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5. oldal A felújított Dunkapu
tér átadása után a piac is ott-
hont kap a megszépült terüle-
ten: mától minden kedden és
pénteken 9 és 17 óra között kí-
nálják portékáikat az árusok.

10–11. oldal A kulisszák mögöt-
ti sorozatunk folytatásával „zárjuk”
a 2014/15-ös színházi évadot, ezút-
tal a Győri Nemzeti Színház szabó-
tárába, öltözőibe és a fodrásztárába
hívjuk olvasóinkat.

7. oldal Kilenc olyan győri épület van, amely egy a közelmúltban elfo-
gadott törvénymódosításnak köszönhetően, államiból önkormányzati tu-
lajdonba kerül július elsejétől. Minderről, a javaslatot az országgyűlésnek
másik négy társával közösen benyújtó Simon Róbert Balázs parlamenti
képviselő és Fekete Dávid győri alpolgármester számolt be a sajtónak. Az
épületek között van az Apátúr-ház is.

kedvezmény!20%Most minden bútorra
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MOZAIK  KISHÍREK

A Pannonhalma székhelyű Bencés Di-
ákszövetség  a Pannonhalmi Főapát-
ságban tisztújító  küldöttgyűlést tartott,
melynek keretében titkos szavazással
határozott az új elnökség összetételéről
is. Elnöknek prof. dr. Kukorelli István al-
kotmányjogászt, az ELTE Alkotmányjo-
gi Tanszékének vezetőjét, egykori alkot-

Elkészült a tavaly átadott győr-ménfő-
csanaki rekortán borítású futópálya ki-
világítása, így ma már a későn hazaté-
rőknek is lehetőségük nyílik a test-
mozgásra.

„Éppen egy évvel ezelőtt avattuk fel a
ménfőcsanaki futópályát, amelyet renge-
teg sportolni vágyó használ, de a város-
részben sokan laknak, akik csak a késői
órákban tudnak időt szakítani a testmoz-
gásra” – fogalmazott Szabó Jenő, a terü-
let önkormányzati képviselője, aki ezért
több lámpát is szereltetett a pálya köré. 

„Sok pozitív visszajelzést kapok, és
magam is tapasztalom, hogy az esti
órákban, sötétedés után is mennyien
használják a pályát. A fejlesztéssel vált
igazán teljessé a futópálya, sőt a
szomszédos játszótér is esti megvilá-
gítást kapott.

Takács Tímea önkormányzati
képviselő június 25-én 16 és 17
óra között fogadóórát tart, a Győr
Megyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatala ménfőcsanaki lakossá-
gi információs irodájában (Győr-
Ménfőcsanak, Szertári út 4.).

A mártír miniszterelnök kivégzésére és
újratemetésére emlékezett a város június
16-án. Országszerte ünnepségekkel, ko-
szorúzásokkal emlékeztek az 1956-os
forradalom mártírhalált halt miniszterel-
nökére, akit 1958. június 16-án végeztek
ki.  Az arccal a föld felé eltemetett áldoza-
tokat 1989. június 16-án helyezték vég-
ső nyugalomra a rákoskeresztúri közte-
mető 301-es parcellájában. Az esemény
a rendszerváltás fontos pillanata volt. 

Az emléknapon városunkban először
a Nagy Imre út 1-es számú ház falán el-
helyezett emléktáblát koszorúzták meg
az ünneplők, ahol Vörösházi Gertrúd, a
Nagy Imre Társaság Győr és Környéke
Szervezetének alelnöke tartott megem-
lékezést. Az ünnepségsorozat a Bisinger
sétányon állított Golgota emlékműnél
folytatódott, ahol Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő emlékezett a
mártír miniszterelnökre. Az oktatási, kul-
turális, sport- és turisztikai bizottság el-
nöke úgy fogalmazott, 1989. június 16-

