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5. oldal Ismét Győr a Kerék-
párosbarát Település verseny ab-
szolút győztese. Ez a kerékpárút-
hálózat bővítésének köszönhető,
de az idén a közösségi kerékpár-
kölcsönző rendszer is kiépül.

6. oldal A napokban ünnepli
fennállásának 20. évfordulóját a
Jószív Önsegélyező Pénztár. A
4000 aktív taggal rendelkező egye-
sülés vezetője, dr. Ladocsy Géza
adott interjút lapunknak.

Részletes
tévéműsor

20–21. oldal  A gyermeknap alkalmából
Győrkőc + melléklettel köszöntjük legfiatalabb
olvasóinkat. A tarka dupla oldalon játékok,
programok, mondókák várják a lurkókat.18–19. oldal



2 / + / 2015. május 29.

A vá ros he ti lap ja. Meg je le nik min den pénteken, Győr, Győrújbarát és Győrújfalu köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve.  Ki ad ja: GYŐR+ Média Zrt.
Fe le lős ki adó: Endrődi Péter vezérigazgató.  A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621.  E-mail: szerkesztoseg@
 gy orplusz.hu. Fo tó: O. Jakócs Pé ter, Marcali Gábor. Hir de tés fel adás: 96/511-620.  Nyom dai elő ké szí tés: Kon rád Gra fi kai Stú dió Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444. Vezérigazgató: Pallagi Ferenc. Ter jesz tés: LapHír Kft. Tel.: 96/416-438.
E-mail: terjesztes@laphir.hu. ISSN 2062-7912IMPRESSZUM

MOZAIK  KISHÍREK

Fogadóóra 
Bárány István önkormányzati kép-
viselő június elsején az AUDI-isko-
lában (Bácsai u. 55.), másodikán a
kisbácsai tagiskolában (Sövény u.
15.), harmadikán a bácsai Gyöngy-
virág Nyugdíjasklub helyiségében
(István Király u. 11.) 18.00 órától
tart fogadóórát, amelyekre minden
érdeklődőt sok szeretettel vár.

A győri Öt Templom Fesztivál több száz
európai pályázó közül elnyerte az „Euró-
pa a fesztiválokért, a fesztiválok Európá-
ért" vagyis az EFFE nemzetközi zsűri el-
ismerését, így a következő két évben
használhatja kiadványain az ezt jelző lo-
gót, valamint részese lehet annak az eu-
rópai hálózatnak, amely ennek kommu-
nikációjáról gondoskodik. Az elismerés
odaítélésének szempontjai között szere-
pelt a művészi elkötelezettség, a helyi
közösségekre gyakorolt pozitív hatás és
a fesztivál nemzetközi jelenléte, európai
üzenete is. 

Köszönjük az EFFE-nek, köszönjük
Győrnek, köszönjük a közönségnek, kö-
szönjük az elmúlt tíz év csodálatos fellé-
pőinek és közreműködőinek és végül, de
nem utolsósorban a házigazda gyüleke-
zeteknek és a stábnak, akik tíz éve együtt
dolgoznak azon, hogy ez a fesztivál min-
dig ugyanolyan kiemelkedő színvonalú,
és évről évre ismertebb legyen – írják
közleményükben a fesztivál szervezői.

Zeneiskolai
felvételi
A Liszt Ferenc Zenei AMI  idén is
meghirdeti a 2015/2016-os tan-
évre felvételijét. A meghallgatás
helyszíne: Győr, Liszt Ferenc u. 6.
Időpontja: 2015. június 3., szerda:
10.00–11.30 és 15.00–18.00 órá-
ig és június 4., csütörtök: 15.00–
18.00 óráig. Magánének: június 3.,
szerda: 15.00–17.00 óráig. A je-
lentkezők az előképző évfolyam el-
végzése után eldönthetik, hogy az
alábbi hangszerek közül melyiken
szeretnének tanulni: zongora, he-
gedű, gordonka, gitár, furulya, fu-
vola, oboa, klarinét, szaxofon, fa-
gott, trombita, kürt, harsona, har-
monika, ütős hangszerek.     

A nyugdíjasokat, nagycsaládosokat
és mozgáskorlátozottakat tömörítő
szervezetek részére adták át az össze-
sen 205 darab bérletet…

„Ebben az évben a tavalyi kerethez
képest ötmillió forinttal tudott többet
fordítani az önkormányzat a fürdőbér-

letek megvásárlására, így 35 millió fo-
rintból 205 darab bérletet tudunk ki-
osztani tíz olyan szervezetnek, ame-
lyek révén valóban jó helyre kerül a tá-

Az elmúlt szezon hangos sikerei után,
újabb komoly zenékkel várja a Győri Fil-
harmonikus Zenekar közönségét. A tár-
sulat otthonául szolgáló Richter Terem-
ben a magyar és nemzetközi zenei élet
szereplői látogatnak el, hogy együtt ze-
néljenek városunk szimfonikus zenekará-
val. Itt lesz többek között Vásáry Tamás,
Kocsis Zoltán, Kobajasi Kenicsiró, de el-
látogat hozzánk a Budapesti Fesztiválze-
nekar, a Wiener Sänger knaben, testvér-
városunkból, Ingol stadtból a Georgi -
sches Kammerorchter. Az Audi Aréná-
ban tartott nagysikerű operagála után visz-
szatér városunkba José Cura, világhírű ar-
gentin tenor is, aki – Shakespeare halálnak
400. évfordulója alkalmából – G. Verdi:
Otello című operájának koncertszerű elő-
adását fogja vezényelni fiatal, neves nem-
zetközi sztárok közreműködésével.

A zenekar hűséges, régi bérletesei
2015. június 5-ig újíthatják meg bérletüket,

Gyermeknap 
Győr Megyei Jogú Város Román
Nemzetiségi Önkormányzata gyer-
meknapi rendezvényt tart a Püs-
pökerdőben, május 31-én délután
14 órai kezdettel. A rendezvény in-
gyenes, amelyre a Román Nemze-
tiségi Önkormányzat szeretettel
vár minden kedves érdeklődőt! 

Sétahajózás
Gyermeknapi zenés sétahajózás-
ra várják az érdeklődőket most
először a Holt-ágon, az Aranypart
II-n, vasárnap 12 és 19 óra között.
A Kalandor nevű hajón arcfestés
és mesemondó is várja a gyerkő-
cöket. Keressék a Kalandort az
Aranypart II-n!

„Komoly zenék” a Gyôri Filharmonikus Zenekar 2015/2016-os évadában

Új szlogen és újabb nagyszerû elôadások 
helyüket. Mindazok, akik ebben az évad-
ban szeretnének új nézőként csatlakozni a
Győri Filharmonikus Zenekar bérletesei-
hez, 2015. június 8-tól július 3-ig, illetve
augusztus 24-től válthatják meg bérletei-
ket. A bérletárusítás a nyár folyamán, július
6-tól augusztus 21-ig szünetel.

És most még nyerhet is! Mindazok,
akik július 3-ig megújítják bérletüket vagy
új bérletet vásárolnak, nyereményjátékon
vesznek részt, amelyen a szerencsés
nyertesek értékes ajándékokkal gazda-
godhatnak. A játékkal kapcsolatos továb-
bi információk a zenekar honlapján (www.
gyfz.hu) találhatók. 

Amennyiben bővebb információt szeret-
ne megtudni a zenekar következő évadának
előadásairól, az egyes bérletekről, látogas-
son el a www. gyfz.hu oldalra, vagy érdek-
lődjön az ingyenesen hívható 06-80/20-50-
15-ös telefonszámon.

(x)

Nemzetközi
elismerés 

Fürdôbérlet nyugdíjasoknak
az önkormányzat támogatásaként

mogatás, hiszen a győri idősek, moz-
gáskorlátozottak és nagycsaládosok
tudják majd igénybe venni pihenésre,
rekreációra, sportolásra” – fogalma-
zott Radnóti Ákos. 

Az alpolgármester a Rába Quelle-
bérleteket a Bezerédj Nyugdíjas Kó-
rus, a Camelot Mozgássérült Fiatalok
Győri Egyesülete, a Szent Anna Ott-
hon, a Nyugdíjasok Győri Érdekvédel-
mi Egyesülete, a Família Nagycsalá-
dosok Egyesülete, a Mozgáskorláto-
zottak Győr-Moson-Sopron Megyei
Egyesülete, az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény Idősek
Klubjai, a Győri Polgári Nyugdíjas Kör
Egyesület, az Arrabona Városi Nyug-
díjas Egyesület, valamint a Wass Al-
bert Irodalmi és Polgári Klub képvise-
lőinek adta át. 

„Az idősek számára ez egy nagy
adomány, hiszen sokan e nélkül nem
tudnának eljutni a fürdőbe, vagy a sát-
ras uszodába, pedig az egészségük
megőrzésében fontos szerepet játszik
ez a lehetőség” – mondta Bári Olga,
az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesü-
let vezetője, aki valamennyi kedvez-
ményezett nevében köszönetet mon-
dott az önkormányzatnak.
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Emlékünnepséggel, kiállítással és tanteremavatással emlékeztek a száz éve szüle-
tett dr. Göcsei Imre tudós-tanárra kedden, az Apáczai Karon. Dr. Szabó Péter dékán
köszöntőjében hangsúlyozta, kari és személyes kötődés is, amely az emlékünnepég
megszervezését létrehozta. A Kar Liszt Ferenc utca 17. szám alatti épületében volt
a főiskola jogelődje, a Zrínyi Ilona Gimnázium, ahol Göcsei tanár úr tanított. Szabó
Péter is tanult, többek között Göcsei tanár úrtól.  Tankönyvein, publikációin az évti-
zedek során földrajztanárok generációi nevelkedtek. A dékán hangsúlyozta, nem-
csak mint tanárt, hanem mint földrajztudóst is ünneplik, aki megkapta a földrajztu-
dományok kandidátusa címet, a Szigetköz geomorfológiai kutatásaiért.

Az első Győri Börze június 7-
én, vasárnap 9 órától nyitja ka-
puit a Duna Center 2600 négy-
zetméteres csarnokában. A
szervező az az Antikexpo Kft.,
amelyik tizenhetedik éve rende-
zi meg a Győri Régiségvásárt.

Németh István, a cég ügyve-
zető igazgatója szerint az embe -
reknek igényük van a találkozók-
ra, a tartalmas időtöltésre. Ezért
a régiségvásárok keretein túllép-
ve, szeretnének szélesebb rétege-
ket megszólítani a nagyszabású
rendezvénnyel, amelyre kiállítókat
és látogatókat egyaránt várnak.

Németh István azt hangsú-
lyozta, hogy többféle börze is
lesz a vásárnapon egy fedél alatt.
Egyrészt bemutatkozhatnak a
gyűjtők, legyen az régiség, nu-
mizmatika, filatélia, könyv, játék,
ásvány vagy óra. A különféle
gyűjtemények, többek között

Civil kurázsi
A muzsika szárnyán kalandozhattak a nagyvilág-
ban annak a jótékonysági koncertnek a résztvevői,
akik a győr-szabadhegyi Szent Anna-templom-
ban a kárpátaljaiak javára adakoztak. Az európai
borlovagokat Nógrád megyébe kísértük el. Az
idén már győri központtal és vezetővel működő
rend tagjai egy 100 fős kis faluban, Kozárdon tar-
tották tagavató ünnepségüket, hallgatták Csóka
Gáspár győri bencés atya miséjét. Győr adja eb-
ben az évben a Lions mozgalom országos vezető-
jét is. Dr. Solymosiné dr. Kiss Ilona kormányzó Bu-
dapestre hívta a jótékony szervezet tagjait meg-
ünnepelni, hogy végre saját otthonuk lett az orosz-
lánoknak, amit egy sajnálatosan korán elhunyt tár-
suk hagyott rájuk. Egy most megjelent könyv kap-
csán, amelynek Gégény István volt a tartalmi gaz-
dája, a Széchenyi-egyetem tudós nőivel találkoz-
hatnak a nézők a győri kereskedelmi és iparkama-
ra női vállalkozói klubjának meghívására. Szom-
bat este, majd vasárnap délelőtt a Győrplusz TV-
ben ismét jelentkezik a Civil kurázsi.

Továbbra is kedvezőek a megyében
a foglalkoztatási adatok, az év első
negyedévében több mint háromezer
új állás keletkezett – mondták el he-
tilapunknak Kara Ákos és Simon Ró-
bert Balázs győri országgyűlési kép-
viselők.

Győr-Moson-Sopron megye ver-
senyszférájában, a 2,8%-os növeke-
désnek köszönhetően, összességé-
ben 3730 fővel több munkavállaló állt
alkalmazásban, mint egy évvel koráb-
ban. Ugyanakkor a közszférában közel
3,7%-kal kevesebb volt a létszám,
mely 790 fős csökkenésnek felel meg. 

Az adatokból kiderül az is, hogy az
év első három hónapjában, Győr-Mo-
son-Sopron megyében átlagosan
több mint 159 ezer fő állt alkalmazás-
ban, mely az 1,9%-os bővülésnek kö-
szönhetően összességében közel 3
ezer új munkahelyet jelentett. 

A gazdasági növekedés a munka -
erőpiacra is pozitívan hatott, ezt jól
tükrözi, hogy a foglalkoztatottak szá-
mának bővüléséhez a versenyszféra
érdemben járult hozzá – hangsúlyozta
Kara Ákos és Simon Róbert Balázs.  

Kara Ákos elmondta, 2015 márciu-
sában a munkahelyvédelmi kedvez-
mények a versenyszférában közel 37
ezer megyei munkavállaló foglalkozta-
tásához nyújtottak segítséget, különö-
sen az 55 év felettiek és a szakképzet-
lenek élvezhették ennek előnyeit.

Mivel a program jó és hasznos, a
kormánypártok azt szeretnék, hogy a
munkahelyvédelem 2016-ban is foly-
tatódjon – mondta el a képviselő.

100 éve született
dr. Göcsei Imre földrajztudós

Több mint
háromezer új állás 
a megyében

Mindenkinek van egy álma
baglyok, gyűszűk, rádiók és ja-
pán képek gyűjteménye.

Másrészt lesz ötletbörze, ide
az újítókat, a technikai érdekes-
ségeket, a kézműves alkotásokat
várják, de számítanak az egész-
séges életmódhoz, a táplálkozás-
hoz kapcsolódó tippekre is. A
modell- és makettbörze kínálata
a vasúttól a drónokig terjed.

A kortárs művészek kiállítá-
sa a győri és a Győr környéki al-
kotóknak kínál bemutatkozási
lehetőséget, többek mellett lát-
hatjuk Csermák Zsuzska, Dubi
Árpád, Farkas Zsuzsa, Farkas
Vajk, Kurcsis László, Németh
Hajnal Aurora, Papp-Farkas
Éva, Papp Norbert, Szabadvári
Attila, Szabó Gergely és Szarka
Fedor Guido alkotásait.

Németh István a programok
sorában említette, lesz kerekasz-
tal-beszélgetés politikus, művész,
mecénás és médiaszakember kö-
zött. Valamint izgalmasnak ígérke-
zik az az árverés is, ahol száz fo-
rinttól indul a tárgyak licitje.

A gyerekeket, családokat játé-
kok vására és csereberéje fogad-
ja. Fél áron vásárolhatják meg be-
lépőjüket, akik jó állapotú játékot
visznek magukkal, amit felajánla-
nak a Győri Anya-, Csecsemő-
és Gyermekotthon számára.

Változtassa meg sorsát 21 nap alatt, Nagy Judit
spirituális tanácsadó, mester hipnotizőr és pártera -
peuta, a Szeretet Központ vezetője segít ebben! Tele-
fonszám: 06-70/850-9352.
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PROGRAMOK  FIATALOK

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

Kamarai tagoknak ajánljuk

Várják Önöket is a „Kamara által
ajánlott vállalkozás”-ok sorába

A megyei kereskedelmi és iparkamara győri térségi
elnöksége hívja a kamarai tagokat, ismerjék meg a
minősítési eljárást, méressék meg magukat és meg-
érdemelten nyerjék el ezt az üzleti presztízst növelő,
megtisztelő címet!

Szakma Sztárok élményei

Kiválóan szerepeltek megyénk tanulói az idei orszá-
gos szakmai versenyeken a budapesti Szakma Sztár
Fesztivál keretében. A megyei kereskedelmi és ipar-
kamara 11 busznyi pályaválasztás előtt álló kisdiák-
nak is megszervezte a látogatást, az izgalmas és lát-
ványos eseményre. A versenyzők élménybeszámolói,
képgaléria a www.gymskik.hu/szakkepzes olda-
lon találhatók.

Lapzártáig hivatalos bejelentés nem érkezett, de ál-
lítólag jó esély van arra, hogy a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem mosonmagyaróvári kara a győri Szé-
chenyi István Egyetemhez csatlakozzék. A hírt azon-
ban eddig hivatalosan senki nem erősítette meg,
úgy tudjuk, hogy a kancellárok soron következő
megbeszélésén jelentik be.

Korábban írtunk róla, hogy a Nyugat-magyaror-
szági Egyetemet a szombathelyi Savaria Egyetemi
Központ is otthagyná, s ebben a törekvésében Hen-
de Csaba honvédelmi miniszter, helyi országgyűlési
képviselő is támogatja őket. A győri Apáczai Karnak
nincsenek ilyen szándékai. 

szerző: papp zsolt
fotó: győrplusz

Tizenkilenc magyarországi
és öt határon túli helyszí-
nen találkoztak egymással
a fiatalok és a döntéshozók,
annak érdekében, hogy az
ifjúságpolitika valóban a
célcsoportot érintő kérdé-
sekre fókuszáljon.

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által indított „Rólad
szól” elnevezésű roadshow az
utolsó állomásként érkezett
Győrbe, ahol a Városháza dísz-
termében gyűltek össze a fiata-
lok, hogy hangot adjanak véle-
ményüknek a legkülönbözőbb
témákban a minisztérium kép-
viselői felé.

„Ezen a fórumon a fiatalok
valóban nyíltan beszélhetnek
problémáikról, ami azt mutatja,
hogy a kormányzat számára
fontos az ifjabb generáció véle-
ménye is” – fogalmazott kö-
szöntőjében Radnóti Ákos al-
polgármester, aki hangsúlyozta,
a győri önkormányzat is hason-
lóképp gondolkozik az ifjúsági
ügyekről, ezért segíti például a
Városi Diák Fórum munkáját is.
A szervezet célja, hogy a győri
középiskolás fiatalokkal egy ak-
tív közösséget hozzanak létre,
segítsék társaikat, és hasznos
alternatívát kínáljanak a szabad
idejük eltöltésére is. A VDF az
önkormányzat irányába is hasz-
nos visszajelzéseket tud adni a
diákságot foglalkoztató kérdé-
sekről, ami elősegíti a kétirányú
kommunikációt. Az alpolgár-
mester a diákságnak szervezett
programok közül kiemelte a 24
órás vetélkedőt, amely talán a
legnépszerűbb középiskolások-

A Széchenyi-egyetemé lesz az agrárkar?
Az ugyancsak a soproni intézményhez tartozó

mosonmagyaróvári agrárkar tanácsa egyhangúlag
döntött arról, hogy a győri Széchenyi István Egye-
temhez akar csatlakozni. Kedvezőtlennek érzékelik
ugyanis anyagi lehetőségeiket, nem látják törekvé-
seik pénzügyi fedezetét.

