását, s bár ma már nem az ön-
kormányzat az iskolák fenntartó-
ja, az ő működésükhöz is hozzá-
járulunk. A győri önkormányzat
folytatja ezt az utat, hogy gyer-
mekeink egészséges és biztonsá-
gos környezetben nevelkedhes-
senek, a pedagógusok pedig
méltó körülmények között foly-
tathassák tevékenységüket.”

Győr Oktatásáért Díjat kapott
Hartyándiné Frey Aranka, a Győ-
ri Műszaki Szakképzési Centrum
főigazgatója, Paár Ottóné, az Er-
zsébet Ligeti Óvoda pedagógu-
sa és Farnadi Tamara Orsolya, a

A Győr Oktatásügyéért és a Győr Sportjáért díjakat Borkai Zsolt polgármester adta át a
május 30-i városi ünnepségen, a Győri Tankerületi Központ pedig hétfőn köszöntötte a
pedagógusokat, és szintén hétfőn méltatták a Széchenyi István Egyetem kari és intéz-
ményi vezetői az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolában folyó munkát.

ELISMERÉSEK
pedagógusnapon Szerző: Győr+

Fotó: O. Jakócs Péter

Bartók Béla Ének-zenei-iskola
pedagógusa. Katona Tibor, az
Üstökös FC Győr Utánpótlás-ne-
velő Sport Egyesület alapítója,
elnöke és tulajdonosa, valamint
Szünstein Mónika, a Győri Szak-
képzési Centrum Szabóky Adolf
Szakiskolája gyógypedagógus ta-
nára a Győr Sportjáért díjat ve-
hette át.

„A Győri Tankerületi Központ
3300 pedagógusa, pedagógiai
munkát segítő dolgozója rászol-
gált az elismerésre” – ezt Blazo-
vicsné Varga Marianna igazgató
mondta a győri pedagógusnapi
ünnepségen a zsinagógában hét-
főn. Közülük „Kiváló Pedagógus
Életműdíjat” vehetett át Szívósné
Vásárhelyi Zsuzsanna, a Kazinczy-
gimnázium intézményvezető-he-
lyettese, Tóth Margit Kornélia, a
gyömörei Háry László-iskola intéz-
ményvezetője és Valastyánné
Rábl Stefánia, a győrújbaráti II.
Rákóczi Ferenc-iskola intézmény-
vezető-heyettese. „Az év tanító-
ja” díjat Kissné Fazekas Gabriella,

a Kölcsey-iskola és Péterfia Mari-
anna, a Szabadhegyi Magyar-Né-
met Két Tanítási Nyelvű-iskola ta-
nítója kapta. „Az év tanára” díjat
általános iskolai kategóriában
Berta Attiláné, a Jánossomorjai
Körzeti Iskola, és Szakács Sándor,
a Sokorópátkai Általános iskola in-
tézményvezető-helyettese érde-
melte ki. Középiskolai kategóriá-
ban Dömötörné Horváth Erzsé-
bet, a Kazinczy-gimnázium és Ju-
hász Zoltán, a Révai-gimnázium
tanára lett a díjazott. „Az év dol-
gozója” Jenei Jánosné, a Moson-
szentmiklósi Széchenyi-iskola és
Molnár Jánosné, az Enesei Általá-
nos Iskola iskolatitkára lett.

A legtehetségesebb győri
gyakorlós diákokat és felkészítő
tanítóikat, tanáraikat díjazták az
egyetem és az Öveges Kálmán-
iskola vezetői hétfőn. Idén 115
tanuló vehetett át elismerést,
ők a városi, a megyei és az orszá-
gos tantárgyi vagy sportverse-
nyeken értek el kimagasló ered-
ményeket.

Hartyándiné Frey Aranka, Szünstein Mónika, 
Katona Tibor,  Farnadi Tamara Orsolya, Paár Ottóné      
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Fontos, hogy gondoljunk a jövônkre: legtöbb
esetben a szülôk anyagilag támogatják gyerme -
kük tanulmányait, és saját idôskorukra is fel kell
készülniük, mivel csökkenni fog a bevételük —
hívta fel a figyelmet Varga László, a Megoldások
Fiókja Kft. ügyvezetôje a Gyôr+ Rádióban.

„A tíz éven belül nyugdíjba vonu-
lóknak is tudunk már olyan
programot kínálni, ami ko-
moly megtakarításra ad lehe-
tôséget adókedvezménnyel
támogatva” — emelte ki az
ügyvezetô a last minute-akció-
jukat, amely nagy segítség lehet
azoknak, akik az utolsó aktív éveket is ki szeretnék
használni a nyugdíjba vonulásuk elôtt. A fiatalabb kor-
osztálynak is vannak kecsegtetô ajánlataik, például a
gyermekjövô-program. Varga László kifejtette, sok
egyetemista végzett most, akiknek tanulmányait, lakha-
tását, szórakozását nagyrészt a szülôk fizették megtaka-
rított pénzükbôl. A fiatalokat arra figyelmezteti, hogy
akkor se feledkezzenek meg ezekrôl a kiadásokról,
amikor családot alapítanak, szülôvé válnak, és gyer-
mekeik tanulmányait kell majd támogatniuk, finanszí-
rozniuk. „Erre nagyon korán fel kell készülni, és tudo-
másul kell venni, hogy azt a pénzt nem magunktól von-
juk el, amit félreteszünk a gyerekeinknek, hanem a jö-
vôt finanszírozzuk belôle” — hangsúlyozta az ügyvezetô. 

Varga László elmondta, a Megoldások Fiókja Kft.
csütörtöki nyílt napjai szeptemberig szünetelnek, de
addig is bárki keresheti ôket bizalommal elérhetô-
ségeiken. (x)

Biztosításról tabuk nélkül 
a Megoldások Fiókja Kft., a Generali
hivatalos partnere támogatásával.

www.vlaci61-generalibiztosito.com
Keresse a Megoldások Fiókját a Facebookon is!

A biztosítási szakma iránt érdeklôdôket
Varga Lászó ügyvezetô

szívesen látja egy kötetlen beszélgetésre!

Hívjon: 30/936-1957
Próbálja ki magát nálunk és legyen egy sikeres csapat tagja!

Gyôr, Bajcsy-Zs. út 44.

Az élet pénz, mindig jól jön

A MEGTAKARÍTÁS!

Több mint hatszáz idős vett
részt a rendezvény első napján
hazánk több megyéjéből. Volt,
aki idősek klubjából vagy ott-
honból érkezve először járt a ta-
lálkozón, de évről évre egyre
többen vannak, akik ismerős-
ként, barátként köszöntik egy-
mást. A második napon 230 fia-
tal és 75 kísérő érkezett a város-
ból és a megyéből, hogy átéljék
a cirkusz varázslatát a közös já-
tékokkal és versenyekkel. 

Borkai Zsolt polgármester kö-
szöntőjében kiemelte, fontos,
hogy olyan kulturális, szabadidő-
és sportprogramokat szervezze-
nek, amelyekkel aktív időskort
biztosíthatnak a nyugdíjasok-
nak. A város idősügyi tanácsa ar-
ra törekszik, hogy a lehetőségek
még szélesebb körét tárja a
szépkorúak elé, mivel a fogadó-
készség megvan a részükről, és
így az együtt töltött idő felejthe-
tetlen élményekkel gazdagíthat-
ja nemcsak a helyi, hanem a vá-
rosunkba érkező időskorúakat is. 

Az idei találkozónak a szerve-
zők a Varázslatos ünnep, elbűvö-
lő pillanatok címet adták, a cir-
kusz világát vitték porondra. Az
első napon az egyetemi csarnok-
ban vásári forgatagba csöppen-
hettünk, az idősek munkáiból
nyílt kiállítás. Egész nap látogat-
ható volt a találkozó Kórtalansá-

gok szekciója, ahol ingyenes
egészségügyi szűréseket végez-
tek. A közkedvelt Ki mit tud?-on
versekkel, színdarabokkal, dalok-
kal és tánccal mutatkoztak be a
résztvevők. A Mobilis látványos
és interaktív kísérletekkel repítet-
te az idősebb generációt a tudo-
mány varázslatos világába. Az
egész napos rendezvényt Korda
György és Balázs Klári koncertje

zárta, akik örökzöld slágereikkel
szórakoztatták és hívták közös
táncolásra a közönséget. 

A másnapi fogyatékossággal
élők találkozóján tizennyolc nap-
pali ellátást nyújtó intézményből
230 fiatal vett részt 75 kísérővel
a rendezvényen, ahol a nevetésé
és a játéké volt a főszerep, egész
nap „cirkuszolhattak” a résztve-
vők. Dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester a találkozó megnyitó-
ján elmondta, a szervezők elsőd-
leges célja a szórakoztatás, hogy

a fogyatékossággal élőknek lehe-
tőségük legyen kiszakadni a min-
dennapokból. Ez a nap az együtt-
létről, a beszélgetésről és a vi-
dámságról szól minden évben. A
játékos versenyek végén a cir-
kusz sztárjait, azaz a legügyesebb
csapatot is díjazták. A győri fo-
gyatékosok napközi otthonába
járó fiatalok minden évben kíván-
ságlistát készíthetnek arról, hogy
a rendezvény zárókoncertjén ki
legyen a neves előadó, akit sze-
retnének a színpadon köszönte-
ni. Az előző évek fellépői között

volt már Lola, Puskás Peti, Cser-
pes Laura, Bársony Bálint, az ide-
in, immár másodszor a kilenc év
alatt, L. L. Junior táncoltatta meg
a jelenlévőket, akik vele együtt
énekelték a dalokat és bizonyítot-
ták be közösen, az évek teltek
közben, de a második még a
nyolc évvel ezelőtti koncert fer-
geteges hangulatát is felülmúlta. 

Különleges két nap élményét
vitte magával idős és fiatal egy -
aránt, lelket simogató, megható
és boldog pillanatokat.

