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6. oldal Szombaton este a
nyár nyitó koncert keretében ad-
ják át a felújított Dunakapu te-
ret. Az önkormányzat bejáráson
mutatta be a sajtónak a fejlesz-
tés eredményeit.

3. oldal Elkezdődött a 12. szezon
a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Él-
ményfürdőben, ahol az önkormány-
zat támogatásával idén is 50% ked-
vezménnyel strandolhatnak a győri-
ek a lakcímkártya felmutatásával. 

9. oldal Győr és Miskolc a kormány két, kiemelten támogatott
nagy ipari centruma lesz, mondta egy kérdésre válaszolva Lázár Já-
nos miniszter a parlamentben. A politikai csatározások tüzében ez a
kijelentés elsikkadt, senki nem kapta rá fel a fejét, pedig mindkét tér-
ség számára fontos eseményről van szó. Győrben az Audi által ter-
vezett innovációs és technológiai központ szolgáltathat erre alapot.

Lezárult az Újváros rehabilitációját célzó projekt

Új kezdet
Írásunk a 4—5. oldalon

kedvezmény!20%Most minden bútorra
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MOZAIK  KISHÍREK

A hétvégén rendezték meg a Rodeo Ranch-en
a hatodik Kisalföld Vágtát. Elsőként ért a célba
Kövesdi Kamilla Nagyszentjános színében, má-
sodik lett Bán Dóra, aki Nyúl települést képvi-
selte, a harmadik leggyorsabb pedig Kropf La-
ura volt a mezőnyben, aki Győrújfalunak szerez-
te meg a helyezéssel járó dicsőséget. Az első
két befutó továbbjutott a Nemzeti Vágtára, a
harmadik továbbjutót pedig a vágta licenctulaj-
donosa jelölheti ki. Ami biztos, hogy a rendező
települést, Győr-Gyirmótot fogja képviselni a
lovas a Hősök terén, szeptemberben.

Győrben tartja a hét végén kongresszusát a Magyar Angiológiai
és Érsebészeti Társaság. A házigazda Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház főigazgatója, Tamás László János a szakma legrango-
sabb eseménye kapcsán elmondta: e rohamléptekkel fejlődő te-
rület legújabb ismereteinek megszerzésén túl az aktuális problé-
mák megvitatására is alkalmat kívánnak teremteni a tanácskozá-
son. Kongresszusi köszöntőjében így fogalmazott: „Ahogy a ha-
zai orvoslás számos területén, így az érbetegek ellátásában is
egyre jobban érezteti hatását a finanszírozási és a humánerőfor-
rás-krízis. Reményeink szerint kongresszusunkon az aktuális
szakmai kihívások mellett az utóbbiak terén is tudunk megoldást
keresni, a döntéshozók felé javaslattal élni.”

A 143 felújított sír mellett meg-
újult a központi emlékmű is,
amelyre 121 olyan elesett kato-
na neve került fel, akiknek a ne-
vét eddig sehol nem örökítette
meg se sírhely, se emléktábla –
fogalmazott Fekete  Dávid alpol-
gármester, a Centenáriumi Em-
lékbizottság elnöke azon a meg-
emlékezésen, amelyet múlt
pénteken, lapzártánk után a ná-
dorvárosi temetőben rendeztek.

Fekete Dávid emlékeztetett
arra, hogy a Centenáriumi Em-
lékbizottságot a győri önkor-
mányzat hozta létre az első vi-
lágháború századik évforduló-
ján, hogy méltó módon emlé-
kezhessünk azokra a hősökre,
akik életüket adták a hazáért.

A vesztesek közé tartoztunk,
ezt meg is szenvedtük, s erre
mindig emlékezni kell, a történel-
mi ismeretek fontosak, mert gyö-
kerek nélkül a fák sem tudnak nő-
ni – hangsúlyozta a szónok. 

A 9-es parcellában a szé-
pen felújított sírok és központi

Zizinek, a győri állatkert nőstény
ormányos medvéjének, a látoga-
tók nagy kedvencének, kicsinyei
születtek. Az apróságok anyjuk kí-
váncsiságát örökölték. Amióta el-
hagyják az odút, minden érdekli
őket, van kitől tanulniuk, mivel Zi-
zi is szinte mindenbe azonnal be-
leüti az orrát. Természetesen a
bájos külső bájos belsőt is takar.
Párjával, Tripivel mindketten ked-
ves és barátságos jószágok. Zizi
figyelme legtöbbet kölykeire irá-
nyul, akiket féltően gondoz. Már
több alom is sikeresen felcsepe-
redett az ő mancsai közt. Az or-
mányos medvék rendkívül aktív
és kíváncsi állatok, az állatvilág
igazi bohócai. Tripi például min-
den alkalmat megragad, hogy el-
csenje a gondozóktól a takarítás-
kor bevitt seprűt, zsákot.

A szerencsés látogatók már
most is találkozhatnak az újdon-
sült kis családdal.

Lázár János, a Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter a megyei fejlesztési pro-
jektek megvalósításának támogatása
céljából megyénként egy-egy miniszte-
ri biztost nevezett ki, Győr-Moson-Sop-
ron megyében Simon Róbert Balázst.

A megyei fejlesztési biztosok 2015.
június 1-jétől 2015. november 30-ig
töltik be tisztségüket. Tevékenységü-
ket a Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter irányítja, a feladat ellátásáért
díjazás és juttatások nem illetik meg,

Szabó Jenő önkormányzati képvi-
selő június 15-én, hétfőn fogadó-
órát tart 15 és 16 óra között Gyir-
móton, a lakossági információs
irodában (Művelődési Ház, Szent
László u. 35–37.), majd 16 és
17.00 óra között Ménfőcsanakon,
a lakossági információs irodában
(Szertári u. 4. sz.). 

Érsebészeti kongresszus

Simon Róbert Balázs miniszteri biztos
titkárság nem segíti. A miniszteri biz-
tos feladata, hogy a megyei jogú váro-
sok, a megyei önkormányzatok, vala-
mint a fővárosi és megyei kormányhi-
vatalok képviselőivel együttműködve,
koordinálja a projekt-előkészítő és
projektmenedzsment-struktúra kiala-
kítását.

Ezen kívül közreműködik a felada-
tokhoz szükséges humánerőforrás-
kapacitás mennyiségi és minőségi fel-
mérésében, a követelmények megha-

tározásában, ellátja a humánerőforrás
képzésével és oktatásával összefüggő
koordinatív feladatokat. Irányítja to-
vábbá a megyei kedvezményezettek
számára szükséges megyei szintű
képzések és workshopok megrende-
zését, és kapcsolatot tart a Miniszter-
elnökség európai uniós fejlesztése-
kért felelős államtitkárságának koor-
dinációs feladatot ellátó szervezeti
egységeivel és az irányító hatóságok
vezetőivel.

Városrészeiket szolgálják

A vágta befutói

Felújított katonasírok
emlékmű mellett őszre meg-
újulnak a 14-es parcella hadi-
sírjai és az olasz katonák sírjai
is – mondta el Fekete Dávid.

Az emlékező beszéd után a
történelmi egyházak képvise-
lői megáldották a sírokat és
egy olyan világért imádkoztak,
amelyben soha nem lesz hábo-
rú. Az Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred katonái díszme-
nettel és díszlövésekkel tiszte-
legtek hősi halált halt elődeik
emléke előtt, majd a pártok és
társadalmi szervezetek képvi-
selői elhelyezték koszorúikat a
központi emlékműnél. 

Átadták a Belváros, Révfalu, Sziget, Gyárváros,
Pinnyéd és Marcalváros Szolgálatáért díjakat. 

Béli Ernőné a rászoruló emberek segítése, a vá-
rosrész szépítéséért vehette át a Belváros Szolgála-
táért díjat. Fuhrmann Ferenc a városrész közösségi
életében évtizedek óta végzett kiemelkedő tevé-
kenységéért kapta meg a Pinnyéd Szolgálatáért el-
ismerést, míg Horváth Károlyné a városrész élet-
ében végzett több évtizedes aktív közösségalakító
tevékenysége elismeréseként részesült a Révfalu
Szolgálatáért díjban.

Az idei Sziget Szolgálatáért kitüntetést a Kígyó Ut-
cai Bölcsőde kollektívája kapta, míg a Gyárváros
Szolgálatáért díjat az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Győr Bolyai Utcai Idősek Klubja
részére ítélték oda. Dr. Prucsi Valéria felnőtt házior-
vos több évtizedes gyógyító munkája elismerése-
ként vehette át a Marcalváros Szolgálatáért díjat.

Fogadóóra

Ormányos
apróságok
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A környezetvédelmi világnapon adták
át a Városházán a Kitaibel Pál Környe-
zetvédelmi Emlékérmet. A díjat idén a
Győr-Szol Zrt. kapta.

Dr. Sík Sándor, a városstratégiai bi-
zottság elnöke köszöntőjében el-
mondta,  1999-től adományozza az
önkormányzat az elismerést annak a
szervezetnek, cégnek vagy magán-
személynek, aki az elmúlt időszakban
a legtöbbet tett a város környezetének
védelméért.

A Győr-Szol Zrt. az indoklás szerint
a városüzemeltetési feladatok ellátá-
sának folyamatos fejlesztéséért, a te-
lepülés – beleértve a peremkerületek
– köztisztaságát javító intézkedések
megtételéért, az illegális hulladéklera-
kók felszámolására és képződésük

Vasárnap délben áldotta meg Alberto
Bottari de Castello érsek, apostoli
nuncius a város legújabb köztéri alko-
tását, II. János Pál pápa szobrát. A
nuncius átadta Ferenc pápa apostoli
áldását is a szobor felállításában nagy
szerepet vállaló Vill-Korr Hungária Kft.
vezetőjének, Gasztonyi Lászlónak és
családjának. A mecénások a szobor
kicsinyített mását ajándékozták az
apostoli nunciusnak és a Szentlélek-
plébánia vezetőjének, Benkovich Fe-
renc pápai prelátusnak.

Benkovich Ferenc lapunknak el-
mondta, régen dédelgetett álma vált
valóra II. János Pál pápa szobrának
felállításával. Mint mondta, a pápának
köszönhető, hogy három évtizeddel
ezelőtt megkezdődhetett a Szentlélek-
templom építése, majd az Apor-iskola
és a Szent Anna Otthon létrejötte.

A Vill-Korr Hungária Kft., Gaszto-
nyi László és családja vállalták a szent
pápa szobrának költségeit, a környe-

Az ország számos pontjáról több
száz idős érkezett az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény Győr 11. országos idős ta-
lálkozójára. A program szakmai
témája a demencia volt.

A résztvevőket Győrfi Pál, az Orszá-
gos Mentőszolgálat szóvivője köszön-
tötte. „Az országos találkozó egyik leg-
szebb pillanata, amikor a hazánk kü-
lönböző pontjairól érkező szépkorúi
régi ismerősként köszöntik egymást

az Egyetemi Csarnok bejáratánál” –
fogalmazott Panker Mihály, a szerve-
ző Egyesített Egészségügyi és Szoci-
ális Intézmény igazgatója. Czibere Ká-
roly szociális ügyekért és társadalmi
felzárkóztatásért felelős államtitkár
köszöntő beszédében hangsúlyozta,
Győr egy igazi szövetséges az állam
azon küldetésében, amit az idősek
életminőségének javítása érdekében
folytat. A rendezvény szakmai témájá-

Kitaibel Pál-díjas a Gyôr-Szol

Felavatták II. János Pál pápa 
szobrát a Szentlélek téren

zetének rendbetételét, a kivilágításá-
nak kivitelezését.

Gasztonyi László lapunknak kifej-
tette, lokálpatriótaként igyekszik tenni
a városért ott, ahol tud. 

megakadályozására irányuló, az el-
múlt időszakban végzett erőfeszítései -
ért, különös tekintettel a lakossági ak-
cióik támogatására, valamint Győr vá-
ros zöldfelületeinek gondozásáért és
a turisztikai szempontból is kiemelt vi-
rágosítási program megvalósításáért
kapta az elismerést.

A díjat Kovács Róbert, a Győr-Szol
Zrt. városüzemeltetési igazgatója vet-
te át. Elmondta, a cég a helyben cse-
lekvés egyik fontos szereplője, hiszen
a Győr-Szol gondoskodik a város zöld-
területeiről. Közel hárommillió négy-
zetméter zöldterületet, 50 ezer fát,
cserjét gondoz a társaság. Ezen túl,
minden évben több tízezer virág elül-
tetésével igyekeznek még szebbé ten-
ni a várost.

KORhatárok nélkül
val kapcsolatban kiemelte, a demen-
cia sokakat érint, de sajnos ma még
hiányosak az érintettek és családtag-
jaik ismeretei a témában. Üdvözölte
az INDA (Interprofesszionális Demen-
cia Alapprogram) programot, amely-
nek elindításaként elültette az első
magot, amiből majd az új növény in-
dázik.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter kortársként köszöntötte a résztve-
vőket. Mint mondta, az idősek legna-
gyobb ellensége a magány és a cél-
nélküliség érzése. „A győri önkor-
mányzat arra törekszik, hogy minél
színesebb programokat kínáljon idő-
seinek, ezzel biztosítsa az aktív idős-
kort, a közösségi életet. A programok
sorában azok a lehetőségek is megta-
lálhatók, amelyek során fiatalok adnak
át hasznos ismereteket az időseknek,
akiknek ezzel nem csak látókörük szé-
lesedik, de a generációk közti párbe-
széd is erősödik.”

Az Inda programot Mohos Gábor,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia titkára és Egervári Ágnes, a Római
Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat
főigazgatója mutatta be. A program
lényege, hogy mindazok, akiknek le-
hetőségük van rá, nyújtsanak segítsé-
get az érintetteknek abban, hogy kellő
tudással rendelkezzenek a korai felis-
meréshez, és ahhoz, hogy a megfelelő
lépések megtételével, kezelni tudják
ezt a problémát. 

Elkezdődött a 12. szezon a Rába Quel-
le Gyógy-, Termál- és Élményfürdőben,
ahol az önkormányzat támogatásával
idén is 50% kedvezménnyel strandol-
hatnak a győriek a lakcímkártya felmu-
tatásával – jelentette be Borkai Zsolt
polgármester, a csütörtökön tartott
sajtótájékoztatón. Elmondta, a harma-
dik éve ismétlődő akcióval korábban is
éltek a győriek, a csodálatos környezet-
ben lévő strandfürdőben pedig min-
den évben újabb ötletekkel kedvesked-
nek a látogatóknak. Beszélt arról is, a
fürdő vezetésével közösen keresik a le-
hetőségeket, például európai uniós for-
rásokat, amivel tovább lehetne fejlesz-
teni a Rába Quellét.

Kovacsics Imre ügyvezető elmond-
ta, az elmúlt 12 évben több mint 5 mil-
lióan látogattak el a fürdőbe, ahol
nem csak kerek évfordulókon szeret-
nének meglepetésekkel szolgálni,
ezért idén egy különleges nyeremény-
játékkal várják a vendégeket: a Rába
Quelle az Árkáddal közösen, illetve az
Opel Gyimes együttműködésével

Idén is fél áron strandolhatunk
szombattól indítja akcióját, melynek
lényege, hogy augusztus 30-ig a láto-
gatók egy gyűjtőfüzetben gyűjthetik a
belépőjegyeik összegét, s ha össze-
jött 30 ezer forint, játszhatnak egy
egyedi, számos extrával felszerelt
Opel Adamért.

Az ügyvezető hangsúlyozta, a kö-
zelmúltban több átalakítást is végez-
tek a fürdőben mintegy 25 millió forint
értékben, melynek keretében többek
között még kényelmesebbé tették a
pihenőparkokat.

A HATÁRTALANUL! program keretében a Győri Nádorvárosi Ének-Zenei Álta-
lános Iskola 7. évfolyamos diákjai négy napot töltöttek el a Délvidéken. Útjuk
során több helyszínen is ismerkedtek a magyar történelem eseményeivel. Jár-
tak a nándorfehérvári várban, s így saját szemükkel láthatták, hol vívta küzdel-
mét Hunyadi János 1456-ban. Szomorú emlékhelyet is felkerestek a gyerekek:
koszorút helyeztek el a Csúrog mellett 1944-ben ártatlanul kivégzett magyar
és német áldozatok emlékművénél. A hajdújárási Petőfi Sándor Általános Is-
kola tanulóival kölcsönös prezentáció, közös éneklés és tánc során ismerked-
tek a tanulók, s jutott idő egy rövid focira is: az eredmény 1–1 lett. Az út egy-
szerre volt hasznos és szórakoztató, vidám: miközben felszabadultan kirándul-
tak a diákok, megismerkedtek a külhoni magyarság életével, hagyományaival,
s megtapasztalhatták a nemzeti összetartozás érzését.

A Délvidéken
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Lezárult a Győr-Újváros re-
habilitációját elősegítő
mintegy 2,2 milliárd forint
összköltségvetésű fejlesz-
tési program, amelynek ke-
retében az úgynevezett
szoft elemek mellett hat
épület, a Kossuth utcai álta-
lános iskola és a római ka-
tolikus templom is meg-
újult, valamint a Bercsényi
liget fejlesztése is megtör-
tént. A szociális városreha-
bilitációs projektre mintegy
1,1 milliárd forint európai
uniós támogatást nyert
Győr, amelyet az önkor-
mányzat közel 450 millió fo-
rint önrésszel egészített ki,
valamint a projekten kívül

további, több mint félmilli-
árd forintot fordított a vá-
rosrész felújítási munkála-
taira. 

Egy hajdan patinás városrész
újabb lépést tett afelé, hogy is-
mét bekapcsolódjon Győr lükte-
tő vérkeringésébe – többek kö-
zött ezt hangsúlyozták a fejlesz-
tési program záró rendezvényé-
nek szónokai az egykori Arany
Bárány Szálló felújított épületé-
ben. Borkai Zsolt polgármester
például emlékeztetett, hogy az
1900-as évek első felében még
belvárosként funkcionált a szá-
mos 18. és 19. századi, barokk
és klasszicista eredetű házzal
büszkélkedő városrész, amely az-

tán méltánytalanul tűnt el egy
időre a történelem útvesztőiben.
Idáig. Mert ahogy a városvezető
kiemelte, már 2006 végén téma
volt Újváros rehabilitációja,
amelyre a rá következő években
folyamatosan keresték a forrást.
Addig is megépítették a Jedlik hi-
dat, amelynek a közlekedésben
betöltött szerepén túl szimboli-
kus jelentősége is van, hiszen
összeköti Szigetet és Újvárost az
egyetemi központnak helyet adó
Révfaluval és azon keresztül a
Belvárossal. De folyamatosan fej-
lesztették az úthálózatot és a köz-
műveket is, ahogy ez folytatódott
a 2012 decemberében kezdő-
dött projekt ideje alatt is. A város-
vezető rámutatott, nem volt köny-
nyű feladat a meglehetősen
rossz állapotban lévő épületeket
21. századivá tenni úgy, hogy

közben megőrizzék eredeti stí-
lusjegyeiket is, és több esetben
akadálymentesítettek is legye-
nek. A polgármester felhívta a fi-
gyelmet a projekt úgynevezett
szoft elemeire is, amelyek többek
között a városrészben élő hátrá-
nyos vagy halmozottan hátrá-
nyos helyzetű családok integráci-
óját segítették. 

Borkai Zsolt végezetül kiemel-
te, egy sikeres projekt után van-
nak, de keresik a forrást és a le-
hetőségeket arra, hogy folytatni
tudják Újváros és Sziget rehabili-
tációját.

