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BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció

Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

Az elmúlt hónapban sem tétlenkedtek a
Győr-Szol Zrt. biztonsági csoportjának
munkatársai, májusban is szemmel tar-
tották a városban a szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek környékét, illetve azokat
a kritikus helyeket, ahol számítani lehet
illegális szemetelők felbukkanására. 

A hulladékkommandó májusban
közel százszor végzett dokumentált
helyszíni ellenőrzést, a megfigyelés
80 alkalommal szelektív hulladékgyűj-
tő szigetet, egyéb esetekben közterü-
letet érintett. Ennek eredményekép-
pen harmincszor találtak illegálisan el-
helyezett hulladékot, illetve bukkantak
lerakott szeméthalmokra. Munkájukat
lakossági bejelentések is segítik, az el-
múlt hónapban hétszer hívták fel a
csoport figyelmét jogszabályba ütkö-
ző tevékenységre. A csoport május-

Múlt heti keresztrejtvényünk nyertese Csizmazia Péter, nyereménye a Somo-
gyi Elektronic Kft. által forgalmazott Home TW81 típusú oszlopventilátor.
A Somogyi Elektronic Kft. és a Győr+ Média közös játékának főnyeremé-
nye is gazdára talált csütörtökön reggel, a Győr+ Rádió élő sorsolásában:
a szerencsés nyertes, Jánka Judit Home Klímát nyert beszereléssel együtt. 

Klímát és ventilátort sorsoltunk

Elkészült a Szövetség utca kikötése
Járható az új nyomvonal, elkészült a Szövetség utca kikötése a 14-es szá-
mú főútra. Az autósok fokozott figyelemmel vezessenek az új forgalmi rend
miatt. A 2B, 10, 11, 11A jelzésű autóbuszjáratok elterelése is véget ért, a
buszok újra eredeti útvonalukon járnak.

A pedagógusokat köszönti a Pannon-Víz

Folytatja az ellenôrzéseket 
a hulladékkommandó

ban tizenöt alkalommal hatósági in-
tézkedést kezdeményezett, melyből
hét esetben a hulladék átvizsgálása-
kor fellelt azonosító adatokat átadták
az ellenőrzéseket segítő Győri Közte-
rület-felügyelet és Mezei Őrszolgálat
munkatársainak.

Az ellenőrzések és az azt követő
szankciók intenzitását jól mutatja,
hogy a győri közterület-felügyelet eb-
ben az évben eddig 392 esetben indí-
tott szabálysértési eljárást illegális
hulladéklerakással kapcsolatban,
mely 362 alkalommal helyszíni bírság
kiszabásával, 30 alkalommal feljelen-
téssel végződött. Ez több mint három-
szorosa az elmúlt év azonos időszaká-
ban kezdeményezett eljárásoknak,
amikor mindössze 112 szabálysértési
procedúra indult.

Ezúton szeretnék megköszönni a vízműlátogatások, iskolai bemutatók, pá-
lyázatok során nyújtott segítségüket. Továbbra is számítanak az együtt-
működésükre. Képünkön a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán
Gyakorló Általános Iskola 1/a osztálya, akik csoportos állatkerti belépőt
nyertek a víz-világnapi pályázaton. Felkészítő tanáruk: Lovró Dóra.
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csoda, hogy a térség fejlődésének leg-
főbb mozgatói a külföldi befektetések
és a hozzájuk kapcsolódó helyi kis- és
középvállalkozások. 

A 2017. januári zárónapon a nyil-
vántartott álláskeresők száma 4.110
főt tett ki, mely növekedést mutat az
előző hónap adatához képest (+650
fő). Az előző év azonos időszakához
képest azonban jelentős csökkenés
mutatkozik, mely 1356 fővel alacso-
nyabb létszámot jelent. Az álláskere-
sők 64 százaléka középfokú, 9,4 szá-
zaléka felsőfokú végzettséggel rendel-
kezik, 26,6 százalékuk pedig legfel-
jebb az általános iskolát fejezte be. A
képzetlenek aránya hosszú ideje a mi
vidékünkön a legalacsonyabb az or-

szágban – derül ki a megyei kormány-
hivatal elemzéséből.

Itt érdemes egy kis kitérőt tenni. A
Központi Statisztikai Hivatal a 2011-es
népszámlálás adatai szerint közzétette,
hogy egyes városokban, járásokban
miként alakult a népesség iskolázott-
ság szerinti megoszlása. Győrben ek-
kor 120 ezer 699 ember élt. Ez az össz-
létszám volt, ezen belül a hétéves és an-
nál idősebb népességnek a legmaga-
sabb befejezett iskolai végzettségét re-
gisztrálták. Győrben az érettségi nélkül
középiskolai végzettséggel, s szakmai
oklevéllel rendelkezők száma 20 ezer

955 volt. Érettségizett 40 ezer 815 fő,
egyetemi vagy főiskolai diplomája 25
ezer 71 győrinek volt. 

Ha létszámarányosan összevetjük
ezeket a számsorokat más nagyváros
adataival, azt tapasztaljuk, hogy a ten-
dencia nagyjából hasonló. Érdemes
lenne egy szerteágazó, mélyebb kuta-
tást készíteni arról, hogy a nagy egye-
temi városokban diplomát szerzett fi-
atalok közül mennyien maradnak hely-
ben, s hányan vállalnak más települé-
sen munkát. Önmagában persze ez
az összehasonlítás is félrevezető vol-
na, hiszen amíg bizonyos egyetemek
diplomásai számára az igazi, sokszor
szinte egyetlen karriert az jelenti, hogy
benn maradnak az egyetemen tanár-

segédnek, s ott pró-
bálják fölépíteni jövő-
jüket, addig a piacké-
pes tudással fölvérte-
zettek bárhol el tud-
nak helyezkedni, jó
feltételekkel.

Győr ebből a
szempontból optimá-
lis helyzetben van. Az

itt szerzett diploma az ország nagyon
sok településén piacképes, s a világ
számos országában keresett, ugyan-
akkor itt, helyben is sokat ér, bizonyos
szakmák szakembereiért versenge-
nek a cégek. 

A kormányhivatal foglalkoztatási
adataira visszatérve, azt látjuk: a me-
gyében a nagyvállalkozások adták az
összes létszám 68,6 százalékát. 24,1
százalékos részesedéssel voltak je-
len a közepes vállalkozások. A kisvál-
lalkozások 6,6 százalékot képvisel-
tek, a mikro vállalkozások pedig 0,7
százalékot.

szerző: h. f.
fotó: marcali gábor 

Az egy főre jutó nemzeti jövede-
lem (GDP) Győr-Moson-Sopron
megyében az országos átlag
132,2 százaléka – derül ki a kor-
mányhivatal első negyedéves
felmérésének elemzéséből..  

A megye lakónépessége a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) legutolsó
adatai szerint 455.217 ezer fő volt,
mely 2579 fővel több, mint egy évvel
korábban. Az ország lakónépességé-
nek 4,6 százaléka, míg az alkalmazás-
ban állók 4,8 százaléka él Győr-Mo-
son-Sopron megyében. A lakónépes-
ség 48,5 százaléka nő. A megye kor-
szerkezetére jellemző, hogy a 15 éven
aluliak aránya 14,6 százalék, a 15–64
év közöttieké 68,3, a 64 év felettieké
pedig 17,1 százalék.

A 2017. február–áprilisi időszak-
ban a foglalkoztatottak átlagos létszá-
ma az országban 4 millió 378 ezer fő
volt, 84 ezer fővel több, mint egy évvel
korábban. A 15–64 évesek foglalkoz-
tatási rátája 67,3 százalékra emelke-
dett, a férfiak és a nők foglalkoztatási
mutatói hasonló mértékben javultak.

Győr-Moson-Sopron megye gazda-
sági fejlettségét mutatja, hogy 77.732
megyei székhelyű regisztrált gazdasági
szervezet szerepel a nyilvántartásban.
Az egy főre jutó GDP az országos átlag
132,2 százaléka. Az ipari termelés ága-
zati szerkezetében a gépipar dominál.
A gépiparon belül a hagyományos bá-
zissal rendelkező közúti járműgyártás
fejlődik a legnagyobb mértékben. A
megyében 1324 külföldi érdekeltségű
gazdasági szervezet működik, így nem

Amikor a kereskedelmi televízió-
zás flitteresen, harsogó színekkel
berobbant a hazai médiavilágba,
nem sokat bízott a véletlenre.
Hozta magával az Európában
vagy a tengerentúlon bevált si-
kerműsorok, játékok, vetélkedők,
valóság-show-k licencét, a kész
forgatókönyvekben csereszabato-
sak voltak a szereplők, csak a gon-
dos tervezőmunkával kiagyalt
karaktereket kellett előírásosan
betartani. Volt ezekben a műso-
rokban kétbalkezes és szende,
gátlástalan, szexi, lehengerlő, int-
rikus, drámai hős és komika. Le-
hetett elhatárolódni tőlük vagy
azonosulni velük. Adott volt a szé-
riasiker minden eleme, és vala-
miért ez az egész mégsem műkö-
dött. Esetlen volt, érdektelen, sok-
szor szánalmas is. A kissé mindig
frusztrált, szorongó, a háta mögé
néző, az ismeretlenre gyanúsan
tekintő, nehezen kitárulkozó ke-
let-európai ember ugyanis nem
tudott egyik pillanatról a másik-
ra önfeledt és felszabadult lenni.
Még az örömének is csak óvato-
san adott hangot. Az ilyen ember
nem szórakoztató, be kellett vet-
ni hát néhány túlmozgásos kre-
tént, aki annyira hülye volt, hogy
az már szórakoztatónak látszott.
Érdekes azonban, hogy a néző
nem akart feltétlenül hozzáhü-
lyülni ehhez a színvonalhoz. Em-
lékezzünk az első dalos versenyre,
amikor két, nem átlagos tehetség
került az élre, közülük kellett vá-
lasztani. Az egyik feltűnően kövér
volt, a másik pedig roma. Őket a
magyar közönség juttatta be a leg-
jobbak közé, előítéletek nélkül. Ak-
kor még a valóság-show műsorok-
ban sem az volt a mérce, ki tudja
sebesebben pörgetni a farkát.
A mi közönségünkből azonban
mára rajongók lettek. A rajongó
pedig kritikátlanul elfogult az
övéivel szemben, s gyűlöl min-
denki mást. Nézzük meg ellenpél-
daként az America's Got Talent
műsorát, s azt látjuk: ott szurko-
lók vannak, akik a színpadon ál-
lókért szorítanak. Tombolnak, ha
felszínre tör a tehetség. És együtt
örülnek, irigység nélkül. Leg-
utóbb egy süket énekes lánynak.
Nézzék meg, érdemes!

H. F.

Talentum

Térségünkben él a legkevesebb
képzetlen ember

A hagyományos bázissal
rendelkezô közúti
jármûgyártás fejlôdik
a legnagyobb mértékben
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EYOF BEJELENTÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A nemzetközi sztár-dj Steve Ao-
ki lesz, de fellép többek között a
Kerekes Band és a The Biebers
is. A műsort Ördög Nóra és Szu-
jó Zoltán vezeti majd, s a látvá-
nyos show-ba egy különleges
karkötővel kapcsolódik majd be
a közönség. A sajtótájékoztatón
bemutatták a médiapartnere-
ket és két újabb szponzort is.

Látványos show-t, felejthetetlen pilla-
natokat ígérnek a szervezők a megnyi-
tó ünnepségen, amelynek fontos szer-
vezőelve, hogy a győri és a magyar kul-
túrára épít, de oly módon, hogy az a fi-
atalok számára is fogyasztható, magá-
val ragadó legyen. „Az olimpiák közve-
títései során a nyitóünnepségre külö-
nös figyelem irányul, és bízunk benne,
hogy ez nem lesz másként Győr eseté-
ben sem, hiszen különleges nyitánnyal
készülünk” – fogalmazott Borkai Zsolt
polgármester, a szervezőbizottság el-
nöke az ünnepséget bemutató sajtótá-
jékoztatón. Kiemelte, a fiatalok átélhe-
tik az olimpiai eseményekre jellemző
csapatbevonulást, az EYOF-láng érke-
zését, részesei lehetnek valami egyedi-
nek, amely örök emlék maradhat a szá-
mukra. A polgármester köszönetet
mondott az újonnan csatlakozó szpon-
zoroknak és a média-partnereknek,
egyben jelezte, nagy öröm, hogy ilyen
sokan érzik át a nyári multi-sportese-
mény jelentőségét.

A nyitány egyik résztvevője, Bánhe-
gyi Adrienn világbajnok kötélugró lé-
legzetállító bemutatóján keresztül
szemléltette a koncepciót, hogy a ma-
gyaros elemeket hogyan lehet be-
csempészni az új generáció számára
is lebilincselő, modern show-ba. Ezt
követően a nyitóünnepség néhány ku-
lisszatitkába Heilig András, a ceremó-
nia rendezője avatott be bennünket.
Elmondta, a július 23-án 20:30-kor az
ETO Stadionban kezdődő kétórás
program első 24 perce egy művészeti
kavalkád lesz, különleges látványele-
mekkel. A stadion közepén egy hat
méter széles, hat méter magas kocka,
vagyis egy háromdimenziós LED-fal
helyezkedik majd el, amely mozog, ki-
nyílik, rengeteg lehetőséget kínál a lát-
ványos produkciók még látványosab-
bá tételéhez. A hattonnás szerkezet
mozgatásán kizárólag győri cégek
dolgoznak, ahogy a művészi program-
ban is olyan győri társulatok közremű-
ködnek, mint a Győri Balett, a Győri
Filharmonikus Zenekar, a Győri Nem-

Hazai és világsztárok lépnek fel a gyôri EYO

zeti Színház és a Vaskakas Bábszín-
ház. A műsorban mintegy háromszáz
táncos, akrobata, sportoló és egyéb
szereplő működik közre. A nyitány
után következik a hivatalos rész, a be-
szédekkel, a fogadalomtételekkel és a
csapatok bevonulásával. Különleges-
ség, hogy a csapatok nem kívülről ér-
keznek a stadionba, hanem annak le-
látóján foglalnak helyet, így már az ele-
jétől részesei lehetnek az élménynek.
Ráadásul a mintegy 14 ezer különle-
ges karkötő segítségével nem csak a
sportolók, de valamennyi néző aktív
részese lehet a show-nak, segítségük-
kel például a nemzetek zászlói stadi-
onnyi méretben jelenhetnek meg. Az
EYOF lángjának megérkezése is rend-
hagyó lesz, mert azt a sportolók közé
is beviszik. 

A harmadik rész a szórakozásé, itt a
zene kerül előtérbe többek között a Vir-
tuózok című műsor fiatal tehetségei, a
népzenei és modern elemeket ötvöző
Kerekes Band, vagy az EYOF dalát is
jegyző The Biebers közreműködésével.
A nemzetközi sztárfellépő pedig a fiatal
korosztály egyik kedvenc dj-je, Steve Ao-
ki lesz, aki örömmel mondott igent a fel-
kérésre, és aki a sajtótájékoztatón videó-
üzenetben is köszöntötte a résztvevőket.

A nyitóünnepségre a jegy mes -
ter.hu weboldalon keresztül még kap-
hatók belépők. Az ünnepséget a Duna
World élőben közvetíti, így országszer-
te és a határon túli magyar területe-
ken is látható lesz hazánk első olim-
piai eseményének nyitánya.

„Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy az egyik műsorvezetője lehetek

a programnak” – fogalmazott Szujó
Zoltán, aki Ördög Nórával közösen ve-
zeti majd a nyitóünnepséget.

A szervezők által már korábban be-
mutatott szponzorok mellé újabb két
támogató csatlakozott, a Delta Infor-
matika Zrt. a gyémánt fokozatú, a
Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. pe-
dig az arany fokozatú partnerek tábo-
rát erősíti. Az előző többek között tele-
fonokat, számítógépeket, szoftvereket
biztosít, míg az utóbbi Theodora ás-
ványvízzel járul hozzá az EYOF sikeré-
hez. Hartmann István, a Delta vezér-
igazgatója kiemelte, az idén harminc -

Borkai Zsolt és Endrődi Péter együttműködési megállapodást írtak alá.
A Győr+ Média végzi az esemény teljes média-kiszolgálását. 

Az amerikai dj világszerte
pörgeti a lemezeket 

Fotó: facebook.com/TheBiebers
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EYOF HIRDETÉS

OF nyitóünnepségén
éves magyar cég számára igazán kü-
lönlegessé teszi a kerek évfordulót,
hogy az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivál részesei lehetnek. Balogh Levente,
a Szentkirályi-Kékkúti elnöke azt emel-
te ki, hogy a sportolás fontossága,
ahogy a jó minőségű ásványvíz fo-
gyasztása is az egészséges életmód
része, s az EYOF-on azok a fiatalok
vesznek részt, akik sokat tehetnek e
generáció szemléletének alakításában.