Elbűvöltek a pillanatok

A cirkusz varázslatában

szépkorúak
és a fogyatékkal élő fiatalok

Szerző: Szabó Csilla  / Fotó: O. Jakócs Péter

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI)
évenként megrendezett kétnapos országos találkozójára
idén már 15. alkalommal érkeztek a szépkorúak és 9. éve
tartják meg a fogyatékossággal élők napját is Győrben, az
egyetemi csarnokban. 
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Az IMPERIAL Logistics egy nemzetközileg elismert TIER1-es (kiemelt) autóipari beszállító a logisztika
területén. A vállalatcsoport több mint 60 éves múlttal rendelkezik, a világ 14 országában 45.000
munkavállalóval van jelen. Magyarországon Gyôrben mûködünk. Gyôr legnagyobb logisztikai köz-
pontjába keresünk rátermett kollégát a következô munkakörbe: 

RAKTÁRI MUNKATÁRS
Milyen munka vár Rád? 
• Beérkezô alkatrészek belsô címkével történô

ellátása, illetve szükség esetén átcsomagolása
• Göngyölegkezelés (termelésbôl visszaérkezô

göngyölegek válogatása, tisztítása)
• Gyártósori lehívás alapján az alkatrészek össze-

készítése (komissiózása) táblagép használatával

Téged keresünk, ha: 
• Rendelkezel minimum 8 általános iskolai végzettséggel
• Nem okoz gondot a 3 mûszakos munkarend
• A 18. életévedet betöltötted
• Terhelhetô vagy
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság jellemez
• Jó problémamegoldó képességgel rendelkezel
• Büntetlen elôéletû vagy
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat

Mit várhatsz el tôlünk?
• Kiszámíthatóságot és stabilitást, biztos nemzetközi céghátteret
• Pontos, versenyképes fizetést
• Határozatlan idejû munkaviszonyt
• Nyáron 2 hét garantált szabadságot a családoddal
• Emberséges, családbarát hozzáállást a vezetôség részérôl
• Törekvést a munka és magánélet egyensúlyának betartására
• Fejlôdési, tanulási lehetôséget
• Kulturált munkakörülményeket

Mit nyújtunk Neked?
Útiköltség-térítést 93%-ban I Az elsô teljes hónaptól prémiumot I
Próbaidô után cafeteriát egyéni választással I Karácsony és szil-
veszter között nincsen munkavégzés I OKJ-s tanfolyamokon való
részvételt I  Típusvizsgák indítását I Munkásszállást I Munkaruhát
vállalati tisztítással I Havi hazautazás-támogatást I Egészségügyi
szûrôbuszt I Családi napot I Ingyenes nyári tábort a gyermeked-
nek I Mikulás-ünnepséget I Karácsonyi vacsorát I Karácsonyi
csomagot I Influenza elleni védôoltást

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperiallogistics.com
Ingyenesen hívható telefonszám: +36 80/900-210

Pálya-

kezdôk jelent-

kezését is várjuk!

Csatlakozz csa-

patunkhoz!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük, ne küldjön önéletrajzot!

Nagy Imre, Magyarország mártír-
halált halt miniszterelnöke újrateme-
tésének évfordulóján, június 14-én
ünnepséget tart a győri önkormány-
zat és a Nagy Imre Társaság Győr és
környéke szervezete.

Kilenc órakor a Nagy Imre út 1.
számú ház falán elhelyezett emlék-
táblánál Gergely Sándor, a Nagy Imre
Társaság Győr és környéke szerveze-
tének elnöke mond beszédet.

Tíz órától koszorúzási ünnepség
kezdődik a Golgota-emlékműnél,
ahol Rózsavölgyi László önkormány-
zati képviselő tart megemlékezést.

Az ünnepi műsorban közreműkö-
dik Búza Gábor, a Kazinczy Ferenc
Gimnázium tanulója.

és áldozatokra 
emlékező ünnepség

Mártírokra
PARAPSZICHOLÓGUS

képzést indít Győrben
SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a  06-70/422-2599-es
és a 06-70/418-9038-as számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia, a betegségek okai,

holisztikus kezelés, metafizika, különféle meditációk,
ezotéria, csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora dr. Kovács József
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Az IMPERIAL Logistics egy nemzetközileg elismert TIER1-es (kiemelt) autóipari beszállító a logisztika
területén. A vállalatcsoport több mint 60 éves múlttal rendelkezik, a világ 14 országában 45.000
munkavállalóval van jelen. Magyarországon Gyôrben mûködünk. Gyôr legnagyobb logisztikai köz-
pontjába keresünk rátermett kollégát a következô munkakörbe: 

TARGONCAVEZETÔ
Milyen munka vár Rád? 
• Anyagok (termékek, alkatrészek) sérülésmentes

gépi mozgatása
• Gépi be- és kitárolás 
• Göngyölegkezelés
• Egyéb raktárosfeladatok 

Téged keresünk, ha: 
• Rendelkezel jogosítvánnyal elektromos targoncára 

(3324, 3312, 3313 típus vagy 3332 típus)
• Minimum 8 általános iskolai végzettséged van
• Pontos, precíz és megbízható vagy
• Büntetlen elôéletû vagy
• Vállalod a több mûszakos munkarendet
• Tudod, mi az a  be- és kitárolás
• Biztonságosan közlekedsz
• Tudsz targoncával kamionról  le- és felpakolni
• A szkenner nem fog ki rajtad

Mit várhatsz el tôlünk?
• Kiszámíthatóságot és stabilitást, biztos nemzetközi céghátteret
• Pontos, versenyképes fizetést
• Határozatlan idejû munkaviszonyt
• Nyáron 2 hét garantált szabadságot a családoddal
• Emberséges, családbarát hozzáállást a vezetôség részérôl
• Törekvést a munka és magánélet egyensúlyának betartására
• Fejlôdési, tanulási lehetôséget
• Kulturált munkakörülményeket

Mit nyújtunk Neked?
Útiköltség-térítést 93%-ban, 1. teljes hónaptól prémiumot I Pró-
baidô után cafeteriát egyéni választással I Karácsony és szilvesz-
ter között nincsen munkavégzés I OKJ-s tanfolyamokon való
részvételt I Típusvizsgák indítását | Munkásszállást I Munkaruhát
vállalati tisztítással I Havi hazautazás-támogatást I Egészségügyi
szûrôbuszt I Családi napot I Ingyenes nyári tábort a gyermeked-
nek I Mikulás-ünnepséget I Karácsonyi vacsorát I Karácsonyi
csomagot I Influenza elleni védôoltást

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperiallogistics.com
Ingyenesen hívható telefonszám: +36 80/900-210

Pályakezdôk

és gyakorlattal 

nem rendelkezô

targoncavezetôk

jelentkezését is 

várjuk!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük, ne küldjön önéletrajzot!

„Olyan családi program lebegett a
szemünk előtt, ahol jól érzik magu-
kat az ültetett gépekért rajongó, ben-
zinvérű srácok, a veteránok hívei, az
autóhifi megszállottjai és a család
minden tagja, beleértve természete-
sen a gyermekeket is” – osztotta
meg gondolait az idén útjára indított
esemény főszervezője, Rácz László,
akinek nevéhez számos járműves
rendezvény kötődik.

Június 15-én Győrben rendezik meg először a Carsenalt,
Magyarország legújabb és talán leghangulatosabb autós
fesztiválját. Az eseménynek az ETO Park Hotel Business
& Stadium hatalmas parkolója ad otthont.

A Carsenal abból a szempontból
sem átlagos, hogy a technikai sportok
két kevésbé ismert területére is bepil-
lantást enged. Elhozza szélvészgyors
gokartjait a Kálmán Racing Team ver-
senycsapat, és ott lesz a Willisits E-
Kart is, hogy bemutassa, mi fán terem
az elektromos gokartozás. Szintén
nagy érdeklődésre tarthatnak számot
a Vitnyéd 4×4 Off-Road Club sárda-
gasztáshoz átalakított terepjárói, egyedi

műszaki megoldásaikat mustrálva alig-
hanem minden autórajongó szája tát-
va marad. A megszámlálhatatlan prog-
ram közül feltétlenül ki kell emelnünk
a 11 és 15 óra között folyamatosan zaj-
ló autószépség- és hangnyomásver-
senyt, utóbbit egy remek felvidéki csa-
pat, az NT Woofer szervezi – a résztve-
vők a legszebb belső kialakítás és a leg-
jobb hangzás kategóriájában küzde-
nek majd az értékes díjakért.

A megannyi versenyszámban in-
duló járművekre – akár online felüle-
ten is – szavazhat a közönség.

Nagyszabású veterán járműves
kiállítással készülnek az idén kilenc-
venesztendős Győri Automobil és
Motor Club tagjai. Nem maradnak
szórakoztató programok nélkül a já-
tékokat kedvelő gyermekek és fel-
nőttek sem, akik többek között profi
autószimulátort, rodeóbikát, ugráló-
várat is kipróbálhatnak az estig tartó
Carsenalon. Látványos standot állít
az RS Oil, amelynek szakemberei
nemcsak professzionális kenőanya-
gokkal, hanem szakszerű tanácsok-
kal is készülnek, sőt elhozzák a győ-
riek körében már jól ismert Piaggio
Ape büfékocsijukat. Végül, de nem
utolsósorban egy seregnyi mai új
autót is kiállítanak az ETO Park több
mint tízezer négyzetméteres parko-
lójában. A helyi márkakereskedések
jóvoltából ott lesz megannyi külön-
leges Alfa Romeo, Ford, Honda, Jeep,
Kia, Mazda, Mercedes, Peugeot,
Seat és Volvo modell, melyekkel
testközelből ismerkedhet meg a
helyszínre látogató közönség. A be-
lépés ingyenes. (x)

Győr új autós fesztiválja
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Az Audi Aréna VIP-termében tartot-
ták a Győri Izraeli Gasztronómiai Hét
vacsoraesttel egybekötött nyitórendez-
vényét. Az Izrael Állam Budapesti
Nagykövetsége és a Nyugat-dunántúli
Magyar–Izraeli Baráti Társaság közös
szervezésében tartott ünnepi vacsorán
Asaf Shinar séf izraeli fogásokkal bizo-
nyította, hogy az étkezés, az ételek el-
készítése is hozzájárulhat a barátságok
születéséhez és ápolásához. 

Borkai Zsolt polgármester köszön-
tőjében a különleges helyszínről be-
szélt, az arénáról, ahol felkészül és
játssza mérkőzéseit az Audi ETO kézi-
labdacsapata, amelyre a város büsz-
ke, amiért ötödszörre is elnyerték a
Bajnokok Ligája trófeáját. „Ez az este
valaminek a kezdete, azt mutatja,
hogy az összefogásból sikereket tu-
dunk elérni, barátságokat erősíteni”
– mondta Borkai Zsolt polgármester.     

Izrael nagykövete, Yossi Amrani be-
szédében visszautalt a tavalyi, Izrael 70
éves történetére való győri megemlé-
kezésre, amely után pozitív visszajelzé-
sek érkeztek, majd a nagykövetség, a
győri városvezetés, a helyi zsidó hitköz-
ség és a Hit Gyülekezet együttgondol-
kodásával a regionális magyar–izraeli
baráti társaság létrehozását kezdemé-

nyezte. Az izraeli nagykövet a két or-
szág között erősödő gazdasági kapcso-
latok mellett a kulturális kapcsolatok
fontosságáról beszélt, kiemelve, hogy
Izraelben magyar napokat tartanak,
ahol Győr – fellép például a Győri Ba-
lett – is bemutatkozik. 