Fekete Dávid alpolgármester,
a városrész önkormányzati képvi-
selője arról beszélt, hogy nagy
adósságát törlesztette ezzel a

projekttel az önkormányzat Újvá-
ros felé. A program mérlegét
megvonva kiemelte, hat műemlé-
ki épület, 42 új lakás, a Bercsényi
liget 1-es és 3-as teknője, vala-
mint a Kossuth-iskola és a kato-
likus templom megújulása kö-
szönhető az elmúlt évek munká-
jának, valamint a közösségi szol-
gáltató tereket is bővíteni tudták.
Hozzátette, a fejlesztések katali-
zátor szerepet is betöltöttek, hi-
szen megmozdult a magántőke
is, ami további beruházásokat
eredményezett, a városrész pe-
dig újra élettel telt meg, példa-
ként a közelmúltban nyitott Men-
ház Színpadot említette az alpol-
gármester. Fekete Dávid a folyta-
tásról szólva megjegyezte, a jövő-
ben állami forrásból megújul az
evangélikus épületegyüttes is Új-
városban.  

Sági Géza, a Győr-Szol
Zrt. elnök-vezérigazgatója
elmondta, jó terveket
kaptak az épületek
felújításához, ame-
lyeket menet köz-
ben, ha kellett,
módosítottak. Az
épületek ugyan-
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

Vállalkozásoknak,
kamarai tagoknak ajánljuk

Győri nemzetközi
üzletember-találkozó

Már lehet jelentkezni az októberi programra. Bővebben:
www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

XIII. Euroregionális
Kenyérfesztivál
és Kézműves Találkozó
június 14., 9 órától

Fém- és gépipari
beszállítói börze

lesz Győrben.
Június 16., 9 órától

AJÁNLÓ
Magyar–Afrikai
Innovációs és Üzleti
Konferencia
Budapesten, június 17. 

Kereskedelmi
Tagozat

Családi Napja
Sokorópátkán.

Várják a kamarai
tagokat és családjukat. 
Még lehet jelentkezni.

Június  21.

„Befektetés
az egészségbe”
című munkahelyi
egészséget támogató
workshopra még le-
het jelentkezni.

Vissza a jövôbe: lezárult az 
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A Kossuth-iskola homlokzatának
felújítása is megtörtént, ennek során
nem csak a műemléki védettség jelen-
tett nagy kihívást, hanem a sónedves
vakolatból a só eltávolítása is, amely
speciális eljárást igényelt.

A Bercsényi liget is jelentősen meg-
újult. A hajdani Rábca folyó feltöltött
medrében szabadidős célokat szolgá-
ló területet alakítottak ki. Az első teknő-
ben játszó- és pihenőparkot építettek.
Az új játszóeszközök több korosztály és
a mozgásukban korlátozott gyerekek
számára biztosítanak szórakozási, ki-
kapcsolódási lehetőséget. A harmadik
teknőben a játszva tanulást és sporto-
lást segíti a KRESZ-park, amely beleil-
lesztve az óvodai és iskolai oktatási
rendbe, az eredményes baleset-meg-
előzést is szolgálja. A korábban kialakí-
tott műfüves pályával együtt mindezek
olyan komplex átalakulást eredmé-
nyeztek a Bercsényi ligetben, amely –
a liget határoló útjainak jelenleg is zajló
felújításával együtt –  minden korosz-
tály közkedvelt találkozási helyévé te-
heti a területet.

Integráció,
felvilágosító programok,
megoldáskeresés
Sok kis lépés nagy utat járhat be, jól

tudják ezt azok a szakemberek is, akik
megvalósították a „Szociális városreha-
bilitációt Győr-Újváros területén” című
projekt úgynevezett szoft programjait. A
városrészben sok hátrányos vagy hal-
mozottan hátrányos helyzetű család él,
a számos felújításon és a közterek ren-
dezésén túl ezért a program olyan ele-
meket is tartalmazott, amelyek szociális
vonalon is segítséget nyújtottak. „Be-
széljünk nyíltan: nehéz helyzetben van
egy olyan roma család, ahol a szülőknek
nincs szakképzettsége, sok esetben
még a nyolc általánost sem végezték el.
Az ilyen szülőknek nehezebb olyan min-
tát nyújtani a gyerekeknek, amit az össz-
társadalmi igény megkövetel” – muta-
tott rá Papp Gyöngyi, a Kossuth Lajos
Általános Iskola igazgatója az alaphely-
zetre, amire reagálni kellett. A társada-
lom által elfogadott minták nem feltét-
lenül evidensek egy alulképzett, a mun-
ka világából kiesett vagy bele sem ke-
rült család életében, az iskolai progra-
mok ezért minden generációt megcé-
loztak. A két év alatt különböző foglalko-
zások keretében fejlesztették a gyere-
kek ön- és társismeretét, felelősségtu-
datát. Hétvégente játszóházakkal és kö-
zös sportolással próbálták közelebb
hozni a családokat, illetve számos kultu-
rális rendezvényt is helybe vittek az új-
városiaknak, mert – ahogy Papp Gyön-
gyi fogalmazott – így sokkal inkább nyi-

tottak az újdonságokra. Volt például
könyvszalon, családi napok, és olyan
esemény is, amikor együtt főztek a ro-
mák és a magyarok. „Két év távlatából
világosan látszik: a sport és a kultúra
összehozza a felnőtteket és a gyereke-
ket egyaránt. Elértük, hogy feltámadjon
bennük az igény, és megnyílt az érdek-
lődésük a városban lévő programok
iránt is.” 

A legsikeresebb projektelemnek –
mely bármely közösségben megállná
a helyét – a mentorprogramot nevezi
az igazgatónő. Az Apáczai Karral közö-
sen közösségi koordinátorokat képez-
tek, akik valamiképp kötődnek az isko-
lához, és sokan ismerik, szeretik őket
a környéken. A hat ember feladata a
pedagógusokkal, a diákokkal és a szü-
lői házzal való kapcsolattartás, részvé-
tel az iskolai életben. 

Családi napokat a Győriek Egészsé-
géért Közhasznú Egyesület is szerve-
zett, ahol szűrővizsgálatokkal és csa-
ládsegítő tanácsadóval is várták a la-
kosságot. A populáris és az egészség-
megőrző programok házasítása pedig
bevált: „rengeteg embert értünk el,
próbáltuk felhívni a figyelmet, mit te-
hetnek a területen leggyakrabban elő-
forduló megbetegedések, a szív- és ér-
rendszeri problémák és a mozgásszer-
vi megbetegedések ellen” – mondta
Miklósyné Bertalanfy Mária, az egye-
sület vezetője. A pályázatban további
két fontos feladatot is vállaltak: a Csa-
ládok Átmeneti Otthonában nyújtottak
segítséget, valamint az ifjúsági korosz-
tályt célozta a kortárs segítő képzés a
Kossuth-iskolában, ahol a gyerekeket
felkészítették többek között a serdülő-
kori változások, párkapcsolatok, szexu-
ális úton terjedő betegségek témakör-
ben, hogy ők aztán továbbadják diák-
társaiknak az információkat. 

Sokféle praktikus segítséget nyúj-
tó programot szervezett az Egyesített

Egészségügyi és Szociális Intézmény
(EESZI) is a Családsegítő Szolgálattal
karöltve: baba-mama klubot tartottak,
ahol az egészséges étrend kialakításá-
tól kezdve a betegségek megelőzésén
át a türelmes, következetes nevelés je-
lentőségéig minden fontos témáról
szó esett. Voltak foglalkozások fiata-
loknak többek között a családalapítás
optimális idejéről és az első együttlét-

ről is – számolt be Panker Mihály, az
EESZI igazgatója. Az „SNI – Siker Ne-
ked Is” klubot a javítóvizsgára felké-
szülőknek tartották és segítették a
munkavállalást is álláskereséssel,
önéletrajzírással, de ugyancsak útmu-
tatót adtak a hivatali, valamint jogi
ügyek intézésében.

Az újvárosi lakosságot megcélzó
programot a Győr Városi Rendőrkapi-
tányság is segítette. A rendőrök szin-
tén együttműködtek a Kossuth-iskolá-
val, prevenciós beszélgetéseket tartot-
tak a diákoknak, a pedagógusokkal pe-
dig a konfliktusos helyzetek kezelését
esetmegbeszélésekkel próbálták haté-
konyabbá tenni. Egy, a rendőrségen
dolgozó roma összekötő referens min-
den héten programokat szervezett az
ifjúsági klubban. A legnépszerűbb
program pedig az a barátságos foci-
mérkőzés volt, melyet az iskola öregdi-
ákjainak és a rendőröknek szerveztek.

A program kiegészült a Kereszte-
ződés Szociális Szövetkezet kezdemé-
nyezésével is: „nyugati példából indul-
tunk ki, a lakókat saját házas termelés-
re buzdítottuk. Megmutattuk, akár tár-
sasházakban is megterem a paradi-
csom, a paprika vagy a petrezselyem
balkonládákban. Virágokat is vittünk
a területre, gyommentesítettünk és
hulladékot gyűjtöttünk, felhívtuk a la-
kók figyelmét arra, hogy egy kis odafi-
gyeléssel is szebbé lehet tenni a kör-
nyezetet” – mondta el Csörgits And-
rás szociális munkatárs.

Újváros rehabilitációját célzó projekt 
is sok esetben speciális szakértelmet
igényeltek. Sági Géza ugyanakkor rá-
mutatott, fontos lenne folytatni a prog-
ramot, hiszen számos olyan épület van
még, amivel foglalkozni kellene. 

Szociális bérlakások,
templom és iskola is 
megújult
A projekt keretein belül modern

szociális bérlakásokká alakítottak hat,
önkormányzati tulajdonban és a Győr-
Szol Zrt. kezelésében lévő műemléki
védettségű lakóépületet. Részleteit te-
kintve a Kossuth Lajos u. 15. számú
épületben az átépítést követően ösz-
szesen öt – ezek közül egy akadály-
mentesített – lakást és egy üzlethelyi-
séget alakítottak ki. A Kossuth Lajos
u. 19-ben négy lakást – egy akadály-
mentesített – és egy üzlethelyiséget
hoztak létre. A Kossuth Lajos u. 21-
ben öt lakást, a Kossuth Lajos utca
22/B. számú lakóépületben pedig hat
lakást alakítottak ki, ezek közül egy
szintén akadálymentes. Befejeződtek
a Kossuth Lajos utca 26. és a Kossuth
Lajos utca 28. alatti lakóházak felújítá-
si munkái is, ezekben összesen továb-
bi 22 lakás és 3 üzlethelyiség kialakí-
tása történt meg. A munkálatokkal
párhuzamosan az önkormányzat tel-

jes szélességében megújította a
Kossuth utca burkolatát és közvilá-
gítását az érintett szakaszon.

A hitközség nagy örömére
megszépült a városrész római

katolikus temploma is. A teljes
homlokzatfelújítás magában
foglalta a meglévő vakolatok
szükséges javítását és a hom-
lokzat teljes festését. A temp-
lom tetőfelújítására is sor ke-
rült, a tetőfedés, bádogozás és

tetőlécezés teljes cseréjét
hajtották végre. 
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A nyárnyitó koncert miatt forgalmi
változásokra kell számítani, a szóra-
kozók hazajutását az önkormányzat
éjszakai buszjáratokkal segíti.

2015. június 13-án (szombaton) a tűzijá-
ték ideje alatt, várhatóan 22.40 és 23.00
óra között a Kossuth hidat lezárják, ezért

• a Sárásról 22.34 órakor induló 6-os
autóbuszjárat a „Széchenyi István
Egyetem” megállóhelyig eredeti út-
vonalán közlekedik, majd a Szövet-
ség utca – Bácsai út – Széchenyi híd
– Budai út (Árkád üzletház) terelőúton
éri el eredeti útvonalát, ezért nem
érinti a „Dunakapu tér” – „Dunapart
Rezidencia” – „Vas Gereben utca
P+R” megállóhelyeket, viszont meg-
áll a „Szövetség utca” és a „Bácsai út,
Kertész utca” megállóhelyeken;

• a Kismegyerről 22.35 órakor induló
6-os autóbuszjárat eredeti útvonalán
közlekedik, azonban szükség esetén
néhány percet várakozik a „Dunaka-
pu tér” megállóhelyen, amíg a Kos-
suth híd újra járhatóvá válik;

• a Sárásról 23.07 órakor a Budai út,
Árkád üzletházig közlekedő csonka
6-os autóbuszjárat eredeti útvonalán
közlekedik, azonban a program csú-
szása esetén néhány percet késhet.

A rendezvényt követően a díjmentes éjsza-
kai különjáratok a „Dunakapu tér” megál-
lóhelyről (az alsó rakpartról) indulnak:

• 901 jelzéssel 23.15 órakor Sziget–
Újváros–Pinnyéd útvonalon;

• 906 jelzéssel 23.15 órakor a 6-os
autóbusz vonalán Sárásra, majd a
11-es útvonalán Bácsára;

• 907 jelzéssel 23.15 órakor a Mes-
ter utcán, majd a 7-es autóbusz vo-
nalán Szabadhegyre, a Templom
utca után a 6-os autóbusz útvona-
lán Kismegyerre;

• 917 jelzéssel 23.15 órakor a 17-es
autóbusz vonalán Adyvároson ke-
resztül a Zöld utcába;

• 22A jelzéssel 23.15 órakor Marcal-
városba;

• 922 jelzéssel 23.35 órakor* a 22-
es autóbusz vonalán Marcalváro-
son keresztül Ménfőcsanakra, gyir-
móti betéréssel;

• 931 jelzéssel 23.15 órakor Gyárvá-
ros és Likócs érintésével Győrszen-
tiván, Kálmán Imre útra (homoksori
betéréssel).

* = az autóbusz a zsúfoltság és az esetle-
ges utaslemaradás elkerülése érdekében
kettőt fordul: 23.15 órakor hazaszállítja a
Marcalvárosig utazókat, majd rögtön utá-
na, legkorábban 23.35 órakor a Gyirmótig
és Ménfőcsanakig utazókat is.

Az éjszakai járatok részletes menetrend-
je a www.enykk.hu oldalról letölthető. A
program esetleges csúszása esetén az
autóbuszok is később indulnak, megvár-
va a tűzijáték végét!

Forgalomkorlátozás
és éjszakai járatok 
a nyárnyitó
koncert idején

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Elkészült a Dunakapu tér, ame-
lyet a szombat esti átadó előtt
jártunk be a mélygarázstól a
korzóig.

„Hosszú folyamat végére érkeztünk,
de megérte kivárni, hiszen a régi,
rendkívül rossz állapotú burkolat he-
lyett Győr patinás Belvárosához méltó
képet mutat a megújult Dunakapu
tér” – fogalmazott a közös bejáráson
Borkai Zsolt. A polgármester hozzá-
tette, a Belváros pezsgő élete egy
újabb helyszínnel bővült, amelyet
hasznos közösségi funkciókkal is gaz-

dagon felruháztak. A tér már az idén
nyáron visszatér a fesztiválhelyszínek
közé. „Szeretettel várjuk a győrieket a
szombat esti nyárnyitó nagykoncertre,
amely egyben a téravató program is.” 

A séta a 265 férőhelyes mélyga-
rázs mínusz egyedik szintjéről indult.
„A foglaltságot már a behajtás előtt,
sőt szintenként is láthatják a kijelző-
kön az érkezők” – kezdte az idegenve-
zetést Németh Zoltán. A projekt koor-
dinátora bemutatta azt az üvegfalat is,
amelyen keresztül megtekinthetjük a
vár egykori ágyúlejáróját, a várfalat pe-
dig egy kapcsoló segítségével mi ma-

gunk világíthatjuk ki. Ugyancsak ezen
a szinten kapott helyet az az öltöző-
egység, amely a Dunakapu tér új szín-
padán rendezett programok fellépőit
szolgálja majd. (A mélygarázsról és
annak használatáról részletesen a 7.
oldalon olvashat.)

A térfelszínt tavaly december óta
már használhatják a járókelők, amely-
nek nagy részét homokszínű gránit-
burkolat fedi, de a déli vendéglátóte-
rasz-oldalra sötétszürke bazalt kocka-
kő került, ez a kőtípus borítja a Kos-
suth híd és a Móricz rakpart összeköt-
tetését jelentő szakaszt is. A harmadik
típus a sötétbarna klinkertégla, amely
a várfal egykori nyomvonalát és a bás-
tyabelsőt jelzi. 

„A tér nem csak vizuálisan nőtt meg,
de a korábban meglévő szintkülönbsé-
gek eltüntetésével, gyakorlatilag is na-
gyobb helyet biztosít a különböző ren-
dezvényeknek” – fogalmazott lapunk-
nak dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter, a városrész egyik önkormányzati
képviselője. Hozzátette, a tér felszínét a
rendezvénymentes időszakokban még
több zöld növény teheti majd még han-
gulatosabbá. Fekete Dávid alpolgár-
mester, a Belváros másik önkormányza-
ti képviselője hozzáfűzte, a tér az új funk-
ciók révén a győriek és a hozzánk láto-
gató turisták számára egyaránt sok le-

hetőséget kínál majd, a mélygarázs pe-
dig a városközpont parkolási lehetősé-
geit bővíti jelentősen. Ehhez csatlako-
zott Radnóti Ákos városüzemeltetésért
felelős alpolgármester is, aki hangsú-
lyozta, a létesítményben a tágas terek-
nek és a korszerű technikai megoldá-
soknak köszönhetően, a parkolás és a
tájékozódás is könnyű, ahol a mozgás-
korlátozott parkolók is helyet kaptak, sőt
az elektromos autók számára is biztosí-
tott a töltési lehetőség.

A beruházás során kiépült a rendez-
vényekhez, a piachoz, a teraszokhoz
szükséges közműhálózat, elkészültek a
növénykazetták, a nyáron árnyékot adó
napvitorlák, a vízmedence és a fix szín-
pad is, amelyet nagykoncertek idején
mobil elemekkel bővíthetnek. Új burko-
latot kaptak a kis utcák is, amelyeken
keresztül akadálymentesen közelíthető
meg a tér. A városközpont beléptető
rendszerét kiterjesztették a Dunakapu
térre, a Kossuth híd melletti épületben
egy nyilvános WC is helyet kapott. Mö-
götte egyébként már most látni lehet a
napjainkban kiépülő közösségi kerék-
párkölcsönző rendszer Dunakapu téri
állomását.

A teret övező épületek is nagy vál-
tozáson mentek keresztül, megújult
a Káptalandomb 15., a Dunakapu tér
2-es szám, a Matróz épülete, a Ro-
mantika épülete, a Dunakapu tér
8-as és a 9-es ház is. A Dunakapu tér
6-os szám teljesen új épület, míg a
7-es felújítása jelenleg zajlik. Kérdé-
sünkre Sági Géza, a Győr Szol Zrt. el-
nök-vezérigazgatója kifejtette, a 6-os
számú „Delikát-háznak” a használat-
bavételi engedélyezési eljárása folya-
matban van. A mélygarázsból való
gyalogos feljárás mellett a tervek sze-
rint kávézó, delikát-üzlet, kézműves-
söröző kaphat itt helyet a jövőben.  A
Dunakapu tér Mosoni-Duna felőli ol-
dalán megépült a Dunakorzó, amely
tulajdonképpen a tér esztétikus sé-
tánnyal való meghosszabbítása a Du-
napart Rezidencia irányába. 

Miénk a tér!
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Június 13-án reggel 8 órától hasz-
nálható a Dunakapu téri mélyga-
rázs, amelynek bejárata a Bástya
utca tér felőli oldalán található,
erről az utcáról közelíthető meg.
A kiépített lejáró vonalát követve,
jutnak el a járművezetők a bejá-
rati sorompóhoz. Bal oldalon, a
terminálhoz húzódva, a terminá-
lon található kék színű villogóval
ellátott gomb megnyomásával
kérhetnek jegyet. A jegy elvétele
után a sorompó felnyílik, majd az
áthaladás után automatikusan
záródik. A jegyre a rendszer auto-
matikusan felírja a jármű rend-
számát, ami egyszerűsíti majd a
kihajtást.

A mélygarázs szintjein található szabad
parkolóhelyek száma és iránya a födém-
ről lógó elektronikus kijelzőkről leolvas-
ható. Így a közlekedők már a bejáratnál
látják, hol számíthatnak szabad helyre.

Az egyes szinteket eltérő színű falak is
jelzik: a behajtási szint P1 – zöld; alatta
P2 – sárga; legalsó P3 – kék.