A sajtótájékoztató keretében mutat-
ták be a győri EYOF médiatámogatóit:
a Győr+ Média Zrt.-t, az MTVA Zrt.-t, a
Mediaworks Hungary Zrt.-t, a Lapcom

Lapkiadó és Nyomdaipari Zrt.-t, vala-
mint a FUNZINE Média Kft.-t. A Győr+
Média Zrt. végzi az esemény teljes mé-
dia-kiszolgálását, a közmédia pedig
nem csak a megnyitót, de 45 perces na-
pi összefoglalókat is sugároz majd. A
Mediaworks-höz tartozó újságokban,
mint például a Nemzeti Sport, illetve a
Lapcomhoz tartozó Kisalföld napilap-
ban is kiemelt figyelmet kap a győri
EYOF, míg a Funzine ugyancsak a lap-
családhoz tartozó kiadványokban nép-
szerűsíti az eseményt, angol nyelven is.
A partneri megállapodás aláírásakor
Endrődi Péter, a Győr+ Média Zrt. vezér-
igazgatója elmondta: „Győri médiacent-
rumként minden felületünkkel a város
sikeréért dolgozunk, ezért sem lehetett
kérdés, hogy hazánk első olimpiai mul-
ti-sporteseményéből, a győri EYOF-ból
is kivesszük a részünket. Bízom benne,
hogy minél több szép pillanatról és fel-
emelő sikerről adhatunk hírt.” Nyerges
Csaba, a Kisalföld főszerkesztője úgy fo-
galmazott, a győri önkormányzattal szo-
ros az együttműködésük, számos jó cél
érdekében vittek sikerre közös projekte-
ket, és az EYOF sem maradhat ki ebből
a sorból. Bognár Léna, a Funzine érté-
kesítési vezetője jelezte, a fiatalokhoz
több sajtóorgánumon keresztül is szól-
nak, és már a nyári eseményt megelő-
zően igyekeznek minél inkább felkelteni
az érdeklődést a körükben.

A tájékoztatón Domanyik Eszter, a
szervezőbizottság rendezvényekért is
felelős igazgatóságának vezetője hang-
súlyozta, az EYOF-on a sportprogra-
mok mellett a Dunakapu téren kulturá-
lis programokkal, könnyűzenei koncer-
tekkel mutatkoznak be hazánk művé-
szei, akik a résztvevők, valamint az ér-
deklődők számára nyújtanak kikapcso-
lódási, szórakozási lehetőséget.

A népzenei és a modern elemeket
izgalmasan vegyítő Kerekes Band is

fellép az EYOF-nyitányon 

A lángfogadó ünnepség után fergeteges
ízelítőt adott a The Biebers 

a Városháza előtti koncerten 

Fotó: kerekesband.hu
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A Környezetvédelmi Világnap alkalmából pénteken
adták át a Városházán a Kitaibel Pál Környezetvé-
delmi Emlékérmet. Dr. Sík Sándor, a Városstratégiai
Bizottság elnöke köszöntőjében Kitaibel Pál érde-
meit emelte ki, aki botanikus, kémikus volt, össze-
gyűjtötte és leírta Magyarország növényeit, nevé-
hez köthető a botanikuskert létrehozása. A győri ön-
kormányzat az ő tiszteletére, 1999-től adományoz-
za az emlékérmet annak a személynek vagy szerve-
zetnek, cégnek, aki/amely az elmúlt időszakban a
legtöbbet tett a város környezetének védelméért.

A díjat idén Szekeres György, a győri polgármesteri
hivatal környezetvédelmi referense vehette át. A szakem-
ber a környezetvédelem különböző területein végzett,
több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkájáért, Győr
környezetvédelmi programjainak megvalósításában tör-
ténő közreműködéséért, a szakmai rendezvények szer-
vezésében, a környezetvédelem oktatásában kifejtett te-

Új térkő burkolat, LED-es lámpa-
oszlopok, a virágboltok előtt pedig
szintén új járdaburkolat fogadja a
templomba és temetőbe érkezőket.

A harmincéves Szentlélek-
templom előtti tér az évek során
elhasználódott, a burkolat törede-
zetté vált, a süllyedések nyomán
sok helyen megállt az esővíz, nem
kis bosszúságot okozva a temp-
lomba és temetőbe érkezőknek. A
templom előtti tér felújításának el-
ső üteme 2014-ben kezdődött.
Akkor az új térkő burkolást jelen-
tett, valamint II. János Pál pápa
szobra díszkivilágítást kapott.

A most befejeződött második
ütemben 1500 négyzetméteren
kicserélték a burkolatot. A felújí-
tás során több helyen új vízelve-
zető rendszert építettek ki. Felújí-
tották a virágboltok előtti járda-
szakaszt, s korszerűsítették a
közvilágítást is. 

Öt évre szóló együttműködési megállapodást kötött a
győri Széchenyi István Egyetem és a Kazanyi Volga-men-
ti Szövetségi Egyetem. A dokumentumot dr. Komlósi
László Imre nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhe-
lyettes és dr. Linar Latypov rektorhelyettes látta el kézje-
gyével Tatárföld fővárosában, Kazanyban, az Orosz Fö-
deráció legdinamikusabban fejlődő köztársaságában.

A megállapodás kiterjed a mester és a doktori
szintű hallgatók, valamint az oktatók és kutatók cse-
réjére, közös tudományos projektekre, közös nemzet-
közi konferenciák szervezésére, valamint nyári egye-
temeken való részvételre. 

A Kazanyi Egyetemet 1804-ben alapította I. Sán-
dor cár, amelynek ma 45 ezer hallgatója van. Klasszi-
kus nagy egyetem, amelynek van természettudomá-

Gyôr—Kazany egyetemi tengely született
nyi, műszaki, jogi, orvosi, gazdaság- és társadalom-
tudományi és agrártudományi kara is – tudtuk meg
dr. Komlósi László Imrétől, aki elmondta azt is, hogy
Kazanyt úgy emlegetik, mint az Orosz Föderáció har-
madik fővárosát Moszkva és Szentpétervár után. 

A Kazanyi Egyetemnek számos nyugati partner-
egyeteme van, közöttük nagyon sok német. A város
hatalmas fejlődést mutat, amely jelentős külföldi
befektetést vonz. 

Vajon mennyire lesz vonzó Tatárföld a győri egye-
temisták számára ahhoz, hogy fél évet eltöltsenek
Oroszországban? Hogyan talált egymásra a két egye-
tem? Egyebek mellett erről is kérdeztük dr. Komlósi
László Imrét. A rektorhelyettessel készült interjúnkat
hetilapunk következő számában olvashatják.

Megújult a Szentlélek tér

Negyedszázada a gyôri környezetvédelemért

Rózsavölgyi László önkor-
mányzati képviselő szívén viseli a
városrész fejlődését, folyamato-
san keresi a lehetőséget, hogy
Marcalvárost szebbé tegye –
mondta a térátadó sajtótájékozta-
tón Borkai Zsolt polgármester.

Rózsavölgyi László úgy fogal-
mazott, amikor az emberek a lakó-
telep zajából áttérnek a temető és

a templom csendjéhez, méltó kör-
nyezet fogadja őket a felújítás után.

Prédl Antal, a győri Útkezelő
Szervezet vezetője kiemelte, halot-
tak napján, vasárnaponként, egy-
házi ünnepeken nagy itt a gyalo-
gos forgalom, így bizonyára öröm-
mel fogadják majd a győriek a tér
felújítását, amelynek összköltsége
25,7 millió forint volt. 

vékenységéért vehette át az elismerést. Részt vett töb-
bek között az UNESCO Bioszféra programjában, vala-
mint a hulladékkezelés és -gazdálkodás bevezetésében.

Szekeres György, megköszönve az elismerést fel-
idézte, negyedszázada dolgozik a környezetvédelem
területén, amely egy nagyon fiatal tudomány, például
a világnapját is csak 1972 óta tartjuk számon. A kör-
nyezetvédelem rendkívül dinamikus, gyorsan fejlődik.
A környezetvédelmi problémák, önmagukban nehe-
zen kezelhetők, szükséges figyelembe venni a gazda-
sági, a szociális érdekeket és szempontokat is – hang-
súlyozta. Az elmúlt évtizedekben a szakemberek azon
dolgoztak, hogy a környezetvédelem eredményei in-
tegrálódjanak más tudományok, szakterületek értékei -
be és ezáltal a döntéshozatali mechanizmusba. A jövő-
ben ezektől az eredményektől várják, hogy megváltozik
a szemlélet, az értékrend, ezek hozzák meg az igazi
eredményeket – emelte ki Szekeres György.

Ezerötszáz négyzetméteren
cserélték ki a burkolatot 
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targoncavezetôket és vontatóvezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN jogosítványod  elektromos targoncára vagy állóvezérelt vontatóra?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD mi a be- és kitárolás?
• TUDSZ biztonságosan közlekedni?
• TUDSZ kamionról le- és felpakolni?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz cafetériát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafetériát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42. Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN tapasztalatod átcsomagolás  területén?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD, mit jelent az áruátvétel?
• TUDSZ pontosan számolni és precízen összehasonlítani adatokat?
• LÁTTÁL már göngyölegszortírozást típusonként?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz cafetériát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafetériát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42 Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Háromezer diák, 360 ezer el-
érés, 10 ezer lájk és a végzős
osztályok 95 százaléka pályázott
– ez a végeredménye számok-
ban az idén első ízben meghir-
detett győri tablóversenynek,
hangzott el a díjátadó ünnepsé-
gen, kedden a Belga étterem-
ben. A Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra által alapított Győri Bevásárló
Utcák Alapítványa ugyanis tab-
lóversenyt hirdetett a győri vég-
zős diákok számára.

Obertolné Horváth Tímea
alapítványi elnök kifejtette, az
alapítvány célja a történelmi bel-
város megóvása, üzleti forgal-
mának növelése, a belvárosi ke-
reskedők, szolgáltatók érdeké-
ben. A történelmi belvárost élhe-
tő, vidám bevásárlóközponttá
szeretnék alakítani, a kereske-
dők összefogásával. Ennek a tö-
rekvésnek egyik eleme, hogy a
diákokat, családtagjaikat a tab-
lóversennyel becsábítják a cent-
rumba.

Bár a trianoni döntés mindig fájó lesz a ma-
gyar nemzet számára, ma már határoktól
függetlenül érezhetjük, hogy összetarto-
zunk – erről szólt az Összetartozás Napja
Győrben is.

„A Magyar Országgyűlés 2010-es döntése, amely
június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyil-
vánította, ezért nagyszerű, mert a kesergés helyére
az erőgyűjtés, az összetartozás, az életigenlés lép-
hetett. Ez a nap arra hívja fel a figyelmünket, hogy
csak akkor vagyunk elszakítottak, ha mi magunk is
elszakítottaknak tartjuk magunkat és határon túli
testvéreinket” – fogalmazott beszédében Fekete
Dávid alpolgármester az Országzászlónál megtar-
tott ünnepségen.

Mint mondta, az egyik legfontosabb változás a
rendszerváltás óta, hogy elindulhatott az a közele-
dés, amely újra összeköti a magyart a magyarral, új-
ra egy test és egy lélek lehetünk.

Kiemelte, ezt az összetartozást üzeni nekünk a
kettős állampolgárság intézménye, ezt üzenik a ha-
táron túli magyar területekre szervezett kirándulá-
sok, nyári táborok, és ezt üzenik az újra kiépülő ba-
ráti kapcsolatok. Példaként említette a testvérváro-
sunkkal, Brassóval kialakult köteléket, Szent Lász-
ló-év lévén a Nagyváraddal közös programokat, a
leégett kommandói iskolát, amelyet Győrből is so-
kan segítenek, vagy épp Csíksomlyó üzenetét.

Tablók versenyeztek a Belvárosban

Kocsis Tibor, az alapítvány al-
elnöke a részletekről szólva el-
mondta, a részt vevő osztályok
tablóira az alapítvány Facebook-
oldalán lehetett szavazni, a leg-
több szavazatot kapott osztályok
értékes nyereményben részesül-
nek, a támogatók állják a diákok
bankettjét.

Az első helyezett a Jedlik
Ányos Gépipari és Informatikai
Szakgimnázium Szakközépisko-
la és Kollégium 12/C osztálya
lett. A tablójuk a Bedő Pékség
Kenyerecske Boltocskájának ki-

Összetartozásunkat
ünnepeltük

rakatában látható. II. helyezést
ért el a Krúdy Gyula Gimnázium,
Két Tanítási Nyelvű Középiskola
12/B osztálya, tablójuk a Szalai
Vendéglő kirakatában nézhető
meg. A III. helyezett pedig a
Krúdy-iskola, 12/I osztálya, az ő
tablójuk a Győri Látogatóköz-
pont kirakatában áll.

A különdíjat a Lukács Sándor
Mechatronikai és Gépészeti
Szakgimnázium, Szakközépisko-
la és Kollégium 12/A osztálya ér-
demelte ki, tablójuk a Laura Divat
kirakatában látható.



Az Aegon Biztosító tanácsadói igényfelmérő se-
gítségével állapítják meg, és ajánlják a megfele-
lő biztosítási terméket. Ez egy bizalmi beszélge-
tésen történik, az ügyfél által választott helyszí-
nen és önkéntes válaszadásaival. Csak
az igények megismerése és kiértéke-
lése után történhet meg a termék-
ajánlás. Rovatunkban most kife-
jezetten az Aegon Nyugdíj-
biztosításra vonatkozó ele-
meket foglaljuk össze
állandó szakértőnkkel,
Zsidi Máriával.
Az Aegon tanácsadója a talál-
kozón megerősítésként megkér-
dezi, milyen célból szeretne a leen-
dő ügyfél biztosítást kötni. Fontos
ugyanis tudnia, hogy a nyugdíjas évekre, rendkí-
vüli eseményekre, gyermektaníttatásra vagy elő-
takarékoskodási céllal történik majd a szerző-
déskötés. Amennyiben több cél is felmerül, ak-
kor szükséges azokat sorrendbe állítani, így
egyértelművé válik, melyik a legsürgetőbb az
ügyfél számára. 
Kérdésünkre az Aegon Biztosító megyei igaz-
gatója hangsúlyozza, a tanácsadó részéről azt
is fontos megtudni, hogy van-e a leendő
ügyfélnek élet- vagy egyéb haláleseti biztosítá-
sa. A válasz függvényében tudja ezt összevon-
tan kezelni, és számolni a még hiányzó véde-
lem vagy a megtakarítási összeg nagyságát. 
Fontos azt is tisztázni, hogy mekkora összegre
volna szüksége az ügyfél családjának, ha bekö-
vetkezne egy haláleset a nyugdíjba vonulás előtt.
Van-e erre vonatkozó tartalékuk, ha felmerül an-
nak eshetősége, hogy ez kiemelt kockázat lehet.
Az Aegon Biztosító tanácsadójának így az erre vo-
natkozó javaslatot is szükséges megtennie. 
A tanácsadó a személyes találkozón azt is meg-
tudja, van-e már nyugdíj célú megtakarítása, ön-
kéntes nyugdíjpénztári tagsága vagy egyéb
megtakarítása, és az mekkora összeg éves szin-
ten. Szerződéskor fontos szempont az is, hogy
az ügyfél az adókedvezmény mértékét mennyire
tudja kihasználni. Nyugdíjbiztosítás után ez évi
maximum 130 ezer forint, de ezen túl még az Ön-
kéntes Nyugdíjpénztári és a NYESZ (Nyugdíj-
Előtakarékossági Számla) megtakarítással
együtt akár éves szinten 280 ezer forint adójóvá-
írás vehető igénybe, ezzel is növelve az időskorra
félretett összeget. Ez egy negyvenöt éves ügyfél
esetében húsz év alatt 5 millió 600 ezer forint tá-
mogatás, amelyről tájékoztatni kell az
ügyfelet, nehogy ez az ösz-
szeg bentmaradjon. 
(x)

Felkészült tanácsadók
az igényfelmérôn

MEGLEPETÉS PR-CIKK
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fotó: marcali gábor

Weisz Matyi nem is sejtette,
mekkora ajándékkal térhet
haza, amikor édesanyjával
kedden megérkezett a Győr+
Média székházába, mindösz-
sze annyit tudtak, hogy élő
rádióműsorba jönnek és tele-
víziós felvétel is lesz. 

A tízéves Weisz Matyi interneten
működteti a Szünet rádiót, pop-
dance stílusú műsorokat készít,
amik hétfőn, kedden, csütörtö-
kön és vasárnap élőben hallható-
ak. Járt már a Győr+ Rádióban
többször is, Orosz Sanyi műsor-
vezető ugyanis szívesen tanítja
Weisz Matyit, aki a Győr+ Média-

tábor állandó résztvevője. A rá-
dió stúdiójában találkozott a
42NETMedia ügyvezetőjével,
Pintér Dániel Róberttel, aki szin-
tén gyermekként kezdett érdek-
lődni a rádiózás iránt, és a szak-
mai alapokat döntően Győrben
szívta magába. A szakembert
PIDRó néven ismerik a kollégák
szerte az országban, hiszen a leg-
több honi rádióban a 42NET
adáslebonyolító rendszert hasz-
nálják, a világ számos pontján is
ismerősen cseng a vállalat neve.

Sanyi hónapok óta szervezte a
nagy meglepetést: Matyi élő rá-
dióadásban összességében több
ezer euro értékben egy HP z240
típusú munkaállomást vehetett át

Óriási meglepetést kapott 
a tízéves gyôri rádiós

PIDRótól, amelyen megtalálható
valamennyi olyan szoftvercso-
mag, amely egy internetes rádió
számára elengedhetetlen.

A fiúnak ráadásul a szervizelés-
sel sem lehet gondja, mert a mun-
kaállomáshoz a HP Ink 24 órás
helyszíni support szolgáltatása is
jár. Így, ha bármi probléma adód-
na, a gyártó szakemberei azonnal
tudnak segíteni Matyinak, aki mos-
tantól akár 24 órában rádiózhat,
mert a szoftverek mellé egy felhő
alapú megoldást is kapott, amely-
lyel emberi beavatkozás nélkül tud-
ja műsorait lebonyolítani. Az eddi-
gi néhány tízfős hallgatói tábor
most elérheti akár az ötezer főt is,
ennyi hallgatóra elegendő sávszé-
lességet kapott az IP alapú adás
telefonrendszere mellé.

Hogy mit
jelent ez a
g y a k o r l a t -
ban? PIDRó
úgy jellemez-
te: „mintha a
gyermekünk
a dömper he-
lyett egy iga-
zi markolót

kapott volna ’gyakorolni’. Azon-
ban Matyi már most olyan ottho-
nosan kezeli a ’markolót’, mint a
sok éve azon dolgozó felnőtt tár-
sai.” Nem meglepő tehát, hogy
tehetségét a Győr+ Médián kívül
több szakmailag érdekelt cég is
észrevette.