Dr. Fekete Mátyás, a baráti társaság
elnöke elmondta, a rendezvénnyel sze-
retnék ráirányítani a figyelmet a Ma-
gyar–Izraeli Baráti Társaságra, a két or-
szág közötti gazdasági és kulturális kap-
csolatokra és lehetőségekre, amellyel
egymáshoz fűzhetők Magyarország és
Izrael állam polgárai. A baráti társaság
nem csak a múltra való méltó emléke-
zésben vállal szerepet. Céljuk a magyar
és izraeli nép közötti társadalmi, tudo-
mányos, kulturális, oktatási, gazdasági,
turisztikai, sport- és személyes kapcso-
latok megteremtése és ápolása. 

Asaf Shinar mesterszakács az elké-
szített ételekkel azt kívánta bemutat-
ni, hogy a kulturális és gasztronómiai
különbözőségek áthidalhatók. Olyan
izraeli fogásokat kínált kóstolásra,
amelyekbe magyar hozzávalókat és
fűszereket is tettek a Révész étterem
séfjével, Kovacsics Istvánnal, még kö-
zelebb hozva egymáshoz a két ország
gasztronómiáját. 

Magyarországi gyökerekkel rendelkező izraeli séf, Asaf Shinar által készített
ételeket kóstolhattak a meghívottak azon a vacsoraesten, amellyel elkezdő-
dött a Győri Izraeli Gasztronómiai Hét múlt csütörtökön az Audi Arénában.

a barátságot
is ápolják

AZ ÉTELEK 
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor
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Az ülésen – ahogy az elmúlt idő-
szakban is – többször hangsúlyozták: a
2019/2020-as évadot még a kőszínhá-
zi épületben kezdi és fejezi be a társu-
lat, ezután indul a teátrum felújítása.

Radnóti Ákos alpolgármester kö-
szöntötte a társulatot, és kiemelte,
hogy a Vill-Korr Sulibérletnek köszön-
hetően sok fiatal továbbra is aktívan jár
az előadásokra. „A színházhoz nem kell
más, mint három deszka, két színész és
egy közös szenvedély” – idézte Lope
de Vega spanyol költőt, majd hozzátet-
te, a 21. században egy parkolóházra is
szükség van, utalva a tavaly év végén
megnyílt belvárosi Árpád parkolóházra,
ahol a Győri Balett új próbaterme is he-
lyett kapott.

Páternoszter Piroska polgármeste-
ri biztos a színházépület felújításának
előkészítéséről beszélt. Elmondta, a
feltételek megteremtésének folya-
mata küzdelmes, jelenleg a színpad-
technika tervezésén dolgoznak. „A
tervezés folyamatában az utolsó előt-
ti csiszolásnál tartunk” – tájékoztatta
a társulatot és hangsúlyozta: azon
dolgoznak, hogy a lehető legjobb
körülményeket teremtsék meg
az itt dolgozóknak és a színház-
ba járó közönségnek.

A mögöttünk álló évadra
Forgács Péter igazgató tekin-
tett vissza: elsőként említette a
jubileumot, hiszen negyven éve
költöztek jelenlegi helyükre, ezért
nagyszabású gálával, illetve ünnepi
műsortervvel ünnepelték a négy évti-
zedet. A társulat járt az észak-olasz

Verbaniában, ahol a Figaro házassága
című operát mutatták be, a Nemzeti
Színházban a Sirály című színművel
vendégszerepeltek, Veszprémben pe-
dig a Ludas Matyi jr. zenész színművel

arattak sikert. Hátravan még egy elő-
adás a budapesti Városmajorban, ide
A tündérlaki lányok színművel készül

a társulat, s meghívást kaptak egy bé-
csi operafesztiválra is, itt és a Fertőrá-
kosi Barlangszínházban szintén a Figa-
ro házasságát mutatják be.

„A 2020/2021-es évadban egy ját-
szóhellyel kevesebb lesz, hiszen a
nagyszínházi előadásokat tartjuk

csak meg a felújítás alatti ideigle-
nes helyünkön, az Olimpiai
Sportparkban (OSP). A padlás-
színház, amin dolgozunk, re-
méljük, valamennyire pótolni
tudja erre az időre a Kisfaludy

Termet, és nagyon bízom abban,
hogy a nézők is velünk tartanak az

OSP-be” – hangsúlyozta Forgács Pé-
ter, aki arról is beszélt, hogy a tao-
rendszer változása miatt a következő
évadban kevesebb pénzből gazdál-
kodhatnak. „Az önkormányzat támo-

gatását továbbra is köszönjük” – fűz-
te hozzá az igazgató.

Az évadzáró ülések hagyománya,
hogy a társulat búcsúzik nyugdíjba vo-
nuló kollégáitól. Idén dr. Rágyanszkyné
Mikulásch Andrea titkársági munkatár-
sat, Opra Vilmos hangtárvezetőt, Na-
kovitz József karbantartó villanyszere-
lőt, Bonrád István asztalostár-vezetőt
és Boldog Iván zenekari tagot, karmes-
tert köszöntötték.

Kiderült az is, kik léphetnek a szín-
ház örökös tagjainak sorába: Kertes An-
na korrepetítor és Illemszky Lajos ének-
kari tag került az illusztris társaságba.

Kétévente adják át a Kisfaludy Ala-
pítvány kuratóriumának döntése alap-
ján két harminc év alatti színésznek a
Kisfaludy-ösztöndíjat, ezt ezúttal Nagy
Gréta és Kurucz Dániel érdemelték ki.

Évadzáró ülést tartott a Győri
Nemzeti Színház társulata ked-
den délután, ahol kiderült, kik-
kel bővült az örökös tagok tá-
bora, illetve kik kapták idén a
Kisfaludy-ösztöndíjakat.

Jövőre is a kőszínházban folytatják

Jelenleg 
a színpadtechnika 

tervezésén 
dolgoznak

BÚCSÚZOTTa társulat Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter

Kertes Anna, Kurucz Dániel, Nagy Gréta, 
Boldog Iván, Opra Vilmos és Illemszky Lajos
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Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Konferenciát rendeznek a győri
csata 210. évfordulója alkalmából
június 12-én 10 órától a Kisfaludy
Károly Könyvtárban (Baross út 4.).
Előadások hangzanak el Csikány
Tamás, Nagy-L. István, Vizi László
Tamás, Lázár Balázs és Bagi Zoltán
Péter történészek részvételével. 

Bergman: Úrvacsora című filmjét
vetítik június 12-én 18 órától a
Forrás filmklubban (Gutenberg
tér 2.). A belépés ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött: triangu-
lum@kaptalandomb.hu. Az est
moderátora Lukácsi Zoltán. 

A 18. Győri Fotópikniket június
16-án rendezik a Radó-szigeten.
A szabadtéri fotókiállításon győ-
ri fotósok mellett az ország szá-
mos pontjáról érkező kiállítók is
bemutatkoznak képeikkel 9 és
15 óra között. 11 órától a Zene-
pavilonban a Győri Filharmoni-
kus Zenekar játszik.

Csoportos diétás foglalkozást
tartanak a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórházban (Vasvári P. u.
2–4.) június 12-én 14 órától. Té-
ma a cukorbetegség. A részvé-
tel díjtalan, de regisztrációhoz
kötött: efiprogram.gyor@gmail.
com, 96/507-900/8575.

Átlényegülés – Az Eucharisztiá-
ról a csodák és a művészet nyel-
vén címmel látható kiállítás a Tri-
angulum Galériában (Gutenberg
tér 2.) július 21-ig mindennap 10–
18 óráig. A belépés díjtalan. 

Der Sommer startet in Győr mit einem heißen
Freiluftkonzert. Am Freitag, den 14. Juni erwar-
ten Halott Pénz und am Samstag, den 15. Juni
Rúzsa Magdi jeweils um 20 Uhr das Publikum
auf dem Dunakapu-Platz. Das Konzert am
Samstag schließt mit einem Feuerwerk. Die Or-
ganisatoren sind auch auf Regen vorbereitet:
in diesem Fall findet das Konzert am Sonntag,
den 16. Juni statt.

Antiquitätenmarkt am 16. Ju-
ni auf dem Marktplatz der Tarcsay-

Strasse. An- und Verkauf, Ausstellung
und Tausch von Antiquitäten und Kunst -

objekten von morgens 7 Uhr bis
nachmittags um 14 Uhr.

Am Sonntag, den 16. Juni findet auf
der Radó-Insel das 18. Győrer Foto-
picknick statt. Auf der Freilicht-Fo-
toausstellung zeigen von 9–15 Uhr
neben den Győrer Fotografen auch
Fotografen aus allen Teilen des Lan-
des ihre Bilder. Ab 11 Uhr spielt da-
zu das Győrer Philharmonieorches-
ter im Musikpavillion.

In diesem Jahr finden von 13–15.
Juni in der Baross-Strasse in Győr die 90. Feierliche
Buchwoche und die 18. Kinderbuchtage statt. Neben
dem Buchkaufen können die Buchliebhaber sich auf mu-
sikalische und literarische Veranstaltungen und Buch-

signierstunden freuen.
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Június 14-én, pénteken 21 órakor a Halott Pénz
ad ingyenes nagykoncertet a Dunakapu téren. Jú-
nius 15-én, szombaton 21 órakor Borkai Zsolt pol-
gármester nyitja meg a Négy Évszak Fesztivál nyári

a nyárnyitó hétvégével 
rendezvénysorozatát, majd Rúzsa Magdi koncertje
következik, amit a hagyományokhoz hűen tűzijá-
ték zár. Ha a pénteki vagy a szombati koncertet
rossz idő miatt halasztani kellene, mindkettő ese-

mény esőnapja a vasárnap. A Halott Pénz-koncer-
tet ebben az esetben június 16-án 19 órától, Rú-
zsa Magdi fellépését pedig ugyanaznap 21 órától
pótolnák.

A programokon résztvevők biztonsága érdeké-
ben a rendőrség ideiglenes forgalomkorlátozást
rendel el június 14-én 20–23 óráig (esőnap június
16-án 18–21 óráig) és június 15-én 20–23.15 óra
közötti időben (esőnap esetén június 16. 20–
23.15) Győrött, az Újkapu utca–Móricz Zsigmond
rakpart kereszteződés és a Rónay Jácint utca–Dó-
zsa György rakpart kereszteződés közti útszaka-
szon (Móricz Zsigmond alsó rakpart és Kossuth
híd). A lezárt útszakaszon mindennemű jármű köz-
lekedése tilos, ezért a lezárás ideje alatt a 6-os bu-
szok is terelőútvonalon közlekednek.