Fogadóóra

Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2015. június 29-
től július 31-ig a Szabadhegyi
Általános Iskolában, 2015. au-
gusztus 3-tól augusztus 31-ig
a Radnóti Miklós Általános Is-
kolában biztosítja az ingyenes
étkezők ellátását. Az ingyenes
étkeztetést a nem önkormány-
zati működtetés alá tartozó is-
kolába járó, győri lakcímmel
rendelkező, rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatásban ré-
szesülő gyerekek is igénybe ve-
hetik. Az igényléshez szüksé-
ges RGYK-s határozatot 2015.
június 16-tól a  II. Sz. Gazdasá-
gi Működtető Központban le-
het leadni, továbbá ki kell tölte-
niük egy nyilatkozatot arról,
hogy mely időszakra kérik az
ingyenes étkeztetést. A II. Sz.
Gazdasági Működtető Köz-
pont elérhetősége: 9027 Győr,
Vágóhíd út 4. Tel.: 96/312-638.
Bízunk benne, hogy az ingye-
nes étkeztetés lehetőségével
sokan kívánnak élni!

Tájékoztatás
az ingyenes nyári
étkeztetésrôl

Jogsegély-
szolgálat

Kenyérfesztivál

2015. június 24-én, szerdán in-
gyenes jogsegélyszolgálat lesz a
9023 Győr, Herman O. u. 22.
szám alatti MSZP Székházban,
amelyre minden érdeklődőt sok
szeretettel várnak.

Elkészült a futópálya világítása

Alkotmányjogász a Bencés Diákszövetség élén

Nagy Imrére emlékeztünk

án a magyar nemzet belenézett a sírok-
ba, és nyilvánvalóvá váltak a diktatúra ha-
zugságai és az, hogy 1956. forradalom
volt, nem pedig ellenforradalom. Ez a
nap a rendszerváltás egyik kulcsa volt,
egy olyan fókuszpont, amely a széttartó

politikai akaratot egyesítette nemzeti
összefogássá.

Az ünnepség végén a különböző
győri szervezetek és a város ifjúsága
helyezte el az emlékmű talapzatánál
az emlékezés virágait.

mánybírót választották meg a küldöt-
tek. Az ország egyik legnagyobb és leg-
jelentősebb egyházi civil szervezete fő-
titkárának dr. Deli Gergely jogtörté-
nészt, míg alelnökének Péter Tamást, a
Bencés Diákok Győri Egyesületének fő-
titkárát választották meg. Az elnökség
tagja lett Bischof Péter, Hortobágyi Ci-

rill OSB, dr. Kemény Gábor, Kovács Pé-
ter, dr. Szabó Tibor Zsombor és dr. Sza-
lay Kornél Géza.

A Bencés Diákszövetség felügyelő-
bizottságának elnöki tisztségét Szabó
Barnabás tölti be, míg a bizottság tag-
jának dr. Eszes Istvánt és Jáger Lajost
választotta meg a küldöttgyűlés.

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Kéz-
műipari Tagozata a Magyar Pék-
szövetséggel, valamint a Veres Pé-
ter Mezőgazdasági Szakképző Is-
kolával együttműködve, 13. alka-
lommal rendezte meg az Euroregio -
nális Kenyérfesztivált és Kézmű-
ves Találkozót. Különleges pék -
áruk, egyedi alkotások várták az is-
kola udvarába látogató vendége-
ket vasárnap. A rendezvény kezde-
tén többek között dr. Nagy István
mondott köszöntőt, a parlamenti
államtitkár kiemelte, hogy a kor-
mányzat 2020-ig 300 milliárd fo-
rintnak megfelelő uniós forrást biz-
tosít majd az ágazat számára. 
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Egyedi elemekből álló várjátszótér épül
az adyvárosi I-es számú tó melletti szán-
kozódombon. A mintegy 50 millió forint
értékű beruházás munkálatai a napok-
ban kezdődnek el, és várhatóan augusz-
tus elején fejeződnek be.