Orosz Sanyi különösen büsz-
ke Matyira. „Amikor Harcsás Ju-
dit kolléganőmmel kitaláltuk a
Győr+ Médiatábort és az ingye-
nes médiaszakkört, akkor ponto-
san ez volt a célunk: segíteni a
gyermekeknek kinyílni. Renge-
teg tehetséges fiatal van, és ha
nem is lesz többükből rádiós
vagy tévés, akkor is olyan dolgo-
kat tapasztalnak, amiket később

kamatoztatni tudnak. Dj Matyi-
ban egy kissé magamat látom.
Nagyjából ennyi idős voltam,
amikor először jártam rádióstú -
dióban, ennek lassan három év-
tizede, de tisztán emlékszem az
érzésre. Akkor, ott eldőlt minden.
Amikor csak lehetett, bejártam a
rádióba, az volt a második ottho-
nom. Ez egy olyan világ, amit kí-
vülállóként szinte lehetetlen el-
képzelni. Egy rádiós nem csak
akkor rádiós, amikor kigyullad a
piros lámpa, ez egy életforma."

Az életformáról Matyi eseté-
ben is beszélhetünk már. Járja a
műszaki áruházakat, böngészi a
termékkatalógusokat, próbálgat-
ja a szoftvereket, tanulgatja a rá-
diós fogalmakat. Tisztában van
azzal, rádiózni korántsem egysze-
rű, sok szakmai ismeretre van
szüksége, hogy jó rádióssá váljon.
A Szünet rádió eddig akkor szólt,
amikor főhősünknek volt ideje
adást készíteni. A jövőben auto-
matizálni tudja a folyamatokat, így
például amikor suliban lesz, akkor
is szólhat a zene – vagy bármi
más, amit előkészít. Matyi jelenle-
gi házi stúdiója – a keverőpult és
a mikrofon mellé – a világ egyik
legmodernebb szoftver és hard-
ver rendszerével egészül ki.

Matyi profi. Amikor az ötvene-
dik adására készült, nyereményjá-
tékot hirdetett. Vásárolt néhány
ajándékot, amelyeket egy furfan-
gos játékban lehetett megnyerni.
Azután pedig talált még egy tábla
csokit a fiókban, ez lett a „ráadás
nyeremény", amit kisorsolt. Matyi
álma, hogy felnőttként rádiós le-
gyen. „Akár műsorvezető, hírszer-
kesztő, csak rádióban dolgozhas-
sak!” – árulta el a Győr+ Rádió-
ban. Mi viszont azt üzenjük neked:
Matyi, te már rádiós vagy! Szurko-
lunk, veled vagyunk, használd
egészséggel a munkaállomást!

Matyi 24 órában rádiózhat
az új felszerelésével
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*Az akció 2017. május 1-tôl a készlet erejéig vagy visszavonásig érvérnyes az üzletben
megjelölt termékekre, komplett szemüvegvásárlás esetén. Részletekért érdeklôdjön az üzletben.

—50%
multifokális

szemüveglencse
féláron.*

Országos multifokális kampány a A TREND OPTIKÁBAN!

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS! JELENTKEZZEN BE MOST!

JÚNIUS 20-IG

MEGHOSSZABBÍTVA!

Várhatóan október végére elkészül a Ti-
hanyi Árpád út 51. sz. alatti rendelő felújí-
tása. A munkálatok összetettsége miatt
elkerülhetetlenné vált valamennyi rende-
lő kiürítése a felújítás hátralevő részére.

A felnőtt háziorvosok – dr. Hermann
Mátyás, dr. Merczel Ágnes, dr. Patyi Ol-
ga, dr. Pápai Péter, dr. Páros Veronika
és dr. Zselló Ferenc – a rendelő felújítá-
sának ideje alatt továbbra is a Zrínyi u.
13. szám alatti, a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház, volt Tüdőgondozó épü-
letének földszintjén rendelnek.

A védőnők – Zsámboki Eszter, Leh-
ner Orsolya, Kőháziné Ludman Dóra és
Dívós Lívia – továbbra is, a felújítás tel-
jes ideje alatt a Sport u. 9. szám alatti
rendelőben nyújtják a szolgáltatást.

Változik viszont több orvos rende-
lésének helyszíne június 19-től: a fog-
orvosok közül dr. Fónad  Andrea és dr.
Prohászka Imre a felújítás alatt az Ár-
pád út 50. sz. alatt rendelnek, az épü-
let földszintjén kialakított rendelőben.
Dr. Németh Zsolt és dr. Sayour Rim
pedig a Liezen-Mayer u. 57. sz. alatt
rendelnek, az épület emeletén.

Dr. Oross Ákos (fogszabályozás)
szintén a Liezen-Mayer u. 57. sz. alatt
rendel – változatlan rendelési időben.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri önkormányzat a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Program-
ból elnyert támogatás segítségével
fejlesztette a Türr István Úti Bölcső-
dét. A felújítás mellett az önkormány-
zat célul tűzte ki a fenntartható és mi-
nőségi foglalkoztatás, valamint a
munkavállalói mobilitás támogatását,
többek között a kisgyermekes szülők
munkaerőpiacra történő visszatérésé-
nek elősegítését a gyermekellátási
szolgáltatások fejlesztése által.

„Évek óta kiemelt figyelmet fordí-
tunk a nevelési intézmények felújításá-

ra, a szolgáltatás színvonalának eme-
lésére. Ennek keretében a bölcsődék-
re is nagy hangsúlyt fektetünk, lehető-
séget adva a kisgyermekes édes -
anyáknak a munkába való visszatérés-
re, ez időben a gyermekek megfelelő
elhelyezésére” – fogalmazott dr. So-
mogyi Tivadar, a területért felelős al-
polgármester.

A Tihanyi úti rendelô felújítása miatt
változnak a rendelési helyszínek 

A fogászatiröntgen-ellátás a rende-
lő felújításának teljes ideje alatt szüne-
tel, helyette a szolgáltatás továbbra is
a Mécs L. út 2. szám alatti orvosi ren-
delő I. emeletén működő röntgenhe-
lyiségben vehető igénybe. Az Árpád
út 50. szám alatti fogászati röntgen
működése is szünetel, várhatóan ok-
tóber 31-ig, helyette a szolgáltatás
szintén a Mécs L. u. 2. szám alatti or-
vosi rendelő I. emeletén működő rönt-
genhelyiségben vehető igénybe.

A házi gyermekorvosok közül dr.
Török Violetta június 13-tól, dr. Jan-
csó Zsuzsanna és dr. Juhász Éva júni-
us 14-től a Tihanyi út 51. szám alatt
rendelnek, a védőnői rendelőkben. 

Dr. Jancsó Zsuzsanna és dr. Ju-
hász Éva a felújítás időszakában to-
vábbra is egy rendelőben tartja rende-
lését, egymást váltva.

Fontos tudnivaló, hogy az épület
gyógyszertár felőli bejáratát is lezárják.

A gyógyszertár a felújítás időszaká-
ban is nyitva tart. 

A rendelési időkről és a lakosságot
érintő információkról tájékozódhatnak a
www.eeszi.hu weboldalon, valamint a Ti-
hanyi úti és Zrínyi utcai rendelőkben ki-
helyezett tájékoztató anyagokon.

Megújult a bölcsôde
a Türr István úton

Páternoszter Piroska, a győri Pol-
gármesteri Hivatal Humánpolitikai Fő-
osztályának vezetője hozzátette, „az
önkormányzat saját forrásból és pá-
lyázati lehetőségeket kihasználva újít-
ja fel egészségügyi, szociális és a
gyermekeink neveléséért felelős intéz-
ményeit. A Türr István Úti Bölcsőde
esetében közel ötvenmillió forintból
valósulhatott meg a beruházás, ahol
a gazdaságos üzemeltetést napele-
mes rendszer is segíti.”

A beruházás során összesen 487
négyzetméter terület újult meg. Az öt-
ven férőhelyes bölcsődében megvaló-
sult többek között a homlokzati hőszi-
getelés, a zárófödém és a pincefödém

hőszigetelése, a bejárati ajtó cseréje, az
épület tetejére pedig napelem került.

Eszközbeszerzésre is sor került, illet-
ve bútorok, tárolók, függönyök, különbö-
ző informatikai eszközök, valamint az ud-
varba fedett kerékpártároló, párakapu
beszerzése és telepítése is történt. A ki-
szolgálóegységekbe új ruhatisztító gé-
pek és ételhűtő berendezések kerültek.
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Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô, vi-
lágviszonylatban 96 telephellyel rendelkezô
vállalata, gyôri  telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOROKAT
(középfokú végzettség szükséges)

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
(új tipusú jogosítány szükséges)

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam
beiskolázási lehetôséggel. Ha szeretnél
ingyenesen OKJ-s targoncavezetôi
jogosítványt szerezni, JELENTKEZZ!

Ami a munkakörök betöltéséhez szükséges:
• megfelelô iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

Amit mindhárom munkakör esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer

(lakáshitel-törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlôdô
nemzetközi nagyvállalat munkatársa lenni,
JELENTKEZZ!

Elérhetôség, információ:
Hétfôtôl péntekig 8–16 óra között
a 96/661-213-as telefonszámon.

A két város között közel ne-
gyedszázados a kapcsolat.
Néhány évnyi kihagyás után
újra erősödik a testvérvárosi
viszony, aminek többek kö-
zött a fiatal generáció érez-
heti pozitív hozadékát.

Győr 1993-ban kötött testvérváro-
si megállapodást az izraeli város-
sal. Ahogy megtudtuk, a kezdeti
időszakban szoros volt a két város

viszonya, ám néhány éve ez a kap-
csolat némileg kiüresedett. „Egy
éve új polgármester vezeti Nasa-
reth-Illit városát, aki nagy hang-
súlyt fektet a nemzetközi kapcso-

„Fiatalos” kapcsolat
Gyôr és Nasareth-Illit között

latokra, a partnerségek megerősí-
tésére” – fogalmazott lapunknak
dr. Somogyi Tivadar. Az alpolgár-
mester a közelmúltban vezetett
győri delegációt a mintegy 60 év-
vel ezelőtt alapított városba. „Ro-
nen Plot polgármester ünnepé-
lyes meghívásának tettünk eleget,
és a látogatás nagyon gyümölcsö-
zőnek bizonyult, hiszen az egy-
mástól több mint 2200 kilométer-
re fekvő települések között újra

élénk és baráti kapcsolat jöhet lét-
re. A városok elöljáróinak hivatalos
megbeszélései során a kapcsoló-
dási pontokat keresve, abban álla-
podtak meg a felek, hogy kölcsö-

nösen segítik a fiatalok közötti
sport és kulturális lehetőségek
megvalósulását. A győri küldött-
ség felajánlotta például az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra elké-
szülő új sportlétesítményeket kö-
zös edzőtáborozások, sportprog-
ramok szervezésére. Fontos szín-
terek lehetnek az oktatási intézmé-
nyek is, ahol szintén előremutató
együttműködések alakulhatnak ki.

Az alpolgármester elmondta,
a nyári EYOF-ra az izraeli csapat
mintegy hatvan fővel érkezik.
Ennek kapcsán meghívta a test-
vérváros polgármesterét a nyi-
tóünnepségre, valamint az ifjú-
sági olimpiai esemény verse-
nyeire. „A látogatás hivatalos ré-
sze mellett gazdag programot is
kínáltak nekünk, ellátogathat-
tunk több jeles bibliai helyszínre
és Nazareth-Illit nevezetessége-
it is megismerhettük. Győr is
számos olyan kulturális élményt
tartogat, ami az ott élők számá-
ra is érdekes lehet” – zárta dr.
Somogyi Tivadar.
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HIRDETÉS PORTRÉ

9024 Gyôr
Kálvária u. 4—10.

Információ
és megrendelés:
+36 70/365-7011

E-mail:
mbkablak@gmail.com

AJTÓ—ABLAK
Mûanyag nyílászárók széles
választékban, egyedi méretben is!
Szállítás akár 5 nap alatt!

n Mûanyag ablakok és ajtók
n Külsô- belsô párkányok
n Fix és rolós szúnyoghálók
n Mûanyag, ill. ALU redônyök
n Ingyenes helyszíni felmérés
n Bontás, beépítés Jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk: info@iptech.hu, 96/513-492

Ipartechnika Menedzser Kft. géptelepítő üzletága 
az alábbi nyitott munkaköröket kínálja.

Elvárások: szakirányú végzettség,
kreativitás, vidéki munkavégzés vállalása,
Előny: jogosítvány, targoncavezetői
jogosítvány, teherkötözői végzettség

Elvárások: 1-3 év szakmai gyakorlat, 
csapatban való munkavégzés,
Amit kínálunk: hosszútávú, biztos munka-
hely, változatos munka, versenyképes
fizetés, cafeteria, előrelépési lehetőség

GÉPTELEPÍTŐ
LAKATOS VILLANYSZERELŐ

szerző: kaszás kornél
fotó: marcali gábor

Már csak néhány hét és kezde-
tét veszi Győrben hazánk első
olimpiai eseménye, az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál. Az
EYOF gépezetének az önkénte-
sek is kihagyhatatlan fogaske-
rekei: több mint ezerhétszáz kö-
zépiskolás, egyetemista, közép-
korú és szépkorú segíti majd a
sportolókat az egy hét alatt.
Köztük Ottó Károlyné, Kati néni,
aki a legidősebb EYOF-önkén-
tesként, július 12-én ünnepli 84.
születésnapját. Nem csak az ő,
hanem családja életében is ki -
emelt szerepet tölt be a sport,
ráadásul szlovák nyelvtudása is
hasznos lehet a sportolók tájé-
koztatásánál. 

Kati nénivel a VolunTeam Building
Day elnevezésű önkéntes napon talál-
kozunk, amelynek az Egyetemi Csar-
nok és a Mobilis ad otthont. Kedvesen
fogad, majd bemutatja unokáját, Atti-
lát, aki az egyik legfőbb támasza. A
büszkeség sugárzik Kati néniről, ami-
kor unokáiról, Attiláról és ikertestvéré-
ről, Kristófról mesél. Jelenleg mindkét
fiatalember a Széchenyi István Egye-
tem hallgatója, a sport pedig gyerek-
koruk óta elkíséri őket. Ahogy a nagy-
mama is mindenhova elkísérte őket,
amikor a jégkorongot választották.
Hatévesen már a jégen kergették a
pakkot, később bejárták az egész or-
szágot, sőt külföldre is eljutottak. „A
nyugdíjam kilencven százaléka arra
ment el, hogy az ikrek sportoltak” –
mondja Ottó Károlyné, akit az egész
csapat „Édimamának” hívott. „Mindig
volt nálam száraz ruha, mert a jégko-

Köztünk élnek

„Édimama” ismeri a hosszú élet receptjét
rongozók állig beöltözve, csurom vize-
sek voltak egy-egy mérkőzés után” –
magyarázza, majd szeretetteljes pil-
lantást vet villamosmérnök-hallgató
unokájára. A fiúk pedig igyekeznek vi-
szonozni a rengeteg szeretetet, amit
nagymamájuktól kaptak, hiszen prog-
ramokra kísérik, és rendszeresen kita-
karítanak Bisinger sétányon található
otthonában. 

Családjukban a sport mindig is ki -
emelt szerepet töltött be, hiszen Kati
néni lánya teniszezett, míg ő a hűs ha-
bokat választotta és evezett. Révfalu-
ban, az evezős csónakházban volt a te-
lephelyük. „Sportoltunk, szórakoztunk,
ott nem volt rendetlenkedés, mégis jól

éreztük magunkat” – mondja és hozzá-
teszi, hogy támogatja a fiatalok sporto-
lását, mert az egészség megőrzése
mellett, fegyelemre és kitartásra nevel.
Kedvenc edzőiről is élvezettel mesél,
Fürst János és Szemenov Viktor nevét
említi, akiknek alakja szinte megjelenik
előttem, ahogy Kati néni lefesti őket. 

Ottó Károlyné nem mindig élt
Győrben, hiszen gyermekkorát a Pi-

lisben töltötte. Pilisszentkereszten
végezte az általános iskolát, majd
onnan Nagyvázsonyba, nagynénjé-
hez vezetett az útja. Győrben aztán
elvégezte a közgazdasági techniku-
mot és a Vagongyár értékesítési
részlegén helyezkedett el, ahol nyug-

díjazásáig dolgozott. „Vérzett a szí-
vem, amikor a Vagongyárat lebontot-
ták” – mondja. 

Kati néni már gyermekkorában is
jól beszélt szlovákul, ezért is gondolta
úgy, hogy EYOF-önkéntesként a kül-
földi sportolók segítségére lehet.
Nyelvtudását alátámasztandó, bele-
kezd egy szlovák nyelvű dalba is, amit
élvezettel hallgatunk, unokájával
együtt. Persze nem csak énekelni és
mesélni szeret, hanem olvasni is.
Rendszeresen jár könyvtárba, ahol át-
bogarássza a napilapokat és magába
szívja az aktuális információkat. Sőt
még szótárat is kikölcsönzött, hogy
felfrissítse nyelvtudását. Ha pedig
nem olvas, akkor előadásokat hallgat
és kirándulni jár. Tagja a Belvárosi
Nyugdíjas Klubnak és a Győri Polgári
Körnek is. Az Egyetemi Csarnokban
pedig nem csak önkéntesként, ha-
nem a Nyugdíjas Egyetem hallgatója-
ként is rendszeresen találkozhatunk
vele. „Van egy noteszem, amibe min-
den napra beírom, hogy milyen elő-
adások lesznek” – mondja, és előveszi
mindentudó jegyzetfüzetét, amely
roskadozik a kézzel írt programoktól.
„Aki azt mondja, hogy nem érzi jól ma-
gát Győrben, azt nem hiszem el” – te-
szi hozzá és elkezdi sorolni az elkövet-
kező napok eseményeit. Amennyire
csak tudja, kihasználja Győr kulturális
sokszínűségét, és ha teheti, gyalog in-
dul útnak a különböző rendezvények-
re. Naponta átlagosan háromszor har-
minc percet sétál, mert a mozgás to-
vábbra is kihagyhatatlan az életéből. 