A győriek hazajutását az önkormányzat ingye-
nes éjszakai buszjáratokkal segíti az alábbiak
szerint:

Dunakapu tér megállóhelyről
(az alsó rakpartról):
• 901 jelzéssel az 1-es vonalán Újvárosba,

majd Sziget és Pinnyéd útvonalon;
• 907 jelzéssel a Tihanyi Árpád út–Mester ut-

ca útvonalon, majd a 7-es vonalán Szabad-
hegyre, onnan a Templom utca után a 6-os
vonalán Kismegyerre;

• 911 jelzéssel a 11-es vonalán Bácsára, majd
Sárásra, visszafelé a 6-os útvonalán (a Hé-
dervári úton) körjáratként;

• 917 jelzéssel a 17-es vonalán Adyvároson ke-
resztül a Zöld utcába és az Erfurti útra;

• 921 jelzéssel a Kert utca–Pápai út–Illyés Gyu-
la utca–Marcalváros útvonalon Ménfőcsa-
nakra, majd Gyirmótra;

• 922 jelzéssel a Baross Gábor út–Nagy Imre
út–Lajta út útvonalon Marcalvárosba;

• 931 jelzéssel Gyárváros és Likócs (Szentvid
utca és Kövecses utca megállóhelyek) érin-
tésével Győrszentiván, Kálmán Imre útra
(homoksori betéréssel).

Az autóbuszjáratok indulási időpontja:
• Június 14-én, pénteken: 23 óra
• Június 15-én, szombaton (vagy esőnap esetén

június 16-án, vasárnap): 23.20 óra

A programok esetleges csúszása esetén az au-
tóbuszok is később indulnak, megvárva a rendez-
vény végét. Az éjszakai járatok részletes menet-
rendje és a 6-os busz terelése a www.enykk.hu
honlapról letölthető.

Hasznos információk

kapcsolatban
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Beszédóra, színházi tréning,
helyzetgyakorlatok, speciális koreográfiák, 

Rómeó és Júlia egy kicsit másképpen

Színjátszóház

9—25 
éveseknek

A GYIRMÓTI
Mûvelôdési Házban

Cím: 9019 Gyôr-Gyirmót,
Szent László út 35—37.

Helyszín: Gyirmóti Mûvelôdési Ház
Érdeklôdni lehet: a 96/449-137-es telefonon vagy 

az amk@gyor-gyirmot.koznet.hu e-mail címen

Jelentkezési határidô: június 12.

Pesty-Nagy Katalin rendezôvel és
a Pesti Broadway Stúdió, valamint 

a Budapesti Operettszínház növendékeivel

2019. JÚNIUS 
17—21-ig és 24—28-ig
Mindennap 9—16 óráig

Kövessétek Gerzson és Panka életét a „Gerzson és Panka kalandjai” Facebook-oldalon!

Megrendelhető: már német és magyar nyelven is a www.drdezsi.hu webáruházban, INGYENES házhoz szállítással.

Gerzson és Panka 
a két valóságban is létező, Győrben élő, színes, 
beszélő arapapagáj kalandjai 

Terjeszti: a Libri Könyváruház

Színes mesekönyv, aranyos
rajzokkal, amit érdemes
el- vagy felolvasni
minden kisgyereknek!

2-10 éves korosztálynak ajánlott.
Szülinapra, névnapra, húsvétra
vagy csak úgy ajándékba.

A fiú neve, Dayo afrikai eredetű, főleg Nigériá-
ban elterjedt, jelentése: öröm érkezik. Reméljük,
a nevéhez méltóan sok örömet, és később sok kis
orrszarvúborjút is ad az állatkertünknek.

Gondozói szerint a lányokkal ellentétben ő
nem válogatós, jó étvággyal fogyasztja a neki elké-
szített ételt. Bika létére szokatlanul nyugodt ter-
mészetű állat. Fiatal kora miatt pedig még kicsit
félénkebb a többieknél.

A Magyarországon először a győri állatkertben
látható keskenyszájú orrszarvúból ma már csak öt -
ezer példány él szabadon, ezért a védett, súlyosan
veszélyeztetett természetvédelmi kategóriába tar-
tozik. Fogságban élő európai állományának tenyész-
tését az EEP (Európai Veszélyeztetett Fajok Program-

A tavasszal hozzánk költözött
Mana és Wanda, a két orrszarvú-
hölgy mellé május 29-én a Xan-
tus János Állatkertbe egy fiatal,
négyéves bika érkezett Hollandiá -
ból. Így háromtagúvá vált a vilá-
gon a kihalás szélére sodródott kes-
kenyszájúorrszarvú-állományunk.

ja) koordinálja, amelynek legújabb és legmoder-
nebb tenyészközpontja lett Győr. A kifutórendszer
két bika és három nőstény tartására alkalmas, ezek
elkülönülnek egymástól, mivel erre a fajra jellemző-
en nem igazán szeretik egymás társaságát.

Az orrszarvúfiú egyelőre még nem látható, mi-
vel meg kell szoknia az új otthonát, ezért a látoga-
tóink csak később találkozhatnak vele. Mivel min-
den állat egyedi természet, rájuk bízzuk, hogy hol
érzik magukat biztonságban. Ezt a folyamatot az
állatkertünk nem szeretné siettetni. Ezért kérjük,
az állatok nyugalma érdekében kopogtatással, za-
jongással ne próbálják előcsalogatni őket. Köszön-
jük látogatóink türelmét és megértését!

Nyáron is vár az állatkert!

MEGÉRKEZETT 
Dayo, az orrszarvúfiú

Szöveg és fotó:
Xantus János Állatkert

Szponzorált tartalom
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Szabadhegy új építésû részén 600
nm építési telek eladó. Közmûvek az
utcában. Az utcafront 21 méter. Be-
építhetôsége 30%, családi ház, iker-
ház építhetô rá.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôr-Nagybácsán, kellemes, csalá-
dias  környezetben eladó 90 nm-es,
2 szobás, 1960-as építésû családi
ház. A statikailag jó állapotú épület
felújításra és korszerûsítésre szorul.
A telek 1200 nm-es. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

A belvároshoz közel, Szigetben új
építésû, 43—64 nm-es lakások év vé-
gi átadással eladók. A földszinti, 43
nm-es, amerikai konyhás nappali+1
szobás lakáshoz terasz és saját kert-
kapcsolat tartozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Adyvárosban 53 nm-es, 2 szobás,
erkélyes, 3. emeleti lakás eladó liftes,
tízemeletes házban. Nyílászárók
mûanyagok, redônnyel, szúnyogháló-
val ellátottak. A lakóközösség jó, a
lépcsôház tiszta és csendes. 

Horváth Edina: 
70/587-4020

Gyôr-Szabadhegyen eladó ez az el-
sô emeleti, 73 nm-es, nappali+3
szobás, erkélyes lakás. Az ár emelt
szintû fûtés kész állapotra vonatkozik.
Zárt udvari gépkocsibeálló, garázs és
teremgarázs vásárolható.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôrújbarát-hegyben, csendes ut-
cában, természeti környezetben el-
adó nappali+3 szobás, 94 nm-es
ikerház. Terasz: 18 nm, saját kert-
rész: 600 nm. Átadás: 2019. év vé-
ge, emelt szintû fûtéskészen.

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Ár: 23,6 M Ft Ár: 34 M Ft 

Gyôrújbarát és Ménfôcsanak ha-
tárán épülô, 15+15 lakásos társas-
házban minôségi lakások korlátozott
számban még eladók. Ez a 61 nm-
es lakás az elsô emeleten található,
elosztása: nappali+2 szoba.  

Budai Mónika: 
30/640-8794

Rábapatonán új építésû, 92,62
nm-es, nappali+3 szobás ikerház el-
adó 18 nm terasszal, 400 nm telek-
résszel. Nincs közös fal a szomszéd-
dal!  Az ár emelt szintû fûtéskész ár,
átadás 2019-ben várható.

Horváth Edina: 
70/587-4020Ár: 24,9 M Ft Ár: 27,61 M Ft 

Ár: 24,7 M Ft Ár: 38,5 M Ft 

Marcalváros I-en eladó ez a 49 nm-
es, 2 szobás, 11. emeleti panella-
kás. A lakás felújított, klímás, a nyí-
lászárók mûanyagok. 2 tároló tarto-
zik hozzá. Közös költség: 8000 Ft.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 18,78 M Ft Ár: 21,879 M Ft Ár: 18,79 M Ft 

Gyôr-Révfaluban 62 nm-es, föld-
szinti, nappali+2 szobás, kertkapcso-
latos lakás 7 nm terasszal eladó! A
38 lakásos társasházban 35—71 nm
közötti lakások közül választhat. Az ár
fûtéskész állapotra vonatkozik.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 28,1 M Ft 

JÚNIUS 
14—15. 

Nyitott napot tartunk 
az irodánkban: 

Gyôr, Kálvária utca 27/A.

Válassza ki idôben Édes Otthonát!

Tudjon meg mindent 
a babaváró hitelrôl, a falusi csokról 

és a többi támogatásról!

MINDEN ÉRDEKLÔDÔNEK 
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNYEKET REJTÔ 

EGYEDI KIKA-KUPONFÜZETET 
ADUNK AJÁNDÉKBA!

Pénteken 9—17, szombaton 9—12 óráig
várjuk az érdeklôdôket.
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A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a gép-
járművezetőket, hogy a Révai parko-
lóház június 10-én, hétfőn 20 órától
június 13-án, csütörtökön 6 óráig ta-
karítási munkálatok miatt zárva tart.
A szolgáltató kéri az ott parkoló jár-
művek vezetőit, hogy a parkolóházat
gépkocsijukkal legkésőbb június 10-
én 20 óráig hagyják el. A Győr-Szol
Zrt. ezúton is köszöni az autósok
megértését és türelmét.

Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala pályázatot hirdet 

építéshatósági ügyintéző 

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

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelen-
tő vonala a 96/50-50-55-ös telefonszá-
mon minden naptári napon 0–24 órá-
ban hívható. Június 10-én a Győr-Szol
Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. ügyfél-
szolgálati irodái egységesen zárva lesz-
nek, a telefonos ügyfélszolgálat nem
működik. A Jókai, a Révai és az Árpád
parkolóházban, valamint a Dunakapu
mélygarázsban folyamatosan a szoká-
sos, érvényben lévő díjakért lehet par-
kolni. Június 8-án, szombaton Győr-
ben a felszíni fizetőparkoló-hálózat be-
állói a szombati díjfizetési rend szerint
vehetőek igénybe. Az I. és a II. övezet-
ben 8 és 14 óra között díjköteles a par-
kolás, a III. övezetben díjmentes. Júni-
us 9–10-ig a felszíni fizetőparkoló-há-
lózat beállói díjfizetés nélkül vehetőek
igénybe. A Bartók Béla út és a Szigethy
Attila út sarkán kialakított ideiglenes
vásárcsarnok és piac június 8-án,
szombaton 6 és 14 óra között lesz nyit-
va. Az ideiglenes vásárcsarnok és piac
június 9–10-ig nem üzemel. Június 8-

Zárva lesz
a Révai parkolóház

ÜNNEPI
án a Tarcsay úti piacon a szombati nyit-
vatartás szerint, 6 és 14 óra között lesz
kereskedés. A Magyar Vilmos Uszoda
június 8-án a rendes nyitvatartás sze-
rint üzemel. Június 9–10-ig a Magyar
Vilmos Uszoda zárva lesz. A Barátság
Sportpark június 8-án a rendes nyitva -
tartás szerint üzemel. A Barátság
Sportpark június 9–10-ig, hét-
főn korlátozott nyitvatartással
üzemel. A műfüves pályák és
a kiszolgáló létesítmény zárva
lesznek, míg a játszótér, a futó-
pálya és a park további sportesz-
közei használhatóak. A szabadhegyi,
nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár
úti, Templom úti, Malomsori és a Ko-
roncói úti köztemetők június 8–10-ig
7 és 20 óra között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemelte-
tésében lévő győri és vidéki hulla-
dékudvarok június 8-án a rendes
szombati nyitvatartás szerint üze-
melnek. A GYHG Nonprofit Kft. üze-
meltetésében lévő győri és vidéki

hulladékudvarok június 9–10-ig
egységesen zárva lesznek. A GYHG
Nonprofit Kft. hulladékszállítási mű-
ködési területén a lakossági hulla-

dékszállítás változatlanul, a Hulla-
déknaptárban meghirdetett módon
működik.

A Győr-Szol Zrt. ünnepi szolgálta-
tásairól és nyitvatartásairól a gyor-
szol.hu, a GYHG Nonprofit Kft. tevé-
kenységével kapcsolatban a gyhg.hu
weboldalon olvasható információ.

információk

A hiba- 
és kárbejelentô

vonal 0–24 órában
hívható

A védett oldalon lévő Aranypart II.
szabadstrandon az előkészítő munká-
latok részeként a Győr-Szol Zrt. koor-
dinálásában többek között megmet-
szették a fákat, lenyírták a füvet, le-
festették a padokat és pótolták azok
hiányzó deszkáit, kihelyezték a víz
mélységét jelző bójákat, valamint a
helyszínre szállították az életmentés-
hez szükséges csónakot.

Június 1-jétől az Aranypart II. sza-
badstrandon 8 és 20 óra között men-
tőőr felügyeli a területet, emellett il-
lemhely, zuhanyzó és öltöző teszi
komfortosabbá a kikapcsolódást. A
víz fürdésre alkalmas.

A szabadstrand házirendje a bizton-
ság érdekében előírja, hogy a strandra
tilos motorkerékpárral és gépkocsival
behajtani, illetve kutyát bevinni. Nem
szabad tüzet gyújtani és üveget a vízbe
vinni. A fürdőzőkre és a napozókra néz-
ve veszélyes lehet a vízparton hagyott

horog, ezért a szabadstrandok terüle-
tén a horgászás is tilos!

Fürödni tilos!
Vannak a városban olyan vízterüle-

tek, ahol nem biztonságos a vízben tar-
tózkodás, ezért Győr Megyei Jogú Vá-
ros jegyzőjének kiadott 19456-7/2008.

számú jegyzői határozatának értelmé-
ben tilos fürödni az adyvárosi tározótó-
ban, a József Attila-lakótelep területén
létesített kettő tározótóban, az Iparcsa-
torna teljes hosszában, a Rába folyó
mindkét felén, a bácsai vízáteresztő zsi-
lip környékén (Holt-Duna-ágban), a
pinnyédi híd győri hídfőjénél, a püspök -

erdei átvágás teljes hosszában, Újvá-
rosban a Mákos-dűlői volt kavicsbányá-
ban, Gyirmóton a Marcalban, a bácsai
bányagödrökben, a Holt-Marcalban
(rabkerti tóban) és a győrszentiváni
volt szabadstrandon. A Kovalter pihe-
nőpark területe kizárólag napozásra
használható.

Június 1-jén megnyitották az Aranypart II.
szabadstrandot. Az Aranypart I. szabad -
strand a Duna és mellékfolyóinak áradása
miatt nem nyit ki, utóbbi létesítményt az
apadás után, a szükséges takarítási munkála-
tok elvégzését követően lehet majd használni.

Szabad a strandolás 
az Aranypart II-n

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor
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Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

csoszerelo

A Győr-Szol Zrt. Városüzemelte-
tési és Kivitelezési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munka-
körök betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás 
munkaidő, egy műszakos munkarend

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-
Szol Zrt. Munka-bérügyi osztály, 9024 GyŐr,
Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör
megnevezését.

feltétel: szakirányú végzettség

feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
kézi úttisztító
gépkocsivezeto

´́ ´́

feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

festo
feltétel: szakirányú végzettség

´́

komuves
feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

Bérezés: megegyezés szerint

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

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
igazgatósága felvételt hirdet az aláb-
bi munkakörök betöltésére:

gépi forgácsoló

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány,
egyetemes forgácsológépeken 
szerzett gyakorlat

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´́

´́ ´́
´́ ´́

Nagyszabású vízvezeték-felújítás
kezdődött a héten a ménfőcsanaki
Malom utcában. A szakemberek kicse-
rélik az itt húzódó ivóvíz-főnyomó ve-
zetéket, korszerű KPE műanyag cső ke-
rül az azbesztcement vezeték helyére.
A környéken megváltozott a forgalmi
rend, nem mindig lehet a megszokott
helyen parkolni. Csúcsforgalomban
torlódásra lehet számítani, aki teheti,
válasszon más útvonalat.

Győr egyik leggyorsabban fejlődő
városrészének főútvonala a Malom ut-
ca, ahol a Magyar Közút Zrt. még idén
útburkolat-építési munkákba kezd.
Előtte pedig rendbe kell tenni az út
alatti közműveket – tudtuk meg Spis-
sich Ákostól, a Pannon-Víz Zrt. nyúli
üzemmérnökségének vezetőjétől. A
hetvenes években épült Malom utcai
azbesztcement vízvezeték fölé ugyanis
már nem lehet új utat építeni.

A főnyomócső cseréje a vasút felől
kezdődött. 610 méter hosszú, 225 mm
átmérőjű vezeték épül, csatlakozó ido-

A GYHG Nonprofit Kft. Szabó Jenő önkormányzati képvi-
selő kérésére és támogatásával a háztartásokban felhalmo-
zódott lom jellegű hulladékok elhelyezésére gyűjtőpontot
üzemeltet egyszeri alkalommal. Az esemény június 15-én,
szombaton 8 és 16 óra között lesz Ménfőcsanakon, a vas-
útállomás melletti rakodótéren, a LAVILL telephelyével
szemben. A helyszín a Koroncói út felől közelíthető meg. A
terület elhagyása a Tas vezér utca felé történik. 

A hulladékok átvételére kizárólag a gyűjtőhelyen van
lehetőség. Elhelyezhető itt például elektronikai, fém, mű-
anyag hulladék, nyesedék, építési törmelék, csomagoló-

KIHELYEZETT SZELEKTÍV 
anyagok, bútorok, berendezési tárgyak. Veszélyes hulla-
dékot a kihelyezett gyűjtőponton nem lehet leadni. 

A hulladék lerakására a győri lakosok, a Győrben sze-
métszállítási díjat fizetők jogosultak. Jogosultságukat iga-
zolhatják a hulladékszállítási díj befizetéséről szóló szám-
lával, akiknek pedig ilyen nincs – mert a társasház közö-
sen fizet –, a korábban kiadott Győr Kártyával vagy lak-
címkártyával, illetve személyi igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladékgyűjtés a rendőrség és a
közterület-felügyelet kiemelt biztosítása mellett zajlik. Júni-
us 15-én a Reptéri úti állandó hulladékudvar zárva lesz.

hulladékgyűjtést tartanak Ménfőn

Fagyizz a szünidő előtt!
Két iskolai osztály vagy óvodáscsoport nyerhet fagyizást pannon-vizes
csoportképpel! Nem kell mást tenned, mint egy pannon-vizes rendez-
vényen – iskolai előadáson, víz világnapján, víztorony-látogatáson – ké-
szített csoportképeteket beküldeni a kviz@pannon-viz.hu címre.
Érdemes gyorsnak lenni, mert a beérkezett képekre Facebook-oldalun-
kon szavazni is lehet. A két legtöbb szavazatot begyűjtő képen szereplők
osztályukkal együtt nyernek. Eredményhirdetés június 10-én, hétfőn 10
órakor. Részvételi szabályzat a pannon-viz.hu-n.

mokkal az itt lévő 49 db vízbekötés szá-
mára. Némi könnyebbséget jelent,
hogy a páros oldalon, az útpadkában
épül majd a vízvezeték, így a forgalmat
kevésbé zavarják a szakemberek. 

Az utcai főnyomó vezeték és az in-
gatlanok között húzódó, úgynevezett
„házi vízbekötések” közül csak a rossz
állapotúakat cserélik ki. Az építők
először lefektetik az új csöveket, mű-
anyag hegesztett kötésekkel, majd
nyomáspróba és fertőtlenítés után
fokozatosan kötik át az itt lévő ingat-
lanokat. A tűzcsapok és az utcai víz-

elzárók cseréjéhez szükség lesz majd
az egész utcát érintő vízelzárásra is.
A vízszünetek időpontját előzetesen
kihirdeti a Pannon-Víz Zrt., az ingat-
lanokat pedig előre egyeztetett idő-
pontban kötik át az új vezetékre.

Az új főnyomó vezeték nemcsak
Ménfőcsanak, hanem a térség fejlő-
dését is szolgálja, a most megkezdett
szakasz még idén tovább épül Gyir-
mót irányába, egészen a Tavirózsa ut-
cáig, 160 mm átmérővel. Ebből az
irányból jut majd több vízhez a gyir-
móti városrész is.