Radnóti Ákos alpolgármester, a város-
rész önkormányzati képviselője és Sági
Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója közösen jelentették be a plazával
szemben lévő tó közelében található
dombnál, hogy augusztus elejéig játszó-
tér épül a helyszínen. Az alpolgármester
rámutatott, a most induló fejlesztés an-
nak a programnak a következő állomá-
sa, amely az után kezdődött, hogy 2010
őszén önkormányzati képviselő lett. Em-
lékeztetett, a terület korábban elhanya-
golt volt, a vizet benőtte a nád, az aszfalt
burkolata töredezett volt, és mindössze
négy pihenőpad állt az itt élők rendelke-
zésére. Ezzel ellentétben ma egy szé-
pen rendezett tó fogadja az erre járókat,
amelybe vízimadarakat telepítettek, ki-
alakítottak egy szép parkot, és kihelyez-
tek harminc padot is. 

Látványos várjátszótér épül Adyvárosban

A június 27-i hétvégén kalandos idő-
utazásban lehet részünk, amikor a lo-
vagkorba repülhetünk vissza a Szent
László-napok alkalmával.

Szent László tisztelete Győrben élő hagyo-
mány, ami nem csoda, hiszen a bazilikában
őrizzük harmadik legjelentősebb nemzeti
ereklyénket, Szent László hermáját. „Június
27-én, a hagyományokhoz hűen, ezúttal is
díszközgyűlést tart az önkormányzat, ame-
lyen átadják a Szent László-díjakat, a Szent
László-szobor koszorúzása után pedig az
ünnepi szentmise, majd a körmenet követ-
kezik” – fogalmazott dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester, aki hozzátette, közel tíz éve,
hogy a város a szakrális jellegű programok-
hoz egy, a világi hagyományokat felelevenítő
családi fesztivált is kapcsol. 

„Átadása után a Dunakapu tér is bekap-
csolódhat a szombati nagy felvonulás helyszí-
nei közé, ahol a különböző hagyományőrző
csoportok rövid bemutatókat is tartanak
majd” – mondta el Serfőzőné Tóth Andrea, a
szervező Győri Művészeti és Fesztiválközpont
igazgatója. Tóth Szilárd, aki nem csak szerve-

Megelevenedik a lovagkor
zőként, de aktív szereplőként is részt vesz a lo-
vagi tornákon, kifejtette, a június 27–28-i hétvé-
gén az érdeklődők valósághű jeleneteket, és va-
lósághű öltözeteket láthatnak. Érdekességként
elmondta, a kardokat egy Győr melletti fegyver-
kovács készíti, vagyis – ahogy fogalmaz – „nem
fakardokkal játszadoznak”. 

Téglás Szabolcs szervező a programokat
sorolva kiemelte, a rendezvény már pénteken
délután négy órakor elkezdődik a Belvárosban
a lovagok jelmezes toborzójával, szombaton
délelőtt pedig a már említett látványos nagy
felvonulás következik. A fő helyszín az idén is
az Aranypart, ahol szombaton és vasárnap is
egész napos programokkal várják a szórakoz-
ni vágyókat. Kézművesvásár, mesterségek be-
mutatói, lovagi táborok, jurták, gyalogos és lo-
vas tornák, ügyességi játékok, kézműves-fog-
lalkozások várják a kicsiket és a nagyokat, de
lesznek koncertek is. Láthatunk például csa-
tajeleneteket, vívóiskolát, solymászokat, íjá-
szokat is. Újdonság, hogy a szombat esti nagy
ütközet egy kicsit korábban kezdődik a meg-
szokottnál, utána pedig látványos tűzzsong-
lőr-bemutató, majd egy izgalmas, szintén tü-
zes lovas produkció következik. 