A Széchenyi-egyetem, értesüléseink szerint, szívesen
fogadná be az agrárképzést, de erről hivatalos nyilatko-
zatot nem adtak ki. Palkovics László államtitkár legutóbb
egyik nyilatkozatában érintette az agrárképzést. Azt
mondta: újra lesz osztatlan képzés az agrár-felsőoktatás-
ban. A mosonmagyaróvári kar ügyét azonban semmi-
lyen módon, semmilyen összefüggésben nem érintette.

„Rólad szól”: párbeszéd a fiatalokért
nak szóló program a városban,
és amelyet május 30–31-én
rendeznek a Magvassy-sport-
csarnokban.

Hollik István minisztériumi
főtanácsadó a beszélgetés ele-
jén biztatta a résztvevőket, bát-
ran mondják el a véleményüket,
hiszen a szavuk valóban számít

az ifjúságpolitika további alakí-
tásában. A fórum levezetésé-
nek érdekessége, hogy a fiata-
lok egy mobil applikáció segít-
ségével szavazhattak a feltett
kérdésekre, amelynek összeg-
zése rögtön láthatóvá vált, meg-
szabva ezzel a beszélgetés to-
vábbi irányát. Az első kérdés a
biztonságos szórakozásra, a
biztonságos szórakozóhelyekre
vonatkozott. A kérdéssel egyéb-
ként városunk is kiemelten fog-

lalkozik, többek között a parti-
segély-szolgáltatás révén,
amelyben önkéntes segítők a
szórakozóhelyeken állnak a fia-
talok rendelkezésére. A témák
persze szerteágazóak voltak,
érintve az oktatást, a családot,
a fiatalokra leselkedő különbö-
ző veszélyeket.

„A rendezvényre azért tartot-
tam különösen is fontosnak el-
jönni, mert örömtelinek tartom,
hogy kíváncsiak a véleményünk-
re” – fogalmazott a Győr+-nak
Berki Bálint, a Baross-iskola 12.
évfolyamos tanulója, a VDF tagja.
Mint mondta, a Városi Diák Fó-
rum is arra törekszik, hogy a fia-
taloknak minél több lehetőséget
biztosítson, és szerencsére eb-
ben az önkormányzatban jó part-
nerre találtak. 
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Múlt péntek, délelőtt tizenegy óra,
győri Belváros. Már a harmadik
kört teszem meg az autómmal, se-
hol egy jottányi parkolóhely. Talán
a péntek, talán a pünkösd-elő,
vagy mindig ez van, a Belvárosban
művészet parkolóhelyet találni.
Leállok a színház előtt, talán lesz
egy szabad hely. Negyed óra, sem-
mi. Húsz perc, semmi. Kezembe
veszem a Győr+ hetilap legfrissebb
számát. Az olvasás jó unaloműző
parkolóra várva. Benne kollégám
cikke, amelyben arról tudósít,
hogy a belvárosi kereskedők par-
kolóházat építenének az Ifiház he-
lyén. Sok aláírást gyűjtöttek ennek
érdekében, politikamentes dön-
tést szeretnének, mert ha parkoló-
hely híján a vásárlók nem tudnak
megállni, felkopik az álluk.
Én meg tudok állni, csak parkol-
ni nem tudok. A huszonötödik
perc végén úrvezetőből belváro-
si kereskedővé változom és lelke-
sen támogatom az ötletüket. Iga-
zuk van, ha nem tudunk parkol-
ni, az lehetetlen helyzet.
Lehetetlen a városlakónak, aki
belvárosi ügyintézésre kénysze-
rül. Lehetetlen a turistáknak, akik
autóval érkeznek, csak éppen
nem találnak parkolót. Leállhat-
nánk persze a város szélén, s be-
gyalogolhatnánk a Belvárosig, az
autós nép azonban úgy van szoci-
alizálva, hogy ott szeret kiszállni,
ahol éppen dolga van. 
Münchenben, Bécsben aligha len-
ne kérdéses, hogy egy ilyen típusú
épület helyén, mint az Ifiház, par-
kolót építsenek, a jövőre gondolja-
nak, a Belvárost élénkítsék, az ide-
utazók kényelmét megkönnyít-
sék. Mi persze nem vagyunk Bécs,
nem vagyunk München, rögtön
szerveződött egy másik tábor,
amely az Ifiházat akarja megmen-
teni. Érveiket értem, ha meg nem
is értem. Személyes véleményem
szerint az Ifiház a múlt, a tervezett
parkolóház a jövő. Hogy a múlt és
a jövő összecsapásából mi kerül ki
győztesen, majd az idő eldönti.
Mindenesetre, ha a Belvárosba
szólít a kötelesség, biztos, ami
biztos alapon, újság nélkül nem
indulok el. Unaloműzésre, par-
kolóra várva hasznos lehet, ha
van nálam olvasnivaló.

Koloszár Tamás

Parkolóra várva

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter + látványkép

Ismét Győr a Kerékpárosbarát
Település verseny abszolút
győztese. A fejlesztéseket látva
ez nem meglepetés, a kerékpár -
út-hálózat bővítése után az idén
a közösségi kerékpárkölcsönző
rendszer is kiépül.

„Az elmúlt években számos olyan fejlesz-
tést valósítottunk meg, amely a kerékpá-
ros közlekedés színvonalát javítja. Az új
beruházásaink esetében kivétel nélkül fi-
gyelembe vesszük a biciklis szemponto-
kat, nincs olyan új út vagy kereszteződés,
ahol a kerékpárosok közlekedését ne he-
lyeznénk előtérbe” – fogalmazott la-
punknak Borkai Zsolt. A polgármester
kiemelte, Győr nem csak a turizmus, de
az itt élők jobb közlekedési lehetőségei
miatt is kiemelten kezeli ezt a kérdést.
„Az elmúlt évben egy nagyszabású köz-
vélemény-kutatás zajlott városunkban,
amelynek során a győriek az egyik leg-
fontosabb és legelőremutatóbb fejlesz-
tési területnek nevezték azokat a beru-
házásokat, amelyek a városban a két ke-
réken közlekedők érdekében történtek.
Éppen ezért törekszünk arra, hogy a jö-
vőben is folytatódjon a kerékpáros inf-
rastruktúra fejlesztése. A „Kerékpáros-
barát Település” cím ismételt elnyeré-
se egy jó visszajelzés számunkra ar-
ról, hogy mások is érzékelik és érté-
kelik törekvéseinket.”

„Az elmúlt években olyan infrastruk-
turális fejlesztéseket sikerült megvalósí-
tanunk, mint a Jedlik híd és a hozzá kap-
csolódó úthálózat vagy az Új Bácsai út
kerékpárútjainak kiépítése, de a 2017-
es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz
kapcsolódó beruházások esetében is
maximálisan törekszünk a kerékpárosok
kiszolgálására” – mondta el lapunknak
Polgári István, a polgármesteri hivatal
stratégiai csoportvezetője. Hozzátette, a
város igyekezett az európai uniós forrá-
sokat is hatékonyan kihasználni, ennek
köszönhetően mintegy hat kilométerrel
bővülhetett a város belterületi bicikliút-
hálózata, megvalósulhatott a Győr–Ab-
da kerékpárút, és megkezdődött a Győr
Bike rendszer kiépítése is.

„A közösségi kerékpárkölcsönző
rendszer Európa számos nagyvárosá-
ban bizonyította létjogosultságát. A fővá-
rosban „Bubi” néven ismert modell, vá-
rosunkban a „Győr Bike” névre hallgat
majd. A rendszer kiépítése már elkezdő-
dött, a nyár folyamán tesztüzemben már
találkozhatunk a járművekkel, ősszel pe-
dig élesben is indul majd a szolgáltatás.”
A csoportvezető a projekttel kapcsolat-
ban kifejtette, a város forgalmas pontjain,
mint az egyetem, a kórház, a vasútállo-
más, a buszpályaudvar vagy a Belváros
több területe, összesen 23 kölcsönző ál-
lomás létesül 256 kerékpár-dokkolóval,

ahol 180 közcélú kerékpárt vehe-
tünk igénybe (ezt a számot

egyébként öt éven
belül 215-re bővítik
majd – a szerk.).  Az

éjjel-nappal igénybe
vehető szolgáltatást alkal-

milag és rendszeresen is
használhatjuk majd isko-

lába, munkába
j á r á s r a ,

ü g y e t

intézni, de turisztikai céllal is, például a
város nevezetességeit megtekinteni. A
Győr Bike üzemeltetését egyébként öt
évre a Cycleme Kft. és a Neuzer Kft. által
alkotott konzorcium nyerte el. A rendszer
kialakítása száz százalékban uniós for-
rásból, mintegy bruttó 125 millió forint-
ból valósul meg.

Győr a fizikai fejlesztések mellett a
szemléletformálásra is nagy hang-
súlyt fektet, ezért hajtotta végre az el-
múlt években a szolgálati kerékpár
vagy a „Közlekedj tudatosan!” progra-
mot, ezért szervezi rendszeresen a
bringás reggeliket, és ezért vesz részt
immár 12 éve a civilekkel szoros
együttműködésben az Európai mobi-
litási hét és autómentes nap program-
sorozatban, számos izgalmas, a bicik-
liseket megmozgató eseménnyel.

A város a 2009-ben megalkotott ke-
rékpáros koncepció alapján hajtja végre
fejlesztéseit, amelynek felülvizsgálata az
idén esedékes. Ennek érdekében töb-
bek között nagyszabású forgalomszám-
lálást is tartanak a város 52 helyszínén.
Győr bicikliutakon történő megközelíté-
se sokszor jelent problémát, itt azonban
a városnak kisebb a mozgástere, hiszen
nem önkormányzati utakról van szó. Ez-
zel együtt az önkormányzat folyamato-
san keresi az együttműködési, pályázati
lehetőségeket, hogy a városba vezető vo-
nalak kerékpárútjai is folyamatosan fej-
lődjenek. Lapunk megtudta, hogy a kö-
vetkező öt év fejlesztési tervei között sze-
repelnek olyan térségi kerékpárutak fej-
lesztései, mint a Győr–Pannonhalma
vagy a Győr–Gönyű útvonal kiépítése, az
Eurovelo 6 városon belüli nyomvonalá-
nak megfelelő színvonalú továbbépítése,
a kerékpáros szolgáltatások fejlesztése,
valamint a meglévő kerékpáros infrast-
ruktúra folyamatos felújítása és a hama-
rosan megvalósuló Győr Bike rendszer
igény szerinti bővítése.  Mindezen túl
Győr folytatni kívánja a mára népszerűvé
vált kerékpáros programok megrendezé-
sét, a kerékpáros közösség erősítését, a
kulturált kerékpározás mint közlekedési
alternatíva támogatása érdekében. 

Gyôr Bike: A kétkerekû város
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A napokban ünnepli fennállásá-
nak 20. évfordulóját a Jószív Ön-
segélyező Pénztár. A jelenleg
4000 aktív taggal rendelkező
egyesülés vezetője, dr. Ladocsy
Géza adott lapunknak interjút,
amelyben elmondta, ma már
egyre többen ismerik fel, és ér-
zik úgy, hogy érdemes előrelá-
tóan intézkedni a végtisztesség
formájáról, mentesítve a hozzá-
tartozókat a majdani szervezési
és anyagi terhek alól. 

A Jószív Temetkezési Kft. a 19. szá-
zad második felében gyakorlatilag
előtakarékossági pénztárként in-
dult, aztán az államosítások idején
megszűnt. Miért érezték úgy 1995-
ben, hogy újraindítják?

Az egykori pénztár Győr-Sopron
megyében működött, a levéltári ada-
tok szerint az államosítás előtt mint -
egy 65 ezer tagja volt. A jogutódja az
Állami Biztosító lett, tehát gyakorlati-
lag ezt a fajta előtakarékosságot biz-
tosításként kezelték tovább. Aztán
amikor az önsegélyező pénztárakról
szóló törvény a rendszerváltás után
megjelent, az elsők között próbálkoz-
tunk azzal, hogy a térségünkben nagy
hagyományokkal rendelkező pénztá-
rat újraszervezzük. 

Az önsegélyező törvény három pénz-
tártípust határozott meg: a nyugdíj-, az
egészség- és az önsegélyező pénztárat.
A miénk az utóbbiba tartozik. Egy ilyen
egyesülés alapításához tíz magánsze-
mély és hárommillió forint kellett, ám
húsz évvel ezelőtt ezt a pénzt nem volt
olyan egyszerű előteremteni. A pénztár
felfutását pedig később az nehezítette,
hogy az előbb említett első két típussal
szemben, nem áll ott az egyén mögött
a munkáltató, aki mondjuk, kifizeti a
szükséges havi összeget, hiszen itt az
esetek többségében a tagok nyugdíja-

Egyre népszerûbb a temetésre való
elôtakarékosság

Interjú dr. Ladocsy Gézával, a Jószív Önsegélyezô Pénztár
igazgatótanácsának elnökével

sok. Nem csoda, mivel a pénztár kifeje-
zetten a temetkezésre történő előtaka-
rékosságra alapozza a tevékenységét.
Sok egyedülálló ember a tagunk, köz-
tük szép számmal vannak, akik szociális
otthonokban élnek, és így készülnek
föl arra, hogy minden rendben le-
gyen az utolsó útjukon. Fontos
kihangsúlyozni, hogy az
önsegélyező pénztár a
pénztártagok tulajdo-
na, és hogy ezt a
pénzt másra fordítani
nem lehet. 

Ez a három cég egyébként 20 százalék
kedvezményt is ad a pénztár tagjainak
a temetési számlából.

Ez a havi 600 forintos minimum
tagdíj így első hallásra meglehető-
sen kevésnek tűnik.

Az alapszabályban csak a minimum
tagdíjat kell meghatározni, ez a 600 fo-
rint, de ennél lehet a tagdíj magasabb is,
sőt vannak egészen nagy összegű befi-
zetések is. Ha pedig valakinek a számlá-
ján akkora összeg gyűlik össze, hogy az
elég egy temetés költségére, akkor mi
hívjuk fel, hogy ne fizessen tovább, ha-
nem szüneteltesse a tagdíjfizetést.
Egyébként, ha utánaszámol, akkor lát-
hatja, hogy bár a 600 forintos havi tagdíj
nem egy takarékossági tényező, mégis
10 év alatt 115 ezer forintot, 20 év alatt
pedig 250 ezer forintot jelent. Ha tehát
valaki úgy határoz, hogy hamvasztásos
temetést szeretne, akkor 190 ezer forin-
tos egyéni számlánál már felhívjuk a fi-
gyelmét, hogy tovább ne fizessen, ha pe-
dig hagyományos temetést akar, akkor
280-300 ezer forintnál javasoljuk a meg-
állást. A számlán lévő összeget csak a te-
metésre, illetve az azzal összefüggő költ-
ségekre lehet fordítani, például koszorú-
ra, síremlék készítésére, a szertartás költ-
ségeire, kórházi hűtés-öltöztetés költsé-
geire, gyászruhára, azaz minden olyan
dologra, ami a halállal összefügg. A pénz-
tár mindent csak számlára fizet ki. Ha pe-
dig véletlenül marad pénz a számlán, ak-
kor elszámolunk vele, és az örökösök az
örökösödés szabályai szerint megkapják
azt. Ha a számlán a szükségesnél keve-

sebb pénz van a haláleset bekövetkezte-
kor, akkor a hozzátartozóknak kell a kü-
lönbözetet kifizetni, de a korábban emlí-
tett 20 százalék kedvezmény ez esetben
is jár a Jószív Temetkezési Kft.-nél. 

Hány tagjuk van, és hogyan oszlik
meg koruk szerint a tagok aránya?

Ez alatt a 20 év alatt mintegy 6400
ember lépett be a pénztárba, a jelenlegi
aktív létszám közel 4000 fő. Lassan, de
egyenletesen fejlődik a pénztár, és rend-
kívül odafigyel rá az állami felügyelet is.
A pénztár vagyona megközelíti az 500
millió forintot, ez az egyéni számlákon
oszlik el, a működési alapban pedig 24
millió forint van. A Jószív Pénztár pénze
a megalakulása óta folyamatosan a leg-
nagyobb biztonságot jelentő, kedvező
kamatozású állampapírban van, ennek
köszönhetően pedig hozamot is jóvá tu-
dunk írni a számlákon. 

A tagok nagy része 60 év feletti,
azaz már nyugdíjas, ez érthető, de a fi-
atalabb korosztálynak jó tudni, hogy
akinek kereső foglalkozása van, az az
adójából leírhatja a befizetett tagdíj
20 százalékát. Ehhez kapcsolódó szin-
tén lényeges információ, hogy nem
szükséges a pénztártagnak egyben a
szolgáltatási kedvezményezettnek is
lennie, azaz nem feltétlenül szüksé-
ges, hogy valaki a saját temetésére ta-
karékoskodjon, hanem lehet a kedvez-
ményezett például a nagyszülő is.
Ilyen esetben, ha marad pénz az egyé-
ni számlán, akkor az nem szűnik meg,
hanem a tagnak lehetősége van
újabb kedvezményezettet megjelölni. 

Mi most nyíltan beszélgetünk az
utolsó útra való felkészülésről, de
azért ez egy kényes téma, amit az
ember inkább kerül.

Igen, nekem is az a tapasztala-
tom, hogy a halál és a temetkezés
sajnos még mindig tabu témának
számít: az emberek nem beszélnek
róla és nem foglalkoznak vele szíve-
sen. Pedig egy ember halála fontos
állomás, mely az egész családot
érinti, és legalább annyi előkészület-
tel jár, mint egy új élet születése.
Azért ezt ma már egyre többen is-

merik fel, és
érzik úgy,
hogy érde-
mes előrelá-
tóan intéz-
kedni a vég-
t i sz t e ss é g
formájáról,
mentesítve
a hozzátar-

tozókat a majdani szervezési és
anyagi terhek alól. 

Ki léphet be a pénztárba?
A pénztár tagja lehet minden 16.

életévét betöltött magyar állampolgár,
aki elfogadja a pénztár alapszabályát,
azaz fizeti a tagdíjat, amely jelenleg mi-
nimum havi 600 forint. A belépésnek
felső korhatára vagy egészségügyi fel-
tétele nincs. Meg kell még jegyeznem
azt is, hogy a szervezet működési költ-
ségét támogatóként három temetkezé-
si vállalat állja, a győri Jószív, a moson-
magyaróvári Anubisz és a soproni Írisz.

A belépésnek felsô
korhatára vagy egészségügyi
feltétele nincs.
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• Külföldi nyelvtanfolyamok, nyári táborok anyanyelvi
környezetben (Anglia, Ausztria, Spanyolország)

• Junior (12–17 éves korosztály) 
felnôtt nyelvtanfolyamok (18 év felett)

• Délelôtti nyelvtanfolyamok anyanyelvû tanárokkal
• Délutáni szabadidôs programok, kirándulások
• Elhelyezés családoknál félpanzióval 

vagy apartmanokban önellátással

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Boldog Apor Vilmos halálának 70. év-
fordulója alkalmából püspöki szentmi-
sével és a megújult Apor-kiállítás
megnyitásával tisztelgett a Győri Egy-
házmegye és a város a vértanú püs-
pök emléke előtt.

A győri székesegyházban a múlt
szombaton dr. Pápai Lajos megyés püs-
pök mondott szentmisét, a szónok Kiss-
Rigó László szeged-csanádi megyés
püspök volt. A misét követően a győri
Prohászka-iskola és a székesegyház
egyesített gyermekkórusának tolmá-
csolásában felhangzott az ősi székely
himnusz, majd Bede-Fazekas Csaba
színművész Mécs László: A vértanú
püspök című versét mondta el. 