A parkolóhelyek feletti fénypontok
zöld jelzése a szabad parkolóhelyet,
míg a piros jelzés a foglalt vagy bérelt
parkolóhelyet mutatja. Amennyiben a
lámpa pirosan világít, de mégsem áll
alatta autó, bérletes helyről van szó.

Ha leállította járművét egy szabad
parkolóhelyre, húzza be a kéziféket, az
ajtókat és ablakokat gondosan zárja
be! FONTOS: A bejáratnál kapott je -
gyet vigye magával! A mélygarázs gya-
logos bejárati ajtói kívülről csak érvé-
nyes jeggyel nyithatók! De ezzel a
jeggyel nyithatóak a bejárati, vagyis
P1 szinten található WC-k is.

A mélygarázst liftek vagy a lépcső-
házak használatával hagyja el, ezek
helyét nagy EXIT feliratok jelzik. Az aj-
tók mellett felirat jelzi, hogy melyik ki-
járat hová vezet. Az egyiken a Bástya
utca–Teleki út kereszteződésébe, a

másikon a Dunakapu tér 6. szám alatti
épület, az úgynevezett Delikát-ház
földszintjére lehet kijutni. 

Visszaérkezéskor a mélygarázs bejá-
rati ajtaja mellett található ajtónyitó ter-
minál jelzett nyílásába kell a jegyet csúsz-
tatni, a visszajelző lámpa zöldre vált, a zár
kinyílik. Az ajtó ezt követően kézzel nyit-
ható. Mielőtt járművéhez megy, a bejá-
ratnál található fizető automatáknál kell
kiegyenlítenie a parkolási díjat. Fizethet
érmével vagy bankjegyekkel, a fizető au-
tomaták közül a jobb oldalon elhelyezke-
dő bankkártyás fizetésre is alkalmas. 

Csúsztassa a jegyet a jelzett nyílás-
ba, majd az automata kijelzőjéről ol-
vassa le a fizetendő díjat. Fizessen a
készüléken feltüntetett érmékkel
és/vagy bankjegyekkel, vagy az arra
alkalmas készüléknél bankkártyával!
(A készülék 10, 20, 50, 100 és 200 fo-
rintos érméket és 500, 1000, 2000,
5000, valamint 5000 forint feletti díj
esetén 10.000 forint címletű bankje-

gyeket fogad el.) Vegye el a jegyet és
a visszajáró pénzt! Igény esetén a
megfelelő gombbal kérjen fizetést iga-
zoló szelvényt. FONTOS: A fizetéstől
számított 15 percen belül el kell hagy-
nia a mélygarázst. Ennél hosszabb idő
esetén a többlet parkolás díját szintén
az automatánál kell megfizetnie.

Fizetés után a járművel a kijárati so-
rompóhoz hajthat. A kijárat irányát a fa-
lakon elhelyezett táblákon nyilak jelzik.  A
mélygarázsban rendszámfelismerő
rendszer működik. Amennyiben érvé-
nyesített jegyéhez tartozó rendszámá-
nak leolvasása sikeres, jegyét nem szük-
séges becsúsztatni a kijárati terminálba,
mert a sorompó automatikusan felnyílik.
Ha a rendszám leolvasása sikertelen, a
jegyet csúsztassa a jelzett nyílásba. Az
érvényesség ellenőrzése után a sorom-
pó felnyílik, majd az áthaladás után au-
tomatikusan záródik. A járművel a Bás-
tya utca–Teleki út sarkára érkezik, jobbra
fordulva, a Teleki úton haladhat tovább.

Tudnivalók a Dunakapu téri 
mélygarázs használatáról

PARAPSZICHOLÓGUS
képzést és

TRANSZPERSZONÁLIS
PSZICHOLÓGUS

képzést indít Gyôrben

SZEPTEMBERTÔL.

Jelentkezni lehet a 06-30/553-4328 
és a 06-20/925-6510-es számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 + 1 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia,

a betegségek okai,
holisztikus gyógyítás, metafizika,
különféle meditációk, ezotéria,

csoportos gyakorlás.

Tel.: +36-20/994-3677 
www.achilles.hu

GYÔR-GYIRMÓTON
a belvárostól 5 km-re.

1 darab egész napos
felnôtt belépôjegy 
vásárlásakor
a másodikat

AJÁNDÉKBA
kapja! 

Beváltható 2015. június 26-ig,
csak hétköznapokon!
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Április közepén alakult, de máris számos
ügyfélnek dolgozik a győri székhelyű Arra-
bona Privátbankár Befektetési Kft., amely
az Erste Befektetési Zrt. függő ügynöke-
ként kizárólag az osztrák tulajdonú pénz-
ügyi vállalat termékeit ajánlja ügyfeleinek.
Ez biztos banki hátteret, ugyanakkor rugal-
mas ügyintézést jelent. 

Sej Attila, az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft.
ügyvezetője az Erste Befektetési Zrt.-t jelentő biz-
tos háttér kapcsán úgy fogalmazott, mindez azt je-
lenti, hogy a pénzintézet különböző befektetési le-
hetőségeit kínálják, a számlavezetés az Ersténél tör-
ténik, és így a befektetett pénz is az osztrák tulajdo-
nú társasághoz kerül kezelésre. Az Arrabona Privát-
bankár abban segít, hogy jó értelemben vett pénz-
ügyi tanácsadóként eligazítsa ügyfeleit a befekteté-
si formák között, és mindenkinek személyre szabott
konstrukciót alakítson ki.

Sej Attila rámutatott, számtalan befektetési alapot,
külföldi és hazai részvényeket ajánlanak, tudnak ál-
lampapírokat forgalmazni, különböző határidős és
devizapiaci ügyleteket kötni, valamint kínálnak opciós
termékeket is. Ilyen sokrétű lehetőséget egyetlen be-
fektetési szolgáltató sem ajánl, illetve ha ajánlana,
sem lenne meg hozzá a megfelelő tapasztalatú appa-
rátusa – jegyezte meg a pénzügyi szakember. 

Privát banki szolgáltatás alsó összeghatár nélkül

Bízza pénzét szakemberekre! 
A befektetési kft. munkatársai 15 éves tapaszta-

lattal várják ügyfeleiket, tehát sok esetben nagyobb
szakmaisággal állnak az őket felkeresőkhöz, mint a
banki dolgozók. Ez egyébként az elmúlt egy hónap-
ban be is igazolódott – mesélte az ügyvezető, aki
szerint a brókercsődök után az emberek egyértel-
műen a bankok felé húznak, tehát a biztonságot ke-
resik. A magyar bank-
rendszerben ezt meg
is találhatják, az Arra-
bona Privátbankár vi-
szont a biztos banki
háttér mellett egy
brókercég rugalmas-
ságával áll ügyfelei
rendelkezésére.

Fontos kiemelni azt is, hogy a privátbanki szol-
gáltatás ez esetben mást jelent, mint a bankoknál,
ahol ez a „kiváltság” csupán egy bizonyos, több tíz-
milliós összeghatár felett illeti meg az ügyfelet. Itt
ugyanis nincs alsó limit, akár egy-két százezer fo-
rinttal is fel lehet keresni a befektetési kft.-t. 

Az, hogy ki milyen terméket választ, igazából
pénztárca- és időtávfüggő – hangsúlyozta Sej Attila
–, a külön bróker azért jó, mert segít eligazodni az
ügyfélnek a különböző alapok és állampapírok kö-
zött, vagy akár a részvénypiacokon. Az ügyvezető
hozzátette, nagyon gyorsan fel tudják mérni az

ügyfél kockázatvállaló képességét, és azt, hogy mi-
lyen lehetőségek közül érdemes választania. 

A számlavezetési díjakat pedig úgy határozták
meg, hogy ne fájjon annak sem, aki csak pár száz -
ezer forintban gondolkodik. 

Elérhetőségek: 
Arrabona Privátbankár Befektetési Kft.
Győr, Széchenyi tér 7. Lloyd Palota
Tel.: 96/950-950.
www.aprivatbankar.hu
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szöveg: gy. p.
fotó: marcali gábor

Győr és Miskolc a kormány két,
kiemelten támogatott nagy ipa-
ri centruma lesz, mondta egy
kérdésre válaszolva Lázár János
miniszter a parlamentben. A po-
litikai csatározások tüzében ez
a kijelentés elsikkadt, senki nem
kapta rá fel a fejét, pedig mind-
két térség számára fontos ese-
ményről van szó. 

A rendszerváltástól számított hosszú
időben eljutottunk végre odáig, hogy
nem mesterségesen jelölnek ki váro-

sokat központi szerepre, hanem elis-
merik az adott település és környéke
természetes helyzetét, jórészt önnön
erejéből, tehetségéből, s persze ked-
vező adottságaiból eredő eredménye-
it, ezekből adódóan pedig formálisan
is hitelesítik annak státusát. Kicsit
olyan ez, mint amikor egy új park épí-
tésekor megvárják, hol alakítanak ki
maguknak természetes ösvényt a já-
rókelők, s ha lehet, ott építik meg a
gyalogutat. 

Győr kijárta, kitaposta a maga út-
ját, s amikor a nagy ipari centrum hely-
színéről dönteni kellett, akkor aligha
lehetett volna kihagyni ebből a státus-
ból. A sok szempont közül a döntésho-
zók bizonyára kiemeltek néhányat. Az
egyik minden bizonnyal a térség gaz-
daságának legerősebb motorjai és a
Széchenyi István Egyetem által a ter-
mészetes fejlődés eredményeképpen
kialakított távlati kapcsolat. Az Audi
már tavaly, a Magyar Tudományos
Akadémián bejelentette: mentorálá-
sával, valamint hatékony közreműkö-
désével innovációs és technológiai
központot terveznek városunkban. El-

A parlamentben bejelentették:
nagy ipari centrum lesz Gyôr 

ső lépésként egy olyan épületet kell
felhúzni az egyetem területén, mely-
ben irodák, laborok, műhelyek és az
azokat kiszolgáló csúcstechnika és
technológia található – hallottuk a
konferencián. Ezeknek főleg az Audi
ad konkrét kutatási megbízatásokat.
Thomas Faustmann ügyvezető sze-
rint mindehhez támogatást lehetne
szerezni az Európai Strukturális Alap-
ból is. Az épület építését a magyar ál-
lam finanszírozná, a csúcstechnológi-
át és a tudástranszfert pedig az Audi
vállalná magára.

Úgy tudjuk, hogy a gazdasági, fog-
lalkoztatási szempontból nálunk ne-
hezebb helyzetben lévő Miskolc el-

képzelései is hasonlóak. Az észak-ma-
gyarországi, szintén komoly ipari ha-
gyományokkal rendelkező városnak
és az egyetemének fő gazdasági part-
nere ugyancsak egy világcég, mégpe-
dig a Bosch lehetne. Miskolcnak fog-
lalkoztatási szempontból is fontos
lesz ez a szerep, hiszen a nagy ipari
centrum nemcsak a versenypiac ér-
deklődését kelti fel és használja ki, ha-
nem uniós és állami forrásokra is na-
gyobb mértékben számítani lehet.

A kulcsszó a korszerűség, mely
nem csupán az adott várost, hanem
annak gazdasági esélyeit, vonzáskör-
zetét is átalakítja. Vonatkozik ez Győr-
re is, amelynek vonzereje tovább erő-
södik, az egész országban, sőt a kö-
zép-európai térségben megkerülhe-
tetlenné válik. Most érződik majd,
mennyit ér a városban letelepedett
külföldi tőke, a gazdaság igényei alap-
ján működő egyetem, a hosszú távú
stratégiával rendelkező, nemcsak a le-
hetőségekre passzívan várakozó, ha-
nem proaktív város, a képzett munka-
erő, a munkakultúra, a vonzó keretfel-
tételek meg a befogadó közeg. 
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BULGÁRIA — busszal
NAPOSPART, 2015. június 19. 10 nap/7éj
H. Sunny Garden 3* R 45.400 Ft-tól/fô
Aparthotel Rio Grande 4* AI (MA) 59.900 Ft-tól/fô
Hotel Kotva 4* FP (MA) 94.900 Ft-tól/fô

BULGÁRIA — repülôvel Pozsonyból

NAPOSPART, 2015. június 19. 8 nap/7éj
Aparthotel Rio Grande 4* AI (MA) 59.900 Ft-tól/fô
Hotel Calypso 3* AI 107.300 Ft-tól/fô
Hotel Kotva 4* FP (MA) 108.900 Ft-tól/fô

MA= Kölyök Klub — magyar nyelvû animációval.
Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket.

Az árak a megadott szállást, ellátással
és közlekedéssel tartalmazzák.

INGYENES
REPTÉRI TRANSZFER*

*Meghatározott idôpontokra.

Felszállási helyek: Gyôr, Mosonmagyaróvár,
Szombathely, Sárvár, Csorna 

Kérjük, adja meg a „Gyôr+” jelszót
az akció érvényesítéséhez! 

További információkért keresse gyôri partnerirodáinkat.
www.robinsontours.hu 

Gyors, maradandó, beszédcentrikus,
hatékony oktatás szuper technikával.

Csoportos 60 órás angol, német
tanfolyam BEVEZETÔ áron!I
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06-70/426-5447, nyelvoktatas@brainturbogyor.hu
BRAINTURBO GYÔR OKTATÁSI KÖZPONT

9021 Gyôr, Aradi vértanúk útja 18.

40 órás német, angol,
egyéni kurzusok, tetszôleges

idôbeosztással munkavállaláshoz is!

www. brainturbogyor.hu   

NYELVTANULÁS
BRAINTURBO módszerrel

CSOPORTOS AKCIÓ!

szerző: koloszár tamás

Május 22-i számunkban tudósítottunk
arról, hogy a Győri Bevásárló Utcák Ala-
pítvány arra kéri a polgármestert, amikor
az Ifjúsági Ház épületének hasznosításá-
ról dönt, vegye figyelembe, hogy ők egy
többszintes parkolóház építését javasol-
ják, illetve támogatják. Érveik alátámasz-
tására 231 aláírást gyűjtöttek a belvárosi
üzletek tulajdonosaitól. Az aláírók szerint
a fejlesztés megvalósulásával növekedne
a forgalmuk, és így továbbra is biztosított
lenne a városrészben dolgozó mintegy
ezer fő munkahelye. Az aláírók közül há-
rom kereskedőt kérdeztünk érveikről.

Természetesen én is az aláíráso-
mat adtam a javaslathoz – fogalma-
zott Jakabovits Dezső. – Mint magán-
ember, és mint belvárosi kereskedő is
tűrhetetlen állapotnak tartom, hogy a
Belvárosban nem lehet megállni. A vá-
sárlón nem tudunk változtatni, a vá-
sárló a bolt ajtajában akar megállni.
Parkoló nélkül a belvárosi boltok nem
tudnak működni, mint ahogy egy mo-
dern városhoz hozzátartoznak a par-
kolók. Épp elég nekünk a multikkal
küzdeni, akik olyan helyre építkeznek,

Miért akarnak parkolóházat
az Ifiház helyén a belvárosi kereskedôk?

ahol egy csomó ingyenes parkolót is
kínálnak. Mindent azonban a multik
sem árulnak, tűt, cérnát nálam tudnak
venni a vásárlók. Legyünk tulajdono-
sok vagy alkalmazottak, a parkoló ne-
künk életfunkciót ad. Amikor a piac
környékén megszüntettek ötszáz in-
gyenes parkolót, a forgalmunk 10-15
százalékkal visszaesett. 

Farkas Szilárd kifejtette, nemcsak a
történelmi városrészben üzlettel rendel-
kező vállalkozókat, hanem a lakosságot
is bosszantja, hogy nehezen találnak he-
lyet autójuknak Győr szívében. 

Már sokszor elmondtam, a Jókai
és a Révai úti parkolóházak mintegy
260–260 férőhelyét is beleszámítva,
összesen 3537 parkoló van a Belvá-
rosban, ennél viszont jóval többre len-
ne szükség. Ha például egyszerre van
valamilyen program a színházban és

a Richter Teremben is, az máris 1700
főt jelent, akiknek többsége biztosan
gépjárművel érkezik majd. 

Rajcsányi András szerint nem csak
az Ifiház helyén kellene parkolóházat
építeni, hanem a város sok pontján.

Nyolc éve hoztuk létre a Győri Bevá-
sárló Utcák Alapítványt azzal a céllal,
hogy az élhetőbb Belvárosért tegyünk

valamit – nyilatkozta Raj-
csányi András. – Parkolók
nélkül sosem lesz élhetőbb
a Belváros, ahol számítások
szerint 3500 fizető parkoló
van. Ez egy Győr nagyságú
nagyvárosban, amely a kör-
nyékbeliekkel és a turisták-

kal együtt 150 ezresre is feldagad forgal-
masabb napokon, édeskevés. Ennyi
parkolóval szinte lehetetlen egy karácso-
nyi vásárt lebonyolítani.

Kérdésünkre, hogy milyen fogadta-
tásban részesült a kereskedők kiállá-
sa a parkolóház mellett, Rajcsányi
András azt mondta: Van egy szűk ré-
teg, amely minden fejlesztést ellenez,
pár tucat névtelen kommentelőt le-
számítva, döntően pozitívan fogadta a
közvélemény a javaslatukat. 

A lakosságot is
bosszantja, hogy
nehezen találnak helyet

Határtalanul!
A Muravidéken
Az Öttevényi Általános
Iskola diákjai a Határta-
lanul pályázat keretében
a Szlovéniához tartozó
Muravidéken, a horvát-
országi Csáktornyán és
Varasdon tanulmányi ki-
ránduláson vettek részt.
Megnézték a magyar
lakta vidékek nevezetes-
ségeit, ellátogattak sok
főúri kastélyba, helyi kul-
turális központba, és
megismerkedtek az ot-
tani magyarság kulturá-
lis hagyományaival. A
Pártosfalvi Kétnyelvű Ál-
talános Iskola tanárai és
diákjai nagy szeretettel
és kedvességgel fogad-
ták az öttevényi gyereke-
ket. A két iskola tanulói
színes műsorral mutat-
koztak be egymásnak.
Bízunk benne, hogy ezt
a testvériskolai kapcso-
latot a jövőben is sikerül
továbbápolni és fenn-
tartani.

Az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság (ÉDUVIZIG)
projektgazdaként bonyolí-
totta le az Európai Unió ál-
tal is támogatott projektet,
melynek eredményeként a
Szigetköz teljes területén
sikerült visszaállítani a
részben természeti folya-
matok, részben emberi be -
avatkozások által megválto-
zott vízállapotokat.

Az alsó-szigetközi hullámtéren a
kis- és középvizek szintje jelentő-
sen lecsökkent, az év egy részé-
ben a medrek szárazak voltak,
ami a térségre jellemző vízi élővi-
lág életfeltételeinek kedvezőtlen
változását vonta maga után. A
mentett oldal Felső-Szigetköz irá-
nyából csak korlátozott mérték-
ben kapott vizet, ezért a csator-
namedrekben tartós kisvizes idő-
szakokban pangó víz, vízminő-
ségromlás, helyenként kiszára-
dás, az itteni életközösségek deg-
radációja volt jellemző, amit csak
további vízpótlással lehetett meg-

Lezárult a Szigetköz
rehabilitációját célzó projekt 

szüntetni. A hullámtér és mentett
oldal, a hullámtér és a Mosoni-
Duna között az év nagy részében
nem volt a vízi élőlények számára
átjárható kapcsolat. A vízpótlás
célja a vízrendszer vízminőségi-,
mennyiségi állapotának javítása
és a fenntartható fejlődés biztosí-
tása. 

Ennek érdekében megvalósult
az alsó-szigetközi hullámtér víz-
pótlása, vízszintemelése. A hul-
lámtér és mentett oldal közötti
kapcsolat megteremtése, a men-
tett oldalra további pontokon víz
átvezetése. A mentett oldali víz-
pótló rendszer kibővítése, a men-
tett oldali medrek rehabilitációja,
a medrekben áramló víz biztosítá-
sa, kék- és zöldfolyosó-hálózat ki-
alakítása, a belvízi biztonság
megőrzése, a vízpótlás biztonsá-
gosabbá tétele, ezáltal a térség-
ben jelentkező komplex igények
(ökológiai, öntözési, horgászati-
halászati, idegenforgalmi, tájké-
pi) kielégítése. 