Az alpolgármester a mostani beruházás
helyszínéül szolgáló dombbal kapcsolat-
ban elmondta, korábban is volt itt két
nagy méretű csúszda, de most egy igazi
játszóvárat, egész erődrendszert építe-
nek a területre. A dombtetőn állnak
majd a vár felső bástyái. A magaslatról a
lépcső mellett mászóhálón és több fe-
dett, illetve nyitott csúszdán lehet majd
megközelíteni az alsó bástyát, ahol to-

vábbi tornyok és létrák várják a gyerme -
keket.  Ezzel párhuzamosan a domb kör-
nyezete is megújul. A Győr-Szol Zrt. ko-
ordinálásában, a korábbi tóparti környe-
zetszépítő beruházásokkal összhang-
ban, térkővel burkolt járdát alakítanak ki,
újra cserélik a régi padokat és új hulla-
dékgyűjtő edényeket is kihelyeznek. Fel-
frissül a környék növényvilága is, és egy
ivókutat is telepítenek a helyszínre.

A sajtótájékoztatón elhangzott az
is, hogy az útkezelő szervezettel való
együttműködésnek köszönhetően, a
Szauter utcai zajvédő fal is tovább
épül a sarki bevásárlóközpontig. Ez-
zel csökken a játszótér és az Ifjúság
körúti lakásokat érintő zaj szintje. A
domb egyébként reflektoros megvi-
lágítást is kap és köztéri kamerák is
kikerülnek. 
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

Vállalkozásoknak,
kamarai tagoknak ajánljuk

Egész napos osztrák–magyar fémipari 
üzletember találkozó volt június
16-án a kamarában. Közel 100 üzleti
tárgyalást bonyolítottak le.

Pályázati lehetőségekről lesz
tájékoztató és fórum a kamarában
Várják a jelentkezőket.
Június  23., 13 órától

Minden, amit a nyári
munkaügyi teendőkről tudni kell

Előadás a munkaügyi klubban 
Június 25., 9 órától

Befektetés az egészségbe
Munkahelyi egészséget támogató Workshop,
hogy a jó szakember ne legyen beteg, energikus
maradjon. Várják az érdeklődőket!
Június  30., 11 órától

Meet2Match 2015 Konferencia
és Üzletember Találkozó

A kamara a Nyugat-magyarországi Egyetemmel
közösen október 7–8-án Meet2Match 2015

Konferenciát és Üzletember Találkozót szervez 
az energia-, környezet-, fa- és élelmiszeripar

területén tevékenykedő vállalkozások számára.
Már lehet jelentkezni. Bővebben: ww.gymskik.hu/

enterprise-europe-network oldalon.

A Női Klub
GYMSM KIK június 17-én Budapesten tartott
média gyakorlatáról a www.gymskik.hu/noi-klub
oldalon olvashatunk.

szerző: p. zs. 
fotó: o. jakócs péter

Elkezdődött az Árpád út–Lu-
kács Sándor utca által hatá-
rolt zöldterület felújítása.

„Az önkormányzat a Belváros fej-
lesztése során nem csak a sétá-
lóövezetre fókuszál, a város sze-
retne hasonló figyelmet fordítani

a környező lakóövezetekre is” –
fogalmazott Fekete Dávid alpol-
gármester, a terület önkormány-
zati képviselője. Hozzátette, az
Árpád út–Lukács Sándor utca ál-
tal határolt zöldterület megérett
a felújításra, és a járda is elhasz-

szerző: p. zs. 
fotó: o. jakócs péter

A város legforgalmasabb sétálóutcá-
járól a rágógumi-foltokat és a többi
szennyeződést is eltakarítják.

„A Baross úton ilyen szintű tisztítás
még nem történt” – fogalmazott Radnó-
ti Ákos városüzemeltetésért felelős al-
polgármester a munka kezdetén. Kifej-
tette, bár az utcaseprés és utcatakarítás
rendszeres, ezúttal speciális módszerrel,
magasnyomású mosóval és vegyszerrel
tisztítják meg négyzetméterről négyzet-
méterre a sétálóutcát. 