Marics István győri városplébános
Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét
olvasta fel. „Mind élete, mind halála ma-
ga volt a hitvallás arról, hogy mi a ke-
reszténység. Az ő példamutató élete,
csakúgy, mint a többi keresztény vérta-
nú élete, bevilágítja az egyháztörténe-
tet, és egyúttal más régióba emeli ha-
zánk történelmének azt a vérvesztes
korszakát… Az olyan keresztény ember,
az olyan főpap, mint Apor Vilmos volt,
aki egyházának és hazájának áldozta
életét, példa a mai és a jövő nemzedé-
kek számára is” – állt többek között Or-
bán Viktor levelében.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának államtitkára fel-
idézte az erdélyi nemesi Apor család
érdemeit, a közösségért tett szolgála-
taikat, hogy életük miként forrt össze
a haza sorsával. Az államtitkár beszélt
arról, keresztény gyökerek nélkül, hit
nélkül Apor Vilmos nem lett volna az,
aki. Önfeláldozása a földi életen túl-
mutató hit cselekedete, melyet a ke-

Boldog Apor Vilmos ünnepe
reszténység adott meg neki. A szónok
hangsúlyozta, ezért van szüksége ma
is Európában minden embernek a ke-
resztény hitre, mert ez a hit adhat kö-
zösséget Európa összes nemzetének. 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
köszöntőjében elmondta, Győr büszke
díszpolgárára, aki az elnyomottak és ül-
dözöttek segítője volt. Két szobra is áll
városunkban és egy iskolaközpont viseli
nevét. Az alpolgármester kiemelte Apor
szociális érzékenységét is. Azt a tevé-
kenységét, ami ma is követendő példát
jelent. Boldog Apor Vilmos püspök
olyan példakép, aki kiállta az idők próbá-
ját. Hívőként az ő életéből megtanulhat-
juk, érdemes úgy élni, hogy nem ria-
dunk vissza az áldozatoktól, kiállunk az
igazságért – hangsúlyozta beszédében
Dr. Somogyi Tivadar.

Simon Róbert Balázs országgyűlé-
si képviselő a megújult Apor-kiállítás-
ról beszélt. A 2004 óta létező tárlat,
Apor vértanúságának eredeti helyszí-
nén, a püspök életét, vértanúságát és
boldoggá avatását mutatja be.

A Püspökvár tornya alatti labirintu s -
szerű pincehelyiségekbe több száz me-
nekültet fogadott be a 2. világháború
legnehezebb időszakában Apor Vilmos.
A püspököt részeg orosz katonák lőtték
le 1945-ben, húsvét nagypéntekén, ami-
kor a pincékben elrejtőzött fiatal lányo-
kat, asszonyokat megvédte az erősza-
koskodó fegyveres betolakodóktól.

A kiállítás nemcsak Apor Vilmos ko-
rát, gazdag életművét, a személyiségé-
hez kapcsolódó legendás történeteket
idézi fel, nemcsak vértanúságának rész-
leteit ismerhetjük meg, de a pince bolt-
íves tereit bejárva, átélhetjük ezeknek a
sötét időknek a nyomasztó légkörét is.
Az új kiállítás a történelmi, tárgyi hiteles-
ség mellett nagy hangsúlyt fektet a lelki-
ségre – hangsúlyozta a politikus.
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„Múlttal a jövőért” ez a címe annak a
napokban lezáruló projektnek, amely-
ben a Rábcatorok kistérség 18 telepü-
lése többek között leltárba vette és
rendszerezte természeti és épített ér-
tékeit, programokat szervezett kulturá-
lis örökségének továbbörökítésére és
erősítette az együttműködést a helyi
termékeket előállítók körében. Abda,
Bezi, Börcs, Cakóháza, Enese, Fehértó,
Győrsövényház, Ikrény, Koroncó, Kóny,
Kunsziget, Lébény, Markotabödöge,
Mecsér, Öttevény, Rábapatona, Rábca-
kapi és Tárnokréti kapcsolata egyéb-
ként nem új keletű, hiszen a projekt
kezdete előtt egy évvel, 2013-ban ha-
sonló célokkal alapították meg a Ráb-
catorok Regionális Partnerséget. 

Kovács István, a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat elnökségi tagja a pro-
jekttel kapcsolatban lapunknak el-
mondta, talán nem sokan tudják, hogy
Győrtől néhány kilométerre is renge-
teg értéket találunk, amelyekre lehet a
helyi gazdaság és turizmus fejleszté-
sét alapozni. Az elmúlt egy évben erre

Helyi értékek a Rábcatorok
kistérségi együttmûködés
középpontjában

hívták fel a településeken élő közössé-
gek figyelmét. Kiemelte, a projekt ke-
retein belül kiadványokat adtak ki a tér-
ség épített, természeti és szellemi kul-
turális értékeiről. Megtervezték a part-
nerség arculatát és elkészíttettek egy
térségi honlapot. Leforgattak egy 40
perces filmet, amelyhez interaktív
DVD-k legyártása is kapcsolódik. Té-
mautat alakítottak ki a térségben, aho-
va 19 információs táblát helyeztek ki,
a túrázók számára táblánként felada-
tokkal, pecsételőhelyekkel. Műhelyta-
lálkozókat és képzéseket szerveztek a
térség helyi termék előállítói számára.
Tíz településen olyan információs ter-
minálokat hoztak létre, ahol a helyi ter-
melők termékeiket árusíthatják. Emel-
lett a fiatalokat is igyekeztek megszó-
lítani egy több fordulós vetélkedővel.

Az utófinanszírozású, több mint 50
millió forint támogatással megvalósuló
projekt az Európai Mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alap társfinanszírozásá-
ban, a LEADER térségek közötti együtt-
működés keretében valósult meg. 

Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Papp Károly országos rendőrfő-
kapitány indoklás nélkül visszavonta Horváth Csaba rendőr ezredes,
a Győri Rendőrkapitányság vezetőjének vezetői megbízását 2015. má-
jus 31-i hatállyal. Az országos rendőrfőkapitány a Győri Rendőrkapi-
tányság vezetésével – 2015. június 1-jei hatállyal – Váczi Attila rendőr
alezredest bízta meg – olvasható a rendőrség hivatalos honlapján.

Visszavonták a gyôri rendôrkapitány megbízását

szerző: papp zsolt

A városi pedagógusnapon ad-
ták át a Győr Oktatásügyéért és
a Győr Sportjáért díjakat.

„Régi hagyomány, hogy Győr városa
pedagógusnapon köszönti az oktatási
ágazatban dolgozókat. Az idén sem le-
het ez másként, még akkor sem, ha ma
már nem az önkormányzat az iskolák
fenntartója. Bár sok minden változott,
egy dolog biztosan nem. Mi a jövőben
is számítunk Önökre abban a felelős-
ségteljes küldetésben, hogy fiataljaink-
ból életcéllal rendelkező, a világra nyi-
tott, értelmes és tettre kész embereket
neveljenek” – fogalmazott köszöntőjé-
ben dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter. „Útravalóul azt kérném Önöktől,
hogy továbbra is ajándékozzák meg a
gyermekeket ismerettel, tudással, em-

Pedagógusainkat köszöntöttük
berséggel, jó példával. Mutassák meg
az utat, amely a kitartáshoz, a szorga-
lomhoz, a becsületességhez vezet.” 

Az ünnepségen Győr Oktatásügyé-
ért díjat vehetett át Görögné Horacsek
Melitta, a Baross Gábor Közgazdasági
és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola
igazgatója, Leszkovich György, a Pálffy
Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola
igazgatója, valamint Korsós Jánosné,
a Ménfőcsanaki Óvoda vezetője. Győr
Sportjáért díjban részesült Hollósi
László atlétikaedző és Róth Kálmán
testnevelő tanár, kézilabda-szakedző.
A Révai Miklós Gimnáziumban végzett
több évtizedes kiváló oktató-nevelő
munkája elismeréseként a Győri Város-
háza Ezüst Emlékérmében részesült
Varga Lászlóné. A rendezvény végén a
kiemelkedő munkát végző pedagógu-
sok munkáját jutalmak átadásával is-
merték el. 
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szerző: koloszár tamás
fotó: audi

Vannak olyan tanulmányok,
amelyek azt prognosztizálják,
hogy 2035-ben az autók 85 szá-
zalékában még belső égésű mo-
tor lesz – nyilatkozta Stefan
Knirsch, az Audi AG meghajtás-
technikáért felelős vezetője is.
Az ingolstadti szakember arra a
kérdésünkre reagált, hogyan áll
most éppen az elektromos au-
tók kontra benzines és dízeles
motorok kérdése. 

Az Audi motorfejlesztő központ bő-
vítésének avatásán készül ez az in-
terjú önnel. Mi magyarok egy kicsit
telhetetlenek vagyunk, s mindig a
következő lépésre vagyunk kíváncsi-
ak. Milyen perspektívákat lát a mo-
torfejlesztésben a győri Audi Hun-
garia Motor Kft.-nél?

A bővítés után a győri Audinál mű-
ködik az Audi konszernen belül a har-
madik legnagyobb hajtásláncfejlesztő
központ, 209 emberrel. Másként fo-
galmazva, az Audin belül a hajtáslánc-
fejlesztés tíz százaléka immár a győri
gyárhoz köthető. Kezdetben a sorozat-
gyártás-követéssel kezdődött a mo-
torfejlesztő központ munkája, manap-

szerző: koloszár tamás
fotó: shell eco-marathon

Május 21. és 24. között Rotter-
damban rendezték meg a
Shell Eco-marathon Europe
versenyt, amelyen a győri
Széchenyi István Egyetem
SZEnergy csapata nagysze-
rűen szerepelt, egyedi terve-
zésű elektromos autójukkal
bronzérmet szereztek.

Az egyetlen, úgynevezett városi
koncepció kategóriában verseny-
ző magyar különítmény, a győri
Széchenyi István Egyetem SZE-
nergy csapata 195 kilométert tett
meg, ezzel bronzérmet szerzett
elektromos hajtású autójával.

„Idén a dobogó volt a cél, mivel
tavaly a 4. helyen végeztünk, és na-
gyon jó, hogy ez sikerült. Főleg,
hogy az időjárás sok bosszúságot
okozott nekünk a héten. Az utolsó
napra azonban kedvezően válto-
zott a szél, a nap is kisütött, és a be-

A gyôri Audi készen áll a jövô technológiáira

Még sokáig a benzin és a dízel lesz a nyerô
ság azonban már földgázüzemű mo-
torok fejlesztésével is foglalkoznak a
győri kollégák. Olyan kompetencia-
központot is létrehoztunk, ahol a súr-
lódást és az akusztikát is vizsgálják a
szakembereink. Nagyon komoly kapa-
citással rendelkezünk a motorok szi-

mulációjának a területén. Amikor ez
az interjú készül, éppen a fékpadállo-
mány bővült jelentősen. Ezzel már vá-
laszoltam is a kérdésére, a jövőben is
jelentősen bővíteni fogják az erőforrá-
sokat és az infrastruktúrát. 

Manapság egyre több szó esik az
elektromos hajtásról. Győrben ezzel
is foglalkoznak?

Természetesen a jövő technológiá-
ival is foglalkoznak a győri motorfej-
lesztő központunkban, e téren is folya-
matosan bővítjük kompetenciáinkat.

Törvényszerű, hogy a világ legna-
gyobb motorgyárának számító Audi
Hungaria Motor Kft.-nél a motorfej-
lesztés is erős legyen?

A konszernen belül ez egyedülálló,
hogy meglevő motortípusokból szár-

maztatott erőforrásokat fejlesszenek
ki, illetve ilyen szerteágazó konszern
szintű szolgáltatásokat nyújtsanak.
Győrön kívül ilyen máshol nincsen. Ez
jelentős részben annak köszönhető,
hogy magasan képzett szakembere-
ket tudunk felvenni most már nem
csak Győrből, hanem egész Magyar-
országról. 

Két éve Winterkorn professzor, a
VW igazgatótanácsának elnöke ma-
gyarországi előadásán úgy fogalma-
zott, a következő évtizedben bizto-
san marad a belső égésű motorok
dominanciája. A tízből két év eltelt,
nem változott a helyzet?

Egyértelműen kijelenthetjük,
hogy alapvető változás nem történt.
Mind a szén-dioxid-kibocsátási flot-
ta korlátok számításai, mind pedig a
vásárlói megrendelések azt igazol-
ják, megmarad a belső égésű moto-
rok dominanciája. De az is egyértel-
mű, hogy egyre nagyobb részt fog-
lalnak el a kisegítő, villamos meghaj-
tások az autókban. Vannak olyan ta-
nulmányok, amelyek azt prognoszti-
zálják, hogy 2035-ben az autók 85
százalékában lesz belső égésű mo-
tor. Mivel évről évre nő a világszerte
eladott autók száma, ebből követke-
zik, hogy nő a belső égésű motorok
térnyerése is. 

Bronzéremmel tért haza a SZEnergy csapata KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében
a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:

Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rende-
lettel elfogadott rendezési tervének
SZTM 2015-053 számú „Ipari Park, Almafa utca
rajzi feldolgozás hibajavítása” 
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesz-
tési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési esz-
közök egyeztetési eljárásáról szóló 42.§ (1) partnerségi
egyeztetési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2015. május 22-től 2015. június 12-ig az önkor-
mányzat előcsarnokában, valamint a város internetes
oldalán: http://www.gyor.hu/rendezési terv/rendezési-
terv-módosítási eljárások.

A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban
tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az
ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

állításaink is jónak bizonyultak” –
osztotta meg a siker titkát Zámbó
Zoltán, a SZEnergy csapat pilótája.

Idén rekordszámú, hat diákcsa-
pat képviselte hazánkat Európa
egyik legnagyobb üzemanyag-ha-
tékonysági  és innovációs diákver-
senyén, a Shell Eco-marathon Eu-
rope-on, amelyen az győz, akinek
saját tervezésű autója a legtöbb ki-
lométert képes megtenni egyetlen
liter üzemanyaggal vagy 1 kWh
energiával. A háromnapos rendez-
vény során az egyetemistáknak és
középiskolásoknak nem csak a 26
országból érkező  közel kétszáz
csapattal kellett megmérkőzniük,
hanem időnként a feltámadó szél
és záporok is nehezítették a futa-
mokat a rotterdami városi pályán.

A korábbi évekhez hasonlóan,
idén is napelemek biztosították a
segédtöltést az autónak, kiegészül-
ve egy saját fejlesztésű munkapont
követő rendszerrel. A szemre is tet-
szetős jármű önsúlya 90 kilog-
ramm. Egy feltöltéssel 25-30 kilo-

métert képes megtenni. Az autó to-
vábbi érdekessége, hogy bizonyos
műanyag elemeit 3D-s nyomtató-
val nyomtatták. Így például az elekt-
ronika burkolata és a lámpaház is

nyomtatással készült. A műszerfal
helyén egy tablet van, a saját fejlesz-
tésű elektronika 50 féle adatot tud
a készüléken megjeleníteni, ami a
boxutcában levő tableten is látszott.

A húszfős, bronzérmes csapa-
tot június elsején köszöntik az
egyetem vezetői. Tíz órától az Új Tu-
dástér épülete előtt bárki megte-
kintheti az egyedi tervezésű autót.



szép mosolyú lány, aki a színpa-
don és a dalaiban átlényegül, s
mint RockMilady sodor magával
a hardrock vad világába.

A győri gitáros most érettségizik, de fel-
készülés közben is naponta legalább
másfél órát gyakorol. Dobgitáron hét éve
kezdett el játszani, először az tetszett neki
ebben a hangszerben, hogy a tábortüzek
körül remek hangulatot lehet pengetni
vele. Két év múlva megkapta első elekt-
romos gitárját, s magántanárnál kezdett

el tanulni.
Nem ta-
g a d j a ,
t ö b b -

ször is megfordult a fejében, hogy felhagy
vele, mert fárasztó, gyötrelmes, és se-
hogy sem akartak kijönni azok a hangok
a hangszerből, melyeket hallani szeretett
volna önmagától. Aztán másfél évvel ké-
sőbb már sajátjának érezte az elektro-
mos gitárt, s árnyaltan, mások számára
is élményt nyújtva, ki tudta vele fejezni pil-
lanatnyi érzéseit, hangulatát. 

A gitár a szabadság hangszere –
mondja. – Az emberben rejlő pörgő vad-
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Kezében és szívében is él a gitár

A RockMilady gyôri hangjai

szerző: gyorplusz.hu 
fotó: gy. p.

Másfél éves gyakorlás után hal-
lottam úgy, hogy elkezd élni a gi-
tár a kezemben – mondja egy ti-
zennyolc éves, szelíd tekintetű,

ságot vagy éppen érzelmes pillanatokat
úgy lehet kiélni vele, hogy mindenki a sa-
játjának érezheti a belőle kihozható, dal-
lamokká összeálló hangokat.

A RockMilady nevet fölvevő lány
igényes zenész. A Poptarisznya által is
többször játszott Sziklákat görgetek
című dalt például háromszor vette fel
a stúdióban. Hazavitte, meghallgatta
az első verziót, s úgy döntött, változtat
a felvételek során mindig improvizált
szólókon. A második felvételt követő-
en is maradt benne hiányérzet, úgy-
hogy harmadszor is bement a stúdió-
ba. Aki hallgatta a dalt az ország több
rádióadóján, vagy éppen Románia
magyarlakta területein, az valószínű-
leg úgy érzi, megérte a fáradságot. 

A zene mindig jelen volt a családjá-
ban, zenész édesapjától rengeteget
tanult, sokat segített neki, a húga pe-
dig dobol, sőt most már basszusgitá-
ron is játszik. A RockMilady tizennyolc
évesen nem világmegváltó üzenete-
ket akar megfogalmazni, de szövegei
is mívesek. Eredendően angolul ír,
ezeket Keszei László költő és Michael
Blunt szövegíró teszi át magyarra. 

Ha dalokat szerez, akkor általában
dobgitárral játssza le a motívumokat,
ezeket és az éneket telefonon rögzíti.
Ez alapján finomítja, frissíti a dalt az
utolsó változatig. 

Tudja, hogy a hardrock akkor igazán
élő, ha egy egész zenekar játssza, úgy-
hogy, most „bandát” szervez. Nincs
könnyű dolga, hiszen lehet, hogy az ősz-
től már más városban, reményei szerint
Budapesten kezdi az egyetemet. A nyár-
ra azonban összehozza az együttesét. 

Rengeteg visszajelzést kap a honlap-
ján és a közösségi oldalakon. Sokan ör-
vendeznek azon, hogy a ma éppen nem
a legdivatosabb, igényes hardrocknak új
képviselője nőtt fel, ráadásul egy csinos
hölgy személyében. Kész és ismert ze-
nekarok is hívják turnéra, de egyelőre az
érettségit a zene elé helyezi, kevesebb
szereplést vállal. Utána azonban tovább
épül ez a karrier, mely Győrből indul, s re-
mélhetőleg messzire elér. 

A RockMilady fellép május 30-án,
szombaton a III. Édes Napokon, Győ-
rött. A Nemak színpadán délután ne-
gyed hatkor játszik Janicsák Veca
koncertje előtt. 
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Idén is újdonságokkal gazda-
godva rendezi meg a Győri Ba-
lett a Magyar Táncfesztivált jú-

nius 15–21. között Győrben. A
hazai táncművészet szinte tel-
jes palettáját felvonultató 11.
seregszemle fókuszában a
gyermekdarabok állnak. Az
esemény keretében rendezik
meg az 1. Magyar Gyermek
Táncfesztivált, melynek előadá-
sai a Bartók Béla Megyei Műve-
lődési Központban lesznek.