A projekt összköltsége mintegy
6,2 milliárd forint volt. 
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Az elmúlt hetekben a VODAFONE Magyarország
forradalmi változásokat jelentett be a külföldi mobil-
használatban. Az elsô lépésben április elsejével be-
vezettük az új Red EU csomagokat, amelyekkel ma-
gán és üzleti ügyfeleink is pontosan ugyanúgy hasz-
nálhatják mobiljukat az unió és több más európai
ország területén, mintha itthon lennének, majd má-
jus elseje óta hasonlóan kedvezô megoldást kíná-
lunk a feltöltôkártyát használó ügyfeleinknek is. 

Az április elsejével átalakított, de változatlanul 9990
Ft-tól elérhetô új Red EU csomagok belföldön a nor-
mál díjas számok irányába korlátlan hívást és üze-
netküldést, valamint jelentôs adat forgalmat kínálnak
mind a lakossági, mind pedig az üzleti ügyfeleknek.
Az új Red szolgáltatás csomagokkal VODAFONE
Magyarország elô fizetôi egyedülálló módon Európa-
szerte ugyanúgy tudják használni új lakossági és üz-
leti Red EU csomagjaikat hívások kezdeményezésé-
hez és adatkeretük felhasználásához, mintha otthon
lennének —  minden plusz költség nélkül. 

A VODAFONE Magyarország a feltöltôkártyát
használók számára május elsejével vezette be a

Úgy mobilozhatunk az EU-ban, mint itthon

A VODAFONE eltörli a roaming díjakat
díjmentes „Európa hazai áron” opciót, amellyel az
elôre fizetô ügyfelek is a hazai perc- és SMS díjak-
kal telefonálhatnak, vagy küldhetnek haza üzenetet
az EU-tagállamokból, valamint Izlandról, Liechten -
steinbôl, Norvégiából, Svájcból és Törökországból.
Ugyanezekben az országokban használható az
„Európa adat napijegy”, amellyel feltöltôkártyával
rendelkezôk napi 100 MB adatforgalmi keretet kap-
nak napi 990 Ft-ért.

A VODAFONE Magyarország hazai mobil szélessá-
vú lefedettsége — amely jelenleg a lakosság 98,4%-a
számára teszi elérhetôvé a nagy se bes sé gû mobi-
linternet-szolgáltatások elérését — messze a legma-
gasabb Magyarországon, emellett az elmúlt évek-
ben a VODAFONE több olyan újdonságot is beve-
zetett, amely rendkívül elônyös az ügyfelek számára.
A VODAFONE Red csomagjai hozták el Magyaror-
szágon a korlátlan hazai beszélgetés és üzenetkül-
dési lehetôségét, a VODAFONE Asszisztensek vil-
lámgyors ügyintézést kínálnak, a nemrégiben beve-
zetett és május végéig minden Red ügyfél által kü-
löndíj nélkül kipróbálható Red Mozi pedig hatalmas
film- és sorozatkínálatával hódit.

Szeretettel várjuk a Gyôr Plaza
és a Gyôr Árkád üzletünkben, hogy
személyesen is megismerje az új
csomagok elônyeit, és közösen találjuk
meg az Önnek legmegfelelôbb 
szolgáltatáscsomagot.

VODAFONE üzleteink címei: 
Gyôr Plaza l 9023 Gyôr, Vasvári Pál u. 1/A.
Gyôr Árkád l 9027 Gyôr, Budai u. 1.

A Kossuth-híd, Rónay Jácint út és Ká-
lóczy tér felújításának munkái már
március közepén elkezdődtek: A Ró-
nay Jácint útnak az Ady Endre és
Damjanich utcák közötti szakaszán
közműcserék zajlottak útlezárás mel-
lett, a forgalmat a kétirányúsított Ká-
lóczy térre terelték. A vakáció kezdeté-
vel a teljes Rónay Jácint utca munka-
terület lesz, a Kálóczy térrel és a Kos-
suth híddal együtt – tájékoztatta la-
punkat Máthé-Tóth Péter, az útkezelő
szervezet sajtószóvivője. 

A lezárás során a Kálóczy térre és
a Rónay Jácint útra csak a célirányú
forgalom hajthat be, áthajtásra nem
lesz lehetőség. A Kálóczy térre az
egyetem felől, a Rónay Jácint útra a
Hédervári út felől lehet behajtani au-
tóval az ingatlantulajdonosoknak. A
Damjanich u.–Ady utca, a Dózsa
György rakpart a Rónay Jácint útnál le
lesz zárva, zsákutcák lesznek. Mind-
három utca Rónay úthoz eső szaka-
szai kétirányúak lesznek! A Rónay Já-
cint úttól keletre lévő utcák csak a Bá -
thory vagy a Szabadrév utcák felől
lesznek megközelíthetők, így a Tulipá-
nos iskola udvara a Báthory út–Dam-
janich utca irányából lesz használható. 

Felújítási munkák miatt nyárra lezárják a Kossuth-hidat, 
a Rónay Jácint utat és a Kálóczy teret

A Kossuth híd zárása a gyalogos for-
galmat nem érinti, de a járművek kedd-
től nem hajthatnak fel a hídra. A hidat fel-
újítása során beállványozzák, a régi fes-
tékréteg eltávolítását homokszórásos

módszerrel végzik, melyhez az acélszer-
kezetet szó szerint be kell csomagolni. 

A zárás nyomán a Móricz Zsig-
mond alsó rakparti út zsákutca lesz,
áthajtásra nem lesz mód. A Káptalan-
domb az alsó rakparti út felől lesz
megközelíthető. A híd lezárása nem
érinti az alsó rakparti parkolást, válto-
zatlanul használható minden parko-
lásra engedett felület. 

Az összevont felújítási munkák során
a híd új festést, új aszfaltréteget és dila-
tációs szerkezetet kap, valamint megújul
a híd közvilágítása és díszvilágítása is. A
Rónay Jácint úton megszüntetik az egy-

irányú kerékpárutat, helyette a Tulipános
iskola felőli oldalon lesz kétirányú a ke-
rékpárút – igazodva az előtte és utána lé-
vő kerékpárútszakaszok elrendezésé-
hez. Megújul az útburkolat és a járda is. 

A Kálóczy téren szintén új útburkolat
épül, jobban használható parkolási el-
rendezéssel, párhuzamos és ferde beál-
lással kombinálják a beállási lehetősége-
ket – zárta közleményét a szóvivő.

A kormány újabb útfelújítási prog-
ramja keretében folytatódik a 82-
es út felújítása – tájékoztatta szer-
kesztőségünket Kara Ákos győri
országgyűlési képviselő.

Tavaly a Győr és Nyúl, valamit
Écs belterület és a pannonhalmi el-
ágazás között, összesen 4 kilomé-
teres szakaszon került sor teljes
burkolatcserére Kara Ákos eredmé-
nyes lobbitevékenységének kö-
szönhetően. A képviselő arról szá-
molt be, hogy ahol tavaly befejező-
dött, most ott folytatódik a 82-es út
felújítása. 300 millió forint értékben
újul meg újabb 3 kilométeres sza-
kaszon az út. A pannonhalmi elága-
zás és Ravazd közötti útszakasz
érinti a Ravazdon átvezető teljes la-
kott területi szakaszt. Az ott élők és
az utat használók számára ez egy
jelentős előrelépés, hiszen egy
rossz állapotú, balesetveszélyes út-
szakaszról van szó. A győriek szá-
mára is jó hír ez, hiszen nagyon so-
kan használják a „veszprémi utat”.

Várhatóan őszre fejezik be az
útfelújítást.

Újabb 300 millió
forint a térségnek
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Csak keveseknek adatik meg, hogy életükben
„klasszikussá" váljanak. Úgy tűnik, hogy Szörényi
Leventének és Bródy Jánosnak ez sikerült: az István,
a király című rockopera szerzői példátlan sikert ér-
tek el művükkel az elmúlt több, mint 30 év alatt. Mi-
vel mindkét szerző a 70. születésnapját ünnepli a
2015-16-os évadban, ezért az István, a király pará-
dés szereposztásban, „Tisztelgés a szerzők előtt!”
mottóval, országos turnéra indul. Győrben október
17-én, az Audi Arénában a két szerző is színpadra
lép. A szereposztás részben visszatér a klasszikus-
hoz, az eredeti gárdából hárman játszanak majd:
Varga Miklós most is István király lesz, Deák Bill
Gyula a Táltos, Nagy Feró pedig Laborcot alakítja.

Varga Miklós az 1983-as ősbemutatón, s utána
még évekig csak a
hangja volt Istvánnak,
a szerepet a rendező
által választott Pel-
sőczy László játszotta.
„Akkor kezdett ez za-
varni, amikor láttuk,
hogy mekkora sikert
ér el a darab, először senki nem tudta ugyanis, hogy
ilyen elementáris ereje lesz. A művet közel 10 év el-
teltével újították fel, s onnantól már a színpadon is
én állhattam” – emlékezett vissza Varga Miklós, aki
szerint a mű egyrészt kiváló szövege és zenéje okán
lehet évtizedeken át ennyire sikeres, másrészt teli-
találat volt a szereposztása, a legnépszerűbb rocke-
rek mellé sikeres színészeket hívtak az alkotók.

Parádés szereposztásban mutatják be az István, a királyt

„Nem lehet figyelmen kívül hagyni a társadalmi köz-
hangulatot sem, az évtizedekig elnyomott nemzeti
érzés utat tört magának” – mondta az énekes-szín-
művész. Sokan ugyanis a darab bemutatását tart-
ják a rendszerváltás előszelében létrejött első de-

monstratív eseménynek. A címszereplő szerint ma
is azokat a zsigeri hatásokat váltja ki, azt az egész-
séges nemzettudatot erősíti, ami minden nemzet
fennmaradásához szükséges, és ami nem tudott
maradéktalanul kiteljesedni Magyarországon.
„Nem kell messze menni, elég, ha megnézzük a
szomszédos országokat: létezik az egészséges
nemzettudat, amihez bátran használják a nemzeti
szimbólumokat, itthon viszont erre azt mondják,
hogy „magyarkodás”, ami nyilván a megalkuvó ká-
dárizmus utózöngéje” – hangsúlyozta.

Az előadáshoz minden egyes szereposztás és
rendezés új színt tett hozzá. A turné során az eddi-
ginél rockosabb hangszerelésű, koncertszínházi
változatot mutatnak be, élő zenekarral és kórussal.
„Az előadások további pikantériája, hogy Novák Fe-
renc „tata” – aki több klasszikus előadását is ren-
dezte a darabnak – fia, Novák Péter a rendező, aki
az elejétől kezdve végigkísérte a darabot, ugyanis
már az ősbemutatón is táncolt benne. Most érett
és sokoldalú művészként az elmúlt évek rendezései -
nek eszenciáját láthatja a közönség” – árulta el Var-
ga Miklós és hozzátette, külön öröm számára, hogy
az „öreg harcostársakkal”, Deák Bill Gyulával és
Nagy Feróval játszhat. „Az oratórikus előadásnak ki-
váló helyszíne lesz a sportcsarnok, egy egyszerre
múltba forduló és jövőbe tekintő előadásra készül-
hetnek a nézők” – mondta el végül.

Jegyek már a győri előadásra is kaphatóak a
www.tex.hu weboldalon és országosan a Ticket
Expressz jegyirodáiban. (X)

A főbb szerepekben: Szörényi Levente,
Bródy János, Varga Miklós, Nagy Feró,
Deák Bill Gyula, Feke Pál, Keresztes Ildikó,
Danics Dóra, Radics Gigi, Serbán Attila,
Kocsis Tibor.
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www.vidrauszoiskola.hu

Érdeklődés: Rákosfalvy Ferenc 96/322-657; 30/272-2064
Kovács Aliz 70/947-9409

Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő
Jelentkezés: hétfőn, szerdán és pénteken 16–18 óra között 

a Győri Sátoros Fedett Uszodában, illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

• A győri strand területén 5 éves kortól
• Minden hétfőn indul, heti turnusokban, naponta 7:30-tól 16:15-ig 
• Táborvezető és úszóedző tanárok felügyeletével 
• Ebéd (választható) és uzsonna 

Programok: úszásoktatás, úszóedzés, football-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aerobic, vízitorna, játékos vetélkedők
ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS!

JÚNIUSI TÁBOROK ESETÉN EXTRA KEDVEZMÉNY!

KULTÚRA HIRDETÉS

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Egyperces néma felállással indult a Győri
Nemzeti Színház pénteki évadzáró ülése,
a közelmúltban elhunyt Ballai Istvánra,
Balikó Tamásra és Pingiczer Csabára em-
lékezett a társulat. Forgács Péter igazga-
tó ezután számokkal jelezte a mögöttük
álló évad sikereit: 340 előadást játszottak,

a fizető nézők száma két százalékkal
emelkedett, ami 3000 főt jelent. Tavaly
10.542 darab bérletet adtak el, amit le-
hetséges, hogy idén überelnek, ugyanis
már most közel kétszáz darabbal többet
értékesítettek, mint tavaly ilyenkor. A
2014-ben bevezetett Vill-Kor Sulibérlet
pedig olyannyira népszerű lett, hogy öt
nap alatt elfogyott az összes. 

Több bérlet a mesés évadban
Rózsavölgyi László, az oktatási, kul-

turális, sport- és turisztikai bizottság
elnöke is szólt a társulathoz: „Önök-
nek a lelküket és a testüket kell adniuk
minden este, mindezt úgy, hogy nyo-
mot hagyjanak maguk után, bennünk,
a nézők lelkében. Jelentem, sikerült!”

Az évadzáró ülésen a hagyomá-
nyok szerint díjakat osztottak ki, vala-
mint búcsúztak a nyugdíjba vonuló
kollégáktól. Vastapssal köszöntötte a
társulat Szilágyi István színművészt,
vagyis Pityi bácsit, aki Kisfaludy Élet-
műdíjat kapott. Kiosztották a fiatal
művészeknek járó Kisfaludy-ösztöndí-
jakat, Budai Zsófia és Kovács Gergely
vehette át az elismerést. Az Örökös ta-
gok illusztris társaságához Horváth
Márta rendezőasszisztens, valamint
Nagy Ferenc díszítő csatlakozhatott
idén. Nyugdíjba megy Szűcs Ilona,
Dittrich Gyuláné és Nagy Aladár. 36
évnyi munka után búcsúzott a színház
a Magyar Teátrum-díjas szcenikustól,
Czechmeister Lászlótól, aki máshol
folytatja tevékenységét.

Forgács Péter kiemelte még az
idén Kossuth-díjjal elismert Bede-Fa-
zekas Csabát, majd úgy búcsúzott a
társulattól: „Ez a pálya nagyon stresz-
szes és egészségromboló, kérlek tite-
ket, vigyázzatok magatokra!”
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Die wichtigsten Kellereien
der PANNONHALMER
WEINREGION erwarten
die Liebhaber des adligen
Trunks am 13. Juni von 16
bis 20 Uhr im Besucher-
zentrum (Baross Gábor
u.21.).  Im Rahmen eines
Weinprobe-Spaziergan-
ges stellen sich die Wein-
keller vor, die Besucher be-
kommen in Begleitung
hervorragender Weine viel
Information und Interes-
santes zu hören. 

DAS KONZERT DER
BMC FUSION BAND
verspricht einen hervorr -
agenden Abend am 19.
Juni um 19:30 Uhr in
Pannonhalma auf der
Terrasse der VIATOR
Klosterrestaurant und
Weinbar.. Der Stil der
2011 gegründeten Band
ist ein Mischung aus
Pop und Jazz, be gleitet
auf eine ganz unglaubli-
che Weise mit etwas
Fusion. Eintritt nur per
im Vorverkauf erstande-
ner Eintrittskarte! Mehr
Infos auf der Webseite:
gyorplusz.hu 

Das 4-JAHRESZEI -
TEN-FESTIVAL eröff-
net mit einem niveauvol-
len Sommereröffnungs-
konzert die Wochenen-
de für Wochenende den
Sommer hindurch statt-
findenden Veranstal-
tungsreihe. Zum diesjäh-
rigen Event am 13. Juni
um 21 Uhr werden so-
wohl alle Besucher aus
Győr und der Region auf
dem Dunakapu-Platz er-
wartet, wo die Stars der
Fernsehshow A Dal –
Das Lied – auftreten:
Kállay-Saunders And-
rás, Boggie – Csemer
Boglárka, Dér Heni, Wolf
Kati und die Fool Moon.
Es moderiert Harsányi
Levente. Bei Regen: am
14. Juni, um 20 Uhr. Der
Eintritt ist frei.

Diese Woche be-
gann die BASKET-
BALL-EM. Die Ter-
mine für die in Győr,
in der Arena, organi-
sierten Spieltage
sind: 18./20./22. Ju-
ni. Die Begegnun-
gen beginnen um
15:30 Uhr, 18 Uhr,
bzw. um 20:30 Uhr.

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

H E R R E N -
HANDBALL
EM-Qualifikati-
on Ungarn-Uk-
raine am 13.
Juni um 16:00
Uhr in der AUDI
Arena.

D A M E N -
HANDBALL-
WM Qualifi-
kation Un-
garn-Öster-

reich am 13.
Juni um 13:30

Uhr in der AUDI Arena.  

ADLER UND WIDDER – DER
GESELLSCHAFTSSPIELER –
Familien-Gesellschaftsspieltag
am 13. Juni von 10 bis 16 Uhr im
Kinderhaus. Das Spielen von Ge-
sellschaftsspielen entspannt, bil-
det und bringt zusammen! Die
ganztägige Familien-Gesell schafts -
spielverantstaltung bietet Klein
und Gross gleichermaßen tolle
Unterhaltung.
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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  

SAS ÉS KOS A
TÁRSASJÁTÉ-
KOS – családi tár-
sasjátéknap lesz
június 13-án 10–
16 óráig a Gyer-
mekek Házában.
A társasjátékozás
kikapcsol, fejleszt,
összehoz! 

SCHALLINGER-FOIDL ARTÚR, a budapesti Ze-
neakadémia orgonaművész szakos hallgatója ját-
szik június 14-én 18 órakor a Szentlélek-templom-
ban. A műsoron: J. S. Bach, Muffat és Mendelssohn
orgonaművei mellett az ifjú művész a barokk zene
egyik legjelentősebb hangszerén, a viola da gam-
bán játszik. Belépés díjtalan.

A PANNONHALMI BORVIDÉK
meghatározó pincészetei várják a
nemes nedű kedvelőit június 13-án
16 és 20 óra között a Látogatóköz-
pontban. A pincészetek sétálókós-
toló keretében mutatkoznak be, a
rendezvényen sok információt és
érdekességet hallhatnak a látoga-
tók kiváló borok kíséretében.

BMC FUSION BAND-koncert kínál kiváló
esti programot Pannonhalmán, a VIATOR
Apátsági étterem és Borbár teraszán június
19-én 19.30 órakor. A 2011-ben alakult ze-
nekar stílusa a pop és a jazz, némi fusionnal
kísérve. Belépés kizárólag előzetes jegyvá-
sárlással! Bővebben: a gyorplusz.hu oldalon.

„TÁNCOS” ESTEK A
RÓMER-HÁZBAN! A
XI. Magyar Táncfesztivál
keretében június 18. és
június 20. között táncos
esték, táncos témák vár-
ják az érdeklődőket. A
műsor Táncoló filmkoc-
kák címmel, Lakatos Já-
nos előadás-sorozata,
ahol szórakoztató formá-
ban mutatja be a film- és
a táncművészet közös
történetét.

DANCE4YOU TÁNCSTÚDIÓ
amatőr táncgálát rendez június
13-án a Bartók Béla Megyei Mű-
velődési Központban. A nagy ér-
deklődésre való tekintettel a mű-
sort két alkalommal, 15 órakor
és 17.30-kor adják elő.