A tisztítás során a legaprólékosabb
feladat a rágógumi-foltok eltávolítása,
mivel ezekből rengeteg van az utca bur-
kolatán, ezért lesznek területek, ahol
akár órákig is eltarthat a munka. Mind-
ezt persze úgy szervezi a Győr-Szol Zrt.,
hogy az üzletekbe való bejutás mindig
biztosított legyen. A gépi munka zajjal jár,
ezért a lakók türelmét kérik, természete-
sen a tisztítást csak napközben végzik.
A munkát a kis Baross úttól kezdték, és
a Megyeháza tér irányába haladnak, a
Baross út teljes megtisztítása a Győr-
kőcfesztivál kezdetéig tart.

Megtisztítják a Baross utat

Újabb belvárosi zöldterület újul meg
nálódott már. Kifejtette, a mint -
egy 30 millió forintos beruházás
során új pihenőövezet épül 16
köztéri paddal és hulladékgyűj-
tőkkel, ahol mintegy 600 négy-
zetméteres, játékra, sportolásra
alkalmas terület is létrejön. Emel-
lett egy kerítéssel elzárt, kutya
WC-vel ellátott kutyafuttatót is ki-
alakítanak itt. A teljes beruházás
nyár végére készül el.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester a Belváros másik önkor-
mányzati képviselőjeként hang-
súlyozta, a két központi nagy
park, a Bisinger sétány és a
Batthyány park nagyon népszerű
és látogatott a győriek körében,

de amikor megújul egy lakóhá-
zak között lévő zöldfelület, akkor
az is élettel telik meg, és ezt vár-
ják az Árpád útról nyíló kis park
esetében is. Hozzáfűzte, az épít-
kezés zajjal jár, ezért kérik a lakók
türelmét, cserébe a beruházás el-
készülte után, egy megszépült
park várja majd őket. 

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. el-
nök-vezérigazgatója elmondta,
először a terep előkészítése kez-
dődik, majd kerti szegély épül
289 méter hosszan, térkőburko-
lat készül 400 négyzetméteres
felületen. A megújuló kis teret
330 darab cserje, évelő virágok
díszítik majd, ősszel pedig nyolc
fát ültetnek el. Prédl Antal, a Győ-
ri Útkezelő Szervezet vezetője
hozzátette, a park kivitelezési
munkáit követően felújítják a
zöldterületet kerülő járdát is oly
módon, mint ahogy az látható az
Árpád út és Teleki utca felújított
járdái esetében is. A beruházás
során a terület közvilágítása is
megújul, az E.on Észak-Dunántú-
li Áramhálózati Zrt. az elavult vil-
lamos vezetékeket kicseréli, az
útkezelő szervezet beruházásá-
ban pedig a lámpatestek cseréje
is megtörténik.
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Győrben két tál van a XI.
Magyar Táncfesztivál nép-
szerű gyerekelőadásain.
Egyikben arany-, a másik-
ban fekete színű bab talál-
ható. A mindenkori táncbe-
mutató végén szavazni le-
het: akinek tetszett a pro-
dukció, az aranyat, akinek
nem, az pedig a fekete ba-
bot dobja be egy vázába.
Zseniális ötlet, a demokrá-
cia nyilvános iskolája. A gye-
rekek pedig élnek is a lehe-
tőséggel, sőt a felelősséggel
is. Van, aki persze indulatból
szavaz, de a többség meg-
fontoltan dönt. Nincs szá-
mukra hátrányos következ-
ménye a döntésnek, tehát
bátran vállalhatják vélemé-
nyüket. Akad, aki hetykén,
feltűnően, kihívóan dobja a
fekete babot a vázába, bár a
hatalmas többség eddig az
aranyszínűeket szórta a vá-
zába. Ezt tudjuk be annak,
hogy valóban lekötik őket a
táncjátékok, tetszik nekik
az, amit látnak. 
A produkció részesei, az elő-
adók pedig rendre meg is
számolják ezeket a babokat,
hiszen hitelesebb visszajel-
zést aligha kaphatnának a
saját művészetükről, an-
nak hatásáról. A babokból
még a tetszési indexet is
pontosan kiszámíthatják,
többet ér ez mindenféle
közvélemény-kutatásnál. 
A gyerekek babokat szórnak,
de már itt sem babra megy a
játék. Lehet örömet szerezni
vele és bánatot, ki lehet vál-
tani önvizsgálatot vagy el-
utasítást, mindenesetre a
visszajelzés, a vélemény fon-
tosságát nyilvánvalóvá teszi
ez a játékos, fontos kezdemé-
nyezés. És nemcsak a tánc-
ban, a művészetben, hanem
az iskolában, otthon, a csa-
ládban, a napi közéletben,
mindenkori cselekvéseink
kulisszái között.
Sok aranyszínű babot érde-
mel érte, aki ezt az ötletet
kitalálta. 