A fesztivál fő helyszínén a
Győri Nemzeti Színház nagy-
színpadán a vezető hazai tár-
sulatok mutatkoznak be pre-
mier darabjukkal vagy legnép-
szerűbb előadásukkal. A nyitó-
napi gálán idén klasszikus
együttesek modern repertoár-
ját láthatja majd a közönség a
Győri Balett Uneven (Kizök-

A gyerekek felé nyit
a Magyar Táncfesztivál

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Könnyező Szűzanya kegykép
apropóján a vallási turizmus a
legjelentősebb Írországból, de
Győr a városban rejlő egyéb le-
hetőségeket is bemutatta a dub-
lini magyar nagykövetségen.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester ve-
zetésével járt a közelmúltban városi de-
legáció az ír fővárosban. Az önkormány-
zat és a Győri Egyházmegyei Kincstár és
Könyvtár képviselői a nagykövetségen
tartott programsorozat alkalmával a győ-

Írországból is erôsíti turizmusát városunk
Balázs, a Győri Nemzeti Színház művé-
szei, valamint a Serény Magyarok népze-
nei együttes adott ízelítőt.

„Városunk és Írország között a legje-
lentősebb kapcsot a Könnyező Szűz -
anya kegykép jelenti, amelyet Walter
Lynch ír püspök hozott magával a kato-
likusok üldöztetése idején, és amely
1697. március 17-én, Szent Patrik, Íror-
szág védőszentjének ünnepén vérrel
könnyezett. Látogatásunk célja az volt,
hogy bemutassuk további értékeinket,
és a szakrális kapocsra építve, új lehető-
ségeket is nyissunk az Írországból érke-
ző turizmus számára” – fogalmazott la-
punknak dr. Somogyi Tivadar.

ri kulturális, szakrális és turisztikai lehető-
ségeket mutatta be az idegenforgalmi
szakembereknek. A jelenlévők nem csak
előadásokat hallhattak Győrről, de egy
fotókiállításnak köszönhetően, városunk

szépségeit is megismerhették. A tárla-
ton lapunk két kollégájának, O. Jakócs
Péternek és Marcali Gábornak, valamint
Szabó Bélának a munkái voltak látható-
ak. Kultúránkból Baranyai Anna és Nagy

kent) című premier előadása
mellett. A kísérletező kamara-
daraboknak továbbra is a teát-
rum Kisfaludy Terme ad ott-
hont. A fesztivál az előző évhez
hasonlóan szabadtéri ingye-
nes programokat is kínál a II.
János Pál téren, ahol tömege-
ket vonzó, könnyedebb tánc-
előadások lesznek láthatóak.
Társműfajként jelenik meg a
programban a kísérletező, és
rövid idő alatt népszerűvé vált
Recirquel Újcirkusz Társulat,
amely előadásaiban a táncmű-
vészet kifejező erejére is tá-
maszkodik. A Táncoló Film-
kockák sorozat pedig a műfaj
népszerű és igényes, filmvász-
non is megjelenő stílusterem-
tő nagy korszakait mutatja
majd be. A rendezvényhez
kapcsolódó szakmai fórum
idén a Nemzeti Táncprogram
végső formába öntéséhez já-
rul hozzá a Magyar Művészeti
Akadémia égisze alatt.

A fesztivál idején Pysar Yuri
ukrán festőművész Piano című
kiállítását tekinthetik meg a né-
zők a Győri Nemzeti Színház
csillárszintjén.

A Magyar Táncfesztivál
1998. óta a fővárosban zajló
Budapest Táncfesztivál mellett
a hazai táncművészet legna-
gyobb seregszemléje, amely
az elmúlt egy év legjelentő-
sebb alkotásait, figyelemre
méltó kísérletező darabjait, újí-
tásait vonultatja fel.

A fesztivál részleteire jövő
héten visszatérünk.
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A számos különlegesség mellett
az idei Szent István-napi kenye-
ret is megkóstolhatják, akik el-
látogatnak a 13. Euroregionális
Kenyérfesztivál és Kézműves
Találkozóra, melyet idén is a Ve-
res Péter Mezőgazdasági Szak-
képző Iskola és Kollégium terü-
letén tartanak június 14-én.

A kenyérfesztivált Ladocsi Flórián, a
Veres-iskola akkori igazgatója és dr. La-
katos István, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kézműipari Tagozat elnökének ötlete
alapján rendezték meg elsőként Győr-
ben, a Magyar Pékszövetséggel karölt-
ve. A fesztivál mai arculata a kezdeti
évek után alakult ki: nem csak a kenyér-
ről szól, hanem kézműves-találkozóvá
nőtte ki magát. A szakmai rendezvény
populáris elemekkel egészült ki, s vált
majálisokra emlékeztető családi ese-
ménnyé. Dr. Lakatos István elmondta,
a hazai pékműhelyek mellett érkeznek
kiállítók Szlovákiából és Erdélyből is,
hogy különleges ízeket hozzanak az ér-
deklődőknek. A pékségeknek, kézmű-
veseknek pedig az esemény kiváló al-
kalom arra, hogy bemutatkozhassanak
a vásárlóknak, beszélgethessenek
azokkal is, akiket érdekel, egy-egy fi-
nomság miből, hogyan készül.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara Kézműipari
Tagozata úgy támogatja a vállalkozáso-
kat, hogy nem tűz ki részvételi díjat, a
részvétel kitétele a színvonalas termé-
kek felvonultatása. Az elnök hangsú-
lyozta, a kamara nagyon fontosnak
tartja a mesterképzést, hogy minél
több legyen a mestervizsgával rendel-
kező vállalkozó, hiszen ők adják tovább
a tudást a következő generációnak.

A kiállítók részé-
re versenyt hirdet-
nek három kategó-
riában, a nap végé-
re kiderül, melyik
lesz a fesztivál leg-
jobb kenyere, pék-
süteménye, illetve
díszmunkája. A
rendezvényt kultu-
rális műsorok és
kézműves-bemu-
tatók is színesítik, a kísérőprogramok kö-
zött szerepelnek például táncbemuta-
tók, 16.30 órától pedig a győri ifjú éne-
kesnő, Bogi és zenekara ad élő koncer-
tet. A tavalyi évvel ellentétben, nem fél-
napos lesz a rendezvény, hanem reggel
9 órától 18 óráig várják a kilátogatókat.

A fesztivál fő támogatója, a Pedró
Pékség a közelmúltban számos ran-
gos elismerést nyert el. A 2002-ben

alapított vállalkozás széles termékpa-
lettáján az a tönkölyös kenyér is szere-
pel, amely elnyerte az ország kenyere
címet, vagyis ez lesz idén a Szent Ist-
ván-napi kenyér. Vajda Péter, a pékség
ügyvezető tulajdonosa büszkén mesél-
te, a tönkölyös kenyéren kívül a közel-
múltbeli V. Pékáru Seregszemlén díjaz-
ták a sváb kenyerüket is, melyet 70 szá-
zalékos rozsliszttartalommal készíte-
nek. Elismerést kapott még a kezde-

tektől kapható pátkai pogácsa, illetve
a házi recept alapján készült pogácsá-
juk, valamint az az édes péksütemény,
mellyel két kisfiának szeretett volna
kedveskedni, rájuk gondolt ugyanis a
Kung-Fu panda elnevezésű sütemény
kreálásakor. Ez egy hagyományos kelt
tésztás kalács, amibe pirított mogyorót
tett és karamellt, a tetejére pedig rop-
panós linzerkarika került. A díjnyertes

termékek mindegyike hamarosan kap-
ható lesz a Pedró Pékség12 boltjában,
s természetesen a kenyérfesztiválon is
meg lehet kóstolni a különlegessége-
ket. Vajda Péter elárulta, egy fatüzelésű
kemencével készülnek, amelyben töb-
bek között a hagymás-tejfölös-szalon-
nás lángos, a házi pogácsa, a perec és
a kenyerek sülnek majd. A Pedró Pék-
ség reformtermékeinek palettája is na-
gyon széles, természetesen ezekből is
hoznak a rendezvényre, valamint az
egyik legnépszerűbb kenyerüket, a
székelyt is, amit idén kereszteltek meg
Erdélyben. Vajda Péter hangsúlyozta,
a fesztiválboltba az eladóik ragyogását
szeretnék bevarázsolni. A pékségtulaj-
donos arról is beszélt, a kis pékségek
rossz helyzetbe kerültek az elmúlt
években, sokan nem tudták felvenni a
versenyt, nem reagáltak időben a re-
form-, vagy a szakbolttá válás igényére,
lassan hozták meg a döntéseket. Ő
vallja, folyamatosan figyelni kell a nyu-
gati és a keleti országok trendjeit is,
Magyarországon pedig talpon kell ma-
radni. Hozzátette, a jövőben egyre in-
kább törekednek arra, hogy úgy szol-
gáljanak ki a boltjaikban, mint a ven-
déglátásban, illetve egyre több kézmű-
ves- és prémiumtermék kerül a Pedró
Pékség üzleteinek polcaira.

(X)

Az idei Szent István-napi kenyeret is
megkóstolhatják a kenyérfesztiválon

A nap végére kiderül,
melyik lesz a fesztivál legjobb
kenyere, péksüteménye,
illetve díszmunkája
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szerző: fehér zsuzsanna 
fotó: o. jakócs péter 

A hónap utolsó hétvégéjén, má-
jus 31-én vasárnap ismét remek
programokkal várja a  kicsiket
és nagyokat a Gyermekek Háza
a nemzetközi gyermeknap al-
kalmából az Aranypart II-n. A
rendhagyó helyszín  Mesepart-
tá változik arra a napra.

„Kicsi vagyok én, majd megnövök én...”
– a Meseparton 10 órától 19 óráig min-
den lehetséges! A királyi várban a hét
próbát kiálló gyerkőcök igazi apróddá
válhatnak, de a kalandok egész sora vár-

Gyermeknap az Aranyparton
ja a bátrakat a kalózhajón is, ahol bárki
hatalmas hős lehet. A kézműves játszó-
házakban kicsik és nagyok egyaránt
csodaszép dolgokat alkothatnak.

Izgalmakkal teli szórakozást kínál-
nak az óriás társasok, ahol együtt játsz-
hat szülő és gyermek. Lesz játékbemu-
tató a SAS és KOS Társasjátékos szak-
üzlet jóvoltából, valamint a rendőrség
munkájába is bepillantást nyerhetnek
azok, akiket érdekel a rendőr bácsik és
rendőr nénik munkája.

Aprófalván a babákat a mamájuk-
kal együtt várják a kedvesebbnél ked-
vesebb játékok. 

Bábosok, zenészek egész garma-
dája garantálja a jókedvet és a vidám-
ságot a színpadon. Többek között : Fü-
zi Rozival, a Garabonciás együttessel,
az Aranykapu és a Katáng zenekarral
is találkozhatnak a gyerekek, valamint
Szakajtó meséket hallgathatnak meg
Fábián Szabolcs Csutkótól. 

Játék-csereberére is lesz lehetőség,
aki már megunta régi játékait, elcserél-
heti vagy eladhatja a Meseparton.

Hogy milyen kalandok várnak még
a gyerekekre a vitorláshajón vagy a
Mobilis jóvoltából a színpadon? Meg-
tudhatják, ha ellátogatnak május 31-
én az Aranypart II-re.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

DIE NACHT DER
TAUSEND LAMPEN
verbindet sich mit dem
Welttag verschwunde-
ner Kinder, der in die-
sem Jahr seinen 5. Ge-
burtstag feiert. Ziel der
Veranstaltung ist es die
Gesellschaft auf das
Problem der versch-
wundenen Kinder auf-
merksam zu machen.
Die Programe begin-
nen am 31. Mai um 15
Uhr am Aranypart-Ufer
II. Höhepunkt des
Abends ist um 21:30
Uhr das Loslassen von
mehreren hundert Luft-
ballons in die Höhe,
welche den versch-
wunden Kindern
symbolisch den Weg
nach Hause leuchten
sollen: „Kommt nach
Hause!”

KÉRI GYÖRGYS schottische Dudelsack-
töne ertönen für alle, die am 4. Juni um 10.30
Uhr in der Baross-Strasse flanieren. Nach
der feierlichen Eröffnung mit der Musik des
Musikers schottischer Abstammung begin-
nen um 11 Uhr offiziell die 86. Feierliche
Buchwoche und die 14. Kinderbuchtage.

Der GYŐRER AC
veranstaltet am
30-31 Mai ab 10
Uhr die Ungari -
schen Juniormeis-
terschaften um
Ringen und die In-
ternationale Nach-
wuchsringer Sillai-
László Gedenkga-
la. Die das Anden-
ken an den Welt-
meister pflegende
Gala findet im Bil-
dungshaus statt.

Der Rába ETO
FC misst sich
am 29. Mai um
18:15 Uhr in der
letzten Fussball-
bundesliga-Be-
gegnung diesen
Jahres mit der
Mannschaft aus
Haladás in der
Magvassy Mi-
hály Sporthalle.*

DAS GYÖRER PHILHAR-
MONIE ORCHESTER gibt
am 31. Mai im Richter-Saal (Ara-
di vértanúk útja 16.) ein Konzert
zum Kindertag. Auf den eintref-
fenden Nachwuchs warten
Spass und Überraschungen.

Am 31. Mai von 10-19 Uhr
findet im XANTUS JÁNOS
TIERGARTEN (Kiskútliget)

ebenfalls der Kindertag
statt. Den ganzen Tag
werden den Kleinen
witzige Programme,

Spassabenteuer
(Tierpräsen-
t a t i o n e n ,
Geschick-
lichkeitsspie-
le, Spielha-

us) geboten.

Im Rahmen der KLASSISCHEN ABENDE VON PANNONHALMA können sich diejenigen das
Konzer der Kammerstreicher des Győrer Philharmonie Orchesters anhören, die am 29. Mai um
19:30 Uhr den Innengarten des Museums des Klosters Pannonhalma besuchen, der der Aufführung
eine besondere Atmosphäre verleiht. (Vár 1.). (bei Regen: Turnsaal des Benediktiner-Gymnasiums). 

In Györ feiern die Kinder
den KINDERTAG nicht
nur einen Tag lang, son-
dern fast eine ganze Wo-
che lang. Am 30. Mai fin-
den von 10-12 Uhr in Újvá-
ros, im Bildungshaus (Liget
u. 55.) Kinderprogramme
statt. Neben dem Kinder-
programm „Wenn ich den
Teufel fange” der Volksmu-
sikgruppe Kislaptáros wer-
den für die Kinder Aben -
teuerspiele orgamisiert.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

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!

AZ EZER LÁMPÁS ÉJSZAKÁJA, amely az eltűnt gyerekek világnapjához kötődik, idén ünnepli 5. szüle-
tésnapját. Az esemény célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét az eltűnt gyermekek problémájára. A prog-
ramok május 31-én 15 órakor kezdődnek az Aranypart II-n. Az est fénypontja a több száz világító lufi magasba
engedése 21.30 órakor, jelképesen jelezve ezzel az eltűnt gyermekeknek a hazavezető utat: „Gyertek haza!” 

„A NŐ ARCAI A KOMOLYZENÉ-
BEN KOMOLYAN ÉS KOMOLY-
TALANUL" címmel az Újvárosi es-
ték programsorozat következő elő-
adásán vehetnek részt azok, akik el-
látogatnak május 30-án 18 órakor
az Újvárosi Művelődési Házba. 

Győrben nem egy napon, hanem majdnem
egész héten keresztül ÜNNEPELHETIK A
GYERKŐCÖK A GYERMEKNAPOT. Május
30-án 10–12 óra között Újvárosban, a Művelődé-
si Házban rendeznek gyermekprogramokat. Ha
megfogom az ördögöt… címmel a Kislaptáros
népzenekar gyermekműsorát láthatják, emellett
kalandjátékokat szerveznek gyerekeknek.

Május 31-én 10–19 óra között GYEREKNAP
LESZ A XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT-
BEN is. Egész nap tréfás programokat, mókás
kalandokat (állatbemutató, ügyességi játékok,
játszóház) kínálnak a kicsiknek.

A GYŐRI FILHARMONI-
KUS ZENEKAR május 31-
én 10.30 órakor a Richter Te-
remben gyermeknapi kon-
certtel várja a gyerekeket. Az
érkezőket temérdek vidám-
ság és meglepetés várja. 

AEROBIC-TORNA várja mind -
azokat, akik szeretnének tenni
az egészségükért, jó hangulat-
ban és aktívan, a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér klubhelyiségében június 2-
án 17 órakor.

PANNONHALMI KLASSZIKUS ESTÉK ke-
retében a Győri Filharmonikus Zenekar kamara-
vonós együttesének koncertjét hallhatják, akik el-
látogatnak május 29-én 19.30 órakor a Pannon-
halmi Apátsági Múzeum belső kertjébe, amely
különleges atmoszférát kölcsönöz az előadáshoz.
Esőhelyszín: Bencés Gimnázium tornaterme.

OTTHONUNK BEN-
SŐNK HŰ TÜKÖR-
KÉPE. „Mit üzennek a
színek?”címmel folytató-
dik a Feng Shui műhely
előadás-sorozata a Be-
zerédj-kastélyban. Az
előadás június 4-én 18
órakor kezdődik Réthey
Prikkel Billa vezetésével.

KÉRI GYÖRGY SKÓT DUDÁJÁNAK HANG-
JÁT HALLHATJÁK azok, akik június 4-én 10.30
órakor a Baross úton sétálnak. A skót származású
zenész muzsikája után 11 órakor ünnepélyes meg-
nyitóval, hivatalosan is megkezdődik a 86. Ünnepi
Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok.

A BÁCSAI HŐSÖK EMLÉKÜNNEPÉRE VÁR-
NAK MINDENKIT, aki tiszteletét szeretné leróni
a hősök előtt május 31-én a bácsai római katolikus
Szent István király templom szentmiséjét követően,
9.30 órára a bácsai hősök szobránál. Köszöntőt Bá-
rány István önkormányzati képviselő, emlékbeszé-
det Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő,
az elesett hősök lelki nyugalmáért imát Csorba Já-
nos evangélikus igazgató lelkész mond.

Az OKULÁRÉ PROJEKT mint város- és
országhatárokat átívelő kortárs drámafelol-
vasó est már hetedik alkalommal jelentke-
zik június 1-jén 19 órakor, a Kozi Drink Bár-
ban A soron következő téma: flört. Az est
során a szervezők olyan egyfelvonásosok
megalkotására kérték fel a drámaírókat,
amelyek a flört témakörére fókuszálnak.

BALOGH ILDIKÓ Szín-Tér Rajzstúdió évzáró ki-
állítása nyílik június 4-én 17 órakor a József Attila
Művelődési Házban. A Szín-Tér Rajzstúdió célja,
hogy segítsen a gyermekeknek kifejezni önmagu-
kat, belső értékeiket. I LOVE MOZI közreműködésével filmvetítésre

várnak mindenkit május 31-én 18 órakor a Rómer
Házban. A mozirajongók ezúttal az Egy galamb le-
ült egy ágra, hogy tűnődjön a létezésről című szí-
nes, feliratos, svéd–német–norvég–francia szatírát
nézhetik meg.



KÖNYVHÉT PROGRAMOK

16 / + / 2015. május 29.



PROGRAMOK KÖNYVHÉT

2015. május 29.   / + / 17



18 / + / 2015. május 29.

Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

MÁJUS 30., SZOMBAT
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:50 Szellem a pa-
lackból 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Öt konti-
nens 06:25 Pecatúra 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:30 Csa-
lád-barát 09:10 Lassie  11:00 Haza-
járó 11:30 Csodabogár 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Ízőrzők 13:15 A vi-
lágörökség kincsei 13:35 Don Camil-
lo  15:25 Térkép 15:55 Szeretettel
Hollywoodból  16:25 Noé barátai
17:00 Gasztroangyal  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:30 Sze-
rencseSzombat  19:25 A Pogány
Madonna  21:15 JFK  00:15 Lab-
darúgó U20-as VB-mérkőzés össze-
foglaló 00:25 MüpArt 01:55 Him-
nusz 02:00 Vakond  03:50 Pecatúra 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:05 A nagy svindli  04:45 A nagy
svindli  05:25 Gossip girl – A plety-
kafészek  06:05 Top Shop 06:40
Kölyökklub 09:45 Ízes élet  10:05
Teleshop 11:00 Kalandor 11:20 a'la
CAR  11:50 Trendmánia  12:20
Brandmánia  12:50 Street Kitchen
13:25 Nevelésből elégséges  13:50
A nagy svindli  14:50 Glades – Ten-
gerparti gyilkosságok  15:50 Doc
Hollywood  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz Plusz  19:10 Alkonyat
– Hajnalhasadás 21:10 Lánybúcsú 
22:50 A Sárkány közbelép  01:00
Gyilkos mezők 

04:05 Pan Am  04:45 Babavilág 
05:10 Super Car  05:35 Aktív
06:00 Látlelet a Földről 06:25 Tv2
matiné 08:20 Kezedben az életed 
08:45 Otthon a kertben  09:15 Ast-
ro-Világ 10:25 Babavilág  10:55
Kandász Travel  11:25 Tűsarok 
11:55 Propaganda  12:55 Knight
Rider  14:00 Walker, a Texas-i ko-
pó  15:05 Walker, a Texas-i kopó
 16:05 Főnök inkognitóban 
18:00 Tények 19:00 Tök állat 
20:40 Szakíts, ha bírsz  22:55
Stephen King: Halálsoron  02:30
Sportos  02:40 A férjem védelmé-
ben  03:25 90210 

05:05 Igazgyöngy  06:00 TV-Shop
06:35 Trendközelben 07:05 Peren kí-
vül  07:50 Candleford-i kisasszo-
nyok  09:25 Candleford-i kisasszo-
nyok  10:40 Kutyám, Jerry Lee 2. 
12:25 Monk – Flúgos nyomozó 
13:05 Doktor House  14:25 A cél-
személy  15:25 A célszemély 
16:20 CSI: A helyszínelők  17:20
Kutyám, Jerry Lee 2. 19:15 Mr. Bean
nyaral  21:00 A Bourne-rejtély 
23:25 A nyolcadik utas: a Halál    
01:45 Spartacus: Elátkozottak hábo-
rúja  02:50 Férjek gyöngye  03:15
Férjek gyöngye  03:40 Férjek gyön-
gye 

08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Hello Győr! (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Civil kurázsi 18:30 Hello Győr!
(ism.) 19:00 Győri7 19:50 Konkrét
(ism.) 20:00 Zooo+ (ism.) 20:30
Konkrét (ism.) 20:45 Jövőkép (ism.)
20:10 Hello Győr! (ism.) 22:00 Győri7
(ism.) 22:50 Civil kurázsi (ism.) 23:20
Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 31., VASÁRNAP
DUNA TV
06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 Útmuta-
tó 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelen-
tés 07:30 Család-barát 09:00 Isten
kezében 09:25 Engedjétek hozzám
09:35 Katolikus krónika 10:05 Új
nemzedék  10:30 Evangélikus ma-
gazin 11:00 Ortodox Örömhír 11:25
Önkéntesek 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Ízőrzők 13:20 A világörökség
kincsei 13:45 Hagyaték 14:20 Te-
lesport 14:50 Karosszék  16:15
Hattyúdal  18:00 Híradó 18:25 Idő-
járás-jelentés 18:35 Hogy volt!? Ma-
gyarország, szeretlek!  20:45 Egy-
nyári kaland  21:40 Egy gazember
halála  23:40 Labdarúgó U20-as
VB-mérkőzés összefoglaló 23:50
Red Bull Air Race – Horvátország
01:25 DTM – Német Futam 02:45
Himnusz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:05 Doc Hollywood  05:45 Fó-
kusz Plusz  06:05 Top Shop 06:40
Kölyökklub 09:40 EgészségKalauz 
10:10 Teleshop 11:00 A Muzsika TV
bemutatja!  11:30 4ütem  12:00
XXI. század – a legendák velünk élnek
 12:35 Házon kívül  13:05 Egy
rém modern család  13:30 Alkonyat
– Hajnalhasadás 2. rész  15:30 Pie-
done Egyiptomban  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Cobra 11  19:50
A titánok haragja  21:40 Véres gyé-
mánt  00:30 Portré  01:00 Össze-
omlás  03:00 Titkok otthona 

04:05 13-as raktár  04:50 Mrs. Kli-
nika  05:35 Babavilág  06:00 Lát-
lelet a Földről  06:25 Mizu?! 08:00
Csiri Bá!  09:45 Astro-Világ 10:55
ÁllatoZOO  11:25 Több mint TestŐr
 11:55 Otthontérkép  12:25 Stahl
konyhája  12:55 Falforgatók 
14:00 Casper  16:00 Szörnyek az
űrlények ellen  18:00 Tények 18:55
Az ének iskolája  21:20 Összezárva
Friderikusszal  22:35 A bébisintér 
00:15 Kútfúrás, avagy kincskeresés
másképp  01:25 Sportos 01:35
Kettős ügynök  02:20 Psych – Dilis
detektívek  03:00 Haláli zsaruk 
03:40 Zsaruvér 

05:20 Igazgyöngy  06:15 TV-Shop
06:55 Peren kívül  07:35 Doktor Ho-
use  08:30 Férjek gyöngye  09:00
Férjek gyöngye  09:30 Férjek gyön-
gye  10:00 Férjek gyöngye  10:30
Trendközelben 11:00 Az utolsó zsaru
 11:55 Az utolsó zsaru  12:55 Gyil-
kos számok  13:50 CSI: A helyszíne-
lők  14:50 Mr. Bean nyaral 16:40
A Bourne-rejtély  19:00 CSI: New
York-i helyszínelők  20:00 CSI: New
York-i helyszínelők  21:00 Golyóálló
 22:45 CSI: New York-i helyszíne-
lők  23:45 CSI: New York-i helyszí-
nelők  00:45 Park sugárút 666 
01:40 Trendközelben 02:10 Férjek
gyöngye  02:35 Férjek gyöngye 
03:00 Férjek gyöngye  03:25 Fér-
jek gyöngye 

08:00 Civil kurázsi (ism.) 08:35 Hello
Győr! (ism.) 09:10 Konkrét (ism.)
09:30 Zooo+ (ism.) 10:00 Konkrét
(ism.) 10:15 Jövőkép (ism.) 10:30 Üz-
leti negyed (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Kamarai Magazin (ism.) 18:30
Hello Győr! (ism.) 19:00 Győri7 (ism.)
19:50 Konkrét (ism.) 20:05 Épí-tech
(ism.) 20:35 Konkrét (ism.) 20:50 Hel-
lo Győr! (ism.) 21:20 Üzleti negyed
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Jövő-
kép (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 1., HÉTFŐ
DUNA TV
05:20 Szeretettel Hollywoodból
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Lab-
darúgás U20-as VB 08:00 Roma Ma-
gazin 08:25 Domovina 09:05 Jamie
30 perces kajái 09:35 A szenvedélyek
lángjai 10:25 Család-barát12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Jamie 30 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:25 Lo-
la 16:15 Charly, majom a családban
17:00 Ridikül 18:00 Híradó 18:25
Időjárás-jelentés 18:35 Don Matteo
19:35 Brown atya 20:25 Kékfény
21:25 Bábel 22:20 A Lyme – Egy rég-
múlt kór hajnalán 23:15 Labdarúgás
23:25 A nagyszerelmű város – Bor-
délyvilág a századfordulós Budapes-
ten 00:20 Himnusz 00:25 Egy gaz-
ember halála 02:25 Magyar elsők
02:40 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 02:55 Pannon expressz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Sztármagazin  04:15 Neve-
lésből elégséges  04:40 Nevelésből
elégséges  05:00 Barátok közt 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 08:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet  09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop 11:45 Asztro Show
12:50 A Konyhafőnök  14:10 Fó-
kusz  14:40 Éjjel-nappal Budapest
 15:55 A vihar  16:50 A szerelem
foglyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont  22:20 RTL Klub
Híradó 22:45 Magyarul Balóval
23:20 Gyilkos elmék  00:20 Chuck
 01:25 Reflektor  01:35 Chuck 
02:15 Furcsa páros  03:05 Teresa


04:20 Mrs. Klinika  05:05 Csapdá-
ba csalva  05:35 Rúzs és New York
 06:20 Mokka  09:25 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:45
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:55
NCIS  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Valentina titka  15:55 Emlé-
kezz, Reina  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Hal a tortán  22:20 Beverly
Hills-i zsaru  00:30 Tények Este
01:15 Aktív  01:35 Sportos 01:50
Ezo.TV 02:55 Elit egység  03:40
Butch és Sundance legendája 

06:20 TV-Shop 06:55 Will és Grace
 07:20 Will és Grace  07:45 Monk
– Flúgos nyomozó  08:35 Monk –
Flúgos nyomozó  09:30 Született
detektívek  10:25 Született detektí-
vek  11:15 A célszemély  12:10
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
13:10 Gyilkos számok  14:10 CSI:
A helyszínelők  15:05 CSI: A helyszí-
nelők  16:05 Nyomtalanul  17:05
Nyomtalanul  18:00 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Jim szerint
a világ  19:35 Jim szerint a világ 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Speed Racer – Totál turbó
23:50 Tengeri farkas  01:50 Gyil-
kos számok  02:35 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék  03:25
Igazgyöngy 

08:00 Kamarai Magazin (ism.) 08:30
Hello Győr! (ism.) 09:10 Konkrét
(ism.) 09:20 Hello Győr! (ism.) 10:00
Képújság (ism.) 17:15 DVSC–Győri
ETO FC 18:45 Konkrét 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Széchenyi
Híradó (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Széchenyi Híradó (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Széchenyi Híradó (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 2., KEDD
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00
Srpski Ekran 06:30 Unser Bildschirm
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Charly, majom a családban 
08:10 Jamie 30 perces kajái 08:40
Don Matteo  09:40 A szenvedélyek
lángjai  10:25 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Jamie 30 per-
ces kajái 13:15 Kívánságkosár 15:25
Lola  16:10 Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:35 Rex felügyelő 
20:25 Önök kérték! 21:25 Furcsa pár
 23:10 Labdarúgás 23:15 Leo Nuc-
ci Verdi-áriakoncertje 00:45 Himnusz
00:55 A hatalom ára  02:45 Magyar
elsők 03:00 Pannon expressz 
03:25 Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:45 Sztármagazin 05:00 Barátok
közt  05:30 Top Shop 06:00 Jó reg-
gelt, skacok!  07:35 RTL Klub Hír-
adó 8:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet  09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop 11:45 Asztro Show
12:45 Reflektor  13:00 Dr. Tóth 
Fókusz  14:40 Éjjel-nappal Buda-
pest 15:55 A vihar  16:50 A szere-
lem foglyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nappal
Budapest  Barátok közt  21:20
Castle  22:20 RTL Klub Híradó
22:45 Magyarul Balóval 23:20 Töké-
letes célpont  00:25 Nevelésből
elégséges  00:55 Nevelésből elég-
séges  01:20 Reflektor  01:35
EgészségKalauz  02:00 A Muzsika
TV bemutatja 02:30 Teresa  03:15
Teresa 

05:05 Csapdába csalva  05:35 Bé-
kétlen békítő  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:35 Baba-
percek  09:45 TeleShop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:55 NCIS  13:55 Magán-
nyomozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 Fio-
rella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Kuzey Güney –
Tűz és víz  21:15 Hal a tortán 
22:20 Hawaii Five-0  23:25 Last Re-
sort – A belső ellenség  00:25 Té-
nyek Este 01:10 Aktív  01:30 Sport-
os 01:40 Ezo.TV 02:40 Látogatás 

06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:40 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek 
10:25 Született detektívek  11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Gyilkos
számok  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul 
18:00 Jóbarátok 18:35 Jóbarátok
 19:05 Jim szerint a világ  19:35
Jim szerint a világ  20:10 Két pasi  –
meg egy kicsi 20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Égető bizonyíték 
23:00 Speed Racer – Totál turbó
01:50 Gyilkos számok  02:35 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
03:20 Igazgyöngy 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Széchenyi Híradó (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Széchenyi Híradó (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Széchenyi Híradó (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:45 TV torna 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Hello Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU 

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04) ENG. SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Nyári intenzív tanfolyamok: jún. 16–26., jún. 29–júl. 10., aug. 10–25.
• Gyerektábor (német: jún. 29–júl 3., angol: júl. 6–10.)
• 20 órás angol gyerektanfolyam aug. 10–14., 11–12 éves gyerekeknek
• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út

nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben 
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német és angol

kurzusok több szinten is  
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

JÚNIUS 3., SZERDA
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Horvát krónika
06:30 Ecranul nostru 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:20 Charly,
majom a családban  08:10 Jamie
30 perces kajái 08:35 Don Matteo 
09:40 A szenvedélyek lángjai 
10:25 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjárás-
jelentés 12:45 Jamie 30 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 15:25 Lola 
16:10 Charly, majom a családban 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Don Matteo
 19:30 Párizsi helyszínelők  20:20
Szabadság tér '89 21:10 Fapad 
21:40 Szerelem és vérbosszú 
22:40 Aranymetszés 23:35 Labdarú-
gás 23:40 Személyes vonatkozás 
01:25 Himnusz 01:30 Furcsa pár 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Furcsa páros  04:45 Reflek-
tor  05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A vihar  16:50 A szerelem
foglyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Szulejmán Szulejmán 22:25
RTL Klub Híradó 22:50 Magyarul Ba-
lóval 23:25 Döglött akták  00:30 A
Grace klinika  01:30 Reflektor 
01:40 Piszkos csapat  02:25 Teresa
 03:15 Teresa 

04:20 Pan Am  05:05 Csapdába
csalva  05:35 Békétlen békítő 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:55
NCIS  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Valentina titka  15:55 Emlé-
kezz, Reina  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Hal a tortán  22:20 Sherlock
és Watson  23:20 Lángoló Chicago
 00:25 Tények Este 01:10 Aktív 
01:30 Sportos 01:45 Ezo.TV 02:45
Hazugságok gyűrűjében  03:35 Ha-
zugságok gyűrűjében 

06:20 TV-Shop 06:55 Will és Grace
 07:20 Will és Grace  07:45 Monk
– Flúgos nyomozó  08:35 Monk –
Flúgos nyomozó  09:30 Született
detektívek  10:25 Született detektí-
vek  11:15 A célszemély  12:10
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
13:10 Gyilkos számok  14:10 CSI:
A helyszínelők  15:10 CSI: A helyszí-
nelők  16:05 Nyomtalanul  17:05
Nyomtalanul  18:00 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Jim szerint
a világ  19:35 Jim szerint a világ 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 True Lies – Két tűz között 
00:00 Égető bizonyíték  02:00 Gyil-
kos számok  02:45 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék (15) 03:30 Igaz-
gyöngy 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Hello
Győr! (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Hello
Győr! (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Hello
Győr! (ism.) 10:00 Képújság 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Jövőkép 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Jövőkép (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Jövő-
kép (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Jövőkép
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 5., PÉNTEK
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:55 Szellem a pa-
lackból 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Életkerék
06:30 Hazajáró 07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:20 Charly, ma-
jom a családban  08:10 Jamie 30
perces kajái 08:35 Don Matteo 
09:35 A szenvedélyek lángjai 
10:25 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjárás-
jelentés 12:45 Jamie 30 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 15:25 Lola 
16:10 Charly, majom a családban 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:25
Labdarúgás 21:45 Columbo: Fekete
etűd  22:20 King  23:05 A rejté-
lyes XX. század  23:35 Labdarúgás
23:45 Forma-1 01:30 Revolver 
03:15 Himnusz 03:20 Szerelmes
földrajz 03:55 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Furcsa páros  04:45 Reflek-
tor  05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A vihar  16:50 A szerelem
foglyai  18:00 RTL Klub 18:50 Fó-
kusz  19:25 Éjjel-nappal Budapest
 20:45 Barátok közt  21:20 Show-
der Klub  22:30 RTL Klub Híradó
22:55 Magyarul Balóval 23:30 Min-
den lében négy kanál  00:35 Min-
den lében négy kanál  01:35 Ref-
lektor  01:45 Street Kitchen 
02:15 Kalandor 02:35 4ütem 
03:00 Teresa 

04:20 Pan Am  05:05 Csapdába
csalva  05:35 Békétlen békítő 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:55
NCIS  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Valentina titka  15:55 Emlé-
kezz, Reina  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Hal a tortán  22:20 Hazudj,
ha tudsz!  23:25 Propaganda 
00:25 Tények Este 01:10 Aktív 
01:30 Sportos 01:40 Ezo.TV 02:40
Ringer – A vér kötelez  03:25 A tör-
vény embere 

05:35 Igazgyöngy  06:20 TV-Shop
07:00 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek 
10:25 Született detektívek  11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Gyilkos
számok  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul 
18:00 Jóbarátok  18:35 Jóbarátok
 19:05 Jim szerint a világ  19:35
Jim szerint a világ  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi 21:00 A bolygó neve:
Halál  23:55 True Lies – Két tűz kö-
zött  02:40 Feketelista  03:30 Park
sugárút 666 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Vény
nélkül  (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Vény
nélkül  (ism.) 10:00 Képújság 18:45
Konkrét (ism.) 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Hello Győr! 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Hello Győr! (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 4., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Slovenski Utrinki 06:30 Alpok-
Duna-Adria 07:00 Híradó 07:15 Idő-
járás-jelentés 07:25 Charly, majom a
családban  08:10 Jamie 30 perces
kajái 08:35 A világörökség kincsei
08:55 Labdarúgás 11:00 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Ja-
mie 30 perces kajái 13:15 Kívánság-
kosár 15:10 Lola  15:55 Charly, ma-
jom a családban  16:45 Szerencse
Híradó  17:00 Ridikül  18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35
Don Matteo  19:35 Szívek doktora
 20:25 Szálka, avagy Bagi és Nacsa
megakad a torkán  21:25 Munka-
ügyek  21:55 Nemzeti Összetarto-
zás Napja 22:50 Trianon-nap 23:00
kult.hu  23:25 Labdarúgás 23:35
Emberek a havason  01:05 Him-
nusz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Furcsa páros  04:45 Reflek-
tor  05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel 09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A vihar  16:50 A szerelem
foglyai  18:00 RTL Klub 18:50 Fó-
kusz  19:25 Éjjel-nappal Budapest
 20:45 Barátok közt  21:20 Cobra
11  22:30 RTL Klub Híradó 22:55
Magyarul Balóval 23:30 Brandmánia
00:00 Véres mosoly  01:40 Reflek-
tor  01:55 a'la CAR  02:25 Trend-
mánia  02:55 Teresa 

04:20 Pan Am  05:05 Csapdába
csalva  05:35 Békétlen békítő 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:55
NCIS  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Valentina titka  15:55 Emlé-
kezz, Reina  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Hal a tortán  22:20 Doktor
Rush  23:20 Belső ellenfél  00:25
Tények Este 01:10 Aktív  01:30
Sportos 01:40 Ezo.TV 02:40 Vad an-
gyalok 

06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek 
10:25 Született detektívek  11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Gyilkos
számok  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul 
18:00 Jóbarátok  18:35 Jóbarátok
 19:05 Jim szerint a világ  19:35
Jim szerint a világ  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –meg
egy kicsi  21:00 Feketelista  22:00
Feketelista  22:55 Hazugságok há-
lója  01:40 Feketelista  02:25 Gyil-
kos körzet  03:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Jövőkép (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Jövő-
kép (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Jövőkép
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 TV tor-
na 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Vény nélkül  (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV
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HIRDETÉS PIAC

22 / + / 2015. május 29.