Az I. GYERMEK TÁNCFESZTIVÁL nyitó műsorát
láthatják a Fitos Dezső Társulat előadásában június
15-én 17 órakor a Bartók Béla Megyei Művelődési
Központban. Zene: ifj Csoóri Sándor és Fitos De-
zső. Tánc: Moussa Ahmed, Fitos Dezső. Rende-
ző-koreográfus: Kocsis Enikő, Fitos Dezső.

BRUNDA GER-
GELY, a budapesti
Zeneakadémia vég-
zős növendéke ad
koncertet június 14-
én 18 órakor a mar-
calvárosi Szentlélek-
templomban. Műso-
rán virtuóz orgona-
művek és orgonaát-
iratok lesznek hall-
hatók a romantika
nagy mestereitől.

NAGYVÁRAD TÁNC-
EGYÜTTES adja elő Ander-
sen Pomádé király új ruhája
című meséjét június 18-án
17 órakor a Bartók Béla Me-
gyei Művelődési Központban
– táncban. 

„ H A J C I - H Ő -
SÉG” címmel
vakációs, varázs-
latos, érdekes és
értékes játékra,
kézműves-fog-
lalkozásra vár-
nak minden
gyer meket júni-
us 17-től július
22-ig, minden
szerdán 10–12
óráig a Gyerme -
kek Házában.

T Á N C M E S É -
VEL FOLYTA-
TÓDIK AZ I.
G Y E R M E K
TÁNCFESZTI-
VÁL június 16-án

17 órai kezdettel a Bartók Bé-
la Megyei Művelődési Köz-
pontban. Jókai Mór nyomán
színpadra állított történetet,
a Szaffit mutatja be a GG
Tánc Eger és a Dunaújvárosi
Bartók Táncszínház.

A KISMEGYERI NAPÓLE-
ON HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET szervezésé-
ben június 13-án egész napos
kismegyeri juniálisra várnak
minden szórakozni vágyót a
kismegyeri Szobor rétre. A ze-
nés, táncos programok mel-
lett 14 órakor koszorúzás lesz
a napóleoni emlékműnél.

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!

NYÁRNYITÓ KON-
CERT A DUNAKA-
PU TÉREN! A 4 Év-
szak Fesztivál nyári
programjait színvo-
nalas nyárnyitó kon-
cert indítja. Az idei
rendezvény június
13-án 21 órai kezdet-
tel várja győri és vidé-
ki vendégeit a Duna-
kapu téren, ahol A
Dal sztárjai lépnek fel
– Kállay-Saunders
András, Boggie –
Csemer Boglárka,
Dér Heni, Wolf Kati
és a Fool Moon. A
házigazda Harsányi
Levente. Esőnap: jú-
nius 14. 20 óra. A ren-
dezvény ingyenes.



Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

16 / + / 2015. június 12.

JÚNIUS 13., SZOMBAT
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:50 Szellem a pa-
lackból 05:15 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Öt konti-
nens 06:25 Vízitúra 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:30 Csa-
lád-barát 09:05 Irány Deauville 
10:25 Térkép 10:55 Hazajáró 11:30
Csodabogár 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Noé barátai 13:20 A világörök-
ség kincsei 13:45 Kézilabda 15:40
Kézilabda 17:45 Labdarúgás 20:15
SzerencseSzombat  21:00 Híradó
21:30 Római vakáció  23:25 Labda-
rúgás 23:50 MüpArt 01:15 Himnusz
01:20 A mambó királyai  03:00 So-
lomon Kane 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 A nagy svindli  04:55 A nagy
svindli  05:35 Gossip girl – A plety-
kafészek  06:10 Top Shop 06:45
Kölyökklub 09:50 Ízes élet  10:10
Teleshop 11:05 Kalandor 11:25 a'la
CAR  11:50 Trendmánia  12:20
Brandmánia  12:55 Street Kitchen
13:25 Nevelésből elégséges  14:00
A nagy svindli  15:00 A nagy svindli
 16:00 Tornádó New Yorkban 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
Plusz  19:10 Tintaszív  21:05
Harcban élve  23:05 Titokzatos kül-
detés  01:00 Pénz beszél  02:40
Titkok otthona  03:20 Gálvölgyi-
show 

04:05 Franklin és Bash  04:50 Aktív
 05:10 Babavilág  05:35 Super
Car  06:00 Látlelet a Földről 06:25
Tv2 matiné 08:35 Kezedben az éle ted
 09:00 Astro-Világ 10:10 Babavilág
 10:40 Balfékek  11:05 Kandász
Travel  11:35 Propaganda  12:35
Knight Rider  13:40 Walker, a Texas-
i kopó  14:45 Kasza!  15:50 Ászok
ásza  18:00 Tények 19:00 Tor-túra
 21:00 Tök alsó 2. – Európai turné
 22:45 Amerikai pszicho  00:50
Sportos 01:05 A férjem védelmében
 01:50 90210  02:30 13-as raktár
 03:15 Mrs. Klinika 

05:20 Igazgyöngy  06:05 TV-Shop
06:40 Trendközelben 07:05 Peren kí-
vül  07:55 Candleford-i kisasszo-
nyok  09:00 Candleford-i kisasszo-
nyok  10:10 Derült égből Polly 
11:55 Monk – Flúgos nyomozó 
12:55 Doktor House  13:55 Szívek
szállodája  14:55 Szívek szállodája
 15:55 CSI: A helyszínelők  16:50
Hip-hop szerelem  19:10 Derült ég-
ből Polly  21:00 A Bourne-ultimá-
tum 23:20 A végső megoldás: Halál
 01:40 Jackie nővér  02:10 Jackie
nővér  02:40 Férjek gyöngye 
03:05 Férjek gyöngye  03:30 Férjek
gyöngye  03:55 Férjek gyöngye 

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 Épí-tech (ism.) 18:30 Hello
Győr! (ism.) 19:00 Győri7  19:50
Konkrét (ism.) 20:10 Zooo+ (ism.)
20:35 Konkrét (ism.) 20:50 Hello
Győr! (ism.) 21:30 Vény nélkül –
egészségügyi magazin  (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:50 Épí-tech
(ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

JÚNIUS 14., VASÁRNAP
DUNA TV
06:20 "Így szól az Úr!" 06:25 Előké-
születek a Csillagpontra 07:00 Hír-
adó 07:30 Család-barát 09:00 Isten
kezében 09:25 Engedjétek hozzám
09:35 Katolikus krónika 10:00 Új
nemzedék  10:30 Unitárius maga-
zin 11:00 Az utódok reménysége
11:30 Tanúságtevők 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjárás-
jelentés 12:45 A világörökség kincsei
13:05 Hagyaték 13:35 Telesport
14:10 Rózsafabot  15:30 Szerelmes
földrajz 16:00 Gasztroangyal 
17:00 Duna Nap Torockón 18:00 Hír-
adó 18:25 Időjárás-jelentés 18:35
Hogy volt!? 19:30 Magyarország, sze-
retlek!  20:50 Starfactory  22:05
Három fölösleges férfi  23:40 Lab-
darúgás 23:50 Himnusz 23:55 Lon-
doni küldetés  01:40 Szerelmes
földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:30 A
nagy svindli  05:15 A nagy svindli 
05:55 Fókusz Plusz  06:15 Top
Shop 06:45 Kölyökklub 09:50 Egész-
ségKalauz  10:15 Teleshop 11:05 A
Muzsika TV bemutatja!  11:40
4ütem  12:10 Egy rém modern csa-
lád  12:40 Hazug csajok társasága
13:40 Kutyák és macskák  15:30
Nevem: Senki  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Cobra 11  19:50 Pompe-
ji  21:45 Vesztesek bosszúja 
23:40 Portré  00:15 Patton tábor-
nok  03:25 Gálvölgyi-show 

04:00 A milagrói babháború  06:00
Látlelet a Földről 06:25 Tv2 matiné
09:25 Több mint TestŐr  09:55 Ast-
ro-Világ 11:05 Otthontérkép  11:35
Balfékek  12:00 Stahl konyhája
12:30 Falforgatók  13:35 Knight
Rider  14:40 Walker, a Texas-i kopó
 15:40 E.T. – a földönkívüli  18:00
Tények 19:00 A Szmokinger  21:05
Miami Vice  23:45 Befogad és kita-
szít a világ  01:00 Sportos 01:10 A
valami  02:50 Kettős ügynök 
03:35 Psych – Dilis detektívek 

04:20 Férjek gyöngye  05:10 Igaz-
gyöngy  05:55 TV-Shop 06:30 Szí-
vek szállodája  07:15 Szívek szállo-
dája  08:10 Férjek gyöngye  08:40
Férjek gyöngye  09:05 Férjek gyön-
gye  09:35 Férjek gyöngye  10:05
Trendközelben 10:35 Sztár Gokart
11:35 Az utolsó zsaru  12:35 Gyil-
kos számok  13:35 CSI: A helyszíne-
lők  14:30 Hip-hop szerelem 
16:50 A Bourne-ultimátum 19:05
CSI: New York-i helyszínelők  20:00
CSI: New York-i helyszínelők  21:00
Amerikai pite: Az egyetemen  22:50
CSI: New York-i helyszínelők  23:45
CSI: New York-i helyszínelők  00:45
Amerikai pite: Az egyetemen  02:20
Trendközelben 03:15 Férjek gyöngye
 03:40 Férjek gyöngye 

08:00 Épí-tech (ism.) 08:35 Hello
Győr! (ism.) 09:10 Zooo+ (ism.) 09:40
Vény nélkül  (ism.) 10:10 Hello
Győr! (ism.) 10:45 Made in Hungary
(ism.) 11:00 Képújság 18:00 Vény
nélkül  (ism.) 18:30 Hello Győr!
(ism.) 19:00 Győri7 (ism.) 19:50
Konkrét (ism.) 20:05 Zooo+ (ism.)
20:30 Hello Győr! (ism.) 21:00 Kama-
rai Magazin (ism.) 21:25 Civil kurázsi
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Ké-
pújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 15., HÉTFŐ
DUNA TV
04:00 Aranymetszés 04:50 Gasztro-
angyal  05:50 Hajnali gondolatok
06:00 Roma Magazin 06:30 Domovi-
na 07:00 Híradó 07:20 Charly, ma-
jom a családban  08:10 Jamie 30
perces kajái 08:35 Don Matteo 
09:40 A szenvedélyek lángjai 
10:25 Ízőrzők: Mátraderecske 11:10
Az élet sava-borsa  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjárás-
jelentés 12:45 Jamie 30 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 15:10 Lola 
16:00 Balatoni Nyár 18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:35 A hegyi doktor – Újra
rendel  20:25 Kékfény  21:20 Bá-
bel  22:20 Tetthely  23:50 Fuss,
ember, fuss!  01:50 Három fölösle-
ges férfi  03:25 elsők 03:45 Határ-
talanul 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
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 Dr. Csont  22:20 RTL Klub
Híradó 22:45 Gyilkos elmék  23:50
Chuck  00:45 Chuck  01:40 Ref-
lektor  01:50 Teresa  02:35 Furcsa
páros  03:20 Gálvölgyi-show 

04:20 Haláli zsaruk  05:05 Csapdá-
ba 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 a javából  22:20
Beverly Hills-i zsaru 3.  0:35 Tények
Este 01:20 Aktív  01:40 Sportos
01:50 Ezo.TV 03:05 Elit egység 
03:50 Franklin és Bash 

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
NCIS  17:05 NCIS  18:00 Jóbará-
tok  18:35 Jóbarátok  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Jim szerint a
világ  20:10 Két pasi – meg egy ki-
csi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:00 Kalandtúra  23:05 Másod-
percekre a haláltól  01:05 Gyilkos
számok  01:55 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  02:40 Gyilkos kör-
zet  03:35 Igazgyöngy 

08:00 Konkrét (ism.) 08:15 Hello
Győr! (ism.) 08:45 Konkrét (ism.)
09:05 Hello Győr! (ism.) 09:35 Konk-
rét (ism.) 10:00 Képújság 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Üzleti negyed (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Üzleti negyed (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Üzleti negyed (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Üzleti negyed (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 16., KEDD
DUNA TV
06:00 Srpski Ekran 06:30 Unser
Bildschirm 07:00 Híradó 07:15 Időjá-
rás-jelentés 07:20 Az élet sava-borsa
 08:10 Jamie 30 perces 08:35 Don
Matteo  09:40 A szenvedélyek láng-
jai  10:25 A hegyi doktor – Újra ren-
del  11:10 Az élet sava-borsa
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Jamie
30 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:15 Lola  16:00 Balatoni Nyár
18:00 Híradó 18:25 Időjárás-jelentés
18:35 Don Matteo  19:30 A hegyi
doktor – Újra rendel  20:20 Párizsi
helyszínelők  21:15 A temetetlen
halott  23:20 ifj. Sánta Ferenc 70.
Ünnepi koncert barátaival 00:15 Be-
lépési nyilatkozat  01:15 Tetthely 
02:50 történelmi arcképcsarnok
03:05 100 kép a XX. századból 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
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 fog-
lyai  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz  19:25 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:45 Barátok közt  21:20
Castle  22:20 RTL Klub Híradó
22:45 Tökéletes célpont  23:50
Nevelésből elégséges  00:20 Neve-
lésből elégséges  00:45 Reflektor 
01:05 EgészségKalauz  01:35 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 02:00 Teresa  02:45 Furcsa
páros  03:25 Gálvölgyi-show 

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 a javá-
ból  22:20 Hawaii Five-0  23:25
Last Resort – A belső ellenség 
00:25 Tények Este 01:10 Aktív 
01:30 Sportos 01:45 Ezo.TV 02:45
Cinema Inferno  03:45 Balfékek 

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 NCIS  17:05 NCIS 
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 Fuss az éle -
tedért!  22:55 Szórd a pénzt és
fuss!  01:05 Gyilkos számok 
02:00 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  02:45 Gyilkos körzet 
03:35 Igazgyöngy 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Üzleti negyed (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Üzleti negyed (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Üzleti negyed (ism.) 10:00 Képújság
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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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

• LAST MINUTE akció a júniusi intenzív egyes tanfolyamaira 
• Nyári intenzív tanfolyamok: június 29–július 10., augusztus 10–25.
• Gyerektábor (német: június 29–július 3., angol: július 06–10.)
• 20 órás angol gyerektanfolyam augusztus 10–14. 11–12 éves gyerekeknek
• 40 órás angol EURO középfok felkészítô tanfolyam július 20–31.
• ÖSD, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-

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

JÚNIUS 17., SZERDA
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Hrvatska kronika
06:30 Ecranul nostru 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:20 Az élet
sava-borsa  08:10 Jamie 30 perces
kajái 08:40 Don Matteo  09:35 A
szenvedélyek lángjai  10:25 A hegyi
doktor – Újra rendel  11:10 Az élet
sava-borsa  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Jamie 30 perces kajái 13:15
Kívánságkosár 15:10 Lola  16:00
Balatoni Nyár 18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Don Matteo
 19:35 A hegyi doktor – Újra rendel
 20:25 Szabadság tér '89 21:10
Szerelem és vérbosszú  22:05 Ró-
mai helyszínelők – Árulkodó nyomok
 23:05 Labdarúgás 23:10 Arany-
feszt 00:10 451 Fahrenheit 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
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  22:25 RTL Klub
Híradó 22:50 Döglött akták  23:50
A Grace klinika  00:55 Reflektor 
01:10 Piszkos csapat  01:55 Pisz-
kos csapat  02:35 Teresa  03:20
Gálvölgyi-show 

04:10 Balfékek  04:40 Balfékek 
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 a javá-
ból  22:20 Sherlock és Watson 
23:20 Lángoló Chicago  00:25 Té-
nyek Este 01:10 Aktív  01:30 Sport-
os 01:45 Ezo.TV 02:45 Hazugságok
gyűrűjében  03:35 Hazugságok
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  15:05 CSI: A helyszí-
nelők  16:05 NCIS  17:05 NCIS 
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 harc meste-
re 23:30 Fuss az életedért!  01:20
Gyilkos számok  02:15 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék  03:00
Gyilkos körzet  03:55 Igazgyöngy 

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 Zooo+ 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Zooo+
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Zooo+ (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Zooo+ (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 
23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

JÚNIUS 19., PÉNTEK
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Élet-
kerék 06:30 Öt kontinens 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20 Az
élet sava-borsa  08:10 Jamie 30
perces kajái 08:35 Don Matteo 
09:40 A szenvedélyek lángjai 
10:25 A hegyi doktor – Újra rendel 
11:10 Az élet sava-borsa  12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:40 Idő-
járás-jelentés 12:45 Jamie 30 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:10 Lo-
la  16:00 Balatoni Nyár 18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35
Don Matteo  19:30 A hegyi doktor
– Újra rendel  20:20 Brown atya 
21:10 Rocca parancsnok  22:05
King  22:50 Forma-1 00:40 Egy
zsaru bőréért  02:25 Magyar elsők
02:40 Szerelmes földrajz 03:20 Pan-
non expressz  03:45 Határtalanul
magyar  

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
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 Showder Klub  22:25 RTL
Klub Híradó 22:50 Minden lében
négy kanál  23:55 Minden lében
négy kanál  01:00 Reflektor 
01:15 Street Kitchen  01:40 Kalan-
dor 02:00 4ütem  02:25 Teresa 
03:10 Furcsa páros 

04:45 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:35 Psych – Dilis detektívek 
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 a javából  22:20
Hazudj, ha tudsz!  23:25 Propagan-
da  00:30 Tények Este 01:15 Aktív
 01:35 Sportos 01:50 Ezo.TV 02:50
Ringer – A vér kötelez  03:30 A tör-
vény embere 

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 NCIS  17:05 NCIS 
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 Alien 4.: Feltá-
mad a halál  23:15 Airport '77 
01:40 Feketelista  02:30 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék  03:15
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 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 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 18., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Slovenski Utrinki 06:30 Alpok-
Duna-Adria 07:00 Híradó 07:15 Idő-
járás-jelentés 07:20 Az élet sava-bor-
sa  08:10 Jamie 30 perces kajái
08:35 Don Matteo  09:40 A szenve-
délyek lángjai  10:25 A hegyi doktor
– Újra rendel  11:10 Az élet sava-
borsa  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45
Jamie 30 perces kajái 13:15 Kíván-
ságkosár 15:15 Lola  16:00 Balato-
ni Nyár 17:45 Szerencse Híradó 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Don Matteo  19:40 A hegyi
doktor – Újra rendel  20:25 Szívek
doktora  21:10 Egy zsaru bőréért 
23:00 Molto pavane – Erkel és Mah-
ler 23:40 kult.hu 00:05 A rejtélyes XX.
század  00:35 Ég veled!  02:10 Lé-
legzet  03:45 Magyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
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 CSI: A helyszínelők  22:20
RTL Klub Híradó 22:45 Gyilkos elmék
 23:50 Titokzatos küldetés  01:40
Reflektor  01:55 a'la CAR  02:20
Trendmánia  02:50 Teresa  03:30
Gálvölgyi-show 

04:20 Franklin és Bash  05:05
Csapdába csalva  05:35 Békétlen
békítő  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:35 Babapercek 
09:45 TeleShop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:55 NCIS  13:55 Magánnyomo-
zók  14:55 Valentina titka  15:55
Emlékezz, Reina  16:55 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Hal a tortán a javából  22:20
Doktor Rush  23:20 Belső ellenfél 
00:25 Tények Este 01:10 Aktív 
01:30 Sportos 01:45 Ezo.TV 02:45
Túlvilági papa 

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 NCIS  17:05 NCIS 
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 A harc
mestere 01:25 Feketelista  02:15
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
03:00 Gyilkos körzet  03:50 Műsor-
szünet 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Zooo+ (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Zooo+
(ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Zooo+ (ism.)
10:00 Képújság 18:45 TV torna
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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SZÍNES NYÁR ELEJI FORGATAG
a XIII. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézmûves Találkozón

2015. június 14. vasárnap 9.00—18.00
9028 Gyôr, Külsô Veszprémi u. 3. (Veres Péter Mezôgazdasági Szakképzô Iskola)

9.15-9.45 óra Gyôrszentiváni Cserók Nótaklub (nótacsokor)
10.20 óra Táncstúdiók fellépése

(Grácia, Rábapatonai Bolero tánccsoport)
11.00 óra Gyôri Obsitos Nosztalgia Dalárda (katonadalok)
11.15 óra Önvédelmi bemutató (Marcus Security)
11.35 óra Gyôri Obsitos Nosztalgia Dalárda (katonadalok)
12.00 óra Talpasok Kara: Hazafias dalok és népdalok

Tárogatón közremûködik: Dr. Szabó János
13.30 óra József Attila Kórus (magyar népdalok,

többszólamú kórusmûvek)
14.15 óra Gyôri Tánc- és Képzômûvészeti Iskola

növedékei 
15.00 óra Rábca Dalkör

(nosztalgiaslágerek, filmdalok)
15.45 óra Díjátadó

16.30 óra BOGI ÉS ZENEKARA — ÉLÔ KONCERT
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Hozzávalók (kb. 2,5 literhez):
2 marék felszeletelt EPER

2 lime vékonyan felszeletelve
1,5 L  Lisicza Rosé,

ami önmagában is egy gyümölcsbomba
1 dl fehér rum, 8 dl szóda, jég

Elkészítése:
1. Tedd az eper- és lime-szeleteket egy nagy tálba.