Gy. P.

Nem babra megy

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A felújított Dunkapu tér nyárnyitó kon-
certtel egybekötött hivatalos átadása
után a piac is otthont kap a megszé-
pült területen: június 19-én, pénteken
az árusok kitelepülnek, és várják por-
tékáikkal a vásárlókat.

A Győr-Szol Zrt., mint a piacot mű-
ködtető társaság pályázatot írt ki, mely-
nek nyomán 21 vállalkozóval, ősterme-
lővel kötöttek szerződést az árusításra,
s közel húszan vállalták, hogy ott lesz-
nek az első piacnapon. A vásárlókat
friss zöldséggel-gyümölccsel, mézzel,
füstölt húsokkal, tésztával, szörpökkel,
kézműves édességekkel, homoktövis,
valamint tej- és erdei termékekkel, gom-
bákkal várják a Dunakapu téren – a jö-
vőben minden kedden és pénteken reg-
gel 9 órától délután 5 óráig.

Borkai Zsolt polgármester az első
piacnap kapcsán elmondta: az önkor-
mányzat célja, hogy olyan, elsősorban
termelői, őstermelői kör találjon ott-
honra – és szép számmal vevőre – a
téren, amely a környéken termett zöld-
séget-gyümölcsöt, bio élelmiszert,
kézműves, jó minőségű, akár különle-
ges, egyedi terméket hoz a városba. A
piac vissszaköltözésével élet költözik
a térre, nem csak a nagyobb rendez-
vények alkalmával, hanem a hétközna-
pokon is, és remélhetőleg az évek so-
rán olyan látványossággá válik, amely
egyrészt felkelti a győriek érdeklődé-
sét, másrészt a hozzánk érkező turis-
ták számára is vonzerőt jelentenek.

Sági Géza, a piacot működtető
Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója
mindehhez hozzátette: a szolgáltató
minden feltételt megteremt, hogy a

Péntektôl piac a Dunakapu téren!
téren rendezett, egységes képet mu-
tató termelői piac működjön. Az áru-
sok számára térítésmenetesen ren-
delkezésre bocsát új, nyitott pavilono-
kat, lehetővé teszi a ki- és behajtást a
piacnapokon, biztosítja azokat a tech-
nikai feltételeket, amelyek szüksége-
sek a zavartalan működéshez. A mély-

garázsban a vásárlók szabad parkoló-
helyeket találnak, a jelenlegi, bevezető
áron itt az autósok a felszíni parkolók
tarifáinál olcsóbban várakozhatnak. A
szolgáltató nem zárkózik el az indulás-
kor meghatározott nyitvatartási idők
és napok felülvizsgálatától, ha a vásár-
lók és árusok részéről felmerül a vál-
toztatás igénye. A cél, hogy a tervezett
rendezvények és a vevők elvárásai
egyaránt teljesüljenek.