És, hogy mi a hosszú élet titka? Ot-
tó Károlyné tudja a receptjét: „nem ha-
gyom el magam és rengeteg dolog ér-
dekel”. A recept tehát adott. Már csak
az a kérdés, hogy mit főzünk belőle
magunknak.

A legidősebb EYOF-önkéntes július 12-én
ünnepli 84. születésnapját 
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A 13-as szám ezúttal szerencsés-
nek ígérkezik, hiszen pontosan ti-
zenharmadik alkalommal rendezi
meg a Győri Balett a magyar hi-
vatásos táncegyüttesek legna-
gyobb országos seregszemléjét,
a Magyar Táncfesztivált. Az or-
szág profi társulatai a Győri Nem-
zeti Színház nagyszínpadán, az
alternatív előadások a Kisfaludy
Teremben, a 3. Gyermek Tánc-
fesztivál pedig a Vaskakas Művé-
szeti Központban várja majd az
érdeklődőket, és szabadtéri prog-
ramok is lesznek június 18. és 25.
között. A fesztiválbeharangozó
sajtótájékoztatón egy újításról is
beszámoltak a szervezők.

Mi történik akkor, ha egy kortárs tánc-
művészt negyven percre bezárnak
egy üres próbaterembe? – tette fel a
kérdést Kiss János, a Győri Balett
igazgatója a táncfesztivál csütörtöki
sajtótájékoztatóján. És meg is adta rá
a választ: biztosan alkotni kezd. Ebbe
az alkotási folyamatba kukucskálhat-
nak be azok, akik egy kattintással ré-
szeseivé kívánnak válni az első online
táncfesztiválnak.

Az online fesztivál részleteiről Velekei
László, a Győri Balett művészeti vezető-
je, koreográfusa számolt be, online köz-
vetítéssel az épülő Nemzeti Táncszínház
helyszínéről. Elmondta, „fesztivál a fesz-
tiválban” jelleggel tartják meg Magyar-
ország első online táncfesztiválját a
FesztiválON-t, ahol hat neves magyar
kortárs táncművész – Várnagy Kristóf,
Feledi János, Gergye Krisztián, Góbi Ri-
ta, Ladjánszki Márta és Pataky Klári – a
nézők virtuális bevonásával készíti el rö-
vid produkcióját. Minden alkotó egyben

Online is kukucskálhatnak a Magyar Táncfesztivál nézôi

Mi történik, ha egy táncmûvészt próbaterembe zárnak?
előadó is, a performanszok ott és akkor
készülnek el. A nézők a produkciót és an-
nak születését is nyomon követhetik. 

Fekete Dávid alpolgármester a
táncfesztiválról szólva elmondta, ez
mára Győr egyik legemblematiku-
sabb, legnépszerűbb programja, egy-

re fontosabb szerepet játszik váro-
sunk és hazánk kulturális életében. A
világszínvonalú produkciók minden
táncos műfajba betekintést engednek
úgy, hogy közben a szabadtéri progra-
mok igazi nyári szórakozást kínálnak
kicsiknek, nagyoknak egyaránt.

Czechmeister Mónika, az Audi Huga-
ria Zrt. kommunikációs vezetője hang-
súlyozta, a kezdetektől fő támogatói a
fesztiválnak, pontosan azért, mert évről
évre innovatív, újszerű ötleteket valósíta-
nak meg, ugyanúgy, mit az Audi. A kom-
munikációs vezető úgy véli, a több mint
egyhetes programsorozat révén köze-
lebb kerülhetünk a tánchoz, részeseivé
is válhatunk, de mindenképpen élmé-
nyekkel leszünk gazdagabbak.

Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház
igazgatója kiemelte, a Győrben rende-
zett fesztivál a legnagyobb hazai ün-
nepe a táncosoknak, ahol nem csak a

közönség érzi jól magát, hanem a
szakmabeliek is szívesen találkoznak,
hogy néhány napot együtt töltsenek.

Kiss János a gazdag programkínálat
sorából kiemelte a Győri Balett két be-
mutatóját a nyitónapon. Az egyik Schön-
berg: Egy varsói menekült című művére

készült szóló, a másik pedig a Romance
– Kodály Zoltán műveire címet viselő egy-
felvonásos darab. Mindkét alkotás Vele-
kei László koreográfiája. Az idei táncfesz-
tivál az évad legjelentősebb és legizgal-
masabb táncprodukcióit vonultatja fel,

fellép többek mellett a Pécsi Balett, a Ma-
gyar Nemzeti Balett, Frenák Pál Társula-
ta, az Újcirkusz Társulat, zárásként pedig
az ExperiDance: Nostradamus produk-
cióját láthatja a közönség. Ismét lesznek
tematikus napok, néptáncprodukciók, a
Kisfaludy Terem pedig a kortárs alkotók
kísérletező terepe lesz.

Idén harmadik alkalommal rendezik
meg a fesztivál ideje alatt a legkisebb
táncrajongók rendezvénysorozatát a
Vaskakas Művészeti Központban. Az Al-
ma együttes nyitókoncertje után a há-
rom nap alatt hat előadást láthatnak a
gyerekek, többek mellett a Bozsik Yvette
Társulat produkcióját. A sajtótájékozta-
tón jelen lévő alkotó elmondta, először
szerepel a gyermekeknek szóló fesztivá-
lon – a Pinokkió feldolgozása egy tanul-
ságos, bonyolult történet, amely arra is
alkalmas, hogy beavató színház kereté-
ben megismertesse a gyerekekkel a
commedia dell’arte műfaját.

A fesztivál keretében láthatjuk Ma-
lasits Zsolt győri festőművész Fény-
tánc című tárlatát, valamint az ese-
mény fontos szakmai fórumot is te-
remt a táncművészet számára – tájé-
koztatott Kiss János.

A Győri Balett Romance című
előadását is láthatja a közönség 
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

A fenti tabletták nem helyettesítik az orvosok által elôírt gyógyszeres kezelést!

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”

A könyveket ünnepeljük Győrben is,
csütörtöktől szombatig. A 88. Ünnepi
Könyvhét győri eseményei a Baross
úton és a Kisfaludy Károly Könyvtár-
ban zajlanak. Annak idején Supka Gé-
za irodalomtörténész kezdeményezé-
sére indult a könyvhét, melyhez 2001-
ben csatlakozott, a Gyermekkönyv na-
pok rendezvény. A helyi könyvkiadók
és könyvkereskedők tizenöt standon
kínálják kedvezménnyel a könyvheti
újdonságokat és a helyben megjelent
köteteiket a Baross úton naponta 10–
18 óráig. Többek mellett a Hazánk Ki-
adó, a győri könyvtár, a levéltár és a
múzeum kiadványait is megtaláljuk a
kínálatban.  

Az Európa Kulturális Fővárosa
Nap és a Nyárnyitó koncert idején is
ingyenes éjszakai járatokkal segíti az
önkormányzat a közönség könnyebb
hazajutását.

Június 10-én szombaton, valamint
egy héttel később, június 17-én (eső-
nap: június 18. vasárnap) díjmentes
éjszakai különjáratok indulnak.

Dunakapu tér megállóhelyről
(az alsó rakpartról):
• 901 jelzéssel 23.20 órakor Szi-

get–Újváros–Pinnyéd útvonalon;
• 906 jelzéssel 23.20 órakor a 6-

os autóbusz vonalán Sárásra, majd a
11-es útvonalán Bácsára;

Éjszakai járatok
az EKF Napon és a Nyárnyitón

• 907 jelzéssel 23.20 órakor a Mes-
ter utcán, majd a 7-es autóbusz vonalán
Szabadhegyre, a Templom utca után a
6-os autóbusz útvonalán Kismegyerre;

• 917 jelzéssel 23.20 órakor a 17-
es autóbusz vonalán Adyvároson ke-
resztül a Zöld utcába;

• 22A jelzéssel 23.20 órakor Mar-
calvárosba;

• 922 jelzéssel 23.25 órakor a 22-
es autóbusz vonalán Marcalvároson
keresztül Ménfőcsanakra, gyirmóti
betéréssel;

• 931 jelzéssel 23.20 órakor Gyár-
város és Likócs (Íves utca) érintésével
Győrszentiván, Kálmán Imre útra (Ho-
moksori betéréssel).

Az éjszakai járatok részletes menetrendje a www.enykk.hu oldalról letölthető.
A programok esetleges csúszása esetén az autóbuszok is később indulnak,
megvárva a programok végét.

Elkezdôdött az Ünnepi
Könyvhét a Baross úton

Horváth Sándor Domonkos, a szer-
vező Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár
és Közösségi Tér igazgatója az író-ol-
vasó találkozók sorából kiemelte Deák
Ernő: „Az Öreghegytől a Schneeber-
gig”, Zsebedics József atya „Pap vagy
mindörökké, Melkizedek rendje sze-
rint”, Torma Attila: „Győr vármegye fő-
ispánjai” című kötetek bemutatóit. A
Beatles-rajongóknak pedig érdemes
megismerni Benedek Szabolcs:
„Beatles vágatlanul” című munkáját.

A Csónakos szobornál lévő szín-
pad is kulturális programokkal várja
az érdeklődőket, a gyermekeknek szó-
ló zenés műsortól a koncertekig,
szombat estig.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

DAS KOSTENLOSE KONZERT
DES VIER-JAHRESZEITEN-FES-
TIVALS findet am 17. Juni um 20 Uhr
unter dem Motto „Retro Live” statt.
Auf der Retroparty treten auf: DJ Do-
minique, Első emelet, Betty Love,
Splash, Happy Gang, Hip Hop Boyz,
Sub Bass Monster, Csordás Tibi, V-
Tech, Zoltán Erika. Der Abend schli-
esst mit einem Feuerwerk ab. Bei Re-
gen: 18. Juni (Sonntag) 20 Uhr.

VON DER AUSWAHL DER KIS -
ALFÖLDER ERZEUGER kann
man am 11. Juni auf dem Dunakapu
tér kaufen. Die Veranstaltung „Kauf
Lokales, kauf Kisalfölder” dauert von
morgens 8 bis 13 Uhr. Ab 10 Uhr Hu-
zella Péter Kinderprogramm, ab 11
Konzert von Hen House.

9. Juni, 19:30 Uhr: KON-
ZERT DES KAMMEROR-
CHESTERS DES GYŐRER
P H I L H A R M O N I E O R -
CHESTERS im Innengarten
von Museum und Galerie des
Klosters Pannonhalma (Pan-
nonhalma, Mátyás király u. 1-3).
Unter Mitwirkung von: Róna-
széki Mónika (Oboe). Künstle-
rische Leitung: Berkes Kál-
mán. Auf dem Programm ste-
hen Bach: III. Brandenburger
Konzert in G-Dur, Orchester-
suite in H-Moll (h-moll), Mo-
zart: Divertimento in B-Dur,
Weiner L. I. Divertimento.

TAG DER OFFENEN TÜR IN
DER INNENSTADT GYŐRS un-
ter dem Motto: „Győr – Europäi -
sche Kulturhauptstadt” auf dem
Széchenyi tér am 10. Juni von 10-
22 Uhr. In den auf dem Platz befind-
lichen Holzhäuschen und auf der
Bühne werden die kulturellen Ein-
richtungen, Künstler präsentiert,
Konzerte, Tanzshows, Puppen- und
Theatervorstellungen machen den
Tag bunter. Auch die Kultureinrich-
tungen der Innenstadt öffnen ihre
Pforten, Interessierte haben Gele-
genheit u.a. die Proben des Győrer
Balletts und des Győrer Philharmo-
nieorchesters zu besuchen.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló

A SZENT LÁSZLÓ RAJZ- ÉS TÁRGYALKOTÓ PÁLYÁZAT legjobb alkotásaiból látható kiál-
lítás a Szent László Látogatóközpontban (Káptalandomb 11.). A Katolikus Pedagógiai Intézet a
Szent László-évhez kapcsolódó országos rajz- és tárgyalkotó pályázatot hirdetett meg a katolikus
köznevelési intézmények különböző korosztályú növendékei, tanulói számára, a beérkezett mun-
kákat láthatjuk a tárlaton.

AZ 1945 című fekete-fehér drámát vetítik a
Rómer Házban (Teleki út 21.) június 15-én 20
órától. A vetítést követően a nézők találkoz-
hatnak Rudolf Péterrel, a film egyik főszerep-
lőjével, valamint Török Ferenc rendezővel és
Szántó T. Gábor íróval.

A Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi
Tér Központi Könyvtárá-
nak klubhelyiségében
(Herman Ottó u. 22.) júni-
us 15-én, csütörtökön
17 órakor a MOZGÁS-
BAN AZ ÉLET! sorozat
keretében Molnár Z.
Csabáné Fügi Edit, a
Győr-Moson-Sopron
Megyei Szabadidősport
Szövetség elnökének is-
meretterjesztő előadását
hallgathatják meg az ér-
deklődők.

SZOMBATON FOLYTATÓDIK AZ ÜNNEPI
KÖNYVHÉT. 10 órától az Akkordeon Harmoni-
ka Zenekar muzsikál a Csónakos szobornál lévő
színpadon. 14 órakor Zsebedics József: Pap
vagy mindörökké, Melkizedek rendje szerint cí-
mű könyvéről beszélget dr. Varga József, a Kis-
faludy Károly Könyvtárban. 15 órakor a Kuglóf
király meséit nézhetik meg a családok a Szele-
burdi Meseszínház előadásában a színpadon.
Ugyanekkor Rozán Eszter: Golgotavirág című
könyvét mutatja be Farkas Csaba, a Kisfaludy
Károly Könyvtárban. 16 órakor a M.É.Z. koncert-
je hallható a színpad, valamint  Antal Judit: Mi
lennék, ha… könyvbemutatója kezdődik, a be-
szélgetőtárs: Miklósyné Bertalanfy Mária, a Kis-
faludy Károly Könyvtárban. 17 órakor Torma At-
tila: Győr vármegye főispánjai című kötetét mu-
tatja be dr. Horváth József, a Kisfaludy Károly
Könyvtárban, ugyanitt 18 órakor Farkas Mónika
kolléganőnk Fábián Jankával beszélget leg -
újabb könyve kapcsán. A győri szerzők közül
ezen a napon 10 órakor Dittrich Panka és Győry
Domonkos, 12 órakor Bogár Erika 14-kor Sza-
bó-Kovács Tünde, 16 órától Balassa Péter dedi-
kál. A könyvvásár 10 és 18 óra között várja a
könyvrajongókat a Baross úton.

A Magyar Évezredek Baráti
Társaság szervezésében
Chemez Farkas néprajztu-
dós, népi hagyományőrző A
LOVAS ZARÁNDOKLA-
TOK BELSŐ-ÁZSIÁBAN
ÉS A KÁRPÁT-MEDEN-
CÉBEN című előadását
hallgathatják meg az érdek-
lődők június 15-én 18 órától,
a Széchenyi István Egyetem
Apáczai Csere János Karán
(Liszt Ferenc u. 42).

Június 12-én 19 órakor adják át
első ízben a BEDI ESZTI-EM-
LÉKDÍJAT a Vaskakas Művésze-
ti Központban (Czuczor Gergely
u. 17.). Ezzel a díjjal azokat szeret-
nék kitüntetni, akik nélkül egyik
este sem mehetne szét a füg-
göny a Győri Nemzeti Színház-
ban és a Vaskakas Bábszínház-
ban, tehát a kulisszák mögött dol-
gozókat ismerik el.

A CSEREFA ZENEKAR vakáció-
köszöntő moldvai táncháza várja a
gyerekeket június 15-én (csütörtö-
kön) 17 órakor, a VOKE Arany János
Művelődési Házban (Révai u. 5.).
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Van ugyanis egy város Észak-Marok-
kóban, ami egykor komoly vallási köz-
pontnak számított. És ami egészen az
1920-as évekig le volt zárva az idegenek,
főként pedig a keresztények előtt. Ez
Chefchaouen (sefsauen), vagy rövidebb
nevén Chaouen (sauen), melynek a mai
napig sikerült megőriznie archaikus, ré-
gi korokból itt maradt ritmusát.

Megérkezés
Az utazó sok esetben másokkal

megosztott taxival érkezik, ami a tö-
megközlekedés bevett formájának
számít errefelé. És persze nem telik
bele sok idő, hogy a turistát kiszúrja
és megszólítsa egy szemfüles helyi fi-
atal. „Hello Señor”, szól az általános
üdvözlés, és ezzel körülbelül ki is me-
rítette nemzetközi szókincsét az arab
suhanc. Bőröndöt húzni viszont tud,
és jól ismeri a külföldit elsőre halálfé-
lelemmel eltöltő óvárosi sikátorokat is. 

Egyre azonban ügyeljünk: a tarifát
előre rögzíteni kell. És ne hagyjuk ma-
gunkat lerázni azzal, hogy „no proble-
mo”. Ez ugyanis távolról sem jelenti
azt, hogy baráti szívességről lenne
szó. Csupán azt, hogy utólag már sok-
kal jobb lesz önjelölt segítőnk számá-
ra az alkupozíció.