Nagyszabású
vízvezeték-felújítás
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.
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Tetők javítása, készítése,
bádogos és lapostetők, szi-
getelési munkák készítése.
06-30/355-6991

Villanyszerelést és villany-
bojlerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Ér-
deklődés a 06-70/384-
6557-es telefonon.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, relu-
xa, szalagfüggöny, gurtni-
csere, redőnyjavítás. Ingye-
nes felmérés! Érdeklődni
lehet telefonon: 06-
70/233-9213

Ajtók javítása! Vállaljuk
fém, fa, műanyag, beltéri-
kültéri ajtók javítását-sze-
relését, zárjavítását. 06-
70/223-7957

udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész la-
kás ürítését is vállalom.
Tel.: 06-70/882-6590

Lomtalanítást vállalok in-
gyenes elszállítással a pad-
lástól a pincéig. 06-
70/265-7643

Lomtalanítást vállalnék, la-
kások, pincék ürítését, ta-
karítását, megegyezés sze-
rint. 06-70/675-0654

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbúto-
rok javítása, áthúzása anyag-
választással. Ingyenes felmé-
rés–szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá-
sa. Érd.: 06-70/884-6838

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas
áron antik bútort, fest-

ményt, Herendi porce-
lánt, Zsolnayt, kristályo-
kat, ezüsttárgyakat, ék-
szert, régi órákat, köny-
veket, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. Hív-
jon bizalommal! 06-
70/640-5101. Díjtalan ér-
tékbecslés! 

Figyelem! Figyelem!
Arany-ezüst-borostyán-
régiség felvásárlása.
Győr, Hotel Rába, Marcal
termében, június 14.,
péntek, 10–15 óráig.
Festmények, régi pénzek,
képeslapok, kitüntetések,
porcelánok, Zsolnayk,
mindenféle felhúzós ka-
rórák, hagyatékok! 06-
70/381-6345

Kozmetikai helyiséget bé-
relnék bejáratott szépség-
szalonban, elsősorban

Klímaszerelés, klímatisztí-
tás rövid határidővel! A hir-
detés felmutatójának 10%
kedvezmény jár! 06-
70/421-2980

Víz-szennyvízvezeték javí-
tása, bővítése, szaniterek,
csaptelek cseréje. Kül-, bel-
téri burkolatok javítása,
tisztasági festés. 06-
70/363-6633

Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, tisztasági festést,
laminált padlók lerakását
vállaljuk. 06-70/245-8931

Fűnyírás, kaszálás, sövény-
vágás, fakivágás, gyökérki-
vétel, fametszés, faültetés,
bozótirtás! 06-30/403-
6810; 96/826-322

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét,

ÁLLÁS

Másodállás-lehetőség!
Belvárosban működő csa-
ládi panziónkba éjszakai
recepciós munkatársat
keresünk, elsősorban
hétvégi munkavégzésre.
Nyugdíjasok és diákok je-
lentkezését is várjuk! Je-
lentkezni az alábbi e-mail
címen vagy telefonszá-
mon lehet: info@kertesz-
panzio.com, 06-30/820-
0426.

Cégünk keres győri mun-
kahelyre villanyszerelő-
ket és CNC-gépkezelőket.
Kiemelt kereseti lehető-
ség (nettó 2000-2100
Ft/óra). Utazás biztosí-
tott. Érdeklődni: 06-
70/206-2621-es és 06-
20/265-2969-es telefon-
számokon.

Győr belvárosában. 06-
20/335-7415

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, bevál-
tás. Nádorvárosban ga-
rázst vennék. Telefonszám:
06-70/564-2280.

ELADÓ

Győrben jó állapotú, 120
nm-es családi ház 750 nm-
es telekkel eladó,
32.400.000 Ft. +36-
70/633-5250

LAKÁSCSERE

Önkormányzati lakást cse-
rélnék határozott-határo-
zatlan idejű bérleményre.
Adósság átvállalása meg-
egyezés alapján. Minden
megoldás érdekel. 06-
70/567-9090
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A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,

a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel
szemben 3.000 nm és 50.000 nm között

igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.
A telkeket teljes közmû ellá tás sal,

aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 
értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-30/948-4701 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

• 1–6 év futamidô
• Törvényes ÁFA-vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-30/235-9911 • +36-70/427-6000

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!
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• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

A BIZTONSÁG MINŐSÉGE: 50%+50%-OS AKCIÓ!

•  www.securitypatent.hu  •  +36 96 512 630  •  + 36 30 6270 111  •

96/505-050

Adyvárosi, 2 szobás, 55
nm-es, összkomfortos,
határozott bérleti szerző-
déses, teljesen felújított
lakást cserélne 55–70
nm-es, 3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Új-
város, Gyárváros. (Hirde-
tésszám: 693)

Adyvárosi, 2 szobás, 49
nm-es, összkomfortos, fel-
újított, határozatlan bérle-
ti szerződéses lakást cse-
rélne 1 szobás, 30–40 nm-

es, határozatlan bérle-
ményre. Sziget, Újváros ki-
zárva. (Hirdetés szám: 611)

Sáráson 2 szobás, 49 nm-
es, összkomfortos, hatá-
rozott bérleti szerződéses
lakást cserélne hasonló
49 nm-es, 2 szobás, hatá-
rozatlan-határozott idejű
bérleményre. Sziget, Új-
város kizárva. (Hirdetés -
szám: 613) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 48
nm-es, komfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 25–36 nm-
es, szigeti, újvárosi, 1 szo-
bás, határozatlan-határo-

zott idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 614) 

Belvárosi, 1 szobás, 40 nm-
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne belvárosi, révfalui,
nádorvárosi, adyvárosi, 3
szobás, 55–65 nm-es, hatá-
rozatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 616)

Szabadhegyi, 1 szobás, 38
nm-es, félkomfortos, hatá-
rozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 40 nm-es-
nél nagyobb, 2-3 szobás,
határozott-határozatlan
idejű bérleményre. (Hirde-
tésszám: 617)

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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A legtöbb ilyen festék bármilyen
betonfelületre felhordható, ám ezek
csak felületi védelmet biztosítanak a
nyers betonfelületeknek, struktúráju-
kon azonban alig változtatnak. Emel-
lett e bevonatok tartósságának elő-
feltételei is vannak, amit nem szabad
figyelmen kívül hagyni.

A betonfestékek jó tapadása érde-
kében a felületnek megállapodott-
nak, de nem porlónak kell lennie. A
portól és minden olyan szennyező-
déstől, amelyek megakadályozhatják
a festék tapadását, meg kell tisztítani,
különös tekintettel az olajos fol-
tokra. Csak száraz felületekre
hordhatók fel, mégpedig
száraz, meleg időben.
Előzetesen ajánlatos
portalanítani, ha van
rá mód, magasnyo-
mású géppel tisztí-
tani a felületeket,
és csak száradás
után lehet a be-
ton festését meg-
kezdeni. Friss
betonra csak an-
nak teljes kiszára-
dása és teljes por-
talanítása után ken-
hetők fel.

A betonfestékek
ugyan különböző összeté-
telűek, ám mindegyikük ecse-
teléssel, hengereléssel, esetleg
szórással is felteríthető. A legtöbbjük
valamilyen más, már meglévő beton-
festékre is felkenhető, de csak a mál-
ló részek eltávolítása és a felület át-
csiszolása után, feltéve, ha a régi be-
vonat tapadása megfelelő, csak meg-
kopott a felülete. Használat előtt a
festéket alaposan keverjük fel, a
nedvszívó felületek alapozását 1:1
arányban, vízzel hígított festék inten-

P.G. Color Festékáruház

9023 Győr, Mester u. 11. • Tel.: 06-96/317-486,
06-30/450-2861 • www.pgcolor.hu

zív ecsetelésével végezzük. A nem
nedvszívó vagy alacsony porozitású
felületek esetén tapadóhíd kialakítá-
sa után vihetjük fel a bevonatot.

Azt azonban fogadjuk el, hogy a
betonfestékek erős igénybevétel ese-
tén nem biztosítanak tartós felületi
védelmet. A betonfestékek többnyi-
re csak két rétegben felkenve lesznek
elfogadhatóan tartósak, a szükséges
festékmennyiséget ennek megfelelő-
en ajánlatos kiszámítani, amit az

anyag kiadóssági adata alapján, né-
mi ráhagyással célszerű meghatá-
rozni. A befestett felületek így már
kevésbé fognak porosodni, takarí-
tásuk is könnyebb, és mivel több
szín közül lehet választani, a beton

felszíne is ideálisabb színűre
változtatható.

Például a padlóbevo-
natok kopás-, olaj- és

vízálló, bel- és kültér-
ben használható ter-
mékek. Alkalmasak
minden olyan felü-
let bevonására,
ahol a cél az átla-
gosnál nagyobb
felületi terhelés
elvárásainak való
megfelelés csalá-

di házas környezet-
ben. A bevonat el-

lenáll az átlagos, la-
kossági személygépko-

csi-terhelésből adódó
igénybevételeknek, itt a

festendő felület kizárólag jó
nedvszívó képességgel rendelke-

ző betonfelület lehet. A bevonat
matt, finom kvarclisztet tartalmaz,
ezért a felmosása nehézségekbe üt-
közik. Könnyebben tisztítható, ha vi-
zes parkettalakkal kezeljük beltérben
a felületet.

Amennyiben a könnyebb tisztán
tarthatóság fontos szempont, aján-
lottabb garázsfestékkel dolgozni.
Ezek flexibilis, kopásnak, olajnak,
benzinnek, ammóniának, sós hólé-
nek és háztartási tisztítószereknek el-
lenálló, bel- és kültérben használha-
tó termékek. Igénybevételnek meg-
felelő önterülő aljzatkiegyenlítőre fel-
hordva sima felületű, műgyanta kiné-
zetű padlót kapunk. Alkalmas min-
den olyan felület bevonására, ahol a
cél az átlagosnál nagyobb felületi ter-
helés elvárásainak való megfelelés
családi házas környezetben. A festék
selyemfényű, könnyen takarítható,
jól terülő és időjárásálló bevonatot
biztosít. Felhordható: fémre, fára, fal-
ra, gipszkartonra, aszfaltra, kerámia-
taposóra, különböző 2K-s műgyan-
tákra, valamint sportpadlókra és ke-
mény PVC-re is.

Igénytelenebb kivitelezésnél
egyes helyiségek, például kisebb
raktárak vagy garázsok padlóját,
lábazatát csak simított betonból
készítik el. A nyers, kezeletlen be-
tonfelületek azonban nehezen
tarthatóak tisztán, hamarabb ero-
dálódnak, és nem is esztétikusak.
Ezek a problémák azonban vi-
szonylag egyszerűen megoldha-
tók, ha ezeket a felületeket speci-
álisan e célra készült festékekkel
tesszük védettebbé.

Védik és dekoratívvá teszik a felületet
Betonfestékek

a hirdetés felmutatójának
Más kedvezménnyel
nem vonható össze! 