Május végén rendkívül nagy a felhoza-
tal a Győr-Szol Zrt. piacterein. A Vá-
sárcsarnokban és a Tarcsay úti piacon
a megszokott áruféleségek mellett
megjelentek a magyar, idei évi friss
zöldségek. A csarnokban Réti Renáta
elmondta: a napokban sláger az új-
hagyma, a kovászolni való uborka és
a retek. Kapható már borsó is, és friss
sárgarépa csakúgy, mint az újburgo-
nya. A zöldségeknél maradva meg kell
említeni a paprikát és a paradicsomot,
mindkét közkedvelt vitaminforrás
nagy választékban kapható. A piacté-
ren találunk többek között friss ká-
posztát, kelkáposztát, karfiolt, brokko-
lit, fejes salátát és spenótot. Zöldba-
bot a hétvégére ígértek a kereskedők.
Gyümölcsök közül még mindig nép-

Bôséges a kínálat
szerű az alma és a körte, ugyanakkor
bőséggel van eper és akad már cse-
resznye is.

A nyárelő a palántázás ideje, a
Győr-Szol Zrt. piacterein minden
szükséges palántát megvehetünk. A
paprikapalántákat kínálják zöld, édes
és csípős formában. A paradicsompa-
lánták közül a koktél, a gömbölyű és a
szilvaformát termő a kelendő. Az előb-
biekkel együtt görög- és sárgadinnye,
patisszon-, valamint cukkinipalántá-
kat is vihetünk haza. A palántákat ér-
tékesítik szálban és tápkockás válto-
zatban.

A kert üde színfoltjai a virágok. Be-
góniát, gerberát, szegfűt, napvirágot,
kakastaréjt és bohócvirágot szintén
kaphatunk.
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KISALFÖLD VÁGTA HIRDETÉS

Újra a Kisalföld Vágta forgatagára várják az
érdeklődőket a gyirmóti Rodeo Ranch-re jú-
nius 5–7-ig: a hivatalos futamokon túl számos
családi program lesz, s az idei esemény a jó-
tékonyság és az összefogás jegyében telik, a
nevezési díjak egy részét egy 13 éves beteg
fiúnak ajánlják a szervezők, valamint a ren-
dezvényen a Győri Állatmenhely négylábú
lakóinak is gazdákat keresnek.

A Nemzeti Vágta 2008-ban rajtolt el először a Hősök
terén. Szervezői nem kizárólag egy lovas versenyt kí-
vántak létrehozni, hanem a magyarság határokon át-
ívelő, hagyományőrző fesztiválját honosították meg az
ország szívében. A vágta az országimázs erősítését is
szolgálja, hiszen határainkon túl lovas nemzetként is-
mert a magyar, illetve Széchenyi István lóversenyeinek
hagyományát is hivatott visszahozni.

A budapesti vágtán az előfutamok legjobbjai indul-
nak. Régiónkban immár hatodik alkalommal rendezik
meg a Kisalföld Vágtát, melynek szervezője, Tóth Szilárd
is azt hangsúlyozta, a rendezvény nem csak lovas szak-
mai, hanem családi, szórakoztató esemény is. „A ma-
gyar városok és falvak ünnepe, a célunk évről évre, hogy
minél több település vegyen részt, s ne csak a lóverse-
nyen, hanem más programokon is, és mutassák be a
településüket” – tette hozzá. A gyermekügyességi vetél-
kedőkön, mint a falu ördöge verseny, a legkisebbek mér-
kőzhetnek meg egymással játékosan, a falu traktorosa
verseny szintén egy vidám, játékos vetélkedő, a csikós
vágtán pedig szőrén ülve lovagolhatnak a jelentkezők –

Nyeregbe, vidék!

csak néhány az izgalmas lehetőségek közül, melyeket
kipróbálhatnak a kilátogatók. „Azon dolgozunk, hogy
visszahozzuk a régmúlt egyik népszerű vetélkedőjének,
a Csepü, lapu, gongyola című műsornak a hangulatát”
– mondta el Tóth Szilárd, és beszélt arról is, reméli, a kö-
zeljövőben a gyirmóti Rodeo Ranch-en is megvalósul-
hat, ami a budapesti Andrássy úton, ahol a települések
standjainak sora várja az érdeklődőket.

„A Kisalföld Vágta a térség állatbarátainak össze-
fogásáról is szól a régi értékeket felelevenítve, s cé-
lunk, hogy a számítógép elől kicsábítsuk a gyereke-
ket a természetbe” – fűzte hozzá.

A western versenyek nevezési díjának felét felajánl-
ják a 13 éves Molnár Leventének, aki súlyos szívbe-

tegséggel született, ennek következtében oxigénhiá-
nyos állapotba került. Szombat este jótékonysági lo-
vas bállal zárul a nap, ahol szintén a halmozottan sérült
fiú javára gyűjtenek. A rendezvényen a Győri Állatmen-
hely is részt vesz. A főszervező bízik benne, hogy sok
kutya és macska talál majd gazdára.

Vannak, akik az évek során automatikus résztve-
vőivé váltak a vágtának, ilyen Kóny, Nyúl, Hédervár,
Ménfőcsanak és természetesen a rendező telepü-
lés, Gyirmót. A futamokra folyamatosan várják a ne-
vezéseket, a vasárnapi Kisalföld Sztárja tehetség-
kutatóra pedig június 2-ig lehet jelentkezni az in-
fo@rodeoranch.hu e-mail címen.

További információk: www.kisalfoldvagta.hu
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN
Győr-Szigetben, az egyetem közelé-
ben, a Köztelek utca elején eladó ez
az 55 nm-es,  igényesen felújított, er-
kélyes lakás. Az ingatlan 4 emeletes
társasház második emeletén található.
Elosztása nappali+ 1 szoba. A lakás
2010-ben felújításra került.  A villany-
és vízvezetéket kicserélték, a parket-
ták felújítása (csiszolás és lakkozás)
megtörtént. Új konyhabútor került be-
építésre. A nappaliból nyílik az er-
kély, mely csendes parkra néz. Az in-
gatlanhoz saját tároló tartozik. Igény
szerint bútorozva is eladó! A lakás ki-
válóan alkalmas fiataloknak, vagy az
egyetem közelsége miatt befektetési
célból is! Az ár alkuképes!
Ár: 13,99 M Ft.
Érd.: 06-30/640-8794. 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Gyárvárosban eladó ez a 3.
emeleti, kétszoba-erkélyes, szépen
karbantartott lakás. A lakás az Audi-
hoz közel található, jó és gyors közle-
kedéssel. A közelben az Audi buszjá-
rat is megáll. A lakásban a 2 szobán
kívül konyha, fürdő és spejz találha-
tó. A nappalihoz csatlakozik az er-
kély, melynek falait kívülről a tulaj-
donosok 10 cm-es szigeteléssel látták
el. A lakásba hűtő-fűtő klíma került,
illetve egy infrapanel is beépítésre ke-
rült, melynek kiváló a hőkibocsátása,
fogyasztása nagyon kedvező. Az in-
gatlan fűtését egyébként gázkonvek-
torok biztosítják. Redőny, illetve ro-
lós szúnyogháló került az ablakokra.
A meleg vízről gyújtóláng nélküli
vízmelegítő gondoskodik, amely
még garanciális. A konyha és a háló-
szoba csendes zöldövezetre néz. A la-
káshoz tartozik egy önálló tároló a
pincében, de közös kerékpártároló is
biztosított.
Ár: 14,2 M Ft. Érd.:
06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

Győr-Sziget rendezett, csendes utcá-
jában eladó ez a kb. 70 nm-es csalá-
di ház. Elosztása: étkezős konyha, 2
és fél szoba, fürdő, spejz. Jelenleg
egybenyílók a helyiségek, de köny-
nyedén külön bejáratúvá tehetők a
hálószobák. A fűtést cirkó gázkazán
biztosítja. Az egyik szobában műkö-
dő cserépkályha található. A ház tég-
lából épült, a fafödémes tető cserép-
pel burkolt. A betonkoszorú lehető-
séget jelent a tetőtér kialakítására is.
A pici udvaron műhely és garázs ta-
lálható. A házikó sok lehetőséget
rejt magába! Nézze meg, érdemes!
Bővebb információért hívjon!
Ár: 14,9 M Ft.
Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

Győr-Marcalváros II-n eladó ez a 8.
emeleten lévő, gyönyörűen felújított,
68 nm-es, erkélyes panellakás. Elosztá-
sát tekintve 3 szoba+hall. A lakás min-
den szegletére az igényesség jellemző,
fiatalos színek, kellemes hangulat árad
az ingatlanból. Extraként említenénk a
klímát, a konyhában a mosogatógépet
és a kerámialapos tűzhelyet. Az egyik
hálószobában tolóajtós gardróbszek-
rény került beépítésre, amely rendkí-
vül nagy pakolási lehetőséget biztosít
a család részére. Nézze meg! Ebbe biz-
tosan rögtön beleszeret! Amennyiben
szeretné, ebben az árban a teljes bútor-
zat és az összes berendezés is marad.
Ár: 15,8 M Ft.
Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

KIVITELEZŐK FIGYELMÉBE! Gyir -
mót központjában eladó összközmű-
ves építési telek. A telek mérete 1700
nm. Beépíthetősége 30%-os. Az utca-
frontja 25 m. A hatályos rendezési
terv alapján egyenként 2 lakás és 2
egyéb rendeltetési egység (iroda, üz-
lethelyiség). Építsen rá társasházat
vagy családi házat csodaszép kerttel,
mindkét döntés gyümölcsöző lesz!
Ár: 12,5 M Ft.
Érd.: 06-70/866-7426. 
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győrben, a Répce utcában eladó ez a
68 nm-es, felújított, erkélyes panella-
kás. A lakás 10 emeletes tömb 6. eme-
letén található. Elosztása 3 szo ba+hall.
A lakás 2 éve felújításra került, mű-
anyag ablakok kerültek beépítésre. A
szobák laminált padlóval, az előszoba
járólappal burkolt. Fekvésének kö-
szönhetően világos! A fűtésköltség a
hideg hónapokban sem magas. Egész-
ségügyi festést követően azonnal köl-
tözhető! A környék infrastruktúrája ki-
váló! A közelben buszmegálló, iskola,
óvoda és élelmiszerbolt is megtalálha-
tó! A lakás kiválóan alkalmas csalá-
doknak, fiatal pároknak, valamint be-
fektetőknek. Hívjon MOST!!! Az ár-
ban biztosan megegyezünk!
Ár: 14,1 M Ft.
Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

JÚNIUS 1-JÉTŐL
ÚJ IRODÁNKBAN, 

MEGÚJULT KÖRNYEZETBEN, A GYŐR,

KÁLVÁRIA UTCA 27/A.
SZÁM ALATT VÁRUNK MINDENKIT

NAGY SZERETETTEL!

Sokan vannak, akik már várják a
július 1. után bevezett CSOK-ot ( az
új szoc.polt) és ezzel kapcsolatosan
folyamatosan felmerülő kérdés, hogy
önerőnek számít-e, most egy kis segít-
séget nyújtunk ennek kibogozásában.

Van úgynevezett megelőlegező
CSOK, ami a vállalt gyermekeket jelen-
ti (tehát még nem rendelkezünk velük,
de a jövőben szeretnénk), maximum 2
gyermek megszületését lehet vállalni.
Ez esetben a vállalt gyermek vagy gyer-
mekek megszületéséig kölcsönnek te-
kinthető, ezért a maximális  finanszíro-
zási arány meghatározásakor teherként
kell figyelembe venniük a hitelintéze-
teknek. Ez azt jelenti, hogy a megelőle-
gező CSOK és a lakásvásárlási hitel ösz-
szege nem lehet több az ingatlan forgal-
mi értékének 80%-ánál (ezt a forgalmi
értéket a banki értékbecslő határozza
meg a hitel felvételekor).

Ha a CSOK-ot meglévő gyermekek
után igényeljük, akkor minden eset-

ben önerőnek számít, ezáltal lehet
csökkenteni a magunk részéről hoz-
záadott készpénzt. Sajnos az önerő
nélküli hitelek már megszűntek vagy
min. 20% készpénzre van szükség,
vagy az önerő pótlására szóló plusz
ingatlanfedezetre.

A CSOK az alábbi gyermek(ek)
után igényelhető:

• a magzat vagy az ikermagzat
után a terhesség betöltött 24.
hetét követően

• az igénylő eltartottja után, aki
• a 16. életévét még nem töltötte be,
• a 16. életévét már betöltötte, de

oktatási intézmény nappali tago-
zatán tanul és a 25. életévét még
nem érte el,

• a 16. életévét már betöltötte, de
megváltozott munkaképességű
személy, és ez az állapota legalább
egy éve tart, vagy egy év alatt elő-
reláthatóan nem szűnik meg.

HITELT FELVEVŐK FIGYELMÉBE!

A CSOK önerőnek számít-e
HITELFELVÉTELKOR?

Gyermekek száma Alapterület Alap A A+ Alacsony fogyasztásösszeg energiamin. energiamin.

1 gyermek 40-55 m2 500.000 Ft 550 000 Ft 600 000 Ft 650 000 Ft
55,01-160 m2 600 000 Ft 660 000 Ft 720 000 Ft 780 000 Ft

2 gyermek 50-65 m2 800 000 Ft 880 000 Ft 960 000 Ft 1 040 000 Ft
65,01-80 m2 1 000 000 Ft 1 100 000 Ft 1 200 000 Ft 1 300 000 Ft
80,01-160 m2 1 300 000 Ft 1 430 000 Ft 1 560 000 Ft 1 690 000 Ft

3 gyermek 60-75 m2 1 200 000 Ft 1 320 000 Ft 1 440 000 Ft 1 560 000 Ft
75,01-90 m2 1 500 000 Ft 1 650 000 Ft 1 800 000 Ft 1 950 000 Ft
90,01-160 m2 2 000 000 Ft 2 200 000 Ft 2 400 000 Ft 2 600 000 Ft

4 gyermek 70-85 m2 1 600 000 Ft 1 760 000 Ft 1 920 000 Ft 2 080 000 Ft
85,01-100 m2 2 000 000 Ft 2 200 000 Ft 2 400 000 Ft 2 600 000 Ft
100,01-160 m2 2 500 000 Ft 2 750 000 Ft 3 000 000 Ft 3 250 000 Ft

Mennyi a CSOK összege?

06-70/866-7424
06-30/640-8794
06-70/866-7426
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

Álláshirdetés

Fô feladatok: • üzleti tervezés • terv-tény elemzések • elôrejelzés/vár ható készítés
• havi/negyedéves/éves zárásban való részvé tel • jelentési rendszer kialakításában
való részvétel • jelentési rendszer mûködtetése• vezetôi döntést elôkészítô
elemzésben való részvétel • gazdaságossági számítások készítése • ad-hoc
jelentések • folyamatszabályozásban való részvétel
Elvárások: • felsôfokú gazdasági végzettség (egyetem/fôiskola) • magas szintû
számítástechnikai ismeretek • logikus, rend szer szemléletû gondolkodás • kiváló
prob lémamegoldó képesség • önállóság • terhelhetôség • felelôsségteljes
munkavégzés egyénileg és csapatban
Elônyt jelent: • mérlegképes könyvelô képesítés • controller oklevél • ACCESS
vagy SQL tudás • controller gyakorlat

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. 9024 Gyôr, Orgona utca 10., vagy nagy.brigitta@
gyhg.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a
„controller” jeligét.

Jelentkezési határidô: 2015. június 8.

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 

controller
A GYHG Nonprofit Kft. Fekete Dávid al-
polgármester, önkormányzati képviselő
és Szeles Szabolcs önkormányzati kép-
viselő kérésére és támogatásával a ház-
tartásokban felhalmozódott lom jellegű
hulladékok elhelyezésére gyűjtőpontot
üzemeltet egyszeri alkalommal. A hulla-
dékok átvételére kizárólag a gyűjtőhe-
lyen van lehetőség. 

Június 5-én, pénteken 13 és 17
óra között Pinnyéden, a Pinnyé-
di Művelődési Ház udvarán lévő
aszfaltos sportpályán lesz az
esemény.

Június 6-án, szombaton 8 és 17
óra között  Sziget–Újvárosban a
Bercsényi Miklós Szakközépis-
kolával szembeni aszfaltos
sportpályán működik a szelektív
hulladékgyűjtés.

Elhelyezhető itt: elektronikai, fém,
műanyag, nyesedék, építési törmelék,
csomagolóanyagok, bútorok, beren-

kép és szöveg: pannon-víz

Ezen a szakaszon a búvárok hetek
óta tisztítják a szennyvízcsatornát,
óránként fordulnak a hatalmas szip-
pantókocsik, május közepétől pe-
dig a „betonlövők” is munkához lát-
tak. Tavaly az Erkel Ferenc utcai
csomóponttól a Jakobinus utcáig
270 méteres szakaszon újult meg a
csatorna, most további 200 métert
haladunk, egészen a Városház közig
– kalauzol minket a helyszínen Zalka
Csaba, a Pannon-Víz Zrt. Győri
Szennyvízágazatának vezetője.

A mélyben hetek óta napi tizenkét
órán át folyik a munka. Első fázisban
a szakembereknek el kellett terelniük
az itt folyó szennyvizet – csak így lehet
eredményesen dolgozni. A Kossuth
utcai csatorna szennyvize jelenleg a

Ismét csatornabúvárok
dolgoznak a Kossuth utcában

felszínen kígyózó ideiglenes csőveze-
téken jut el a Bercsényi ligetbe egy dí-
zelmotoros ideiglenes szennyvízáte-
melő segítségével. 

Mára a búvárok eltávolították az év-
tizedek alatt a csatorna falára rögzült
lerakódásokat és fellazult részeket. A
csatorna falának repedéseit kijavítják,
majd az alagút felső boltozatát beton-
acél hálóval, speciális betonozási
technológiával erősítik meg – ehhez
kellenek a betonlövők. Végül a teljes
felületre  többrétegű speciális korró-
zióálló bevonat kerül majd. A csatorna-
felújítási munkával előreláthatólag
július közepére végzünk.

Víznyelő dugulások 
Győrben hatezer víznyelőt üze-
meltet a Pannon-Víz Zrt. – ezek
leginkább a belső városrészek-
ben találhatók. Ha valahol olvasó-
ink olyan víznyelőt látnak, ami
nem nyeli el a vizet, azt a +36-
80/20-40-86-os ingyenesen hív-
ható zöld számon éjjel-nappal be-
jelenthetik. A víznyelő-dugulások
túlnyomó része egy-két perc alatt
elhárítható – csak szabaddá kell
tenni a rácsokat, hogy működni
tudjon a vízelvezetés. Köszönjük
együttműködésüket!

Kihelyezett hulladékudvar
Sziget—Újvárosban és Pinnyéden

dezési tárgyak stb. Veszélyes hulladé-
kot a kihelyezett gyűjtőponton nem le-
het leadni, a veszélyes anyagokat az
állandó helyszíneken működő hulla-
dékudvarokban fogadják be. 