Egy másik világ
Chaouenben ne keressünk szuper-

marketeket, mert nincsenek. A turista
ugyanazokból a garázsbolt méretű ke-
reskedésekből tudja beszerezni a min-
dennapi betevőt, mint a helyiek. A bát-
rabbak megpróbálkozhatnak a helyi
húspiaccal is, de ne csodálkozzunk,
ha az egyik pultnál kampóra akasztott
tehénfej néz velünk farkasszemet.

Alkohol is mindössze két helyen
kapható. Az egyik a „business” uta-
zóknak fenntartott nemzetközi hotel,
a másik meg egy olyan, cégtábla nél-
küli zugkocsma, melyet csak az talál
meg, akit a helyiek pontosan útbaiga-
zítanak. A marokkói borok ettől füg-
getlenül kifejezetten kellemesek, de
Chaouenben sokba fog fájni, ha az eu-
rópai turista itt sem akarja feladni ezt
az otthoni bevett szokást.

Sokszínű társadalom
A chaoueni, illetve a marokkói tár-

sadalom amúgy egyáltalán nem ho-
mogén, hanem inkább színes, patch-
work-jellegű. Az arabok mellett ugyan-
is szép számban laknak itt berberek,
de még olyan zsidók leszármazottai is,
akiket egykor a katolikus uralkodók
kergettek el a spanyol területekről. 

Talán pont ennek köszönhető,
hogy a helyiek ennyire elfogadók és
barátságosak, illetve, hogy Marokkó a
térség legstabilabb, szélsőségektől
leg inkább mentes állama.

Életre kel
az Ezeregyéjszaka

Az európai utazó sokszor a gyer-
mekkori mesék világát keresi egy
arab országban. Így aztán a csaló-
dás borítékolható. Hiszen nem Ali
Baba várja a reptéren, és nem Jáz-
min hercegnő szolgálja fel a men-
tateát. Kivéve persze, ha az utazó
körültekintően választott úti célt.
Ez esetben ugyanis tényleg talál-
kozhat olyan emberekkel, akik
mintha az Ezeregyéjszaka meséi-
ből léptek volna ki…

Fezkalapban vízipipázó, fekete ba-
juszos kereskedő és hegyes orrú bőr-
papucsban csoszogó százéves öreg?
Vagy kendőzött fejű korianderárus-
lány és tarka ruhás, fogatlan néne, aki
az árnyékban pihen? Bizony itt vannak
mind, és egyikük sem valami filmfel-
vételre szerződtetett színész. Aho-
gyan nem pusztán díszlet a szűk siká-
torok zegzugos szövevénye sem. 

Szerző, fotó: KISTÉ
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előemész-
tést. Gyakran társul különféle

növényevő csordákhoz, rész-
ben a biztonság, másrészt az
általuk megbolygatott talajla-
kók könnyebb elérhetősége
szempontjából. 3 éves ko-
rukban lesznek ivarérettek,
amikor látványos dürgéssel
párosodnak. A hím készíti el
a fészket, amit a homokba

kapar. Ezután több tojó is ide
rakja le a tojását. Nappal a tyú-

kok, éjszaka a kakas kotlik a to-
jásokon. Másfél hónapos kotlás

után kikelnek a fiókák, akik körülbe-
lül 30 centisek és fészekhagyók. A

szülők fél évig gondozzák a kicsiket, aki-
ket hatalmas rúgásokkal védenek meg a ra-

gadozóktól. Hazánkban tenyészetekben talál-
kozhatunk velük, ahol húsukért tartják őket. Rend-

kívül értékes tápanyag, árban leginkább a marhahú-
séval vetekszik. Kitűnő steak-, illetve pörköltalapanyag.

A nyakából sűrű és ízletes leves készíthető.

SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC 

m a g a z i n

szerző és fotó: nagy ferenc

Ez az afrikai eredetű, ámbár napjainkban Ausztráliában
is meghonosodott madárfaj a legnagyobb termetű a
világon. A kakasok akár a 3 méter magasságot és a két-
mázsás súlyt is elérhetik. A tyúkok 2 méteresek és száz
kilogrammos súlyukkal szintén imponáló látványt nyúj-
tanak. Szárnya csökevényes, viszont lábai rendkívül erő-
sek. A futómadarak közé tartozik, bár abban eltér tőlük,
hogy mindössze két ujja van, szemben a többi futóma-
dáréval akiknek három. Feje, nyaka és combja kopasz,
ezzel szemben szárnytollai fejlettek, elsősorban a hímek
fehér dísztollai mutatósak. A nőstények szürkésbarnák.
Tojása krémszínű, és a súlya másfél kilogramm. A füves,
homokos szavannákon 70 kilométer-per órás sebessé-
get is képes elérni. Fél évszázados élete alatt kisebb
csapatokban él, általában egy hím társaságában.
Füvet, rovarokat, gyíkokat és különböző mag-
vakat eszik. Ritkán jut vízhez, így szervezete
elsősorban növényi anyagokból veszi fel
a szükséges nedvességet. Ezért a víz-
nek minimális szerepe van az
emésztésben. Annál nagyobb sze-
rephez jutnak a különböző kavi-
csok, amik a hatalmas zúzógyo-
morban végzik az

Szavannák óriás madara: a strucc

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a you tube-on is megtalálja.)
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szerző  és fotó: nagy ferenc

A pozsgások szárazságtűrő növények, idegen
szóval szukkulensek. A nedvességet hosszú tá-
von a szárukban, illetve a leveleikben tárolják.
Közéjük tartoznak a kaktuszok és a kövirózsák,
valamint a varjúhájak. A pozsgás növények meg-
vastagodott, húsos törzsében vagy leveleiben
raktározó sejtekből álló szövetek vannak az esős
időben felvett víz tárolására. Rendszerint olyan,
többnyire meleg éghajlatú helyeken élnek, ahol
hónapokig nincs eső. Úgy alkalmazkodtak eh-
hez, hogy szervezetük hosszabb idő alatt
használja fel az egyszerre és gyorsan fel-
vett, aránylag kevés vizet és a benne ol-
dott tápanyagokat. Aszerint, hogy
szárukban vagy leveleikben tárolják-e
a vizet, a pozsgás növényeket két
nagy csoportra: törzsszukkulensek-
re és levélszukkulensekre osztják.
Előbbiek közé tartoznak az Ameri-
kából származó kaktuszfélék nagy
többsége mellett az Afrikában honos
Euphorbia-fajok. A másik csoportba,
a levélszukkulensekhez soroljuk az
amerikai agávé- és az afrikai aloéféléket
és még sok más pozsgás növényt.
A pozsgások életmódja lényegesen eltér a száraz -
ságtűrő, de nem szukkulens (xerofil, xerofita) nö-
vényekétől. A pozsgások meglepő sajátossága,
hogy sejtnedvük rendkívül híg, annak ozmoti-
kus nyomása nagyon alacsony. A kevés vizet
tároló talajokból azt csak a nagy ozmotikus
nyomású növények képesek felszívni – a
kaktuszok tehát nem. A növények sejtfala,
tehát a gyökérszőröké is átengedi a vizet
(a benne oldott tápanyagokkal együtt). A
sejtek szívó hatása, azaz ozmotikus érté-
ke a sejtnedv töménységével arányos. A
csapadékkal rendszeresen ellátott növé-
nyek ozmotikus nyomása többnyire 10–
20 bar közötti. Ez ugyanazon növény kü-
lönféle típusú sejtjeiben is különbözik; a
gyökérszőrökben például többnyire ki-
sebb, mint a belső sejtekben. A sivatagi,
félsivatagi tájak nem szukkulens száraz -
ságtűrő növényeiben ez az érték akár 80
barra is megnőhet: azért képesek a nagy
szárazságban is életben maradni, mert még
az agyagásványok felületén megkötött kapillá-
ris vizet is fel tudják szippantani. A vízinövények
ozmotikus nyomása ennél sokkal alacsonyabb,
csak 5 bar körüli, és nagyjából ennyi a pozsgáso-
ké is; ezek tehát csak akkor tudják felvenni a vizet,
ha a talaj nagyon nedves. Ekkor azonban nagyon
gyorsan megtöltik vele víztároló sejtjeiket, és az
így elraktározott vízzel a következő bővizű idősza-
kig rendkívül takarékosan gazdálkodnak, amit
sejtnedvük vízmegkötő képessége is segít. Olyan
helyeken élnek, ahol meleg van és vízhiány, ezért

ZOOO+ JÚNIUS

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat 

A szomjazás mesterei: pozsgások
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napközben zárva tartják a gázcserenyílásaikat,
hogy minél kevesebbet párologtassanak, így nem
tudnak szén-dioxidot (CO2) sem felvenni nappal.
Azokat éjjel nyitják ki, amikor hűvös van. Reggel
becsukódnak a gázcserenyílások. Lehetséges,
hogy van a pozsgás növényekben fotorespiráció,
de nem érdekes, mert nappal zárva vannak a gáz-
cserenyílások, és csak nappal lehetne fotorespi-
ráció, mert akkor tudna felszabadulni CO2, de zár-

va vannak, és ezért a CO2 nem tud távozni. A Kár-
pát-medencében a pozsgás növények két

nemzetsége található: a varjúhájfélék csa-
ládjába tartozó kövirózsák (Sempervi-

vum) és varjúhájak (Sedum) fajai között
találunk pozsgásokat (főleg mészkő-
hegységekben). A kaktuszfélék (Cacta-
ceae) családja mintegy 2000 fajt foglal
magába.
Fajai Amerika trópusi, szubtrópusi si-
vatagos vagy száraz hegyvidéki terüle-

teiről származnak. Pozsgás (törzsszuk-
kulens) növények. A magkezdemény és

a mag szerveződése, valamint a betalain
vegyületek előfordulása alapján a Phytolac-

caceae családdal állnak közelebbi rokonság-
ban. Az indiánok már legalább 9000 éve eszik a
fügekaktuszok termését (tuna, kaktuszfüge, indi-
án füge). Az Amerikában járt első utazók nem so-
kat foglalkoztak a kaktuszfélékkel; a történelem
előtti idők növényóriásai maradványának tekintet-
ték őket. Miután a szerzetesek eltanulták a benn-
szülöttektől, hogyan tehetik fogyaszthatóvá a kak-

tuszfügét, a XVI. század végén már európai ko-
lostorkertekben is termesztették; a gyümölcs

levét festésre is használták. A tunának Matt-
hiolus olasz botanikus adott nevet: 1655-
ben megjelent füvészkönyvében ő említi
először Opuntia néven. A kaktuszok több-
sége (pl. a fán lakók vagy egyes,kimondot-
tan meszes sziklákon honos fajok kivételé-
vel) a kissé savanyú, nem túl meszes, de
mindenképp jó vízáteresztő talajt kedveli.
Tőzegbe főleg a fán lakó fajokat célszerű ül-
tetni. A több hónapos nyugalmi időszakban

(ez általában a tél) vizet egyáltalán nem igé-
nyelnek. A kaktuszokat nemcsak rovarok po-

rozhatják be, de egyes fajokat madarak, máso-
kat pedig denevérek. A kaktuszok rendkívül for-

magazdag növények, virágzásuk pedig roppant
megkapó élmény. A szebbnél szebb virágok nap-
pal kinyílnak, éjszaka viszont összecsukódnak.
Cikkünkkel reméljük felkeltettük érdeklődésüket,
és sokan választják hobbijuknak ezeknek a ma-
napság kissé háttérbe szorult, ámbár bámulatos
növénycsodáknak a gondozását, szaporítását!

a Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebook-on és a you tube-on is megtalálja.)

Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! Ha ön az állatvilág, a növények, a természet szerelmese,
várjon minket havonta megjelenő magazin műsorunkkal, itt és a Győr+ Televízióban is!

Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján!
Jó szórakozást!

k és kaktuszok
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ZOOO+ JÚNIUS

élő korall-dekorációkat használunk. Az élőkövek
nem csak dekorációs célt szolgálnak, hanem létfon-
tosságú elemei is egy működő tengeri akvárium-
nak, hiszen a rajtuk található algák, mikroorganiz-
musok és egyéb élőlények nélkül szinte elképzelhe-
tetlen a tengeri akvárium. Az élőkövek egyébként
tengerből származó korallvázból épült sziklák, ame-
lyek a megfelelő szállításnak és kezelésnek köszön-
hetően, vörös mészalga bevonatot tartalmaznak. A
felhasznált elemeknek csak a fantáziánk szabhat
határt: dekorálhatunk kerámiával, műanyaggal,
akár fával is. Az akvárium üvegében rendszerint
nincs eltérés, sem a minőségben, sem a ragasztó-

ban. A mai üvegragasz-
tók már biztonsá-

gosan hasz-

szerző és fotó: nagy ferenc

Színpompás doktorhalak, kardinálishalak, bohóc -
halak, különböző rákok és egyéb tengeri élőlények
közösségét hosszú távon fenntartani igényes akva-
rista feladat, ami komoly felkészültséget igényel. Ha
azonban rászánjuk magunkat, szemet gyönyörköd-
tető lesz az eredmény. A tengeri akváriumokat első-
sorban haladó akvaristáknak ajánljuk, mert gondo-
zásuk hozzáértő odafigyelést igényel, azért mert
tengervíz előállítása és a tengeri akváriumok keze-
lése bonyolultabb feladat, mint az édesvízi akváriu-
mok estében. A medencében szinte kizárólag ter-
mészetes, tengerből származó anyagokat haszná-
lunk (dekorációként és az aljzathoz), ezzel is elke-
rüljük a felesleges kockázatot, hogy halaink
és koralljaink elpusztuljanak. A  világítás
és gépészet speciális részeket tartal-
maz, amelyek karbantartása szakértő
munkát igényel heti rendszeresség-
gel. A két akváriumtípust ránézésre
is megkülönböztethetjük egymás-
tól, a tengeri akváriumok ugyanis
sokkal színesebbek, itt extré-
mebb fajokkal, formákkal és szí-
nekkel találkozunk. A tengeri akvá-
riumokban leginkább élőkő- és

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a you tube-on is megtalálja.)

Ezerszínû vízi világ: a tengeri akvárium
nálhatóak tengeri és édesvízi akváriumok ragasztá-
sára is, hiszen sav- és lúgállóak. Mind a tengeri,
mind az édesvízi akváriumok benépesíthetőek szí-
nes halakkal, a legfontosabb szempont a megfelelő
társítás. A halak között is vannak ragadozók, akik
táplálkozásuk és agresszivitásuk miatt nem tartha-
tóak együtt más fajokkal. Hogy elkerüljük a későbbi
veszteséget, halvásárláskor érdemes az eladó se-
gítségét kérni. Figyeljünk arra, hogy kizárólag
egészséges halakat válasszunk, és megbízható for-
rásból vásároljunk (karanténozás után). Táplálásuk-
ra alkalmasak az erre kifejlesztett eleségek, de apró
fagyasztott rákok, különböző zöldségfélék is jó ki-
egészítésül szolgálnak. Kerüljük a túletetést!

Mindenkinek sok sikert kívánunk ehhez az érdekes
hobbihoz, amennyiben rászánja magát!
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GASZTRO CREATIVE CHEF

Húsos fogások

A mûsor állandó hússzállítója, Széles Zoltán vá-
rosszerte ismert hentes, viszont kiderült, a kony-
hában nincs annyira otthon, mint a húsospult
mögött. Még korábban ô ajánlotta elôször alap-
anyagként Eszternek a szürkemarhát, aki azóta
is imádja az ebbôl készült ételeket. Zoltánék a
bakonyi Csatárpusztáról hozzák ezt a különleges
húst. „Hetente egy-egy 3-5 éves bikát veszünk,
az érdekes ízvilágát pedig az adja, hogy az álla -
tok szabadtartásban a gyógynövényeket is lele-
gelik” — mondta el fôzés közben a hentes, aki
egyébként eredetileg karosszérialakatosnak ta-
nult, de aztán beállt édesapja vállalkozásába a
pult mögé. A szakma ráragadt, „mint szamárra
a fül”, másik szerelme, az éneklés pedig szintén
évek óta kíséri. A Gyôri Nemzeti Színházban is
énekel a kórusban külsôsként, a mostani évad-
ban a Traviatában és a Bál a Savoyban címû mu-
sicalban láthatta-hallhatta a közönség.

Az adás premierjét pénteken 19.30 órakor
láthatják a Gyôr+ Televízió nézôi, amit ké-
sôbb a www.tv.gyorplusz.hu weboldalon is
visszanézhetnek.

Elsôsorban húskedvelôknek
ajánljuk receptjeinket, Nagy
Eszter Creative Chef vendé-
ge ugyanis Széles Zoltán
hentes volt, a Széleshús tu-
lajdonosa. Természetesen
különleges aspektusból kö-
zelítenek az alapanyagok-
hoz: elkészült egy keleties
elô étel, egy „krémes” fôétel,
desszertként pedig az édes-
ségek jolly jokere, a Nutella
is elôkerült.

SZÜRKEMARHA-BÉLSZÍN RIZSBATYUBAN

30 dkg bélszín • 3 ek. szó-
jaszósz • 1 ek. szezám-
mag • 1 db répa • 2 szál
szárzeller • 1 kis csokor
metélôhagyma • fél lime
leve • friss bors • 3 ek. olí-
vaolaj • 1 marék zöldkori-
ander • 1 marék csíra •
10-12 db rizslap

A bélszínt apró kockákra vágjuk,
az aprított metélôhagymával,
szójaszósszal, lime-lével, olíva-
olajjal, borssal alaposan össze-
keverjük. A répát és a zellert
gyufaszálakra vágjuk és egy pil-
lanatra lobogó vízbe dobjuk,
majd jeges vízben leszûrjük. A
rizslapokat egyesével beáztat-
juk, majd amikor már hajlanak,
tiszta konyharuhára tesszük,
egy ek. húsos keveréket, né-
hány szál zellert, répát, kevés
csírát és zöldkoriandert helye-
zünk rá, és szorosan feltekerjük.
Félbe vágva tálaljuk.