15%
kedvezmény

Fotó: LEKSTOCK 3D/Shutterstock.com
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A vérében van a játékszenvedély, hi-
szen nagypapája is teniszezett, édes-
anyja pedig ugyanebben a sportban a
válogatott szintig küzdötte fel magát.
Szombati-Serfőző Eszter  beleszületett
a labdajáték világába, tehetségével pe-
dig szépen haladt előre, belecsöppen-
ve a profik táborába, hiszen a világ-
ranglista 300. helyéig jutott, ami óriási
eredménynek számított. „Szép sikere-
ket értem el, amit nagyrészt a szüleim-
nek köszönhetek, hiszen ők finanszíroz-
ták a szenvedélyem. Mindez a '90-es
évek elején történt és akkoriban még
nem nagyon működött a szponzoráció,
egy magasabb szinten azonban már a
szüleim sem tudtak támogatni” – kezdi
beszélgetésünket Eszter, akivel hol
máshol, mint a Kálóczy téri teniszpá-
lyák ölelésében találkozunk. A múltidé-
zés szomorú részletekkel folytatódik.
„Amerikába mentem egyetemre, ahol

A tenisz szeretetét és annak
minden varázsát igyekszik át-
adni a gyerekeknek az egykori
válogatott sportoló Szombati-
Serfőző Eszter. Azon szeren-
csések egyike, akinek a mun-
kája a hobbija is. Számára a te-
nisz szerelem, főleg, hogy tu-
dását pici tehetségeknek ad-
hatja át, ők pedig meghálálják
a szórakozva elsajátított te-
nisztudást.

a tanulmányaim mellett teniszösztön-
díjjal folytathattam a versenyzést. Egy
betegség azonban elég nagy törést
okozott az életemben, így búcsút kel-
lett intenem a karrieremnek, hazajöt-
tem” – árulja el a sportoló, szomorú-
ságot viszont nem érzek a hangjában,
de ennek is komoly oka van. Hiszen hi-
ába a kudarc, mint egy igazi harcos
versenyző az első elbukott szett után,
Eszter is felállt és küzdött, soha nem
mondott le az álmáról, hogy a tenisz
állandó főszereplője legyen életének.

„Itthon a civil munkám mellett is
mindig szakítottam időt arra, hogy kijöj-
jek a pályára, hogy ütőt ragadjak. Egy
idő után megfogalmazódott bennem,
hogy szeretném átadni a megszerzett
tudást, különösen gyerekeknek, hiszen
jó a pedagógiai érzékem és a fiatalokkal
könnyen megtalálom a közös hangot.”

Miközben mindezt mosolyogva
meséli Eszter, a pályákon éppen gye-
rekek küzdenek, hiszen egy év végi is-
kolásbajnokság zajlik a Győri Atlétikai
Clubnál (GYAC), a versenynek pedig
beszélgetőtársam is aktív rendezője.
Pár percre meg is állunk, hiszen az
egyik korosztálynak éppen okleveleket

és érmeket adnak át, Eszter pedig min-
dent rögzít, fotóz, kameráz, na és per-
sze a résztvevőknek gratulál.

„Hogy Győr rendezett egy Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF), ma-
gával hozta azt is, hogy fejlődött az inf-
rastruktúra, olyan teniszlétesítmények
alakultak ki, ahová a szülők is szívesen
hozzák gyermekeiket. Úgy éreztem, el-
jött az idő, hogy ezzel a színvonallal,
technikai adottsággal
párosítsam az elképze-
lésemet” – vázol-
ja a Labda
Győr névre
keresztelt
vállalkozás
megszüle-
tését az öt-
letgazda. A
Labda Győr há-
rom korosztálynak kínál
élményt az Olimpiai Sportparkban
(OSP). Ismerkedve a játék élményével
első állomásként Eszter a 1,5–3 év kö-
zötti piciknek tart labdatornás mókát,
a motorikus képességek és a szem-kéz
koordináció fejlesztésére. Ezt követi az
ovistenisz 3 éves kortól egészen 6 éves

korig, mely a Nemzetközi Tenisz Szövet-
ség gyerekprogramján alapul, kis háló-
val, kis ütővel, kis pályán tartva a fog-
lalkozásokat. A harmadik szint az isko-
lástenisz, ami a többihez hasonlóan
igyekszik a családok időbeosztásához
igazodni. Az édesanyákra is gondolt a
tréner, amerikai licenc alapján, hazánk-
ban egyedüliként Cardio Teniszre, vagyis
zenés, közösségi sportolásra invitálja a

hölgyeket.
„A győri ön-

kormányzat-
nak és a
GYAC te-
nisz szak-
osztá lyá  -

nak renge-
teget köszön-

hetek, amiért
nagyon hálás vagyok.

Összefogásunk nem titkolt
célja a fiatal tehetségek felkutatása,
karrierjük mentorálása. Ennek egyik
állomásaként hamarosan ellátoga-
tunk a győri óvodákba is” – zárja talál-
kozónkat Eszter, majd rohan tovább,
hiszen siet kislányához, az ugyancsak
tehetséges Johannához. (x)

A játék, ami mindent visz:

Az OSP 
színvonalához 

párosította 
elképzeléseit

TENISZ
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Az Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál (EYOF) és az

U18-as atlétikai Európa-bajnokság helyszínén tanulhatják több
sportág alapjait azok a 7 és 12 év közötti gyerekek, akik jelent-
keznek a Győri Atlétikai Club (GYAC) nyári sporttáborába

„Az Olimpiai Sportparkban a részve-
vők a GYAC szakosztályai közül a birkó-
zással, a judóval, a tornával, az atlétiká-
val és a tenisszel ismerkedhetnek meg,
és bepillanthatnak az evezősök minden-
napjaiba is, bár vízre nem megyünk,
tanmedencés evezést gyakorolhatnak a
gyerekek. Ezek mellett az uszoda és az
úszás sem maradhat ki, hiszen az Aqua
Sportközpont itt van a GYAC otthoná-
nak szomszédságában. Természetesen
minden sportágat szakedzői felügyelet
mellett próbálhatnak ki a gyerekek, így
könnyen el tudják dönteni, hogy melyik
tetszik nekik a legjobban, melyikkel sze-
retnének esetleg a későbbiekben komo-
lyan foglalkozni” – mondta Petrahn Bar-
bara, a GYAC klubmenedzsere, aki hoz-
zátette, a táborozók naponta délelőtt és
délután is két-két órában ismerkedhet-
nek a sportágakkal, emellett a szabad-

időben különböző játékos, sportos fel-
adatokat teljesíthetnek, focizhatnak,
pingpongozhatnak, tollaslabdázhatnak,
számháborúzhatnak. A résztvevőknek
napi kétszeri étkezést biztosít a GYAC. A
tábor programjai mindennap 8 órakor
kezdődnek és 17 óráig tartanak. „Termé-
szetesen ez nem egy edzőtábor, nem
versenyre készítjük fel a gyerekeket, ez
inkább egy játékos sportágválasztó. A
célunk az is, hogy minél többen meg-
kedveljék a sportot és szeptembertől,
az iskolakezdéstől majd az edzéseinket
is látogassák. A tábor első ötnapos tur-
nusa június 17-én indul, aztán 24-én, jú-
lius 1-jén, 15-én, és augusztus 5-én is
kezdődik egy-egy turnus” – mondta Bo-
gár Lilla, a GYAC atlétikaedzője. A GYAC
sporttáborába a gyactabor@gmail.com
e-mail címen, valamint a  +36-30/582-
0545-ös számon lehet jelentkezni.

sporttábora!
Indul a GYAC nyári
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Az Európa-bajnokságra 25 nemzet
összesen 54 nemzeti válogatottat neve-
zett, így közel 1500 résztvevővel számol-
nak a szervezők. A rendező Magyar Re-
pülő Korong Szövetség célja, hogy a re-
kordméretű sporteseménnyel a sport-
ágra irányítsa a figyelmet, és országszer-
te mindenki megismerje az egyetlen ko-
edukált, non-kontakt csapatsportot. A
hazai szövetség szándéka még, hogy az
Eb-t követően az ország minden iskolá-
jában a testnevelésórák szerves részévé
váljon az Ultimate frizbi.

A június 29-i ünnepélyes megnyitó
házigazdája Csisztu Zsuzsa tornászbaj-
nok, televíziós műsorvezető lesz, a

A versenyeket június 27. és 30. között rende-
zik, 24-én egy gyakorlónap, majd 25-én és 26-
án egy-egy pódiumedzés előzi meg a junior tor-
na-világbajnokságot. Az első hivatalos verseny-
napon a fiúk egyéni összetett döntőjét, vala-
mint a csapatdöntőt rendezik, egy nappal ké-
sőbb, 28-án ugyanez lesz a program a lányok-
nak. A két nap során a versenyzők kvalifikálnak
a szerenkénti döntőkre is, amelyeket 29-én és
30-án láthatnak majd a nézők. Június 29-én a
lányok az ugrás és a felemás korlát, a fiúk pedig
a talaj, a ló és a gyűrű fináléjában versenyeznek.
A zárónapon a lányok a gerenda- és a talajgya-
korlatokat, a fiúk pedig az ugrás-, a korlát- és a
nyújtógyakorlatokat mutatják be.

A magyar színeket hat versenyző képviseli, raj-
tuk kívül további két tartalékot is megneveztek a
szakemberek. A lányoknál Makovits Mirtill, Szujó
Hanna és Szilágyi Nikolett alkotja a magyar csapa-
tot, míg tartalékként Szmirnov Anna tagja a keret-
nek. A fiúknál Balázs Krisztián, Kovács Márton,
Dobrovitz Ádám és Bátori Szabolcs készülhet a
sportág első junior világbajnokságára. A fiúk ese-
tében az utolsó pillanatokban dől el, hogy ki lesz
az a három tornász, aki indulhat a vb-n.

Stuttgartban már legyártották azokat a szere-
ket, amelyeken Győrben versenyeznek majd. Ezek
az eszközök – összesen tizenöt kamionnyi – vár-
hatóan június 15-én érkeznek Magyarországra.

A nézők a belépőket a jegymester.hu oldalon
vásárolhatják meg.

Lezárult a név szerinti nevezés az I. Junior Torna Világbajnokságra. A versenyzők, edzők,
szakmai stábtagok összesen több mint nyolcszázan érkeznek a győri vb-re, a tervek szerint
a szervezők június 23-től fogadják a delegációkat. A vb versenyhelyszíne az Audi Aréna
lesz, amelynek beépítése június közepén megkezdődik. 