2. Öntsd rá a bort és a rumot.
3. Takard le, és legalább 4 órára tedd a hűtőbe.

4. Fogyasztás előtt add hozzá a szódát és a jeget.
5. Már csak dőlj hátra,

és szürcsöld a sangriád.
...mmm...

„Ha Bor, akkor Borháló”

Könnyű, frissítő és egyszerű EPRES sangria
Forró nyári napokra ajánljuk, érdemes kipróbálni!

Lisicza Rosé / 1,5 literes magnum palack / 1.500 Ft

Egészségedre!

PR-CIKK HIRDETÉS

Alapításának huszadik évfordulóját ünnepli a Diffe-
rent. 1995-ben az internet még misztikusnak tűnt,
az alapító-tulajdonos Maász Dávid azonban jól rá-
érzett arra, hogy ez lesz a jövő – idézi fel a kezdete-
ket Takács János ügyvezető, aki tíz éve csatlakozott
a dinamikusan fejlődő és növekvő csapathoz.

1995-ben a kamarában bérelt helyiségben kezd-
ték, tíz éve még csak öten voltak, mára pedig 15 fej-
lesztővel dolgoznak. Kezdetben internetszolgálta-
tást kínáltak ISDN vonallal együtt, nagyobb és ki-
sebb cégek weblapjait tervezték meg és működtet-
ték. Ahogy az internet terjedése már nem a jövőt,
hanem a jelent jelentette, egyre többen lettek a pi-
acon, s tíz éve profiltisztítást hajtottak végre.

Az igazi innovációt a szoftverfejlesztés jelenti, s
mi egy évtizede ezt az utat választottuk – fogalmaz
Takács János, aki junior fejlesztőként került a cég-
hez, ma pedig ügyvezető.

A nagy ügyfeleknek nagy rendszereket fejleszte-
nek, a kis- és közepes vállalkozásoknak pedig kiseb-
beket. Takács János egy példával is illusztrálja, mit
kínálnak a kkv-nak. Olyan szoftvert, amellyel gya-
korlatilag a vállalkozás életét és átláthatóságát meg-
könnyítik. A levelek a beérkezéstől kezdve a szám-
lázásig nyomon követhetők és elintézhetők, legyen
az akár telefonszámla-visszakeresés.

Az elmúlt tíz évben több száz projektben vettek
részt, munkatársaik száma tizenötre nőtt, tavaly pe-
dig 260 millió forintos árbevételt értek el.

Magyarország egyik elsô internetszolgáltatójából szoftverfejlesztô cég lett

Húsz éve alapították a Differentet
Tavaly kifutottak uniós pályázati források, sokan

újabbakra várnak, így a webes fejlesztéseiket kitol-
ták, mi ennek ellenére az árbevételünket a három-
szorosára növeltük, az idei cél legalább a 300 millió
forint elérése – mondja Takács János.

Az eddig döntően országhatárokon belül tevé-
kenykedő cég a nemzetközi porondon is sikert sze-
retne elérni. Egy amerikai karitatív szervezet a Dif-
ferentet bízta meg honlapjának és webshopjának

fejlesztésével. Az elvégzett munkával olyannyira elé-
gedettek voltak, hogy azóta újabb megbízást adtak,
s két további új amerikai ügyfelet is hoztak. 

Húsz éve ugyanaz a nevünk, és ugyanaz az adó-
számunk, nem az a célunk, hogy ügyfeleinket lehúz-

zuk és gyorsan eltűnjünk, hanem kizárólag a meg-
szerzett bizalomra és tudásra építjük üzleti stratégi-
ánkat – fogalmazott az alapításának huszadik évfor-
dulóját ünneplő Different ügyvezetője. 



kép és szöveg: nagy viktor
viktornagy.net

A Suzuki összkerekes típusa, a
Grand Vitara személyében ha-
gyományos értelemben vett te-
repjáró, urbanizálódott vénával.
Az új modell egy vérbeli városi
crossover, hihetetlen mozgé-
konysággal, határozott vonalak-
kal és kedvező helykínálattal.
Könnyű, mégis biztonságos, di-
vatos, ugyanakkor gazdaságos.

Régen tudjuk, hogy a Suzuki jó minősé-
gű autókat tervez, és sok típust az esz-
tergomi gyárban gyárt az európai piac
igényeire. Az új Vitara is ezt a sort erő-
síti, azzal a plusszal, hogy a bevált re-
cepthez sikerült egy jó adag fűszert
dobni. A siker alapját a kisautókat alig
felülmúló külső méretbe csomagolt tá-
gas belső helykínálat adja, egy olyan ka-
rosszéria alá rejtve, ami – hűen a típus-
névhez – karakteres és vonzó. Főleg az
autó orra és profilja sikerült egyedire,
összetéveszthetetlenül „vitarásra”. Az
első fényszórók, a széles, lapos motor-
háztető és annak tükrök melletti dizájn
betétei férfias egyéniséggé teszik az
amúgy atlétikus négykerekűt. A fantá-
ziadús színválaszték és kétszínű fénye-
zés csak fokozza a látványt.

A lemezek alatt a technika ötvözi a
hagyományos japán értékeket a mo-
dern kor igényeihez igazodó szolgálta-

tásokkal. Tehát a kocsihoz elérhető az
összes korszerű vezetést támogató
rendszer, a kezelése mégis pofonegy-
szerű, és az erőforrások közül a benzi-
nes egy klasszikus egyhatos szívómo-
tor. Egy olyan négyhengeres, aminek
120 lóereje mindig elégnek bizonyul,
hiszen az üres tömeg alig 1100 kg! Az
első méterek után éreztem a könnyű

építés előnyét, hiszen meglepően moz-
gékony, agilis, könnyen irányítható au-
tó a Vitara. Ehhez hozzátesz a rendkívül
kicsi fordulókör és a hagyományosan
jól kapcsolható váltó, amivel valódi él-
mény minden kapcsolás. Kimondottan
tetszett, hogy a szívómotor alsó fordu-
latszám-tartományban halkan, kellő

nyomatékkal gyorsított, ha pedig pör-
getjük, megjön a hangja, és az élvezet
fokozódott. A vigyor a benzinkútnál
sem fagy az arcunkra, mert a fogyasz-
tás visszafogott marad, vegyes üzem-
ben is 7 liter alatt tartható.

A műszerfal jól megtervezett, min-
den kapcsoló a helyén van, és a for-
mákra sem lehet panaszunk. A közép-

ső, GL+ szinttől digitális klímavezérlőt
kapunk, és egy 7 colos érintőképer-
nyőt, ami a hifi, a telefon és a mirror-
link (okostelefon-funkciók és progra-
mok futtatása) kezelésére is alkalmas.
Ráadásul a tolatókamera képét is itt
láthatjuk, ami szerintem jobb bármi-
lyen tolatóradarnál. Olyan apró figyel-

GÁZFRÖCCS  ÚJ AUTÓ

Teszt: SUZUKI VITARA 1.6 GL+

Könnyűvérû

mességekkel is készült a Suzuki, mint
a lábtérvilágítás, és GLX szinten az
analóg óra a kerek légbeömlők között.
Egyébként a térérzet kiváló, négy fel-
nőttnek elég a hely, a hátsó lábtér is
kellően komfortos, és még így is 375
literes csomagtér marad – ami bővít-
hető az ülések döntésével.

Végül felmerül a kérdés, hogy ilyen
értékekkel vajon mennyire megfizet-
hető az új Vitara? A belépő modell ak-
ciós ára 3,79 millió forint, ami már klí-
mával és légzsákokkal vállalható alter-
natíva. A tesztautó közepes szintje pe-
dig szinte minden igényt kielégít, rá -
adásul most elsőkerék hajtással csak
4,11 millióba kerül. Dízelpártiaknak a
full-extrás GLX áll rendelkezésre alig

több, mint 5,8 millióért, egy 120 ló -
erős, 320 Nm nyomatékú, gázolajos
motorral szerelve, ami hatsebességes
váltóval társítva igazi utazóautót farag
a kocsiból. Az all-grip összkerékhajtás
felára egységesen 600 ezer forint,
amit a téli autózás vagy földutak ked-
velőinek ajánljuk. Aki marad az aszfal-
ton, annak igazán elérhető áron adatik
meg a Vitara érzés új formája.

Az üres tömeg 
alig 1100 kg
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Győrújbarát, Fő utca 178.
+36-70/633-5969 •info@ekart.hu
Nyitva: hétfő–péntek: 14–22.; szombat: 10–22.; 
vasárnap: 10–20 óráig.

Szabadtéri pálya nyílt

Továbbra is minden
igényt kielégítő ren-
dezvényhelyszínként
állunk rendelkezésre
az Ekart Ringen gye-
rekzsúr, céges rendez-
vény vagy bármilyen

AKTUÁLIS:
Karts & Coffee
2015. július 12.,
vasárnap

A győrújbaráti Ekart Ring új szolgáltatása a sza-
badtéren üzemelő gyerekgokart pálya, amely jó
időben várja a fiatalokat akár 5 éves kortól. Így a
gyerekek már most belekóstolhatnak az elektro-
mos gokartok által adott hihetetlen élményekbe, a

környezetbarát, mégis villámgyors autózásba. Ter-
mészetesen a gyerek- és juniorekartok az alkalmi
sofőrpalánták életkorának és felkészültségének
megfelelően programozhatóak, így maximális biz-
tonságban gyakorolhatnak.

baráti összejövetel
kapcsán. A nyári me-
legben frissítőkkel vár-
ja a büfé Önöket, és
szabadtéri sütés-fő-
zésre is van lehetőség.

Nagyon várjuk már az új Superb érkezé-
sét – a tesztre is készülünk –, és kis ké-
séssel a kombi is meg fog érkezni. Az új
modell arányai még jobban eltaláltak,
és a döntött hátsó ablak sportosabb ha-
tást kelt az amúgy óriási autón. A limu-
zinhoz hasonlóan, a Combi 2,84 méte-
res tengelytávja fejedelmi helykínálatot
ígér, amit a fokozott fejtér és a kapatar-
tóig 660, ledöntött üléssel 1950 (!) lite-
res csomagtér emel minden kategória-
társa fölé. A motorválaszték a szedán-
nal azonos lesz, benzinesekből 1,4–2 li-
teres turbósok 125–280 lóerőig választ-
hatók, a dízelek pedig 1,6 és 2 literesek
lehetnek 120–190 lóerőig.

A Monstro visszatér

A Maserati 450 S Coupé ihlette a Za-
gato formatervező műhely legújabb
járművét. A Legeanda után Monstro
néven bemutatott sportkocsi hihe-
tetlen módon ötvözi a múlt szépsé-
gét a jelen technikájával. Egy mai
Maserati alapjaira épített modellből
csak néhányat terveznek majd építe-
ni, ezért az értéke várhatóan nagyon
magas lesz. Tehát a néhány szeren-
csés tulajdonos csodálhatja csak a
formatervet, mely a 60 évvel ezelőtt
tervezett jövő autóit idézi, azok me-
rész részleteivel, letisztultságával,
végletes gömbölyűségével.

Kombi Superb

www.galbusz.hu

Hívja irodáinkat! 
KAPUVÁR, Fô tér 18—21.
Ny.: H—P.: 8—12 és 12.20—16.20
Tel.: 96/595-080, 30/754-0211
E-mail: info@galbusz.hu 
GYÔR, Kazinczy u. 10. 
Tel.: 96/388-055; 20/952-8310

Még nem döntötte hol szeretne idén nyaralni? 
Akkor ne hagyja ki horvátországi utunkat, ahol
élvezheti a tengerpartot, fürdôzést és a napozást! 

Részvételi díj: 101.000 Ft/ fô félpanzióval

Fakultatív programok: Rijeka-Omisalj-Krk-Rovinj-
Pula. Elhelyezés: 3*-os szállodában, mely a tenger-
parttól 50 m-re található. A közeli strandon búvár-
központ és különféle vízisportok várják a vendégeket.
A hal- és zöldségpiac mindössze egy rövid sétára 
helyezkedik el. Ellátás: svédasztalos reggeli 
és vacsora

Nyaralás Selcén
2015. július 4—9.
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Ruha: Magenta, Mayo
Kerékpár: Peppe Kerékpár
Fotó: Nagy Ferenc

Végre előkerülhettek ruhatárunkból a „kánikula-da-
rabok”, melyekhez, ha igazán trendik szeretnénk
lenni, érdemes beszerezni néhány csíkos és pöttyös
szoknyát, nadrágot, felsőt, és ruhát is, idén nyáron
ugyanis ezek hódítanak a különböző geometriai
alakzatok mellett. A csipke szintén nem ment ki a
divatból, a csábító anyag akár más textíliákkal kom-
binálva is gyakran felfedezhető az üzletekben. A szí-
nek tekintetében a fehér mellett a limoncello, a pú-

• Szépségápolás: Zsurzs D. Zsuzsanna • Haj: Sarkady Lívia • Fotó: Nagy Ferenc

Két keréken is divatosan

der, az akvamarin, a tulipán és a magnólia dominál
az idei nyáron. Bátran viseljünk színes ruhaköltemé-
nyeket, hiszen a színek a jókedvünket is fokozzák!

A nyár persze nem csak az új ruhákról, hanem az
aktív kikapcsolódásról is szól: ahogy melegszik az idő,
az utcákon egyre többen suhannak kerékpárral, illetve
sportolásként is sokan választják a kétkerekűt. Minden
igényre megtalálhatjuk a megfelelő darabot: a min-
dennapos használathoz felszerelt városi bringát a ké-
nyelmes nyereg, kormány és tekerési pozíció jellemzi.
A terep vagy más néven hegyi kerékpár három külön-
böző kerékmérettel érhető el és a felhasználó magas-
ságához igazított vázmérettel választható. A váz anyaga

alumínium vagy a csúcstechnológiát képviselő karbon
lehet, ami nagy merevséget, de könnyű súlyt eredmé-
nyez. A közkedvelt cross típusok terepen és aszfalton
is jól gördülnek, így igazi társaink lehetnek a minden-
napokban és kikapcsolódáskor is. Az országúti verseny-
gépeket keskeny, nagy nyomású könnyű kerekekkel
és kecses, kis légellenállású vázzal gyártják, ami töké-
letes választás lehet a sebesség és a dinamikus tekerés
kedvelőinek. A stílus és a fiatalos lendület megtestesí-
tője pedig a fixi, vagy más néven egysebességes bringa,
melyet vidám színekben, egyedi dizájnnal vásárolha-
tunk meg, különleges megjelenésének csak a tulajdo-
nos fantáziája szab határt.

Beautybox

BEAUTY BOX  SZÉPSÉG-                           ÁPOLÁS, TREND, ÉLETMÓD



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
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BEAUTY BOX HIRDETÉS

A férj és a feleség közös táncával indul a
mulatság még azokon az esküvőkön is,
ahol nem követik szigorúan a hagyomá-
nyokat. A hitvesi tánc gondolata okoz né-
hány álmatlan éjszakát azoknak, akik
nem mozognak otthonosan a parketten,
ezért egyre népszerűbbek az esküvőkre
felkészítő táncórák. Fertetics Andrea tár-
sastánc-pedagógus már több mint tíz éve
segít a pároknak, hogy a legjobbat hoz-
zák ki magukból a nagy napon, s hogy
ráadásként a násznépet is megörvendez-
tessék meglepetésszámukkal.

Az amerikai trendek a magyar es-
küvőkre is beszivárogtak, így ebben a
bulis stílusban is felkészült Fertetics
Andrea, ám az örömmel tölti el, hogy
még mindig sokan nyitótáncnak a las-
sú tempójú, romantikus bécsi és an-
gol keringőt választják, mert ezek mél-
tóbbak a miliőhöz, s nem utolsósor-
ban a menyasszonyi ruhához is.

Keringô és Dirty Dancing 
egyre többen tanulnak táncolni az esküvô elôtt

A magabiztos kiálláshoz a szakem-
ber szerint legalább 4-5 olyan alkalom
kell, amikor tudnak vele együtt gyako-
rolni a párok. Át kell gondolni, mit
mernek felvállalni mások előtt, s azt
is javasolja, 3-4 percnél ne legyen
hosszabb a tánc, mert elkalandozik a
közönség figyelme. A párok nagy ked-
vence még mindig a Dirty Dancing
egyik jelenete, valamint gyakran vá-
lasztanak rock and rollt, twistet, csa-
csacsát, mambót és szambát is.

„Az első óra az ismerkedésről szól:
a jegyesek látják, miként tanítok, ho-
gyan adom át a mozdulatokat, én pe-
dig megfigyelem őket, hogyan reagál-
nak, milyen gyorsan tanulnak, és tud-
nak egymással kapcsolatot teremteni,
sok pár ugyanis ekkor táncol először
egymásba kapaszkodva” – kezdi And-
rea, aki a második találkozóra a pár ál-
tal választott zenére elkészíti a koreog-
ráfiát. Fontos, hogy az ne csak egy „mű
anyag” legyen, tánc közben a menyasz-
szonynak és a vőlegénynek a lelkét is
meg kell mutatnia. „Vesszőparipám,
hogy a férfi vezesse a nőt. Igyekszem
erre megtanítani őket, hiszen nem
csak a menyasszonnyal kell a nagy ese-

ményen táncolniuk, hanem a vőle-
génynek fel kell kérnie a többi hölgyet
is az esküvőn” – mutat rá Fertetics And-
rea. Tánc közben a nők ráébrednek
nőiességükre és a férfiak is
megtanulják férfi mivoltu-
kat. „Gyakran látom, hogy
a menyasszony húzza el
táncolni a vőlegényt, aki a
háta közepére nem kíván-
ja ezt, ám körülbelül a har-
madik órán kinyílik, elkez-
di élvezni a mozgást” –
árulja el.