1 cs. leveles tészta• 40
dkg csirkemáj • 1 db li-
lahagyma • 1 db cukki-
ni • 1 dl fehérbor • né-
hány szem koktélpara-
dicsom • 15 dkg vaj •
2 dl tejföl • só, bors
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MÁJAS „KRÉMES”

CREATIVE CHEF HIRDETÉS

1 db banán (8 részre vágva)
• 1 kisebb üveg Nutella • 1
db tojás • 8 db hurkapálca •
1 cs. leveles tészta • olaj a sü-
téshez

A leveles tésztát kinyújtjuk, négyzetek-
re vágjuk és tojássárgájával megken-
ve, készre sütjük. A májat durván lepi-
rítjuk, felét félretesszük, a másik felét
pedig turmixgépbe helyezzük. A serpe-
nyôbe beleöntjük a bort és az aprított
hagymát puhára pároljuk benne. A
hagymát a májjal és a vajjal (zsír is le-
het), sóval, borssal alaposan összetur-
mixoljuk és a krémet habzsákba töltjük.
A cukkini külsô, keményebb részét vé-
kony szeletekre vágjuk, majd blansíroz-
zuk, a szivacsosabb részét pedig koc-
kákra vágva, kevés olaj, ecet, só és
édesítô keverékében marináljuk (sa-
vazzuk). Ebbe a savas lébe belekerül-
hetnek a leforrázott cukkiniszeletek is.
A tejfölt kevés sóval és 1 dl vízzel ala-
posan kikeverjük, és habszifonba tölt-
jük két patronnal. A kész tésztalapok-
ból egyet a tányérra teszünk, nyomunk
rá a májkrémbôl, a tejfölhabból, rakunk
rá a darabolt májból és a cukkinikoc-
kákból. Így rétegezzük, mint egy kré-
mest. A kész „májas tortácska” mellé
teszünk a maradék marinált cukkinibôl,
tejfölhabból és a paradicsomból. 

A hosszában felvágott banán-
darabokat nyársra húzzuk,
egy darab leveles tészta köze-
pére fektetjük, teszünk rá egy
kanál Nutellát, és a tésztát ke-
vés tojással megkenve, alapo-
san becsomagoljuk, hogy a
csokikrém ne jöjjön ki sütés
közben. Forró olajban pár
perc alatt megsütjük.

BANÁNOS-NUTELLÁS „NYALÓKA”
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KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:

A településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sa-
játos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárásáról szóló: 

SZTM 2013-030 Győr, a 0452/89, 0452/90, 0452/12 hrsz.-ú területek
szabályozásiterv-módosítása

TSZTM, SZTM 2016-050 Győr, Városrét – 00003, 00004, 00006, 00007, 00008, 
04300, 04301, 04304 övezetek módosítása

TSZTM, SZTM 2016-061 Győr-Pinnyéd, Kunszigeti út közlekedési területének korrekciója

TSZTM, SZTM 2017-005 Rendőrség – Zólyom u. – Szövetség Kho terület 01076, 04072 sz.
övezetek szabályozási módosítása

SZTM 2017-020 Győr-Szabadhegy, Tatai út 21798 szabályozásivonal-korrekció (L)

SZTM 2017-024 Győr-Szabadhegy, Szauter u. Leier Monolit Kft.
telekkiegészítése (2418/8 hrsz.)

SZTM 2017-029 01124 sz. övezet Lke-ből Lk övezetbe sorolása

SZTM 2017-033 Amadé u. 01446 sz. övezet – építési hely kijelölése
és szab.vonal-korrekció

SZTM 2017-034 Győr-Pinnyéd, 10210/1 és 10211/1 hrsz.-ú ingatlanok
szabályozásivonal- és övezetihatár-korrekciója)

40.§ szerinti záró szakmai vélemény tervanyagait
A módosítási anyagok megtekinthetŐk: teljes eljárásban: 2017. június 6-tól 2017. június 29-ig

SZTM 2017-014 Győr-Révfalu, Gyümölcs u. építésihely-korrekció
SZTM 2017-016 Győr, 83/59 hrsz.-ú (Ferromark Kft.) építésihely-korrekció
SZTM 2017-025 GYÉSZ szövegében az épületmagasság szerepeltetése

42/A.§ szerinti záró szakmai vélemény tervanyagát.
A módosítási anyagok megtekinthetŐk: Állami fŐépítészi eljárásban: 2017. június 6-tól 2017. június 22-ig.

SZTM 2017-013 Győrszentiván 01690 és 01691 sz. övezet övezethatár-korrekciója
SZTM 2017-019 Győr, József Attila u. -i rendelőintézetek bővítése
SZTM 2017-026 Győr-Ménfőcsanak, Győri út 26995 hrsz. módosított telekosztás
SZTM 2017-027 Családi házas lakóövezetekben (Lf és Lke-II) a megengedhető

rendeltetési egységek száma és egyéb övezetekben
is szálláshely-szolgáltatás, elhelyezhetőség tisztázása

40.§ szerinti záró szakmai vélemény tervanyagát.
A módosítási anyagok megtekinthetŐk: egyszerűsített eljárásban: 2017. június 8-tól 2017. június 30-ig.

TSZTM, SZTM 2016-032 Győr-Adyváros, Kuopio park parkolólemez elhelyezése

40.§ szerinti záró szakmai vélemény tervanyagát.
A módosítási anyagok megtekinthetŐk: teljes eljárásban: 2017. június 8-tól 2017. június 30-ig.

TSZTM, SZTM 2016-039 Győr-Marcalváros, 2672/89 hrsz. intézményterület
területfelhasználás egyesítése

TSZTM, SZTM 2016-053 Győr-Gyirmót, Szent László utca Lf övezetbe sorolás
38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: teljes eljárásban: 2017. június 8-tól 2017. július 30-ig a
www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt vagy sze-
mélyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 231-es szobában.
A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. cí-
men vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/Rendezésiterv-módosítási el-
járások és Partnerségi egyeztetés címszavak alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a tisztelt érdeklődőket,
hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

72 órán belül INGYENES
helyszíni felmérés kötelezettség nélkül!

10 munkanapon belüli SZERELÉS.

HOME

Típusszám ár alapszereléssel

HOME-09TR01-I/O ........................................ 179.990 Ft

HOME-12TR01-I/O.......................................... 189.990 Ft

HOME-18TR01-I/O.......................................... 269.990 Ft

Részletekrôl érdeklôdjön a www.somogyi.hu-n ill.
a 96/512-512-es telefonszámon.

KLÍMA
AJÁNDÉK

WiFi
2017. június 9—19-ig
minden megrendelt
klímához ajándék
WiFi modult adunk!

MODUL!
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Június 10. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefog-
laló) 6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Baj-
zát Zsuzsi 18:00 Győr+ DJ – Valódi diszkó slá-
gerek Orosz Sanyi válogatásában! 19:00 Is-
métlés 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv
22:00 D-ER Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zene-
tár

Június 11. vasárnap
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefog-
laló) 6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Fe-
renczy Balázs 11:00 Divertimento – a győri fil-
harmonikusok műsora Farkas Mónikával
12:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs 19:00
Divertimento ism. 20:00 Kabaré 21:00 Han-
goskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 23:00
Győr+ Zenetár

Június 12. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika 6:30 Győr+ Reggeli –
Orosz Sanyi, Nagy Roland 6:40 Német hírper-
cek 9:30 EYOF Magazin 10:00 Győr+ Délelőtt
– Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00
Magyar óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kor-
nél 15:25 Győr+ TV híradó ajánló 17:00 Győr+
Délutáni Gyors – Farkas Mónika, a nap legfon-
tosabb eseményeivel 18:00 Győr+ Este – Baj-
zát Zsuzsi 18:10 Heti asztrológia Szakács An-
nával 18:25 EYOF Magazin ism. 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műso-
ra 22:30 Győr+ Zenetár

Június 13. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
eseményei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi,
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 7:30 Vá-
rosüzemeltetési körkép a Győr-Szol Zrt. mun-
katársaitól 9:30 Megszólal a Vaskakas 10:00
Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek
órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Délután
– Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló
17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mónika
18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 20:00 Kaba-
ré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió mű-
sora 22:30 Győr+ Zenetár

Június 14. szerda
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
eseményei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi,
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Ró-
mer Magazin – a Rómer Múzeum aktuális ösz-
szefoglalója 10:00 Győr+ Délelőtt – Kaszás
Kornél 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután 15:25 Győr+ TV Híradó
ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas
Mónika 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:10 Rómer Magazin ism. 19:30 Fodrász per-
cek 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00
D-ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Június 15. csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika az előző nap legfontosabb ese-
ményei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi, Nagy
Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer Ház
Aktuál – A Rómer Ház programajánlója Simon
Pankával 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi
11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV
Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Far-
kas Mónika 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:10 Megszólal a Vaskakas ism. 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műso-
ra 22:30 Győr+ Zenetár

Június 16. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
eseményei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi,
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 8:30
Győr+ Hetilapszemle 9:30 Kulisszák Mögött: A
Győri Nemzeti Színház összefoglalója Farkas
Mónikával 10:00 Győr+ Délelőtt – Kaszás Kor-
nél 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután 15:25 Győr+ TV Híradó
ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas
Mónika 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:00 Rómer Ház Aktuál – A Rómer Ház kibő-
vített magazinja Simon Pankával 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műso-
ra 22:30 Győr+ Zenetár 

Június 10., szombat
07:00 Híradó 07:25 Sporthírek 07:30 Cre-
ative chef 08:00 Híradó 08:25 Sporthírek
08:30 EYOF magazin 08:45 Made in Hun-
gary 09:00 Híradó 09:25 Sporthírek
09:30 Kulisszák mögött 10:00 Vény nélkül
n 10:30 Képújság 18:00 Civil kurázsi
18:30 Vény nélkül n 19:00 Győri7 20:00
Kulisszák mögött 20:30 Gázfröccs 21:00
Építech 21:30 EYOF magazin 21:45
Konkrét 22:00 Győri7 23:00 Vény nélkül
n 23:30 Kép újság 

Június 11., vasárnap
07:00 Győri7 08:00 Civil kurázsi 08:30 Üz-
leti negyed 09:00 Creative chef 09:30 Zo-
oo+ 10:00 Gázfröccs 10:30 Képújság
18:00 Győri7 19:00 Üzleti negyed 19:30
Hello Győr! 20:00 Creative chef 20:30
Nyugdíjas Egyetem 21:45 EYOF magazin
22:00 Győri7 23:00 Creative chef 23:30
Képújság

Június 12., hétfő
07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00 Nyug-
díjas Egyetem 09:00 Hello Győr! 09:30
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Kulisszák mögött 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Kulisszák mögött
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek 21:30
Konkrét 21:45 EYOF magazin 22:00 Hír-
adó 22:20 Sporthírek 22:30 Építech
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 23:30
Kép újság

Június 13., kedd
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30 Ku-
lisszák mögött 08:00 Híradó 08:20 Sport-
hírek 08:30 Építech 09:00 Híradó 09:20
Sporthírek 09:30 Konkrét 09:45 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Hello Győr! 20:00 Híradó 20:20 Sporthí-
rek 20:30 Hello Győr! 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Vény nélkül   22:00 Hír-
adó 22:20 Sporthírek 22:30 EYOF maga-
zin 22:45 Made in Hungary 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság

Június 14., szerda
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30 Hel-
lo Győr! 08:00 Híradó 08:20 Sporthírek
08:30 Vény nélkül   09:00 Híradó 09:20
Sporthírek 09:30 EYOF magazin 09:45
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Üzleti negyed 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Zooo+ 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45
Made in Hungary 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Zooo+ 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság

Június 15., csütörtök
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30 Zo-
oo+ 08:00 Híradó 08:20 Sporthírek 08:30
Hello Győr! 09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 09:45 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül n
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek 20:30 Vény
nélkül n 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Creative chef 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Gázfröccs 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság

Június 16., péntek
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Vény nélkül 08:00 Híradó 08:20 Sporthí-
rek 08:30 Creative chef 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 EYOF magazin
09:45 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 EYOF magazin 19:45
Made in Hungary 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Gázfröccs 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45
EYOF magazin 22:00 Híradó 22:20 Sport-
hírek 22:30 Creative chef 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság

Minden hétköznap friss helyi beszámolók-
kal, tudósításokkal, interjúkkal jelentke-
zünk. Műsorunkból mindent megtudhat-
nak, ami aznap a városban történt, emellett
sporthírekkel és jobbnál jobb zenékkel vár-
juk önöket 17–18 óráig a Győr+ Rádióban.

A szombat esti Győr+ Dj ismét változatos
lesz. A hallgatók már megszokhatták,
hogy Orosz Sanyi, a műsor házigazdája
bátran válogat az elmúlt évtizedek sláge-
reiből. Így lesz ez most is. A 90-es évek-
ből hallhatunk egy hip-hop blokkot és az
Eurodance stílus sem marad ki.

Az idei Múzeumok Éjszakájához a Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
mellett a Szent László Látogatóközpont
és Győr Megyei Jogú Város Levéltára is
csatlakozik. E heti magazinunkban ezek-
ről a programokról is hallhatnak, valamint
azzal a kiállítással is foglalkozunk, amely
a nagy rendezvény első megnyitója lesz
június 23-án, Light Positions címmel.

Bach, Mozart és Weiner Leó műveit játszot-
ták nagy sikerrel a Győri Filharmonikus Ze-
nekar muzsikusai a Pannonhalmi Klasszikus
Esték első koncertjén. Az est hangverseny-
mestere, a Kossuth-díjas élő legenda, Rolla
János hegedűművész volt. A vele készült in-
terjút meghallgathatják műsorunkban.  

Idén is megtartotta mesterkurzusát a
Kossuth-díjas Valló Péter rendező. Gorkij:
Éjjeli menedékhely című drámájának fő-
szereplője a szintén Kossuth-díjas Jor-
dán Tamás színművész lesz, akit Luka
szerepében láthat a győri közönség, az
Örökzöld évad első nagyszínpadi bemu-
tatójában, szeptembertől. 

Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Június 12. 19:30
Kulisszák mögött 

Június 14. 9:30
Rómer Magazin

Június 13. 19:30
Hello Győr! Június 10. 18 óra

Győr+ Dj

Nyári témákkal készülünk: a Győr+ TV egész-
ségügyi magazinjában ezúttal szó lesz a nap
káros sugarairól, melyek ellen védenünk kell
szemünket, de a jótékony hatásait is megem-
lítjük, hiszen egyes bőrbetegségeket nyugtat-
nak a meleg sugarak. A vakáció pedig sosem
kezdődhet el egy jól összeállított egészség-
ügyi csomag és utasbiztosítás nélkül. 

Június 15. 19:30
Vény nélkül

Június 11. 11 óra
Divertimento 

Minden hétkönap 19 óra
Híradó

Hétköznap 17–18 óra 
Győr+ Délutáni Gyors

TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR

Magazinunkban Budapestre látogatunk. Az
Országos Széchényi Könyvtárba költözött
ugyanis Győrből a 160 múlt századi mozipla-
kát. A győri Dj Matyi Magyarország legfiata-
labb rádiósa. A tehetséges kisfiú rádiós mun-
kaállomást kapott a Győr+ Média segítségé-
vel, az öröm pillanatait láthatják nézőink.

Minden, ami Győrben történt, hét-
köznap 19 órakor 
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HIRDETÉS

HûSÍTô AKCIÓ!

Győr, Árpád u. 24. • www.elektrosomogyi.hu
Az akció érvényessége: 2017. június 9-19-ig.

Párásító ventilátor,
SFM 42/SL, 135 cm, 90 W

44.990 Ft 35.990 Ft

Oszlopventilátor,
TWF 81, 80 cm, 45 W

11.990 Ft 8.490 Ft

Padlóventilátor,
PVR 35, ∅35 cm, 60 W

13.490 Ft 9.990 Ft

Légkondicionáló
tisztító hab,

MO 90508, 500 ml

3.290 Ft 2.290 Ft

Asztali ventilátor,
TF 23, Ø23 cm, 21 W

5.490 Ft 4.190 Ft

Állóventilátor,
SF 41, 110 cm, 45 W

7.990 Ft 5.990 Ft

Univerzális távirányító
légkondicionálókhoz
URC 2000AC/SL

4.990 Ft 3.990 Ft
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

www.edesotthongyor.hu ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    06-20/919-4518    •

KULCSRAKÉSZEN 19.900.000 Ft!
Győrladaméron új építésű ikerház,
bomba áron! A 70 nm-es házhoz tarto-
zó telekrész 300 nm. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali + 3 hálószoba.
Nagyméretű, 12 nm-es terasza van. Ki-
váló minőség, megbízható kivitelezés!

Emelt szintű fűtéskészen ára: 17,99 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Ménfőcsanakon 2 és fél szobás,
59 nm-es, földszinti, amerikai konyhás,
téglaépítésű társasházi lakás eladó. Fű-
tésrendszere gáz-cirkó. Az alacsony fű-
tés költségét redőnnyel ellátott, korsze-
rű nyílászárók és kondenzációs gázka-
zán biztosítja.

Ár: 19,2 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Sziget városrészben, újszerű tető-
téri lakás eladó. A bruttó 56 nm-es la-
kásban nappali + 2 szoba található. A
fűtésről és a meleg vízről kondenzációs
kazán gondoskodik. A lakáshoz tarto-
zik zárt udvaron belüli autóbeálló, va-
lamint vásárolható egy nagyméretű ga-
rázs is, melynek ára 2,9 M Ft. 

Ár: 17,7 M Ft.
Kálmán Gábor: +36-20/524-1818

Győrújfalu csendes, kedvelt utcájában
kínálom eladásra ezt az ikerházat. Elosz-
tását figyelembe véve, nagyobb csalá-
dok számára is ideális választás lehet,
hiszen a 90 nm-en amerikai konyhás
nappali és 3 hálószoba került kialakítás-
ra. A házhoz tartozó telekrész 550 nm. 