A hulladék lerakására a győri lako-
sok, a Győrben szemétszállítási díjat fi-
zetők jogosultak. Jogosultságukat iga-
zolhatják a hulladékszállítási díj befize-
téséről szóló számlával, akiknek pedig
ilyen nincs – mert a társasház közösen
fizet –, a korábban kiadott Győr Kártyá-
val vagy lakcímkártyával, illetve szemé-
lyi igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladékgyűj-
tés a rendőrség és a közterület-felügye-
let kiemelt biztosítása mellett zajlik.
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Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

05. 29.—06. 05.
DELIKÁT

Pecsenyekacsa „A”

Tchibo Family
kávé, 250 g

Hazai túró
450 g

129,-db

Kovászolni való uborka

Marhalábszár

1599,- kg

CBA UHT tej
1,5%-os, 1 l

899,-kg

349,-db

250,-kg
05. 29—05. 31.

429,-db

Élmény alapú programozói nyári
táborok 7—17 éves diákok számára

A gyerekeknek természetes, hogy szá-
mítógépet, tabletet, okostelefont hasz -
nálnak. Itt a lehetőség, hogy olyan mó-
don tanulják meg használni, ami egész
életükre pozitív hatással lesz. A szüksé-
ges tudást a már Győrben is elérhető
Logiscool-ban szerezhetik meg.

A digitális írástudás elsajátítása
egyre fiatalabb korban kezdődik. Szé-
les körű egyetértés van abban is,
hogy a programozás a jövő nyelve.

A ma már országos hálózattal rendel-
kező Logiscool sikerét az él-
mény alapú oktatási módszer
adja. A diákok folyamatosan
alkotva, játékosan tanulva sa-
játítják el a programozás alap-
jait. A saját számítógépes já-
tékok, programok készítése
során kreativitásukat is fej-
leszthetik, és közben észre-
vétlenül komoly matematikai,
programozói tudásra tesznek
szert. Az alapokat kifejezetten
gyerekek számára kifejlesz-
tett programnyelvvel oktatják,
az algoritmikus gondolkodást ún. „gép-
telen” játékokkal is fejlesztik.

Az iskolai tanév időszakában dél-
utáni kurzusokon vesznek részt a diá-
kok. Hétköznapokon délután vagy
szombaton délelőtt, hetente egyszer
másfél órában. Rendkívül népszerűek
a Logiscool nyári táborai is. Idén Prog-
ramozó, Legorobot-programozó és
CoolTools táborba várják a diákokat.

„Programozni bárki tud! Hiszünk ab-
ban, hogy a jövő legfontosabb tudásá -
nak elsajátítása élvezetes és vidám do-

log. A nyelvtanulás fontosságát ismer-
tük fel 10-15 évvel ezelőtt, most emel-
lett hasonló fontosságot kap a progra-
mozás is, hogy digitális írástudókká vál-
janak gyermekeink. Valamennyi intéz-
ményünkben odafigyelünk arra, hogy a
diákok modern, inspiráló,  környezetbe
kerüljenek. Ezt szolgálja, hogy minden-
kinek saját laptopja lehet, és hogy isko-
láink belső kialakítása, arculata igazodik
a mai trendekhez. Nyártól már több
ezer diáknak oktatjuk a programozást”
– mondta el dr. Breuer Anita, a Logis -
cool ügyvezető igazgatója.

Az innovatív, speciális tananyagra
épülő kurzusokat a gyerekekhez korban
legközelebb álló egyetemisták tartják,

akik hamar megtalálják a közös hangot
a 7–17 éves diákokkal. Természetesen
nem lesz mindenkiből programozó, de
a megszerzett tudás, a logikai gondol-
kodásmód, a problémamegoldó képes-
ség szinte bármely munkaterületen
hasznosítható felnőtt korban. „A diákok
megtanulják a logikus gondolkodás
alapjait, fejlődik a problémamegoldó ké-
pességük, átlátnak bonyolultnak tűnő
folyamatokat és nem csak passzív befo-
gadóként használhatják a számítás-
technikai eszközöket.

Elérhetőség: Leier Villa, 9024 Győr, Baross G. út 43. • www.logiscool.com
Tel.: +36-30/190-2880, +36-30/959-1306. • hello.gyor@logiscool.com

„Azt gondolom, hogy
mindenkinek meg kell
tanulni számítógépet
programozni,  mert az
megtanít gondolkodni.”
Steve Jobs / Apple

A Megyei Jogú Városok Szövetsége má-
jus 14-ei hódmezővásárhelyi közgyűlé-
sén egyhangú döntéssel csatlakozott
Áder János köztársasági elnök klímavé-
delmi kezdeményezéséhez. Az Al Gore,
volt amerikai alelnök által életre hívott kez-
deményezés célja, hogy egymilliárd támo-
gatót szerezzen a párizsi klímacsúcs előtt.

A megyei jogú városok önkormány-
zatai vállalták, hogy minél több állampol-
gárhoz eljuttatják a kezdeményezés hí-
rét. A cél elérésének érdekében a
www.elobolygonk.hu címen új honlapot
hoztak létre. „Közösen felemelve a han-
gunkat, küldjük el egyértelmű üzenetün-
ket a világ vezetőinek: Haladéktalanul
cselekedjenek az éghajlatváltozást oko-
zó környezetszennyezés ellen!” – hirdeti
az internetes oldal.  Ezen a felületen re-
gisztrálóknak van lehetőségük csatla-
kozni, ugyanakkor a magyar adatvédel-
mi szabályok betartása érdekében neve-
ket, személyes adatokat nem küldenek
át az amerikai félnek.

A szövetség kiemelt célja, hogy az
év végén megrendezésre kerülő pári-
zsi klímakonferenciára Magyarország
2 millió aláírást tudjon regisztrálni.

Támogassuk
a környezetvédelmi
törekvést!

Bôvebb információ kezeléseinkrôl:
Tel.: +36 70 398 7756, +36 70 944 6482 

www.zsireltavolitasgyor.hu

Végleges zsíreltávolítás Gyôrben,
az ETO Park Élmény Szigetben!
Egyedi-, világszabadalommal védett technológián alapuló-,
végleges orvosesztétikai zsíreltávolítás. Kezelések végén
akár 15 cm körtérfogat csökkenés plasztikai beavatkozás
nélkül. Hatékony kezelés a stria- és cellulitisz ellen.

KEZELÉSEK MÁR 3 700 FT/ALKALOM ÁRTÓL

stresszkezelés és elmefejlesztés
Pedagógusok és egészségügyi

szakdolgozók számára akkreditált

Győr, június 6–7., 13–14
Ára: 39.000 Ft

(diák, nyugdíjas: 26.000 Ft)

Oktató: Domján Andrea (tanár)

Helyszín:
Kereskedelmi és Iparkamara

(Ibis Hotel), Szt. István út 10/A

Jegyárusítás:
Gyermekek Háza

(Aradi vértanúk útja 23.)
hétfôn 10–11 óra közt,
kedden 17–18 óra közt

(20/211-3527)

AGY
-

KONTROLL

www.agykontroll.hu
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Nyári vásár a szezonban!

NÔI FELSÔK REKLÁMÁRON
1.000 Forinttól
Átköltöztünk: Gyôr, Teleki u. 8.

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Győr, Déry T. u. 11/a  Tel.: 96/431-330 
info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Ajánlata hétvégére
• Extra menüajánlatunk 2 fő részére: •  Tyúkhúsleves 2 adag • 2 személyes

Marcal-tál (gordon csirkemell, óvári sertéskaraj, hawaii csirkemell, natúr
szelet csirkemájraguval, rántott csirkemell, főtt burgonya, párolt rizs)
• 2 adag saláta • 2 adag desszert
Ára: 6200 Ft/2 fő helyett 3990 Ft/2 fő (1995 Ft/fő)

• 2 személyes Marcal-tál
4400 Ft helyett 2800 Ft!

• Továbbá 3–4 féle levessel és 8–10 féle
második fogással várjuk Kedves Vendégeinket
1100 Ft és 1200 Ft-os árakon!

ELAVULT A FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Minôségi szénmonoxid jelzôk, vízmelegítôk, alkatrészek értékesítése.
Tel.: +36-20/239-9898 és +39-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

2—5 év garanciával.

gázkazánok

FÛTÉSKORSZERÛSÍTÉS, SZERVIZ,
FELMÉRÉS, GÁZKÉSZÜLÉKCSERE

TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL.

Hagyományos és kondenzációs
gázkészülékek beépítésével

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

A hét minden napján 
ízletes ételekkel, frissítô italokkal
várjuk Kedves Vendégeinket 
Duna-parti teraszunkon!

ÁLLÁS
Angol

nyelvtanárokat 
keresünk!

Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Audi-gyárba keresünk állandó
szombat éjszakára takarítókat. Bejelentett
munka. Érdeklődni munkanapokon: 9–17-
ig. Tel.: 06-20/993-5575.

Győr egyik legrégebbi vagyonvédel-
mi cége villanyszerelő végzettséggel
riasztó rendszert telepítő kollégákat
keres. Versenyképes jövedelem, kor-
rekt feltételek. Pályakezdők jelentke-
zését is várjuk. Jelentkezni: info@
megoldassecurity.hu

CNC-gépkezelőket ke-
resünk győri munkahelyre (egyedi
gyártásra). 1500 Ft-os órabér! Szállás
biztosított. Telefon: 06-70/311-2259,
06-70/366-5722 E-mail: munka15
@index.hu

Mindenféle házimunkát, idős-
gondozást vállalok ott lakással. Tel.: 06-
70/225-3812.

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése,
bádogos-, ács-, kőműves-
munkák végzése. Tel.: 06-
30/355-6991.

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok ké-
szítése, felújítása. Tel.: +36-30/313-2351.
www.ironart.hu  e-mail: ironart@ironart.hu

Autóalkatrészek teljes vá-
lasztéka minden autótípus-
hoz, utángyártott és gyári
alkatrészek, kedvező ára-
kon. R&R-Car Tel.: 06-70/
223-7957.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, fa-
kivágás, gyökérkivétel, metszés, kerti munkák!
Tel.: 06-96/826-322, 06-30/403-6810.

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK
SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK
GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE
Samodai +36-30/754-3112
www.egeszseg-ovo.hu

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogozást,
lapostető-szigetelést, falak javítását-festé-
sét garanciával, engedménnyel vállalom.
Tel.: 06-30/376-2712.

Győrben élő idősek otthoni ápo-
lását, gondozását vállalja nagy gyakorlattal
rendelkező, középkorú nő. Hívjon bizalom-
mal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást, igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmente-
sen, hétvégén is. 06-20/944-6667

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék
szállítása kedvező áron, 2900 Ft-tól!
06-30/542-0720

Régi kapuk, kerítések felújí-
tása, újak készítése, lakatos-
munkák, ajtó-, ablak- és zárja-
vítás, költségkímélő megol-
dások. Tel.: 06-70/223-7957.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesleges
holmiját pincéjéből, padlásáról, lakásá-
ból, ill. udvaráról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tárolóját, garázsát ki-
takarítom. Feleslegessé vált holmiját ingyen
elszállítom. Stuka Tibor: 06-30/
217-0848.

EGYÉB

SZÉLVÉDŐ-JAVÍTÁS
kőfelverődés- és repedésjavítás

Helyszíni kiszállással is!
A megbízható pont!

06-70/286-3665

Átadó 30 éve működő díszállat-kereske-
dés árukészlettel. Győrben, forgalmas helyen. 
Vagy az üzlethelyiség kiürített állapotban.
Nyugdíjba vonulás miatt. Érdeklődés:
06-20/526-8004.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása és beváltása. 06-
70/564-2280

Akác konyhakész tűzifa ház-
hozszállítással rendelhető 2,5, illetve 5 m3.
35.000 Ft-tól. Ellenőrizhető mennyiség, ki-
váló minőség. Tel.: 06-70/219-7947.

Készpénzértantik bútort, festmé-
nyeket, herendi és Zsolnay-porcelánt,
ezüsttárgyakat, könyveket, antik órákat,
szőnyeget, teljes hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 06-70/640-5101.
Kérésre házhoz megyünk!

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitünte-
tést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet,
egyéb régiséget vásárol magángyűjtő. Pál
István. Tel.: 06-20/947-3928.

INGATLAN
Győr-Adyvárosban 63
nm-es, háromszobás, klímás lakás
eladó. Irányár: 13.500.000 Ft. 06-
30/742-6430

Révfaluban garázst vennék, az Ady
Endre, Damjanich utca, Rakpart környékén.
Tel.: 06-20/950-9571.

Margithíd budai hídfőjénél
háromszoba-hallos, szuperül felújított,
csendes, III. emeleti lakás eladó. 06-
70/210-0553

KŐSZEGEN gyönyörű, szabályos, pa-
norámás, 3300 négyzetméteres építési te-
lek eladó! 06-30/646-7574

Felmondott hitellel terhelt
ingatlanokat vásárolunk Győrben és környé-
kén, négyzetmétertől, állapottól függetlenül.
Végrehajtás alatt lévő nem akadály. Hívjon
most! 06-30/612-6301

LAKÁSCSERE
37 nm-es, teljesen felújított ön-
kormányzati lakásomat nagyobbra
cserélném. Minden megoldás érdekel.
06-20/434-4526

Gyárvárosi, 1 szobás, 45 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, karbantar-
tott, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 40-50 nm-es, 2 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérleményre. Sziget,
Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 471.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 65-75 nm-es,
3 szobás, határozott-határozatlan idejű ady-
városi, szabadhegyi, Marcalváros I–II-n
lévő bérleményre. Bán Aladár utca kizár-
va. Tartozás átvállalása lehetséges.  (Hir-
detésszám: 472.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 3 szobás, 67 nm-es, össz-
komfortos, általános állapotban lévő, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserélne
40–55 nm-es, 2 vagy 2+ fél szobás, ha-
tározott-határozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 473.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 3 szobás, 75 nm-es, össz-
komfortos, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne határozatlan, megvásárolha-
tó, bérleményre. Belváros és Révfalu előny-
ben. (Hirdetésszám: 474.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 3 szobás, 71 nm-es, kom-
fortos, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne határozott-határozatlan, 2 szobás,
40-55 nm-es bérleményre. Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 475.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 1 szobás, 32 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 44–55 nm-es,
2 szobás, határozott-határozatlan idejű, el-
sősorban Adyvárosban és környékén lévő
bérleményre. Sziget, Újváros kizárva. (Hir-
detésszám: 476.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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A labdarúgó NB I 29., egyben utolsó
hazai, első osztályú bajnokiján a Győri
ETO FC a Pécsi MFC csapatát fogadta
az ETO Stadionban. A pécsiek kezdték
aktívabban a mérkőzést, olyannyira,
hogy a 12. percben büntetőt harcoltak
ki – Lang Ádám lerántotta Kővárit a 16-
oson belül – Márkvárt Dávid 11-esét
azonban Jaroslav Cellar védeni tudta.
Ezután kezdett felébredni a Győr. Előbb
Rudolf, majd Windecker is veszélyeztet-
te a PMFC kapuját. Majdhogynem min-
denki elkönyvelte már a szünetre a dön-
tetlen állást, amikor a hosszabbításban
Priskin megszerezte a zöld-fehérek el-
ső gólját. A fordulás után a pécsiek is
sebességi fokozatot váltottak, ám ak-
cióit rendre védeni tudta Cellar. A má-
sik oldalon sem tétlenkednek, Priskin
és Lipták is veszélyeztet. Az utolsó per-
cekben aztán végleg eldöntötte a Győr

Bár a hazai Aramis együttese kezdte jobban a találko-
zót, több helyzetet is kialakított a már bajnok Rába
ETO FC ellen. Aztán átvette az irányítást a Győr, és a
10. percben Sáhó meg is szerezte a vezetést a zöld-
fehéreknek. A másik oldalon nagyjából egy perccel
később Hosszú kiegyenlített. Aztán Lódi indult meg
a 14. percben és szerezte meg újra a vezetést a Rá-
ba-partiaknak. A folytatásban záporoztak az ETO-s
akciók, ám újabb gól ekkor még nem lett belőlük. 

Majd kétezren szálltak vízre a múlt pénteken kezdő-
dő és egészen vasárnap délutánig tartó Graboplast
Maraton Magyar Bajnokságon. Hazánk legjobb
hosszú távú kajak-kenusai, azaz maratonistái szel-
ték a vizet Győrben a háromnapos viadalon. 71
egyesület sportolói neveztek a hagyományosan
évek óta a Graboplast Győri Vízisport Egyesület
szervezésében megrendezett viadalra. A győriek
hagyományosan a legnépesebb mezőnnyel indul-
tak, ez most sem volt másként, hiszen 166 sportoló
szállt vízre városunk színeiben. 

Hűvös időben, majdnem egész napos esőben
kezdtek a kajak-kenusok pénteken, rögtön a felnőt-
tek versenyével. A férfi kajakosok 30 km-es szaka-
szán nagy izgalom bontakozott ki. A második kör-
ben ellépett egy négytagú boly, Solti László, Boros
Adrián, Petró Ádám és Havas Balázs felváltva veze-
tett, majd az utolsó futószakaszon meglógott Solti
és Boros, akik óriási csatát vívtak az aranyéremért,
amelyből végül Solti jött ki győztesen. Női kajak 26
km-en Csay Renáta fölényes győzelmet aratott. A
győriek tizenötszörös világbajnoka a második kör-

Gyôzelem az utolsó idegenbeli futsalbajnokin
A fordulás után hasonló iramban folytatódott a

mérkőzés. A 29. percben aztán Dróth tüzelt 10 m-
ről a kapura és megszerezte a Győr harmadik talá-
latát, 3–1. Nem sokat kellett várni a következő ven-
dég gólra, Vevé passzolt a jobb oldalon érkező Noé -
hez, aki nem hibázott, így már 4–1-re vezetett a baj-
nok. Aztán Klacsák szépített, sőt pár perccel ké-
sőbb még egyszer betalált a vendégkapuba, így
vissza tudott jönni a meccsbe az Aramis, 4–3. Nem

örülhettek azonban sokáig a hazaiak. Egy perc múl-
va gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Előbb Dróth Zol-
tán, majd Lódi Tamás szerzett gólt, 6–3. Hiába tu-
dott így még visszajönni az Aramis a találkozóba, vé-
gül magabiztosan nyert a bajnok Rába ETO FC. A
zöld-fehérek a megszokott hétfőhöz képest pénte-
ken, május 29-én 18 óra 15 perckor játsszák utolsó
hazai bajnokijukat az idei szezonban. Ekkor a Hala-
dás érkezik Győrbe. 

Maratoni
kajak-kenu OB
Gyôrben

ben lépett el a mezőnytől és senki sem tudta vele
tartani a lépést. Ezzel a győzelemmel a maratoni táv
koronázatlan királynője bebiztosította helyét a szep-
temberi világbajnokságon, valamint a nyári Európa-
bajnokságon is. 

A kenusok között győztes Kövér Mártonnak a vb-
induláshoz még kell egy dobogós hely a kontinens-
viadalon, ám az elmúlt évek eredményei alapján ez
nem lesz nehéz feladat számára. Győrben maratoni
pályán most debütált a női kenu, ahol igazi házi csa-
ta bontakozott ki az elsőségért, a győriek két kivá-
lósága, Lakatos Zsanett és Takács Kincső között.
Lakatos végül az utolsó futószakasz előtt robban-
tott és magabiztosan nyerte meg a viadalt.