Egyre népszerűbb a
menyasszonyi tánc után a
teljes baráti kör bevonásá-
val egy lazább, bulisabb jel-
legű koreográfia, amivel
meglephetik a násznépet,
feldobhatják a hangulatot.
Rengeteg ilyen jellegű vide-
ót találhatunk az interne-
ten, azonban a szakember
szerint szem előtt kell tartani, hogy a
népszerű videókon látható mozdulatok
nem mindenkinek állnak jól. Remény-
telen eset pedig nincs – szögezi le Ferte-
tics Andrea, aki igyekszik kihozni a zár-

kózottabb, vagy magát ügyetlennek gon-
doló tánctanulóból is a legjobbat. „A pá-
rok sokszor a feszültséget is magukkal
hozzák az órákra, a táncteremben eltelt

10-15 perc után azonban átlépnek egy
másik valóságba, ahol ők ketten létre-
hoznak valamit, én pedig ennek a meg-
születésénél bábáskodhatok” – teszi hoz-
zá végül a tánctanár. (X)

Fertetics Andrea elérhetőségei: 
Mobil: 06-20/321-6214, 
e-mail: ferteticsandi@gmail.com
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

Győrzámolyon, KULCSRAKÉSZEN eladó ez a 80
nm-es ikerház. 300 nm telek tartozik hozzá, elosz-
tása 3 szoba+nappali. 30-as Porotherm téglából
épül, 10 cm-es szigeteléssel. Az ingatlan energeti-
kai besorolása: A.A válaszfalak igény szerint még
változtathatóak. Igényeinek megfelelően választ-
hatja ki a belső burkolatokat, a fal színét. Csendes,
családbarát környéken, nyugodt körülmények kö-
zött élheti mindennapjait, ha ezt az ingatlant vá-
lasztja. Várható átadás: 2016. tavasz. Szoc.pol + tá-
mogatott hitel igényelhető! NE KÉSLEKEDJEN, KI-
HAGYHATATLAN AJÁNLAT!
Ár: 17,9 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Révfaluban, 1449 nm-es, belterületi telek eladó.
Jelenleg a terület 3%-a építhető be, de hamarosan
megtörténik az építési telekké nyilvánítása. Villany
és fúrt kút van, valamint egy pici házikó, mely alatt
pince található.
Ár: 3,2 M Ft Érd.: 06-70/866-7424
edesotthongyor@gmail.com

Győr – Sáráson eladó ez a szépen karbantartott, 95
nm-es, téglából épült családi ház. Az ingatlan 1745
nm-es, összközműves telken épült, szépen gondo-
zott előkerttel. A házhoz garázs tartozik, ahova
térkövezett úton juthatunk el az elektromos kapu-
bejárón keresztül. Itt kapott helyet a cirkó gázka-
zán is. A ház középpontja a nappali, melyhez csat-
lakoznak a hálószobák és egy dolgozósarok.  Az in-
gatlan szép világos, mely a fekvésnek és a sok ab-
laknak köszönhető. A ház mögötti gondozott kert-
ben bőven termő gyümölcsfák találhatók. Fúrt kút-
ról oldhatjuk meg az öntözést. 25 nm, száraz pince,
ideális akár gyümölcsök, zöldségek tárolására is.
A fenntartási költségek alacsonyak. Ideális otthon
lehet többgyermekes családnak is, de bátran aján-
lom azoknak is, akik szeretik a nyugalmat és a ter-
mészet közelségét.
Ár: 22,5 M Ft Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

és a fürdőszoba félemeleten helyezkednek el. Be-
lépve a lakásba egy kis előszoba található, ami aj-
tóval választja el az egy légtérben lévő konyha,
nappali és étkezőt. Nagyon igényes, fiatalos, mo-
dern stílusban berendezett, beépített bútorokkal és
gépesített konyhával. A fűtés gázkazánnal megol-
dott. Rezsiköltsége nagyon alacsony. Az ingatlan
nagyon közel van iskolához és bevásárlóközpont-
hoz egyaránt.

ÁR: 20,5 M Ft Érd.: 06-20/579-1037.
horvath.klaudia@edesotthongyor.hu

2 LAKÁS+2 EGYSÉG ÉPÍTHETŐ! Gyirmót központ-
jában eladó összközműves építési telek. A telek mé-
rete 1700 nm. Beépíthetősége 30%-os. Az utcafrontja
25 m. A hatályos rendezési terv alapján egyenként 2
lakás és 2 egyéb rendeltetési egység (iroda, üzlethe-
lyiség). Építsen rá társasházat vagy családi házat cso-
daszép kerttel, mindkét döntés gyümölcsöző lesz!
ÁR: 12,5 M Ft Érd.: 06-70/866-7426.
Kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győr-Szabadhegyen, társasház építésére alkalmas te-
lek eladó! A telek mérete 1954 nm, melyen jelenleg egy
2 szintes, felújítandó családi ház található. A telek
adottságainak megfelelően, 6 lakásos társasház építhe-
tő! Akár lakást is beszámít a tulajdonos! Kivitelezők és
befektetők figyelmébe ajánlom! Hívjon MOST, azt ár-
ban biztosan megegyezünk!
Ár: 36 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrben, a Tihanyi Árpád úton eladó ez az 53 nm-es
lakás! A második emeleti lakás elosztása 2 szo -
ba+hall. A lakást 2010-ben felújították. A fürdőszobá-
ba zuhanykabin került beépítésre.  A Rezsije rendkí-
vül alacsony, hiszen a tár-
sasház szigetelése, és a fű-
tés-korszerűsítés is megtör-
tént. A fényképek önmagu-
kért beszélnek! Befektetők
figyelmébe is ajánlanám, hi-
szen megbízható albérlő
hosszú távon maradna a la-
kásban. Hívjon MOST! Az
ár alkuképes!
Ár: 14,5 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Nádorvárosban, egy igazán hangulatos kis utcában
eladó ez a 62 nm-es, II. emeleti téglalakás. A társas-
ház 2001-ben épült, nagyon jó állapotban van. Az in-
gatlan előnyei között említhető nagyon kedvező D-i
fekvése. Elosztása 2 fél szoba és egy tágas nappali, ét-
kezővel. A nappaliból egy 5 nm-es erkélyre léphe-
tünk, mely a hátsó csendes, zöldövezeti udvarra néz.
A konyha jelenleg nyitott az étkező felé, de akár zárt-
tá is tehető. A fürdőben zuhanyzó és kád is van. Min-
den ablakon van redőny és sötétítő. Fűtése turbó gáz-
kazánnal történik. A leghidegebb hónapokban is ked-
vező a rezsiköltsége, közös költsége 5500 Ft. Az  in-
gatlanhoz tartozik egy saját, 5 nm-es tároló a földszin-
ten, illetve zárt udvarban gépkocsibeálló.
Az ÁR ALKUKÉPES, ne hagyja figyelmen kívül!
Ár: 26,5 M Ft Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győr, Marcalváros II-n, a Riesz Frigyes utcában el-
adó ez a gyönyörűen kialakított, klímás, francia erké-
lyes TÉGLA garzonlakás! A 33 nm-es lakás a harma-
dik emeleten található. Elosztása 1 szoba, konyha-ét-
kező+fürdőszoba. A szoba parkettás, a konyha-étkező
pedig járólappal burkolt. A lakás rezsiköltsége rend-
kívül alacsony. Fűtését házközponti kazán biztosítja.

Műanyag ablakok, valamint redőny került beépítésre.
Egészségügyi festést követően azonnal költözhető! Je-
lenleg megbízható albérlő lakja, lehetőség esetén to-
vább bérelné a lakást, így befektetési célra is kiváló!
Hívjon MOST!
Ár: 13,9 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Ménfőcsanakon eladó ez a 75 nm-es, erkélyes
lakás. Az ingatlan egy hatlakásos társasház első eme-
letén található. Elosztását tekintve 3 szoba+nappali,
ezért kiváló lehet nagyobb családok részére is. Amit
külön kiemelnék, hogy egy spejz és egy külön WC is
helyet kapott. A konyha teljesen gépesített, mosoga-
tógép, sütő és elszívó is beépítésre került. A lakás me-
legéről kondenzációs gázkazán gondoskodik, ezért
minimális rezsire számíthat. Az előszobában tolóaj-
tós gardróbszekrény került beépítésre, ami nagy pa-
kolási lehetőséget biztosít, és természetesen itt marad
az új lakók részére. A lakás világos, fiatalos, igényes
kialakítású és azonnal költözhető!!! Az ingatlanhoz
tartozik egy mélygarázsban elhelyezkedő parkoló,
melynek ára 1,5 millió Ft, ez csak a lakással együtt
vásárolható meg, így az ingatlan teljes ára:

ÁR: 21 M Ft Érd.: 06-20/579-1037.
horvath.klaudia@edesotthongyor.hu 

Marcalváros II-n, a Pátzay Pál utcában eladó ez a
tégla társasházban lévő,  68 nm-es, földszinti lakás.
Elrendezését tekintve 2 szoba nappalis, a szobák

Tóparti elegancia

Bizonyára már mindenki elképzelte,
hogy milyen lenne gyönyörű tóparton
lakni, madárcsicsergésre ébredni, de
nem olyan távol a város zajától. Most
még páran ezt az álmukat megvalósíthat-
ják, hiszen a Marcal-tó partján, gyönyörű
festői környezetben épül ez a 21 lakásos
társasház. Erre a projektre nyugodtan
mondhatjuk, hogy egyszeri és megismé-
telhetetlen. Befektetésnek és saját részre
is kitűnő választás lehet. Már csak a fele
lakás van meg, de még mazsolázhatunk
a 61 nm–113 nm-esek között. A földszin-
ti ingatlanok kb. 50 nm saját zöldterület-
tel is rendelkeznek. A parkolás sem je-
lent problémát, hiszen mélygarázs és
földszinti gépkocsibeálló is kialakításra
kerül. A tópart hangulata, a zöldövezet
teljesen egyedivé varázsolja ezt az ingat-
lant. A társasház megjelenése is tükrözi
a magas minőséget és az eleganciát. Ga-
rantáltan ez az ingatlan értékálló válasz-
tás lehet bárki számára. A következő hé-
ten megkezdődik a ház alapozása is. 

Magas szintű tereprendezés és par-
kosítás zárja majd a kivitelezést, úgy-
hogy a Pápai út zajából semmit sem
fognak érezni. 

Érd.: Kelemen Ildikó, 70/866-7426
Győr, Kálvária utca 27/A. • 06-70/866-7424 • 06-30/640-8794 •  06-70/866-7426

Már 24,99 M Ft-tól
Öné lehet emelt szintű
fűtéskészen.

KIZÁRÓLAG NÁLUNK!



A koncerten Berkes Kálmán művészeti vezető ve-
zényletével többek között Verdi, Csajkovszkij, Stra-
uss, Rossini közismert művei mellett a Karib-tenger
kalózai és a Star Wars filmek zenéi is felcsendül-
nek, fesztelen nyáresti hangulatot idézve Győr
Belvárosában. Az ingyenes koncerten kor-
látozott számban rendelkezésre
álló ülőhelyekre 1.000 Ft-os
jegyek válthatók a hely-
színen, illetve elővétel-
ben a Richter Terem
jegypénztárában.
Rossz idő esetén
a koncert a Rich-
ter Teremben
(Győr, Aradi vér-
tanúk útja 16.)
kerül megrende-
zésre, amelyre az
előzetesen meg-
váltott jegyek érvé-
nyesek.

2015. június 12.  / + / 25

TÁNCFESZTIVÁL HIRDETÉS

A paletta nagyon széles:
klasszikus, modern, nép-
tánc, alternatív és hip-hop
táncokból csemegézhetnek,

fergeteges záróbulin táncol-
hatnak, különleges koncerte-

ket hallhatnak június 15. és 21.
között Győrben!

Legyen részese a XI. Magyar Táncfesztiválnak Győrben, június 15-étől 21-ig,
nézze meg Magyarország vezető társulatainak produkcióit, és a határon

túli magyar együtteseket. Hozza el gyermekét az 1. Magyar Gyermek
Táncfesztivál előadásaira! Tekintsék meg együtt a produkciókat!

Vásároljon

3 darab jegyet

tetszőlegesen

a Gyermek

Táncfesztiválra

jegypénztárunkban,

a 3 darab jegy ára:

3.600 Ft

FITOS DEZSŐ TÁRSULAT:

A LÁDA TITKA AVAGY SEHOL ÉS VALAHOL

GG TÁNC EGER ÉS A DUNAÚJVÁROSI
BARTÓK TÁNCSZÍNHÁZ:

SZAFFI

SOPRON BALETT:

A SZÉP
CERCERUSKA

NAGYVÁRAD 
TÁNCEGYÜTTES:

POMÁDÉ KIRÁLY 
ÚJ RUHÁJA 

Kávéházi hangulat, táncoló filmkockák, koncertek,
kiállítás, táncházak, utcabál és promenád koncert
színesítik a XI. Magyar Táncfesztivált. Könnyed
hangulatú, varázslatos nyárestének ígérkezik a
Győri Filharmonikus Zenekar promenád kon-
certje 2015. június 15-én, 21 órakor Győrben, a
Széchenyi téren.
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HIRDETMÉNYEK

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. július 2-án licit útján értékesíti:
• Révfülöp, Kacsajtosi u. Hétvégi ház és gazdasági épület. Hrsz.: 2396. Teleknagyság: 8532 m2. Kikiáltási ár: 36.150.000 Ft.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239),
valamint az interneten (www.gyor.hu  Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐk meg.

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja a településfejlesztéssel
és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet értelmében
az alábbi rendezésiterv-módosítási javaslatok közgyűlésre szánt anyagait

SZTM 2014-033 számú Győr, Borostyán sétány szabályozási terv módosítása TSZTM-, • SZTM 2014-016 számú 03026 sz. (AUDI déli körforga-
lom) Gipe területbővítés, szabályozási vonal korrekciója • SZTM 2014-041 Keleti elkerülő (813 sz. út) III. ütem szabályozása • SZTM 2015-035
Stromfeld utcai sarok szabályozási vonalának korrekciója • SZTM 2015-053 Ipari Park, Almafa utca rajzi feldolgozásból adódó pontatlanság ja-
vítása • SZTM 2015-001 Tatai út–Alsókert utca 04177 sz. övezet nem beépíthető sáv törlése (csökkentés) • SZTM 2015-003 1.3.7. Újonnan
beépítésre szánt területeken tervlap-aktualizálás • SZTM 2015-004 Újkút és Csanakhegyi út 02653 sz. övezet építési hely és telekalakítási lehetőség
kijelölése, övezethatár korrekciója • SZTM 2015-005 01091/3 hrsz. Szentiván, 03742 sz. övezet*, részleges közművesítés • SZTM 2015-006 Sárás
teljes városrész övezetei: * részleges közművesítés • SZTM 2015-008 Sárás 02213*sz. övezetben telekalakítási lehetőség jelölése • SZTM 2015-
009 1063/1 és 1063/3 hrsz. „Kakas vendéglő” telekhatár rendezés, új Lk-övezet kijelölése • SZTM 2015-010 Szentiván, Pince utca közterület-
bővítés a 41868 hrsz. előtt. • SZTM 2015-011 Szitásdomb utcától északra 0542/7 hrsz. kérésére építménymagasság csökkentése • SZTM 2015-
013 Lapály utca beépítési jogot adó vonal törlése • SZTM 2015-014 44980 hrsz. tervezett vízvezeték-nyomvonal törlése • SZTM 2015-015 Kör
tér 39. tervezett tömbfeltárás közforgalom elől elzárt magánútként jelölése • SZTM 2015-023 Vaskapu utca, 28346/9 hrsz. be nem építhető
sáv törlése • SZTM 2015-029 Kismegyer 03161 sz. építési helyek törlése • SZTM 2015-032 02829 sz. övezet 40397/1 és 40397/2 hrsz. telek-
alakítási lehetőség és építési hely jelölése • SZTM 2013-031 Mamma mia – 7091/2, 7094 hrsz.-ú ingatlanok közlekedési és szabályozási terve
felülvizsgálata • SZTM 2014-032 Radó étterem – 7283/1, 7283/2 hrsz.-ú ingatlanok közlekedési és szabályozási terve felülvizsgálata.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2015. június 11.–2015. június 25-ig
az önkormányzat előcsarnokában, valamint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/

Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen, vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu és a nemth.ida@gyor-ph.hu e-mailcímen.

Folyamatosan ellenôrzött
az ivóvíz minôsége
kép és szöveg: pannon-víz

Társaságunk, a Pannon-Víz Zrt. az utóbbi napokban
folyamatosan kap olyan megkeresést, melyek ivóvi-
zünk minőségét, fogyaszthatóságát érintik. 

A közelmúltban Győr egyik nagy iparvállalatánál tör-
tént átmeneti vízszennyezés kapcsán szeretnénk a saj-
tó útján értesíteni fogyasztóinkat, hogy a Pannon-Víz
Zrt. szolgáltatási területein a vezetékes ivóvíz folyama-
tosan ellenőrzött, minősége minden tekintetben meg-
felel az ivóvízzel szemben támasztott követelmények-
nek. A térség felelős víziközmű-szolgáltatójaként fon-
tosnak tartjuk leszögezni: vízminőségromlás csak az
adott iparvállalat belső ivóvízhálózatát érinti, a szennye-

zett ivóvíz a vállalattól nem juthat
ki, mivel a vízbekötésbe minden
egyes esetben visszaáramlást
gátló műszaki berendezések –
visszacsapó szelepek – vannak
beépítve. Ennek köszönhetően,
a belső vízhálózat szennyező-
dött vize nem juthat vissza az ut-
cai vezetékbe. 

A győri vízellátó rendszert
az év eddig eltelt 150 napja
alatt 108 alkalommal vizsgál-

tuk a mintavételi helyeken: a víz minősége minde-
nütt kifogástalan volt. Saját ellenőrzéseink mellett
a közegészségügyi hatóság vizsgálatai is kifogásta-
lannak értékelték ivóvizünket. A győri vezetékes víz
minősége továbbra is kitűnő, szigorúan ellenőrzött,
és bármely más ivóvízhez képest megállja a helyét.

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!

06. 12.—06. 19.
DELIKÁT

Faros csirkecomb

Görögdinnye
06. 12—06.14-ig

Kristálycukor

Helyben készített
juhbélbe töltött
grillkolbász

1249,- kg

399,-kg

169,-db

159,-kg

1699,- kg

Libacomb, fagyasztott 

129,-db

UHT tej
1,5%-os, 1 l
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A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô,
a világ 13 országában jelenlévô IMPERIAL Holdings tagjaként,

Gyôr legnagyobb logisztikai központjába a megnövekedett feladatok
újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

teamkoordinátorokat
keres azonnali kezdéssel.

Fôbb feladatok, munkák:
• A szervezeti egységbe tartozó munkatársak szakmai irá-
nyítása (14—32 fô) • Munkatársak szervezeti integrációjá-
nak támogatása • Munkatársak képzésének és munkájá-
nak értékelése • Adott területeken a minôség  szem elôtt
tartása • Napi együttmûködés az üzemvezetôvel, terület-
vezetôvel, mûszakvezetô kollégákkal.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség • Erôs felhasználói szintû számítógépes is-
meretek (MS Office), különösen Excel • Minimum 1—3 éves multina-
cionális cégnél logisztikai területen szerzett tapasztalat • Ha    tá ro -
zott ság, minôségtudatos gondolkodás • Jó stressztûrô és probléma-
megoldó képesség • Felelôsségteljes munkavégzés • Jó kommuni-
káció és együtt mûködési készség • Terhelhetôség • Magabiztos, ha -
tározott fellépés • Érdekérvényesítô készség • Eredményorientált,
strukturált gondolkodás • Csapatmunka, rugalmasság.

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet • Erôsödô innovatív szervezeti kúltúra •
Hosszú távú  munkalehetôség • Versenyképes fizetés, próbaidô
után prémium • Munkába járás támogatása, vidéki munkaválla-
lóknak 100 %-ban térítve • Gyôri munkavállalók részére összvona-
las bérlet biztosított • Erzsébet-utalványt nyújtunk  próbaidô alatt.

Munkavégzés helye: Gyôr

Pályázatokat fizetési igény megjelölésével 2015. június 19-ig
a következô e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu.

ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

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

PLUSSZOLNA? Akár 40-50 ezer
havonta vérplazma-adással Bécsben!
Szervezés-infó: 06-70/626-3355.

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

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése, bá-
dogos-, ács-, kő mű ves mun -
kák végzése. Tel.: 30/355-6991.

MASSZÁZS SZAKÉRTŐ
KEZEKKEL

Preventív, stresszoldó,
relaxáló-frissítő, izomlazító 

testmasszázzsal várom kedves 
vendégeimet Győr-Adyvárosban, 

vagy kérésre házhoz megyek. 
Hívjon bizalommal! 

László Gábor masszőr
06-20/387-4081

Vizes falak, épületek utólagos szi-
getelése, rövid határidővel, 20 év garan-
ciával. Telefonszám: 06-30/683-4055.