Ár: 25,9 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Június végéig 200.000 Ft értékű KONY-
HABÚTOR-VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT
adunk AJÁNDÉKBA! Nádorvárosban, 26
lakásos, liftes, mélygarázsos, új építésű
társasházban, 34–80 nm-es és penthouse
lakások leköthetők. Ehhez a földszinti,
34,11 nm-es garzonlakáshoz 9,66 nm-es
terasz tartozik, kertkapcsolattal.

Ár: 15,2 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

UTOLSÓ TÁRSASHÁZI LAKÁS 2
AJÁNDÉK KOCSIBEÁLLÓVAL! Győr-
Pinnyéden, új építésű, 6 lakásos társas-
házban, amerikai konyhás, nappali + 3
szobás, 74,34 nm-es, első emeleti lakás
eladó 4,32 nm-es terasszal.

Ár: 22,99 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

KÉT GÉPKOCSIBEÁLLÓ AJÁNDÉK!
Győr-Pinnyéden belső kétszintes, nap-
pali + 4 szobás, 109,76 nm-es, garázsos
sorházi lakás eladó saját, 80 nm-es kert-
tel, két terasszal.

Ár: 30,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

KÖLTÖZZÖN MOST! UTOLSÓ HÁZ!
Győr-Ménfőcsanak egyik csendes utcájá-
ban eladásra kínálom ezt a kétszintes,
108 nm-es, 3 szoba + nappalis, új építésű
ikerházat! A házat magas szintű kivitele-
zés jellemzi, 30-as téglából, 12 cm szige-
teléssel épül, a nyílászárók kétrétegűek.
Az ingatlanhoz tartozik még egy 10 nm-
es terasz és 580 nm saját zöld terület!

Ár: 34,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

LEGYEN EZ AZ ÉDES OTTHONA! ÁL-
MODJA MEG MOST, FIZESSE A VÉ-
GÉN, AKÁR 10 + 10 CSOK-RA! Győr-
Ménfőcsanak új lakóparkjában családi
házak eladók. Ez az egyszintes ház 90
nm alapterületű, 703 nm-es telken kerül
megépítésre. A házban amerikai kony-
hás nappali, kamra, mosókonyha, vala-
mint 3 hálószoba kapott helyet. 

Ár: 32,9 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

MOST AJÁNDÉK MINDEN LAKÁS-
HOZ! Vízivárosban, most épülő társas-
házban lakások még leköthetők! A 62,7
nm-es lakás a földszinten helyezkedik
el, déli tájolásának köszönhetően, nap-
fényes. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 2 hálószoba. A nappalihoz
6,81 nm-es terasz és saját használatú,
89 nm-es kertrész is tartozik.

Ár: 23,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Szabadhegy egyik legszebb és
nyugodt utcájában, családias környe-
zetben eladó egy 73 nm-es, háromszo-
bás, erkélyes, első emeleti társasházi
lakás, 5 nm-es erkéllyel.  Az ingatlan
felújított, azonnal költözhető.

Ár: 21,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

KÖLTÖZZÖN MOST! UTOLSÓ LA-
KÁS! Győr-Szabadhegy kiváló infra -
struktúrával rendelkező részén, új épí-
tésű lakások eladók! Ez a 82 nm-es la-
kás az első szinten található. Az ameri-
kai konyhás nappali mellett 3 hálószoba
kapott helyet a lakásban. A tervezés so-
rán fontos szempont volt a hálószobák
elszeparálása a nappalitól, valamint az
élhető, nagyméretű, 14 nm-es erkély.

Ár: 30,3 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Budai Mónika: +36-30/640-8794 • Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban épül ez a vadonatúj, 15 lakásos társasház.
Válasszon az elsők között! Most a kert ajándék! Lakások 42–64 nm között! 

42 nm alapterület   1 + 1 szobás lakás erkéllyel: 13,8 M Ft.
64 nm alapterület   1 + 3 szobás lakás erkéllyel: 20,9 M Ft. 

MINIMÁL STÍLUS MAXIMALISTÁKNAK! Győr-Kisbácsán, a Pacsirta
lakóparkban, 15 lakásos, új építésű társasházban,  32–61 nm-es
lakások eladók!

32 nm-es lakás már: 10,9 M Ft-tól.
60 nm-es, 2 szoba + nappalis lakás: 19,1 M Ft.

Tomena Ildikó: +36-20/669-3903



34 / + / 2017. június 9.

HIRDETÉS GYŐR-SZOL ZRT.

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

A GYHG Nonprofit Kft. dr. Sík
Sándor önkormányzati képvi-
selő kérésére és támogatásá-
val a háztartásokban felhal-
mozódott lom jellegű hulladé-
kok elhelyezésére gyűjtőpon-
tot üzemeltet egyszeri alka-
lommal. Az esemény június
17-én, szombaton 8 és 16
óra között lesz Győrszentivá-
non, a Molnár Vid Bertalan
Közösségi Ház parkolójában. 

A hulladékok átvételére kizá-
rólag a gyűjtőhelyen van lehető-
ség. Elhelyezhető itt többek kö-
zött elektronikai, fém, műanyag,
nyesedék, építési törmelék, cso-
magolóanyagok, bútorok, be-
rendezési tárgyak. Veszélyes

Értékesítési hirdetmény
A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény
útján értékesíti az alábbi kivett gyógyszertár megnevezésű ingatlanát 

Cím Helyrajzi szám Terület 
Győr, Rákóczi Ferenc u. 2. 6889 321 m2

Az 1850-ben épült, ma már műemlék épület Győr Belvárosában található, a
Széchenyi tér északkeleti sarkában. Az ingatlan műemléki területen, védett ré-
gészeti lelőhelyen helyezkedik. Az épület egyaránt megközelíthető a tér, vala-
mint a Rákóczi utca felől is. A Széchenyi tér jelentős forgalommal bír, turisztikai
központja is a városnak. A terület gépkocsival könnyen elérhető, de a tér forga-
lomtól elzárt terület. Parkolási lehetőség a Dunakapu téri mélygarázsban bizto-
sított. Az ingatlan ötszintes, amely magában foglalja a pincét, földszintet, első-,
második emeletet, valamint a padlásteret. Az öt szint alapterülete 1198 m2. Az
épületet 1998-ban teljesen felújították. A házban villamos energia, gáz, víz,
szennyvíz közműszolgáltatások állnak rendelkezésre. Az épület gépészeti és
elektromos rendszerei közösek a szomszédos ingatlannal, birtokba adása az
adásvételt követően 1,5 hónap múlva esedékes. 

Az ingatlan a helyszínen megtekinthető: 2017. június 15-én 13 és 14 óra között.
Az ajánlat beérkezésének határideje: 2017. június 20., 12 óra

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetŐ meg. További informá-
ció a GyŐr-Szol Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, Orgona u. 10.,
tel.: 06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben
8 és 16 óra között.

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága felvételt 
hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezési határidő: 2017. június 17.

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

villanyszerelo
futésszerelo vagy lakatos szakmunkás

Kihelyezett hulladékgyûjtô
pont Gyôrszentivánon

hulladékot a kihelyezett gyűjtő-
ponton nem lehet leadni.

A hulladék lerakására a győri
lakosok, a Győrben szemétszál-
lítási díjat fizetők jogosultak. Jo-
gosultságukat igazolhatják a
hulladékszállítási díj befizetésé-
ről szóló számlával, akiknek pe-
dig ilyen nincs – mert a társas-
ház közösen fizet –, a korábban
kiadott Győr Kártyával vagy lak-
címkártyával, illetve személyi
igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulla-
dékgyűjtés a rendőrség és a
közterület-felügyelet kiemelt
biztosítása mellett zajlik.

Június 17-én a Homoksori
úti hulladékudvar zárva tart.

Megújult a növényvilág 

Vízvezeték-rekonstrukció zajlik Győr-Révfaluban, az
Áldozat utca–Duna utca térségében és Győr-Sza-
badhegyen, a Levendula utcában. Ha utcai ivóvíz-
vezeték zárására kerül sor, a Pannon-Víz Zrt. min-
den esetben előzetesen értesíti a fogyasztóit – tud-
tuk meg Takács Lászlótól, a Pannon-Víz Zrt. főmű-
vezetőjétől. 

Győr-Likócs térségében rövidesen átöblítik a vá-
rost ellátó ivóvíz-főnyomóvezetéket. A munkát éj-
szaka végzik a szakemberek, hogy minél kevesebb
kellemetlenséget okozzanak. 

A 813-as számú keleti elkerülő út építése kap-
csán is szükség lesz a Kisbajcs–Győr közt húzódó
ivóvíz-főnyomóvezeték áthelyezésére. A munkála-
tok idején átmenetileg ingadozhat a víznyomás Kis-
bácsa–Nagybácsa térségében. A munkálatokról to-
vábbi részleteket a www.pannon-viz.hu weblapon
olvashatnak. 

Természetesen – ahogy eddig is – a Pannon-Víz
munkatársai ott lesznek a nagy városi rendezvénye-
ken, párakapukat és ideiglenes vízvételi helyeket állí-
tanak fel. A Győrkőcfesztivál vizes programjai között
idén először pannon-vizes programok is lesznek. 

Vizes rekonstrukciók
városszerte

´́
´́ ´́

Üzleteink:
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.

Akció: 2017. június 9—15.

Marhalábszár 
1 kg

HB dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l

1599 Ft/kg

Kristálycukor 
1 kg

Atlantik szardinella
125 g, 1600 Ft/kg 

200 Ft/db

Felveszünk kiemelt bérezéssel
mû szak ve zetô, eladó, pénztáros, hentes,

bolti kisegítô munkakörbe kollégákat.
Gyedes ellátásban lévôk, megváltozott
mun ka ké pes sé gû ek és nyugdíjasok

jelentkezését is várjuk,
akár részmunkaidôsként is!

Gyakorlati lehetôséget kínálunk üzleteinkben
bolti eladó szakmát tanulók részére.

Sikeres szakmai vizsga után munkahelyi
lehetôség. Idôszaki diákmunka lehetôséget

kínálunk. Partnerünk: Pannon-Work.

Jelentkezés helyben az üzletvezetônél
vagy fényképes önéletrajzokat

a munkahelygyor@gmail.com
email címre várjuk.

245 Ft/kg

kartonos ár

159 Ft/db

Sertéslapocka 1 kg

Riska tejföl
20%-os, 330 g, 
512,12 Ft/kg

169 Ft/db

Jägermester 1 l,

+ 25 db mûnyag pohár 

5099 Ft/db

970 Ft/kg

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendezése okán
idén a szokásosnál is nagyobb figyelmet kap Győrben
a közterületek szépítése. A program részeként a Győr-
Szol Zrt. koordinálásában új, változatosabb növényvilág
került a város egyik legforgalmasabb útjának forgalom -
elválasztó zöld sávjába. Emellett már elindult a körfor-
galmak idei megszépítése két helyen is. Idén a Belvá-
rosba és a többi városrészbe jóval több virág került ki,
sőt állnak már a lakótelepeken a virágpiramisok is.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpol-
gármester elmondta, az említett szakaszon az egynyári

virágok helyét nagyobb részt az évelő és örökzöld nö-
vények, exkluzív, formára nyírt cserjék és kis fák vették
át. A városi élet sajátosságait jól tűrő növények elviselik
a téli hideget és a begyökeresedést követően nem igé-
nyelnek intenzív fenntartási munkát. Korábban az egy-
nyári virágok sok törődést igényeltek, és az ágyásuk az
elvirágzást követően kevésbé volt dekoratív. Az alpol-
gármester egyúttal köszönetet mondott a Győr-Szol
Zrt. kollégáinak ezért a kreatív és nagyon szép virágo-
sításért. Az új évelő és örökzöld növénydekoráció ki-
sebb fenntartási feladatok mellett egész éven át díszíti
a közterületet a korábbi 2-3 hónap helyett. Ezen a hely-
színen az egynyári virágokra csupán a harmónia meg-
tartása és a náluk magasabb növények kiemelésének
szerepe hárul. A fajtaösszetétel széles körű, láthatunk
itt például gömbformára nyírt kecskerágót, babérmeggyet,
korallberkenyét, magyalt, spirál és tripla gömbformára
vágott ciprust és kúp formájú kecskerágót.



ÁLLÁS 

Pénteken megjelenő
hetilap 1 napos terjesz-
tésére keresünk mun-
katársakat. Jelentkezni lak-
cím és telefonszám megadásá-
val, az ugyintezes@laphir.hu
e-mail címen lehet.

Fodrászkellék üzletbe el-
adót felveszek, lehetőleg fodrász vég-
zettséggel rendelkezzen. Érdeklődni:
06-30/936-6652.

Győri gépipari cég
munkavállalókat keres:
Betanított munkára –
hengerfejek megmunkálására,
valamint Széria üzemi KARBAN-
TARTÓT, és CNC-esztergá-
lyos, marós és köszö-
rűs szakembereket – egyedi al-
katrészek gyártására, kiemelt bé-
rezéssel. Hosszú távú, megbízha-
tó munkalehetőség. Érdeklődni
munkanapokon 8–16 óra között:
96/511-003, 06-30/266-4549
(ingyen hívható).

CNC - gépkezelőket ,
forgácsolókat, darusokat (felül-
ről vezérelt darura), CO2 he-
gesztőket, targoncásokat, vil-
lamosmérnököket, kovács-
üzembe fém ipari szakmunká-
sokat, repedésvizsgálókat és
géplakatosokat keresünk. Kie-
melt órabér! Tel.: 06-70/245-
3955, e-mail: majsamunka@
indamail.hu

Csőszerelőket, AWI-
hegesztőket (saválló
csőre) keresünk Bécs
környéki munkahelyre.
Szállás biztosított. Érd.: 06-
70/206-2621. E-mail: szuper-
munka@index.hu

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése,
kémények felújítása, bá-
dogos és lapos tetők, szi-
getelési munkák készíté-
se. 06-30/355-6991

Lomtalanítást vállalok teljes
körűen. Szállítok, takarítok, bontok.
Hívjon bizalommal! Stuka Tibor, 06-
30/217-0848.

Fakivágást, veszélyesfa-
kivágást vállalunk, zöldhulla-
dék elszállítását, rakodását megold-
juk. 06-70/905-3020

Épületek bontását vállalom,
törmelékek elszállításával is, számla-
képesen. Anyagot beszámolok. 06-
70/905-3020

Kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, telkek gondo-
zását, fakivágást, tuják nyírását vál-
lalom. +36-20/517-2701

Villanyszerelési munká-
kat vállalunk Győrben és kör-
nyékén. Tel.: +36-20/982-0435.

Lomtalanítást vállalok
Győrben és környékén, igény
szerint. Hívjon bizalommal! Tel.:
06-30/212-4830.

Villanyszerelést és villanyboj-
lerek javítását vállalom Győrben és
környékén. Tel.: 06-70/384-6557.

Mindennemű kárpito-
zást, javítást vállalok ingyenes
felméréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198.

Lomtalanítást vállalok.
Ingyen kitakarítom pincéjét, ud-
varát. Felesleges holmit elszállí-
tok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/882-6590.

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés 

rövid határidővel. 
Tel.: 06-20/246-5724.

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló leraká-
sa, tisztasági festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítás-
sal. Hívjon bizalommal! 06-70/707-
5812; 06-20/996-7268.

Kertek rendezését, fűka-
szálást, elhagyatott telkek és ker-
tek gondozását, fakivágást, haso-
gatást és egyéb munkákat válla-
lok. Hívjon bizalommal! 06-
70/884-7350

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk fe-
lesleges holmiját pincéjéből, pad-
lásáról, lakásából, illetve udvaráról.
Hívjon bizalommal! Non-stop tel.:
06-70/675-0654.

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, fametszés,
kertásás, bozótirtás! 06-30/403-
6810; 06-96/826-322.

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása, 

áthúzása, anyagválasztással. 
Ingyenes felmérés – szállítás. 
Autók, robogók kárpitjainak 

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

ződéses lakást cserélne hasonló 49
nm-es, 2 szobás, határozatlan-határo-
zott idejű bérleményre. Sziget, Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 613.) 

Belvárosi, 1 szobás, 37 nm-es,
egyedi gázfűtéses, felújított, határozott
idejű bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 40-50 nm-es, 1-2 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérleményre.
Csak belvárosi, távfűtéses bérlemény
jöhet szóba. (Hirdetésszám: 337.)

Belvárosi,2 szobás, 55 nm-es, össz-
komfortos, szép állapotban lévő, határozat-
lan idejű – megvásárolható – bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2-3 szobás, 50-60
nm-es, határozatlan idejű bérleti szerződé-
ses bérleményre. Sziget, Újváros, Bán Ala-
dár u. kizárva. (Hirdetésszám: 338.) 

Nádorvárosi, összkomfortos,
32 nm-es, 1 szobás, távfűtéses, er-
kélyes, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne, marcalvárosi, 1-2
szobás, 50-55 nm-es, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre. Sziget,
Újváros kizárva, mellékhelyiség kü-
lön legyen. (Hirdetésszám: 339.)

Belvárosi,2 szobás, 61 nm-es, etázs-
gázfűtéses, felújításra szoruló, határozat-
lan idejű bérleti szerződéses lakást cserél-
ne nyugodt környéken elhelyezkedő, 1
szobás, 40 nm-es, határozatlan idejű, föld-
szinti, maximum első emeletig lévő bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 343.) 

Belvárosi, 2 szobás, 72 nm-es,
gázfűtéses, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 1+ fél–
2 szobás, 40-50 nm-es, határozatlan
idejű, tárolóval rendelkező, földszinti,
maximum első emeletig lévő bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Gyárváros
kizárva. (Hirdetésszám: 344.)