Több mint nyolcszázan 
érkeznek a vb-re

frizbibajnoksága

EURÓPA
LEGNAGYOBB

versenyt hivatalosan Borkai Zsolt pol-
gármester nyitja meg 14 órakor. Ezt
követően a Magyarország–Ausztria
vegyes divíziójú csoportmérkőzéssel
indul a nyolcnapos sorozat. A magyar

válogatott 24 fős keretében hét győri
játékos is szerepel. A megnyitó és nyi-
tómérkőzés is ingyenes lesz a kiláto-
gatók számára, regisztrálni előzetesen
a szövetség mrksz.hu weboldalán

lehet. A nyitómérkőzésre regisztráló
és kilátogató fiatalok, akik június 29-
ig nem töltik be 18. életévüket, egy
Eb-logóval ellátott versenyfrizbit kap-
nak ajándékba belépéskor.

Negyedik alkalommal ren-
deznek Ultimate frizbi Euró-
pa-bajnokságot. A konti-
nensviadalnak Southamp-
ton, Maribor és Koppenhá-
ga után idén Győr, a gyirmó-
ti Alcufer Stadion ad ott-
hont június 29. és július 6.
között. Az Ultimate frizbi
azon kevés csapatsportok
egyike, amelyben a női és
férfimezőny mellett vegyes
divízióban is versenyeznek a
nemzeti válogatottak.
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www.vidrauszoiskola.hu

INTENZÍV NYÁRI
ÚSZÁSOKTATÁSOK, 

ÚSZÓEDZÉSEK!!!

Vidra Úszóiskola

Mindennapos foglalkozások, hétfőtől péntekig, délelőtt és délután!

ÓVODÁS, GYERMEK, DIÁK, FELNŐTT!
Indul: június 17-én, július 8-án délelőtt és délután

az Aqua Uszodában, a győri sátoros fedett uszodában,
a Magyar Vilmos Uszodában (volt GYÁÉV-uszoda) 

és a Móra-iskola uszodájában.
BÉBIÚSZÁS

Csütörtökön, szombaton és vasárnap
az AQUA Sportközpontban. Kárpáti Marianna: 20/350-9392

AQUAFITNESZ
Hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 

az AQUA Sportközpontban. Tóth Mónika: 30/627-8722
FELNŐTTOKTATÁS, edzés

Hétfőn, szerdán és pénteken a sátoros uszodában,
kedden és csütörtökön az Aqua Sportközpontban

Rákosfalvy Ferenc: 30/272-2064

Érdeklôdés:
Rákosfalvy Ferenc: 30/ 272-2064

Kovács Aliz: 70/947-9409
Jelentkezés: péntekenként 

16.30–18.00 óra között a győri
sátoros fedett uszodában.

„GYERMEKE NYÁRON
ÚSZNI FOG!”

„2004-ben rendeztek Magyarországon először
üvegpályás versenyt, az egy 50 ezer dolláros össz-
díjazású világkupa volt. Országos bajnokságon ta-
valy játszottak a fallabdázók első alkalommal ilyen
játéktéren Egerben. Győrben különleges környe-
zetben küzdhettek az érmekért a legjobbak” –
mondta Krajcsák Márk. A Magyar Fallabda Szövet-
ség elnöke azt is elárulta, hogy a Győrben folyó
szakmai munka elismerése miatt hozták a progra-
mot a városba. Krajcsák eddig tizennégyszer nyert
magyar bajnoki címet, ezúttal be kellett érnie az

A vizes sportokat tömörítő
nemzetközi szövetség, a FINA el-
fogadta a vajdasági születésű
úszó, Szabó Szebasztián honosí-
tási kérelmét, így a Győri Úszó
SE klasszisa mostantól magyar
színekben versenyezhet.

,,Alig három hete küldtük el a
kérelmet Lausanne-ba, a FINA köz-
pontjába, így lehet, hogy honosítá-
si világrekordot döntöttünk, ebben
persze minden segítséget megkap-
tunk a hazai és nemzetközi szövet-
ségtől, Győr városától. Még ezen a
héten is voltam Belgrádban, hogy
minél előbb lezáruljon a honosítás,
mert amióta ez a történet elkezdő-
dött, szinte minden napunk erről
szólt. Most már nyugodtan lehet
készülni a világversenyekre. A jövő
szempontjából nagyon fontos dön-
tés volt Szebasztiáné" – nyilatkozta
Petrov Iván, a Győri Úszó SE veze-
tőedzője.

Családi és sportnap
Ménfőcsanakon

Fallabdában nem újdonság, hogy a játék nagyobb versenyeit látványos show-elemek között
szabadtéren, üvegpályán rendezik. Ilyenkor a mérkőzéseket jóval több néző követheti figye-
lemmel, mint egyébként. A hétvégén így volt ez Győrben, a Széchenyi téren is, ahol a 31. egyé-
ni országos bajnokság mezőnye gyűlt össze.

ezüstéremmel, hiszen a döntőben kikapott 3:0-ra
Farkas Balázstól. A nőknél Chukwu Hannah a finá-
léban Csókási Gabriellát verte 3:1-re. A 16 éves
győztes vezeti a felnőtt magyar ranglistát, és har-
madik korosztálya világranglistáján. A férfiak me-
zőnyében Boros Dávid, a nőknél pedig Kiss-Máté
Csenge szerezte meg a bronzérmet. Az izgalmas
összecsapások mellett látványos kiegészítő prog-
ramokkal is készültek a szervezők, többek között
a tenisz, az asztalitenisz és a darts alapjaival is
megismerkedhettek az érdeklődők.
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Az országos bajnokságon Sza-
bó 50 és 100 méter pillangón is
győzött, a magyar szövetség
(MÚSZ) tájékoztatása szerint vi-
szont csak előbbi távon szerepel
majd egyéniben a júliusi világbaj-
nokságon, a dél-koreai Kvang -
dzsuban. Szabó Szebasztián – aki
2017 decemberéig szerb színek-

ben versenyzett – a debreceni or-
szágos bajnokságon magyar csú-
csot ért el 50 pillangón, amivel a
negyedik helyen áll az aktuális vi-
lágranglistán. Sós Csaba szövetsé-
gi kapitány ezen a távon indítja
majd a vb-n a 23 éves sportolót,
aki az aktuális forma alapján a vál-
tókban is helyet kaphat.

A GYŐRI ÚSZÓ
Magyar színekben indul

Családi és sportnapot tartanak jú-
nius 15-én, szombaton 10–14 óráig
Ménfőcsanakon, a Győzelem utcai
Petőfi Sándor Általános Iskola ud-
varán.

A VI. Ménfőcsanaki Családi és
Sportnapon az elmúlt évekhez ha-

sonlóan színes programok várják
a kicsiket és nagyokat az önkor-
mányzat szervezésében. Az is-
kola sportpályáján fellépnek
a helyi közösségek, csopor-
tok, lesz többek között ovifit-
nesz, néptánc és karatebe-
mutató is. Ezen a napon ki-
próbálható az ugrálóvár,
az arcfestés, elhozza játé-
kait Kuka Berci, a Győr+
Média által életre hívott,
környezettudatosságra
nevelő manó, lesz aka-
dálypálya, valamint egész-

ségügyi méréseken és vá-
rosrészi kocsikázáson vehet-

nek részt az érdeklődők.
Ezenkívül a szervezők szá-

mos más programmal várják a
kilátogatókat. 
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: június 7—13.

Füstölt hátsó csülök

Sertésmáj

250 Ft/kg

1099 Ft/kg

Magyaróvári trappista sajt

Kristálycukor

Csirkeszárnytô

320 Ft/kg

499 Ft helyett

189 Ft/kg

229 Ft helyett

kartonos ár

179 Ft/db

Mesés tejföl
20%-os, 330 g, 
663,64 Ft/kg 219Ft/db

930 Ft/kg

Steffl dobozos sör
0,5 l, 358 Ft/l

Hét ország – a rendező Magyaror-
szág mellett Azerbajdzsán, Csehor-
szág, Horvátország, Németország,
Lengyelország és Románia – ötven-
hét klubjának kétszáznegyvennyolc
judósa lépett tatamira a győri Serdü-
lő Judo Európa-kupa, Vági Miklós-

A csalódást jelentő idény után ala-
posan megújul az UNI Győr női ko-
sárlabdacsapatának játékoskerete.
Az orosz Nagyezsda Orenburg csapa-
tától érkezik a 34 éves spanyol Sand-
ra Ygueravide, aki előző klubjával az

a magyar judósok
emlékversenyen.  A tizennyolc legfé-
nyesebb érem közül csak egy nem
került magyar versenyző nyakába,
összesen tizennégy klub szerzett
aranyérmet, és harminchét egyesü-
let nyert legalább egy érmet az Olim-
piai Sportparkban. A győriek közül a

SZESE cselgáncsozója, Schlag Kriszti-
án 60 kg-os súlycsoportban lett ezüs-
térmes, a Vital SE 81 kg-os verseny-
zője, Terei Dániel harmadik helyen
zárt, a GYAC-os Vikol Ádám a 40 kg-
osok mezőnyében az 5. helyen vég-
zett, a SZESE-ből Olasz Attila 7. lett.

TAROLTAK

Euroligában kezdte az évet, majd át-
került az Európa-kupába, melyet
meg is nyert az Orenburg. Ugyancsak
egyes poszton bevethető a BEAC fia-
tal kosarasa, Papp Klaudia, aki a fővá-
rosiak egyik legponterősebb játékosa

volt. Győrben folytatja pályafutását
a magyar kosárlabdázás egyik legna-
gyobb ígérete, a tizenhét éves Dom-
bai Réka (képünkön), akit a Vasastól
igazoltak le a zöld-fehérek. Győri lesz
a 19 éves BEAC-os Dúl Panka, vala-
mint a ceglédi Révész Boróka is.

„Ami a belső posztokat illeti, visz-
szatér Mansaré Manty Szekszárdról,
érkezik a válogatott Barnai Judit a
Csatától, valamint a korábban nálunk
játszó szlovák válogatott Zofia Hrus-
caková. A center posztra még egy já-
tékost szeretnénk igazolni, végső tár-
gyalási fázisban vagyunk egy megha-
tározó kosarassal. Reményeink sze-
rint mihamarabb őt is be tudjuk mu-
tatni” – mondta Fűzy András.

Az már korábban eldőlt, hogy
Milos Pavlovic további két évig ma-
rad vezetőedző. A szerb szakember
munkáját Fűzy-Antolovics Adél és
Bojan Ivanovic másodedzők segí-
tik, az erőnlétért továbbra is Se-
bestyén Balázs felel, míg a fiziote-
rapeuta Burdi Szabolcs marad. A
klub korábbi névadó szponzorával
nem hosszabbít szerződést, azt vi-
szont még nem lehet tudni, ki lesz
a főtámogató.
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Fotó: fiba.com
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