A másnapi páros versenyeken ugyanilyen jól szere-
peltek a felnőtt kiválóságok. A férfi kajakpárosok 30 ki-
lométeres versenyszámában rögtön a rajt után ellépett
a mezőnytől a Solti, Boros egység, amely végül győzni
is tudott. A hölgyek 26 kilométeres versenyszámában
ezúttal sem született meglepetés. A Csay Renáta és
Bara Alexandra duó már a második körben olyan se-
bességre kapcsolt, amit senki sem tudott tartani. Csay
Renáta tavalyi világbajnoki címeinek köszönhetően,
egyesben, valamint Bara Alexandrával párosban is vé-
dettséget élvezett, ezért elég volt egy-egy válogatót
nyernie, és mindkét versenyszámban rajthoz állhat, az
EB-n és a VB-n is. A kenu párosok 26 kilométeres via-
dalában a Kövér Márton–Dóczé Ádám egység győzött. 

Szépen búcsúzott az ETO a hazai közönségtôl
a mérkőzés kimenetelét. A 88. percben
a kilépő Pátkai Máté Helesfay fölött a
kapu közepébe emelt, majd Windec-
kert buktatta James a 16-oson belül,
és a megítélt büntetőt Priskin értékesí-
tette a hosszabbításban. Végül 3–0-ra
legyőzte a Győri ETO FC a Pécsi MFC
csapatát, így a zöld-fehérek győzelem-
mel búcsúzhattak a közönségtől az egy
ideig biztosan utolsó hazai NB I-es
bajnokijukon. Azóta pedig az is kide-
rült, hogy nemcsak az ETO, hanem a
Pécs sem folytatja az első osztályban.
A Magyar Labdarúgó Szövetség fel-
lebbviteli licencadó bizottsága május
26-i ülésén elutasította a Nyíregyhá-
za, a Kecskemét, a Pécs és a Pápa
NB I-es, az Újpest nemzetközi (UEFA),
míg a Putnok NB II-es licenckérelme-
ző fellebbezését. Így 12 csapatos lesz
jövőre az NB I.
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2015 első felében az Új Nemze-
dék Központ a Nemzeti Tehetség
program (NTP) keretében kiírt
pályázatok programjaként 10
helyszínen, a tehetséggondozás-
hoz kapcsolódó rendezvénysoro-
zatot indított az ország különbö-
ző pontjain. Az események elsőd-
leges célja, hogy a tehetséges fi-
atalok, szüleik, pedagógusok és

a tehetséggondozó szakembe-
rek tapasztalatot cserélhesse-
nek. A győri állomáson, talán
nem meglepő módon a sport ke-
rült előtérbe, így az esemény a
„Mozgásban a tehetség” nevet

Május 30–31-én rendezik meg már hetedszer, ám
idén először a Győri Atlétikai Club szervezésében a
Sillai László Birkózó Emlékversenyt. A már nemzetkö-
zi viadallá alakuló sporteseményt ezúttal is a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központban rendezik meg
nagyjából 300-350 fiatallal. Az első napon, szomba-
ton lépnek szőnyegre a gyermek, diák és serdülők,
míg a második napon rendezik a junior magyar baj-
nokságot. A birkózóverseny nívóját bizonyítja, hogy
évről évre többen neveznek nemcsak hazánkból, ha-
nem Szlovákiából, Csehországból és Ausztriából is
jönnek birkózók, hogy megmutassák erejüket, és azt,
mennyit fejlődtek egy év alatt. A viadalról természete-
sen nem hiányozhatnak a GYAC birkózói sem, akik
nagyjából 20-an fognak részt venni, és többektől vár-
nak dobogós helyezést. Többek között Reznyák Má-
tétól, Gyurasits Csabától, Rigó Balázstól, Csonka
Csabától. Hogy hogyan is szerepeltek a győri sport-
emberek, illetve hogyan zajlott a birkózó viadal, arról
jövő heti lapszámunkban beszámolunk. 

Idén is megrendezték a hagyományos
szezon végi megyei röplabdás ünnep-
séget a Pálffy-iskola aulájában. A győri
csapatok ezúttal is szépen szerepeltek
a korosztályos és az iskolai bajnoksá-
gokban a 2014/2015-ös szezonban. A
győri röplabdasport ikonja, Farnady Er-
nő is elégedett az idei teljesítmények-

kel. Ahogy fogalmazott, öröm volt,
hogy az NB I-ben és az NB II-ben is sze-
repelhetett győri csapat az idei szezon-
ban. Igaz, az egyetemisták a bajnokság
utolsó helyén végeztek. A Széchenyi
csapata gyakorlatilag kiesett az élvonal-
ból. Az Ikrény együttese újra elindult a

Fel kell készülni az EYOF-ra
másodosztályban és tisztességesen
helyt tudott állni. Az ifjúságiaknál pedig
még jobb eredmények is születtek. A lá-
nyok uralják ezt a sportágat Győrben –
tette hozzá Farnady Ernő –, mint ahogy
Magyarországon is. A városban is csak
néhány iskolában van fiúcsapat, lányok
viszont mindegyik középiskolában van-

nak. Sajnos általános is-
kolás röplabdások na-
gyon kevesen vannak,
ugyanakkor öröm, hogy
más korcsoportban ilyen
sokan vannak. A tavalyi
évhez képest picit előre-
léptek, a középiskolás
csapatok stabilabbak let-
tek, és a Széchenyi Egye-
tem utánpótlása is erősö-
dött valamelyest. 

Az ünnepségen nem-
csak a díjak átadására
került sor, hanem szóba
került az Európai Ifjúsági

Olimpiai Fesztivál is, amelyre, ahogy
Farnady Ernő fogalmazott, fel kell ké-
szülni. Hiszen a röplabda is az egyik
sportága az EYOF-nak és nagyon sok
önkéntes segítőre is szükség van, így
kérik a győri röpiseket, aki teheti, ve-
gyen részt így is az eseményeken. 

Emlékverseny hetedszer

Mozgásban a tehetség
kapta. Dr. Süveges Antal Pál, az
Új Nemzedék Központ Nonprofit
Kft. ügyvezetője elárulta: „Győr-
ről az ifjúság és a sportélet jutott
eszünkbe, illetve többen is azt ta-
nácsolták, ha sportos rendez-
vényt szervezünk, akkor azt Győr-
be kell hozni. Az ügyvezető hoz-
zátette – ahhoz, hogy a tehetség-
gondozás sikeres legyen, három

alappillérnek teljesülnie kell. Ben-
ne kell lenni a fiatal tehetségnek,
a felkészítő tanárnak, edzőnek, il-
letve benne kell lennie a szülő-
nek. Ez mellett a negyedik alap,
ami szintén fontos lehet, hogy a

forrást is megtalálják ehhez, ami
után már messzemenő terveket
is meg lehet valósítani. 

A rendezvényre olyan sztárven-
déget hívtak a szervezők, aki az élet
több területén is példaképe lehet a
fiataloknak. Kiss Gergely három-
szoros olimpiai bajnok vízilabdázó
nemcsak a sportban teljesített
erőn felül, hanem a tanulás terén is. 

„A sportnak rengeteget köszön-
hetek – mesélte Kiss Gergely. – A
vízilabdán keresztül három nyelvet
megtanultam, hiszen Olaszország-
ban és Montenegróban is sportol-
tam, így a szerb, horvát és az olasz
nyelvet is elsajátítottam. Az angol-
tudásom pedig még a nyelvi tago-
zatos gimnáziumból jött. Ha nem
lettem volna élsportoló, lehet,
hogy ez nem valósul meg, és én
kevesebb lettem volna. E mellett
pedig az a tradíció is motivált,
hogy a vízilabdások nagyon ma-
gas százaléka diplomás. Mindig is
jogász akartam lenni, sikerült is el-
végeznem, mellette a sportjogot is
megtanultam. Van egy edzői papí-
rom és egy kommunikációs okle-
velem is. Fontos, hogy a tanulást is
előtérbe helyezzük.”

Az ELSŐ alkalom
mindenkinek
INGYENES!

MÁR HÁROM

hónapos

kortól ajánlott

www.vidrauszoiskola.hu

Ollé Orsi • 06-20/312-37-33 • orsiolle@gmail.com 
A bébiúszást Ollé Orsolya szervező manager tartja, irányítja. Személyében egy londoni

bébiúszással foglalkozó uszoda oktatóját, irányítóját üdvözölhetjük.

BABAÚSZÁS
AZ AQUA USZODÁBAN
Fantasztikus uszodai körülményekkel!

IDŐPONTOK: 
Hétfő 8.30–9.15

9.15–10.00
Indul június 1.

Szombaton 8.30–9.15
9.15–10.00

Indul június 6.

Vasárnap 9.00–9.45
9.45–10.30

Indul június 7.

• A kisbaba egész életre szóló adottságokat szerez.
• A szülő–gyerek kapcsolat erősödik.
• A víz megnyugtató közeg, ahol nagyon jól érzik

magukat a csecsemők.
• A szülő–gyermek kapcsolat erősödik, az anyával

és az apával való úszás mindig az örömről,
a felhőtlen együttlétről szól.

• A babák a vízben sokkal intenzívebb mozgásra
képesek, ezáltal jobban fejlődik az idegrendszerük.

• Fokozódik a babák ellenálló képessége, erősödik
az immunrendszerük.

• Az úszás órák után minden baba nagyon éhes és
álmos lesz…
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Önnek is problémái vannak a
derekával, esetleg szeretné

elkerülni a bajt?! Az érintet-
tek visszajelzései alapján
leggyakoribbak a geneti-
kai háttér, rossz testtar-
tás, feszült lelkiállapot,
görcsös izmok, kényel-
metlen, túlzott fizikai ter-

helés, túl puha ágy stb.
Az alábbiak a legjellem-

zőbb kiváltó okok: 
• Hirtelen, rossz mozdulat,

vagy nehéz súly helytelen
technikával való emelése. 

• Ülőmunka okozta helyte-
len tartás, valamint egyoldalú
terhelés munka közben. 

• Növekvő testsúly.
• A gerinc melletti izomzat

gyengesége.
• Gyulladásos folyamatok,

melyek érinthetik az izmokat,
porckorongokat, csigolyákat,
kisízületeket.

Mit érdemes ilyen pana-
szok esetén tenni?

Forduljunk szakorvoshoz,
aki várhatóan injekciós vagy
gyógyszeres kezelést és ágy-
nyugalmat rendel el. Fontos,

hogy a terhelést csak akkor
kezdjük el, ha már mozgásra
sem jelentkezik erősebb fájda-
lom. Ilyenkor ajánlott kérni
gyógytornász, illetve személyi
edző segítségét, aki olyan gya-
korlatokat tanít be, amelyek
erősítik a gerinc melletti izmo-
kat és javítják a testtartást. 

Mivel előzhető meg?
• Már gyermekkorban ko-

molyan kell venni a tartásbeli
elváltozásokat (hanyag tar-
tás, gerincferdülés stb.).

• Háztartási és kerti
munkák végzésekor igye-
kezzünk tehermentesíteni a
derekat, és nehéz tárgy
emelését próbáljuk meg
térdhajlítással és egyenes
háttal végrehajtani.

• Kiemelt figyelmet kell
fordítani a huzamosabb ideig
álló vagy ülő munka esetén
arra, hogy időnként járjon
egyet, mozgassa meg izmait
és nyújtózkodjon.

• Válasszon olyan széket,
amely helyesen támasztja
meg a hátát, vagy használjon
gimnasztikai labdát.

• A rendszeres testmoz-
gásnak elengedhetetlen ré-
sze legyen a törzs- és hát-
izom erősítése.

Nagy Melinda 
személyi edző
SPEEDFIT

Fitnesz mindenkinek!

Pénteken este ismét hazai környezet-
ben szerepelt a Széchenyi Egyetem
Győri KC a férfi kosárlabda NB I/B-s
bajnokságban. Ezen az estén a Kecs-
kemét második csapata volt Gombá-
sék ellenfele. A két csapat idei máso-
dik összecsapásán egy pillanatra
sem volt kérdés a győztes csapat ki-
léte. Molnár István tanítványai végig
domináltak a mérkőzésen és maga-
biztos, 95–70-es győzelmet arattak
hazai közönség előtt.

Molnár István: Ez a Kecskemét
nem az volt, akitől idegenben vere-
séget szenvedtünk. Hiszen akkor
nekik még be kellett biztosítani a
bennmaradáshoz szükséges győ-
zelmeket. Úgy gondolom, hogy ak-
kor rosszkor voltunk rossz helyen.
Most a bajnoki döntő miatt viszont
jó időpontban találkoztunk. A vég-
eredményt nézve, magabiztos győ-
zelmet arattunk, de a mérkőzés ké-
pe időnként nem ezt mutatta. Az
ilyen hullámzó teljesítmény egy
szorosabb összecsapásnál akár ve-
reséghez is vezethet. Szolnokon
ennél több kell.

Kelemen Balázs,
győri nagyközép-
súlyú ökölvívónk
pénteken Ferobox
Event a kecske-
méti bokszgáláján
húzott bokszkesz-
tyűt a lengyel Ro-
bert Talarek ellen.
A győri pofonosz-
tó végül pontozá-
sos győzelmet
aratott. 

Magabiztos
gyôzelem 

Elôzzük meg a derékpanaszokat!
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A férfi Szuperliga 2014/2015-ös kiírásának ne-
gyedik helyén végzett a Győr-Szol tekecsa-
pata. Jövőre pedig már a dobogó a cél. Ehhez
pedig óriásit sikerült igazolnia a győri teké-
seknek. A többszörös világbajnok Kakukk Le-
vente teszi át székhelyét a Rába partjára.

Németh Gábor, a klub elnöke nagy sztárigazolás-
ként jelentett be. Mit szólsz hozzá? 

Láttam én is azt a videót, amiben ezt
mondta rólam. Örültem, hogy amikor a Gá-

bor beszélt rólam, akkor végig vigyorgott,
tehát tetszik neki, hogy ide jövök játszani,
hasonlóan érzek én is. Hiszem, hogy jó
lesz itt Győrben.

Mikor dőlt el, hogy Győrbe szer-
ződsz? 

Már február környékén beszélget-
tünk róla. Jó lesz egy kis váltás a 11
éves szegedi időszak után. Szeren-
csére országon belül tudok marad-
ni, és jó lesz nekem, remélem, Győr-

nek is. Ebből csak jól lehet kijönni.
Mennyire ismered az új csapattár-

saidat? 
Szinte mindenkit ismerek, talán

nincs is olyan, játékos, akivel ne lennék
rendszeres beszélő viszonyban. Ha
nem is máshol, akkor egy bajnokin biz-
tos találkoztam már velük, hiszen évek

A jövô évi bajnokság nagy meglepetéseket tartogat 
óta együtt játszunk. Most inkább úgy mondanám,
hogy még közelebbről meg fogjuk ismerni egymást. 

Elnök úr azt mondta, hogy veled együtt már a
dobogó a cél. Ez reális cél?

Benne lehet. A Szegedből most elmentek páran.
Szerintem nagyobb izgalmak lesznek a Szuperligá-
ban, nem egy- vagy kétcsapatos, hanem négycsapa-
tos lesz, aki az első két helyért harcban lesz. A jövő évi
bajnokság szerintem nagy meglepetéseket tartogat. 

A bajnoki rajtig még van pár hónap. Addig
hogy telik a nyár?

A válogatottal világbajnokságra utazunk. Ezt köve-
tően elméletileg vége van mindennek, vagy másfél-
két hónap szünet, utána pedig már a felkészülés kez-
dődik, tornákkal, edzésekkel. Én nyáron sem szoktam
leállni, legalább egyszer tekézem hetente. Itt Győrben
nem tudom, mi a szokás, de rá fogom beszélni a töb-
bieket, hogy legalább egyszer jöjjenek le ők is. 

A klub szeretné minél jobban megkedveltetni
az emberekkel a tekesportot, hogy még többen
űznék. Miért ajánlanád te a tekét azoknak, akik
még nem próbálták ki?

Talán ez az egyetlen olyan sport, amit idősen is
lehet magas szinten űzni. Ismerek olyan embereket,
akik 60 évesen még nagyon aktívak és ott vannak
az élmezőnyben. Lassan szerencsére kezd népsze-
rűsödni is a sport. A média is jobban érdeklődik, és
ez talán majd fellendíti a tekét itt Győrben is. Remé-
lem, majd az én személyem is vonzó lesz, és kiláto-
gatnak megnézni minket. 
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Május utolsó vasárnapján, a győri állat-
kertben mindig a gyerekeké a főszerep!
Gyereknap alkalmából egész napos
programokkal készülnek kicsiknek és
nagyoknak egyaránt. A vállalkozó szelle-
műek állatkerti kalandtúrán vehetnek
részt, az ügyességi játékok után termé-
szetesen az apró ajándékok sem marad-
nak el. A nap folyamán a látogatók az ál-
latkert több lakójának etetését figyelhe-
tik meg. 10 órától motoros rendőrrel ta-
lálkozhatnak az érdeklődők a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Rendőr-főkapitány-
ság jóvoltából. A gyerekek teszt formá-
jában a tudásukat is kipróbálhatják.

11 órakor az állatkert kőszínpadán
a Belvárosi Betyárok zenekar fellé-
pése látható. Napközben megmutatja
magát Benji, a láma, és Petra, a dro-
medár, amik kijelölt időpontokban a
látogatók között sétálnak.

13–16-óráig „állati játszóház” lesz,
ahol a vállalkozó szellemű gyerekek a
park legújabb lakójának mását készít-
hetik el.

14.30-kor „Jelenetek egy házas-
ságból avagy, a három kívánság” cí-
mű óriás bábos előadás látható a kő-
színpadon. 

14.00–16.00 óráig a Győr-Moson-
Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság jóvoltából a vállalkozó
szellemű gyermekek tűzoltóautót néz-
hetnek meg, illetve ülhetnek bele.

15.30-kor egy solymászbemutató
keretében különleges ragadozó ma-

Gyereknap az állatkertben
darakkal ismerkedhetnek meg köze-
lebbről az érdeklődők.

16.30-tól ismét a Belvárosi Betyá-
rok zenés műsora szórakoztatja a gye-
rekeket. 

Egész nap ügyességi játékok: Pók-
hálóZOO, CélozgatóZOO, Boci-lasz-
szóZOO, TapiZOO, Buborékvadászat,
Elefánt-teke, Legyél te is vadállat.

A park látogatói testközelből is meg-
ismerhetik az állatkert gyűrűsfarkú ma-
kicsapatát. A vállalkozó szelleműek egy
sétát tehetnek a makik kifutójában.
Ugyan simogatni nem lehet őket, mégis
mindenki pozitív élményekkel gazdago-
dik a makiZOOból távozva.

„Egy füles, két csíkos, két fehér,
három bajszos és egy hosszú nyel-
vű és sörényes” Avagy bemutatkoz-
nak az állatkert legfrissebb jövevé-
nyei: a tigriskölykök, a kis kenguruk
és a huszármajmocskák és a kis földi
malac. Először láthatja a győri közön-
ség tágas új kifutónk különleges la-
kóját, a sörényes hangyászt. 13 órá-
tól 16 óráig játszóházi foglalkozás ke-
retében a hangyászt papírból elké-
szíthetik és haza is vihetik magukkal
az alkotni vágyók.

Ezen a napon a gyermekeket jég-
krémmel az apukákat hideg sörrel
ajándékozzuk meg.

További információ:
www.zoogyor.com

A rendezvény az állatkert jelenleg
érvényes jegyáraival látogatható.