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkezetek, kerí-
tések, korlátok készítése, felújítása. Tel.:
+36-30/313-2351. www.ironart.hu  e-
mail: ironart@ironart.hu

Autóalkatrészek teljes vá-
lasztéka minden autótí-
pushoz, utángyártott és
gyári alkatrészek, kedve-
ző árakon. R&R-Car Tel.:
06-70/ 223-7957.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvá-
gás, fakivágás, 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.

Győrben élő idősek otthoni
ápolását, gondozását vállalja nagy gya-
korlattal rendelkező, középkorú nő. Hív-
jon bizalommal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást, igény szerint rakodókkal,
teljes körű elszállítással, akár díjmentesen,
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 fel-
újítása, újak készítése, la-
katosmunkák, ajtó-, ab-
lak- és zárjavítás, költség-
kímélő megoldások. Tel.:
06-70/223-7957.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesle-
ges holmiját pincéjéből, padlásáról, la-
kásából, ill. udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, gará-
zsát kitakarítom. Feleslegessé vált holmi-
ját ingyen elszállítom. Stuka Tibor:
06-30/ 217-0848.

EGYÉB

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

OLCSÓN elvihetők hagyatékból
megmaradt kitűnő állapotban lévő férfi,
női ruhák: nagykabátok, öltönyök, kosz-
tümök stb. Tel.: 96/413-781.

SZÉLVÉDŐ-JAVÍTÁS
kőfelverődés- és repedésjavítás
H e l y s z í n i  k i s z á l l á s s a l  i s !
A  M e g b í z h a t ó  P o n t !
06 70 28 63 665

Készpénzért antik bútort,
festményeket, herendi és Zsolnay-
porcelánt, ezüsttárgyakat, könyve-
ket, antik órákat, szőnyeget, teljes
hagyatékot vásárolunk. Hívjon biza-
lommal! 06-70/640-5101. Kérésre
házhoz megyünk!

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vásá-
rol 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 kör-
nyékén. Tel.: 06-20/950-9571.

LAKÁSCSERE

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

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújított,
szép állapotú, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 55–68 nm-
es, 3 szobás, határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár utca
kizárva, tartozásátvállalás lehetséges.
(Hirdetésszám: 353.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Marcalváros I., 2 szobás, 55 nm-
es, összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, 2-3 szobás,
44–55 nm-es, határozatlan bérleményre.
Bán Aladár, Stadion, Lajta utca kizárva.
(Hirdetésszám: 477.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 47 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne,

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

25–38 nm-es, 1 szobás, határozott-
határozatlan idejű, erkélyes, tárolóval
rendelkező bérleményre. Újváros,
Révfalu, Sárás, Nagybácsa, Pinnyéd,
Szabadhegy, Marcalváros I, Ménfő-
csanak városrész kizárva. (Hirdeté s -
szám: 478.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, 1+ fél szobás, 50 nm-es,
összkomfortos, felújított, zárt, udvari par-
kolóval rendelkező, határozott idejű bér-
leti szerződéses lakást cserélne 50 nm-
es vagy annál nagyobb 3 szobás, ami le-
het 1+ 2 fél – 2+ fél szobás, saját tároló-
val rendelkező, határozott- határozatlan
bérleti szerződéses bérleményre. (Hirde-
tésszám: 347.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, összkomfortos,
43 nm-es, 1 szobás, távfűtéses, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 1+ fél szobás, 50 nm-es, határo-
zott-határozatlan idejű adyvárosi, ná-
dorvárosi bérleményre. (Hirdeté s -
szám: 348) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es,
távfűtéses, teljesen felújított, határo-
zatlan idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 36–50 nm-es, 1+fél–2 szo-
bás, határozatlan idejű nádorvárosi,
adyvárosi, szabadhegyi, bérleményre.
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetész-
szám: 349.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 47 nm-es,
egyedi gázfűtéses, teljesen felújított, re-
dőnyös, határozott idejű bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 47–55 nm-es, 2-3
szobás, határozatlan-határozott idejű bel-
városi, nádorvárosi, adyvárosi, bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 352.) Érd.: Győr-
Szol Zrt, 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô kedd délutánig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô a június 17-én 19
órakor kezdôdô Valami követ címû filmre nyer belépôjegyet a gyôri Cinema Citybe. Ezenkívül értékes könyvjutalomban is részesül. A nyeremények
a Gyôr+ Média Baross úti pavilonjában vehetôk át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Elôzô rejtvényünk szerencsés nyertese :  Brünner Dóra.
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Bemutatta új igazolásait, régi-új játé-
kosait az ETO-SZESE férfi kézilab-
dacsapata. Az NB I/B Nyugati cso-
portjának 12. helyén végzett gárda ha-
zahozta korábbi játékosait. Összesen
heten: Kányai Róbert, Kovácsovics
László, Szabó András, Bősze József,
Paár Olivér, Kőhalmi Dávid és Schnei-
der Miklós ölti magára a következő
szezontól a zöld-fehér mezt. A győri
kézisek az egyetemmel hároméves
tervben gondolkodnak, ezalatt szeret-
nének visszajutni az NB I/B elejére és
idővel kopogtatni az élvonal ajtaján. A
tavalyi csapat alapját adó fiatalok
nagy része maradt a csapatnál – me-
sélte Rosta Miklós vezetőedző. Ahogy
korábban, most is azokra az egyete-
mistákra alapoznak, akik itt tanulnak
Győrben. Azokkal a tapasztalt játéko-

Nemcsak Budapest, hanem az egész ország olim-
piája lehetne, ha a főváros 2024-ben ötkarikás játé-
kokat rendezhetne. Hiszen hiába egy város pályázik,
ezáltal az egész magyar nemzet részese lehetne,
nem mellékesen vidéki helyszínek is elképzelhető-
ek. Történelmi esély előtt áll Magyarország. Az
esély megvan egy sikeres pályázásra, hiszen soha
ilyen sokan nem álltak a hazai olimpiarendezés mel-
lé. A „társadalmi párbeszéd az olimpiáért” elneve-
zésű kezdeményezéshez már sokan csatlakoztak, a
sportvezetők, sportolók mellett, a média és külön-
böző szervezetek is már az ügy mellett állnak. 

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke el-
mondta, amikor korábban felvetődött a rendezés ötlete,
többnyire alacsony volt a támogatás a társadalom felől.
Ezért is fontos az a társadalmi párbeszéd, amelyet a
MOB többek között a keddi szakmai konferencián és a
június 21-i olimpiai roadshow-n próbálja eljuttatni a
győri emberekhez. Az esély pedig minden korábbinál
nagyobb, hiszen az Agenda 2020 reformcsomag lehe-
tővé teszi mindenki számára, hogy gazdaságos olimpi-
át rendezzen. Borkai Zsolt úgy fogalmazott, hogy a gi-
gaolimpiák korának vége, annak az időszaknak, amikor
a rendező város belerokkant a költségekbe és a sport-
létesítmények utóhasználatáról is elfeledkeztek. Az
Agenda 2020 előírja, hogy csak olyan járulékos költsé-
gek lehetnek, amelyek elengedhetetlenek, ám ezeket

Hét új igazolás deni egymásért a pályán. Az utánpót-
lás egyébiránt folyamatosan erősödik,
már közel 400 fiatallal dolgoznak
együtt. A klubvezetés is bízik abban,
hogy ezekből a fiatalokból kinevelhe-
tőek a jövő kézisei, akik majd vissza-
szerzik a győri férfi kézilabda egykori
hírnevét. A kemény munkában hisz-
nek – tette hozzá Auer Károly, a klubot
támogató kör egyik vezetője. Azok pe-
dig, akik itt dolgoznak, vezetőktől, az
edzőn át a játékosokig, bebizonyítot-
ták, hogy érdemes figyelni rájuk és
buzdítani őket. A klub pedig hálásan
köszöni a támogatóinak (többek kö-
zött: Árkád, Pálffy étterem, Büchl,
Győr-Szol, Széchenyi István Egye-
tem, Győr MJV, Agrofeed, Unicent-
ral, KPMG), hogy kitartanak és hisz-
nek bennük. 

sokkal, akiket most igazoltak, kiegé-
szítik egymást, és egy erős gárda jö-
het létre. Kovácsovics László, aki az
aktív játék mellett a klub utánpótlásá-

val is foglalkozik, elmondta, hogy
azért is örül, hogy ilyen sokan vissza-
jöttek, mert heten a magánéletben is
barátok, így még jobban tudnak küz-

Egy ország olimpiája lehetne

is a minimálisra kell csökkenteni. A reformcsomag
egyik fontos változása, hogy engedélyezi, az „egy olim-
pia – több város” elvet, azaz selejtező versenyeket, akár
teljes sportágak viadalát a rendező városon kívül bonyo-
lítsák le, így könnyedén lehet, hogy Győr is részese lehet
az ötkarikás játékoknak. Fontos az úgynevezett fenn-
tarthatósági szempont is, ezért a NOB pozitívumnak te-
kinti a pályázatban, a már
meglévő épületek, illetve
hosszú távon utóhasznosít-
ható, vagy vissza- esetleg el-
bontható helyszíneket. 

A gazdasági előnyöket
taglaló panelbeszélgeté-
sen Bienerth Gusztáv gaz-
dasági szakember elmondta, azért jó dolog az Agen-
da 2020 reformcsomag, mert ezáltal megnyílik a le-
hetőség a kisebb gazdasággal rendelkező országok,
így hazánk előtt is. Ráadásul mivel a minimumra csök-
kentik a költségeket, ezért a bevételek szinte teljesen
fedezik a kiadásokat. Ha hosszú távra tekintünk és
nem csak az olimpia időszakára, akkor más előnyei is
lehetnek. Fejlődik az infrastruktúra, az úthálózat,
amely által még új munkahelyek is létesülnek. 

Rácz Marianne világbajnoki ezüstérmes kézilabda-
kapus kiemelte, a hazai rendezéssel a sportágfejlesz-
tések is beindulnának. Rendező országként ugyanis jó-

val több sportoló szerepelhetne, akár olyan sportágak-
ban is, mint a röplabda vagy a kosárlabda.

Fontos az összefogás, hiszen csak így valósulhat
meg a közös álom. Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István
Egyetem rektora is ezt emelte ki, példaként hozva a
2017-es győri EYOF-ot. A rektor többek között a fővá-
ros és a vidék helyzetének rendezését is várja a hazai

olimpiától. Ezt az ösz-
szefogást emelte ki
Sági Géza is, a Győr-
Szol Zrt. elnök-vezér-
igazgatója. Győrben
rengeteg rendezvény
van, ahol azt bizonyít-
juk, hogy a legkisebb

vállalatoktól a legnagyobbakig össze tudnak fogni a cé-
gek, a helyi emberek. 

A „Bajnokok kerekasztala" című panelbeszélgetés
során sportemberek, így Vincze Ottó, Kovács „Kokó"
István, Mocsai Lajos, Dusev-Janics Natasa, Bóta Kin-
ga, Polgár Judit, Regőczy Krisztina, Fazekas-Zur Krisz-
tina és Csay Renáta is meséltek olimpiai, illetve sport-
élményeikről, valamint véleményezték a budapesti
olimpia ötletét. 

A MOB szerdai közgyűlésén úgy döntött, hogy tá-
mogatja a 2024-es olimpia és paralimpia pályázati
szándéknyilatkozatának benyújtását.

A nyertest Limában,
2017. szeptember 15-én
jelentik be.
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Rekord létszámmal rajtolt el az idei Decatlon-Büchl
Félmaraton a győri Aranypart és a Püspökerdő kör-
nyékén. A 21 km-es távra egyéniben és váltóban, va-
lamint a 4 kilométeres futásra és a 7 km-es nordic
walkingra összesen több mint négyszázan neveztek.
A szervezők tökéletes pályát jelöltek ki, hiszen a sza-
kaszok között volt erdei út, kavicsos töltés, és kisebb
részén aszfaltos út. Ezúttal az időjárás is kedvezett a
szabadidősport szerelmeseinek. A legnépesebb me-
zőny ezúttal is a 4 km-es távon gyűlt össze, hiszen
ezt bárki tudja teljesíteni, aki hetente csak néhány al-
kalommal jár el kocogni, illetve aki családostól vállal-
kozott a futásra. A szervezők úgy látják, hogy a futás
egyre népszerűbb a megyében is. Ez a versenyek ne-
vezési létszámán is látszik. Legutóbb a belvárosi ka-
rácsonyi rohanáson is minden korábbinál többen in-
dultak, de népszerű volt a sokorói hegyi futás és a
győrújbaráti terepfutás is. 

Kilenc ország sportolói érkeztek Győrbe a 8. Serdülő
Judo Európa Kupára, amely a 15 éves korosztály
egyik legnagyobb megmérettetése. A mostani Eu-
rópa Kupán már több mint 300-an küzdöttek, a fi-
úknál 10, a lányoknál 8 súlycsoportban. A kétnapos
viadalon kiemelkedően szerepeltek a magyar ver-
senyzők, sőt győriek is felállhattak a dobogóra. A
győriek közül a SZESE színeit képviselő Sipőcz Richárd
és Szili Nóra is aranyérmes lett, csakúgy, mint a Nicsi
Judo Clubból Vida András. Két év múlva az egész konti-
nens Győrre figyel majd, s szinte bizonyos, hogy az idei
Serdülő Judo Európa-kupa-győztesek közül valaki ott lesz
majd a 2017-es EYOF mezőnyében.

Két, nagy izgalmakat tartogató mérkő-
zést ajánlunk olvasóink figyelmébe
szombaton, június 13-án. Mind a férfi,
mind a női kézilabda-válogatott pályára
lép ezen a napon az Audi Aréna Győr-
ben, tétmérkőzésen. Időrendben a höl-
gyek kezdenek 13 óra 30 perckor Auszt-
ria ellen, világbajnoki selejtezőn. A két
csapat nagyjából egy héttel korábban
már találkozott, akkor a mieink magabiz-
tosan, 33–20-ra múlták felül a sógoro-
kat. Ezek után joggal bizakodhatunk a
visszavágón is. A párharc győztese jut ki
a 2015. december 5–20. között Dániá-
ban rendezendő világbajnokságra. Ahol
egyébként már a riói olimpia lesz a tét,
hiszen a torna győztese már kvalifikálja
magát az ötkarikás játékokra, a 2–7. he-
lyezettek pedig jogot szereznek a 2016
tavaszán sorra kerülő olimpiai selejtezőn
való szereplésre. A lányok mérkőzése
után rögtön jöhetnek a férfiak 16 órától,
Ukrajna ellen. A tét (lapzártánkkor) itt a
csoportelsőség. A magyar együttes
ugyanis már bebiztosította részvételét a
januári, lengyelországi Európa-bajnok-
ságon, a csoportelsőség megszerzésé-
hez azonban a hátralévő két mérkőzé-
sen további egy pontot kell szereznie. 

Húsz csapat versenyez az első helyért 2015.
június 11. és 28. között, a magyar–román kö-
zös rendezésű női kosárlabda Európa-baj-
nokságon. A viadal kiemelt fontosságú,
ugyanis egyben kvalifikációs verseny is az
olimpiára, illetve a világbajnokságra. A cso-
portmérkőzések már lapzártánkkal egy idő-
ben kezdődnek négy csoportban: az A, illet-
ve a B jelű ötös Romániában, míg a C és a D
csoport Magyarországon. Ez utóbbiban vi-
tézkednek a magyar lányok is, akik Sopron-
ban kezdik meg a szereplést a címvédő spa-
nyol, a litván, a szlovák és a feltörekvő svéd

Egész évben több mint 600 óvodás sportol rendszeresen a
Győri Ovifoci Klub programján belül, nem csak az edzése-
ken, hanem rangos tornákon is. A legkisebbek ezúttal egy
fesztiválon jöttek össze a DAC-pályán, a klub évadzáróján.
Több mint 500 óvodás játszott – ahogy a szervezők mondták
– örömfocit a füves játéktéren kialakított 9 pályán. Ez volt a
győri Ovifoci Klub és a Bozsik Program győri körzetének év-
záró fesztiválja. Az 1999-es alapítása óta eltelt időben a győri
ovifoci klub több tehetséget adott a város labdarúgó klubja-
inak. Azok az alapok, amiket itt megkaptak a gyerekek, hasz-
nosnak bizonyultak. Az ovifoci-fesztiválon nem számított az
eredmény a meccseken, mindenki kapott aranyérmet. 

Kézilabdás
évzáró

Szurkolj a magyaroknak!
nemzeti együttes ellen. Az Európa-bajnok-
ság csoportmérkőzéseit délután fél öttől és
este 7 órától játsszák. Az ötcsapatos csopor-
tokból az első három jut tovább a kétszer ha-
tos középdöntős csoportokba, amelyek talál-
kozóit majd Debrecenben, illetve Győrben
rendezik meg. Remélhetőleg ez utóbbiba si-
kerül majd beverekednie magát első körben
a magyar válogatottnak. A középdöntőben
napi három mérkőzést játszanak, városunk-
ban 18-án, 20-án, illetve 22-én, mindegyik
nap fél négytől. A döntőt, illetve a helyosztó-
kat pedig Budapesten játsszák. 

Gyôri judósok a dobogón

Óvodás tehetségek

Rekordszámú induló



2015. június 12.  / + / 31

SPORT  HIRDETÉS

Általános tényként ismert, hogy akik
rendszeresen sportolnak, jobban al-
szanak, mint azok, akik nem mozog-
nak. Sajnos, korunkra jellemző, hogy
a lakosság többsége túlhajszolt élet-
módot él. Sokszor a 24 óra sem elég,
hogy minden feladatra jusson idő. 

Hogy segít a sport az alvásban?
Mindenki eltérő bioritmus szerint

éli életét, azért különböző időpontok-
ban iktatja be edzéseit a hétközna-
pokban vagy a hétvégéken. Fontos
figyelni a szervezetünk jelzéseit, és
az alapján kalkulálni az edzés idő-
pontjával és típusával. Nem szabad
elfelejteni azonban, hogy edzések
időpontjai között megfelelő mennyi-
ségű időt kell hagyni a szervezetnek
a regenerálódásra. 

Milyen típusú sport ajánlott az
egyes napszakokban?

A reggeli és délelőtti időszakban
vagyunk szellemi és fizikai teljesítő-

Pénteken este hazai
pályán búcsúzott az
idei szezontól a Szé-
chenyi Egyetem
Győri KC az Óbudai
Kaszások ellen. A
mérkőzés tétje a cso-
port első helyének
megszerzése volt,
ezért pedig kemé-
nyen harcoltak is a
mieink, így végül
100–82-es összesí-
tésben győ ze del -
mes kedni tudtak. Ez-
zel az egyetemisták
a csoport első helyét
szerezték meg, ami
az összesítésben a
17. helyre volt elég a
bajnokságban.

Gyôzelem
zárásként

képességünk csúcsán, ezért ilyen-
kor bármilyen típusú edzés java-
solt. Aki a nap második felére időzí-
ti edzését, annak a kora délutáni
időpontok a legalkalmasabbak. A
legnépszerűbb időszak a munka
utáni 16 és 21 óra. Az edzés után
viszont a szervezetnek szüksége
van 3-4 órára, míg megnyugszik és
elcsendesül. Fontos, hogy ilyenkor
az edzés vége egy hosszabb leve-
zető résszel és nyújtással záruljon,
hogy az izmok megfelelően ellazul-
hassanak.

Nagy Melinda
személyi edző

SPEEDFIT Fitnesz mindenkinek!

Sportolj
a pihentetô
alvásért!

Május végén Bulgáriában, Stara Zagorában rendez-
ték a III. Tradicionális Wushu Európa-bajnokságot.
A Kisalföldi Shaolin Kung Fu SE két versenyzővel,
Horváth Biankával (-60kg) és Benedek Márkkal (ju-
nior -52kg) vettek részt a kontinensviadalon. A két
fiatalt edzőjük, Sifu Cser István is elkísérte. A tornán
a két győri fiatal remekül szerepelt, Bianka második-
ként végzett, Márk Európa-bajnok lett. 

EB-arany és -ezüst