Szabadhegyi, 3 szobás, 59 nm-
es, távfűtéses, felújított, csendes kör-
nyezetben lévő, határozott idejű bér-
leti szerződéses lakást cserélne két
kisebb bérleményre, Bán Aladár út
kizárva. (Hirdetésszám: 345.) 

Belvárosi, 3 szobás, 69 nm-es,
komfortos (gáz, illetve cserépkály-
hás) határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 3 vagy 2 szoba + hal-
los, 65–80 nm-es, határozott-határo-
zatlan idejű, külön WC-vel rendelke-
ző, adyvárosi, illetve marcalvárosi
bérleményre. (Hirdetésszám: 346.)
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MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112 
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

AKÁC vagy NYÁR tűzifa
hasítva, konyhakészen 5 köbmé-
ter 90.000 vagy 60.000 Ft házhoz
szállítva. Tel.: 06-70/219-7947.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban lakás kiadó. 06-
70/564-2280.

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron  antik bútort,

festményt, Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

INGATLAN

Balatoni telken, Lovason,
buszmegálló közelében hétvégi ház
(2 szoba, konyha, zuhanyzó, pince)
220 nöl szőlő gyümölcsössel eladó.
06-30/462-5721

Nyolcszemélyes balatoni
nyaraló erdős településen kiadó.
9000 Ft/nap. Tel.: 06-20/770-0202.

Nádorvárosban 43 nm-es, fel-
újított, erkélyes téglalakás eladó.
14.290.000 Ft. 06-70/633-5250
első szót kiemelni

Győr, Szúnyogszigeten el-
adó 200 nöl telek+18 nm-es faház.
Érd.: 06-20/481-9986; ma-
ri5663@gmail.com

LAKÁSCSERE

Marcalváros II, 3 szoba, hallos,
határozatlan idejű önkormányzati
bérlakásomat, 2 kisebbre cserélném.
06-30/317-5332

Tel.: 06-96/505-000

Sáráson, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szer-

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

APRÓ HIRDETÉS

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
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Modern kori „lovas” hódítók,
avagy a „Mészáros-vándor” nyomában
szerző: ficsór dávid
fotó: marcali gábor 

Sokszor találkozhattunk már az-
zal a mondattal, hogy „lovas
nemzet a magyar”. Elég csak
honfoglaló eleinkre gondolnunk,
akik lóháton érkeztek a Kárpát-
medencébe, és paripá-
jukon fordítva ül-
vén, vágta közben
íjazva utasították

rendre a szomszédos népeket.
Mai napig nagy hagyományai
vannak Magyarországon a lo-
vaglásnak, azonban a legna-
gyobb sikereket az utóbbi időben
egy mozdulatlan és néhány élő
társánál jóval szelídebb „négylá-
bún” érik el hazánk fiai. 

„Őseink kiválóan mozogtak a lovon,
igaz, tőlük én már nem sok mindent
tudok átvenni” – mondta nevetve
Berki Krisztián, akit, azt hiszem, sen-
kinek sem kell bemutatni. London

olimpiai bajnoka, aki lólengésben ért
fel a csúcsra, 2015-ös vállsérülése

után, mostanság újra kiváló formának

örvend. „A lólengés az a gyakorlat, ahol
klasszikus magyar sikerek születnek,
elég csak Magyar Zoltánra vagy Borkai
Zsoltra gondolni, akik valami olyat hoztak
a magyar, és ezáltal a nemzetközi torná-
ba is, ami a mai napig kitart, és ezeket a
jó alapokat, hála Istennek, a mai edzők is
igyekeznek hasznosítani” – mondta
Krisztián. Az Újpest 32 esztendős torná-
szát tavaly kérték fel, hogy népszerűsítse
a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vált, így lett ő a torna sportág EYOF-
nagykövete. „Természetesen hatalmas
megtiszteltetés számomra, hogy rám
gondoltak a szervezők, én pedig igyek-
szem minden tőlem telhetőt megtenni,
akár a közösségi médiában, akár más fe-

lületeken azért, hogy az emberek
megtudják, mekkora fesztivál is ve-
szi kezdetét hamarosan Győrben” –
hangsúlyozta az olimpikon, majd
hozzátette, nagyon jó érzéssel tölti
el, hogy a többi nagykövettel

együtt, egy olyan csapatnak a
tagja, melyben minden spor-

toló csupa szív és a jó
ügyet szolgálja. Termé-

szetesen az EYOF
kapcsán szóba ke-
rült az a bizonyos
olimpiai arany,
amit még 2012-
ben, a brit fővá-
rosban szerzett.
„A londoni ötka-
rikás játékok
volt életem top-
versenye, azt
hittem, idővel le-
csillapodik az
az érdeklődés,

és az a szere-
tet, amit a
szurkolóktól

ott kaptam, de

ez évről évre hatványozódik, így kicsit
olyan, mintha egy soha véget nem érő
pillanat lenne az életemben ez a siker.”

Maradandó élményt és nagy lökést
adhat a fiatal sportolóknak a győri EYOF
is, vallja az ikon, aki szerint az lehet a siker
kulcsa a versenyen, ha nem teherként él-
ik meg a megmérettetést, hanem kiélve-
zik minden pillanatát. Ezt tanácsolta Mé-
száros Krisztofernek is, akinek régóta
nyomon követi pályafutását. A fiatal tor-
nász 2009-ben kezdte a sportágat, mes-
terével, Szűcs Róberttel gőzerővel készül
az EYOF tornaversenyére. „Eddig is igye-
keztem mentorálni Krisztofert, hiszen ki-
csit fiatalkori önmagam látom benne, de
így az EYOF kapcsán lehetőségem nyílik
rendszeresen betekinteni a felkészülésé-
be, és egy-egy jó tanáccsal ellátni őt a
még sikeresebb szereplés érdekében” –
mesélte Krisztián, aki egyben az egyik
legnagyobb példaképe a Győri Atlétikai
Club tornászának. „Berki Krisztán és a
hatszoros japán összetett világbajnok,
Kohei Uchimura több mozdulatát is el-
lestem már, és szerencsére otthon is tu-
dom ezeket gyakorolni” – mondta Mé-
száros Krisztofer. A fiatal sportoló ugyan-
is annyira szereti sportágát, hogy szülei-
vel otthonukban is állítottak fel egy „földi
lovat”, melyen már olyan elemeket is
megtanult, ami benne van a lógyakorla-
tában. Elszántsága, fiatal kora ellenére is
becsülendő, és természetesen eredmé-
nyeiben is megmutatkozik. Krisztofer
korosztályában tizenegyszeres magyar
bajnok lólengésben, talajon és párhuza-
mos korláton. A budapesti junior nem-
zetközi kupán kétszer lett összetett baj-
nok, első éves ifi válogatottként tagja volt
a berni ifjúsági Európa-bajnokságon 8.
helyezett csapatnak, ahol egyéni össze-
tettben 17. lett. A fiatal győri versenyző-
ért az EYOF-on is szoríthatunk majd,
ahol a fiúk mezőnyében harminc ország
nevezett teljes, háromfős csapattal, to-
vábbi három ország indul egyéni ver-
senyzőkkel. Az egyéni selejtezőket július
25-én rendezik, három csoportban.
Ezen a napon hirdetnek bajnokot a csa-
patversenyben. A lányok mezőnyében
harminckét nemzet indul teljes csapattal,
és hat nemzet egyéni résztvevői küzde-
nek. Az egyéni selejtezők és a csapat
döntő július 26-án lesz, a Radnóti utcai
Olimpiai Sportpark tornacsarnokában.

A végére csupán egy kérdés ma-
radt: a Magyar Zoltánról elnevezett
Magyar-vándor, a Sivadó-vándor és a
Berki-elem után vajon hamarosan
folytatódik a sorminta?
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www.vidrauszoiskola.hu

INDULNAK: június 19. és július 10.
Mindennapos foglalkozások, hétfőtől péntekig délelőtt 
és délután! Óvodás, gyermek, diák, felnőtt!

Az Aqua Uszodában, a győri Sátoros Fedett Uszodában, 
a Magyar Vilmos Uszodában és
a Móra-iskola uszodájában.

Intenzív nyári úszásoktatások,
úszóedzések a Vidra Úszóiskolában.

Érdeklődés: 
Rákosfalvy Ferenc
06-30/272-2064

Kovács Aliz
06-70/947-9409Úszá

s: E
rő, e

gészs
ég, e

dzetts
ég.

Beiratkozás: június 16. 
péntek 16–18 óra
között győri 
Sátoros Fedett 
Uszoda.

A Gyirmót FC Győr csapata a 12. he-
lyen végzett első élvonalbeli idényé-
ben, ezzel búcsúzott az NB I-től, és a
következő szezont a másodosztály-
ban kezdi. A játékoskeret valószínű-
leg alaposan átalakul a felkészülés
alatt, az átigazolási időszak augusz-
tus 31-ig tart. A Gyirmót vezetősége
azokra a labdarúgókra számít, akik
szeretnének Gyirmóton maradni és a
klubnál képzelik el a jövőjüket. Marad
a klubnál a középső védő Lengyel Dá-
niel. Présinger Ádámmal újabb egy
plusz egy éves szerződést kötöttek, a
csapat másik bal oldali játékosa, a té-
len érkezett Tamás Krisztián viszont
távozik és egy másik klubban folytatja
a pályafutását. A gyirmótiak kölcsö-
nös megegyezéssel szerződést bon-
tottak három külföldi labdarúgóval:
Bojovic, Kolcak és Radeljic elköszön-
tek a csapattól, hiszen az NB II-ben
csak magyar labdarúgók szerepelhet-
nek. A csapatot a következő idényben
Molnár László irányítja majd. A veze-
tőedzővel egy plusz egy éves szerző-
dét kötöttek.

A kieséssel végződött NB I-es évről
a távozó edző, Urbányi István nyilatko-
zott a klub honlapján. „A jó teljesít-
mény sajnos nem párosult az eredmé-
nyességgel, rosszul jöttünk ki a mér-
kőzések fordulópontjaiból. Nagyon hi-

Gyirmót: alakul az NB II-es keret

Teljes magyar siker
az Európa-kupán

arany, 1 ezüst, 4 bronz) nyerte. A Ceg-
lédi VSE öt versenyzője állhatott do-
bogóra, de a klub ezúttal végső győze-
lem nélkül maradt (1 ezüst, 4 bronz).

A sportág utánpótlásának legna-
gyobb versenye idén az EYOF, igaz itt
nem a serdülők, hanem az egy korosz-
tállyal idősebbek vesznek részt. Az ifjúsá-
gi olimpiai fesztivál tizenkét fős magyar
válogatottjában három győri judós kap
helyet. A lányok között Kardos Tímea, a
fiúk között pedig Sipőcz Richárd és Vida
András áll majd tatamira júliusban.

Tíz ország, csaknem háromszáz ver-
senyző, és a már megszokott nagyszerű
hangulat – ez volt a X. Serdülő Judo Eu-
rópa-kupa a Magvassy Sportcsarnok-
ban, amely 2011 óta Vági Miklós-em-
lékverseny is egyben. A 65 éves korá-
ban elhunyt sportember az európai szö-
vetség bíróbizottságának tagja, a ma-
gyar szövetség dan kollégiumának el-
nöke volt. Nemzetközi versenybíróként
az 1992-es barcelonai olimpián és több
világbajnokságon is közreműködött. 

A korosztály különlegesnek számít
a sportágban, hiszen a serdülőknek a
győri viadalon kívül nincs más nem-
zetközi megmérettetése.

A Serdülő Judo Európa-kupa teljes
magyar sikerrel zárult. A tíz fiú és
nyolc lány súlycsoportban – egy kivé-
telével – hazai versenyző állhatott a
dobogó legfelső fokára. A győriek kö-
zül a SZESE színeit képviselő Marhold
Viktória teljesített a legjobban, ő a lá-
nyok 57 kg-os kategóriájában az ötö-
dik helyet szerezte meg. A legtöbb ér-
met a magyar klubok közül holtver-
senyben az Ippon Judo Tatabánya (3
arany, 1 ezüst, 2 bronz) és a BHSE (1

ányzott egy olyan játékos, aki a góljai-
val igazi vezér lehetett volna. A véde-
kezésünkben megvoltak a megbízha-
tóan teljesítő labdarúgók, hiszen az

oda szerződtetett külföldiek is bevál-
tak. Tamás Krisztián és Simon Ádám
személyében pedig tulajdonképpen
visszaadtunk a magyar labdarúgás-
nak két nagyon tehetséges fiatal játé-
kost.” A szakember visszatér az Egye-
sült Államokba, ahol egy egyetemi
bajnokságban szereplő csapat veze-
tőedzője lesz.

Győrben július 23. és 29. között rende-
zik az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vált, amelyen tíz sportágban vetélked-
nek a kontinens fiataljai. Kajak-kenuban
ezen a hétvégén derül ki, hogy kik kép-
viselhetik a magyar színeket a győri
Aranyparton. A szegedi Maty-éren 200
és 500 méteren válogatózik a 15-16
éves korosztály. Júliusban Győrben hat
versenyző állhat rajthoz nemzetenként,
akik négy, öt vagy akár hat számban is
ott lehetnek majd a EYOF-on, ahol a
sportágban 16 bajnoki címet osztanak
ki. Két-két fiú és lány kajakos, valamint
egy-egy fiú és lány kenus kvalifikálhat.
A válogatón K1-500 méteren 59, 200
méteren 63 versenyző áll rajthoz a fiúk-
nál, a lányoknál 45, illetve 37 kajakos kö-
zül kerül ki a győztes. A kenusoknál
csak ötszáz méteren lesz válogató, ott
27 fiú és 6 lány mérkőzik meg egymás-
sal. A kajakosoknál, amennyiben mind-
két távon ugyanaz a versenyző nyer, a
válogatási elvek alapján az 500 méteren
ezüstérmes helyen beérkező sportolót
illeti meg az indulás joga. A Graboplast

Jön a válogató: kajak-kenuban
az EYOF-indulás a tét

Győri VSE versenyzői közül tizennyol-
can próbálkoznak, hogy indulási jogot
szerezzenek az EYOF-ra. A lány kajako-
sok 200 méteres távján Szabó Virág,
Horváth Abigél és Kovács Natália, 500
méteren rajtuk kívül Sümegi Mirjam raj-
tol. A fiú kajakosok között Vass Róbert,
Balogh Gergely, Huszár Balázs, Erdélyi
Tamás, Katona Márton, Kovács
Ádám, Nagy Gergely, Takács Zsig-
mond, Kurdi Csongor és Kovács Sán-
dor mindkét távon vállalta a válogatót.
A kenusok mezőnyében ott lesz Od-
noga Martin, Halász Dávid, Pálla Ba-
lázs és Radnóti Tamás is. 

„Óriási az érdeklődés a versenyzők
részéről a fesztivál iránt, nagy lesz a
presztízse a győri EYOF-nak. Ez az el-
ső hazai ötkarikás esemény, olimpiai
jelképekkel. Nekem óriási élmény volt
az olimpia, a falu, az, hogy annyi más
sportág képviselőivel, legjobbjaival ta-
lálkozhatunk. Mindez felejthetetlen
egy sportoló számára” – mondta Dó-
nusz Éva, utánpótlás szövetségi kapi-
tány, Barcelona olimpiai bajnoka.

Présinger Ádám
és Lengyel Dániel
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A legjobb 32 magyar versenyző indult az érmekért
a Győr-Szol Zrt. csarnokában. Itt rendezték a hét-
végén a női tekézők országos egyéni bajnokságá-
nak döntőjét. Az idényben csapatversenyen mérhe-
tik össze tudásukat a klubok sportolói, egyéni baj-
nokság felmenő rendszerben évente egyszer van. A
teljes döntős mezőnyből tizenkét hely foglalt, hiszen
az a válogatott kerettagoké. A fennmaradó helyekre
lehet több lépcsős selejtezőkön bejutni. Szombaton
a 120 gurítás teljesítése után hirdették ki a magyar
bajnokokat, győzött Méhész Edina, a Rákoshegy és
a magyar válogatott kétszeres világbajnoka, meg-
előzve a ferencvárosi Peténé Burszt Krisztinát és a
csapattársát, Rózsa-Drajkó Gabriellát. A hazai Ipar-
technika Győr tekézői is jól teljesítettek, Ballók Csil-
la a 12., Sass Edit a 16. helyen végzett.

Vasárnap az egyéni spint kieséses verseny követ-
kezett. A győriek közül Ballók Csilla és Sass Edit a
nyolc között zárta a versenyt. Sprintben zalaeger-
szegi házi döntő alakult ki, bajnoki címet szerzett
Mátyás Szilvia, megelőzve Hegedűs Anitát.

A két nap eredményei alapján az összetett orszá-
gos bajnokságot Méhész Anita nyerte Hegedűs
Anita, és Peténé Burszt Krisztina előtt. A hazaiak kö-
zül az összetettben Sass Edit a 10., Ballók Csilla a
11., Frank Noémi a 17., Járfásné Szabó Renáta a
19., Németh Ildikó a 25. helyen végzett.

Döntôztek a tekézôk

Két hete indult útjára Győrből az EYOF-fáklya,
amely az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál láng-
ját viszi el az ország különböző részeire, a legki-
sebb településektől a nagyvárosokig. A lánggal
futottak korábbi EYOF-érmes sportolók, mint

Olimpiai bajnok is futott a lánggal
például a veszprémi atléták, Takács Dávid, Sza-
lay Benjámin és Kállay Dániel is. Székesfehérvá-
ron a 2004-ben Athénban olimpiai aranyérmet
szerző öttusázó Vörös Zsuzsanna is részese volt
a fáklyafutásnak.
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