Takács Sándor tejtermékeivel tele-
pül ki a térre, melyeket Banán, saját,
családi gazdaságában állít elő.

Adalékmentes, mesterséges anya-
gok néküli, egészséges termékeket
árulunk. Találnak nálunk a vevők kefirt,
natúr és íztesített joghurtot, tejfölt, tú-
rót, körözöttet, valamint nagyon sokfé-
le sajtot, a grillsajttól a füstöltön keresz-
tül a paranyicáig. A termékeink min-
denhol népszerűek, remélem, itt is jól

fogynak majd. Jó ötletnek tartom,
hogy adnak a szervezők az áruk szép
megjelenésére, emellett a hangulatos
tér vonzó lehet a vásárlóknak is. Eddig
csak segítő hozzáállást tapasztaltam a
részükről, bízom benne, hogy sikeres
piacot tudunk közösen működtetni.  

A Dunakapu téri piac péntektől te-
hát ismét a győriek rendelkezésére áll,
a remények szerint a termékek, az új
parkolóhelyek és a megszépült kör-
nyezet a Belvárosba vonzza a vásárló-
kat, ami a környező üzletek forgalmá-
ra is jótékonyan hathat. 
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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

szerző: koloszár tamás
fotó: kamper ildikó

Pontosan harminc évvel ezelőtt, a
győri médiatörténelem egy apró feje-
zettel bővült. Először fordult elő, hogy
az akkori városi televízió kamerája be-
juthatott a megyei kórház urológiai
műtőjébe, így a nézők egy új típusú el-
járásról értesülhettek. A műtétet ak-
kor Koór Sándor végezte, a nézőknek
pedig Szüle Endre osztályvezető főor-
vos magyarázta el, hogy mit látnak.

Emlékszik még a tévéfelvételre? –
kérdeztük három évtized múltán.

A tévéstáb megjelenése, a világítás
beállítása, a kamerák felszerelése szo-
katlan mozgást hozott a műtő életében,
amit nehéz elfelejteni – fogalmaz Koór
Sándor. – Akkoriban alor-
vos voltam, s mindig hálával
gondolok néhai főnökömre,
Szüle főorvosra, aki fogé-
kony volt az új műtéti eljárá-
sokra. Így került osztályunk
műtőjébe a perkután (bő-
rön át bevezethető) eszköz,
mely új endoszkópos műté-
tet tett lehetővé. Korábban a vesekövet
csak úgy tudtuk eltávolítani a betegből,
ha egy hosszú vágást ejtettünk a dere-
kán, ez főleg hölgyek esetében életre
szóló heget hagyott, súlyos kozmetikai
hátrányt okozva. A PCN-hez, azaz a ve-
sekő ilyetén eltávolításához elég volt az
5 mm-es bőrmetszés, az endoszkóp
segítségével pedig egy tévémonitoron
látta az orvos, hol helyezkedik el a kő,
ami ha nagy volt, mechanikus vagy lé-
zeres törés után, kis darabokban az esz-
köz munkacsatornáján keresztül eltávo-
lítható volt.

Az egykori alorvosból időközben
68 éves főorvos lett, aki 1981 óta szin-
te az egész életét a győri kórházban a
betegek gyógyításának szentelte.

Koór Sándor tudatosan választotta
az orvosi hivatást, és véletlenül lett uro-
lógus. A bencéseknél jelesen érettségi-
zett Pannonhalmán, az orvosi egyetem-
re azonban csak negyedszerre vették fel.

Akkoriban Pannonhalmát klerikális
reakciósként határozta meg a hivata-
los politika, hiába szereztem a felvéte-
liken a maximális húsz pontból tizen-

Médiatörténet: harminc éve kamerák elôtt mûtött Koór Sándor

Ha újra kezdené, megint orvos lenne
kilencet, a Munkás-Paraszt Hatalo-
mért Érdemrend kitüntetettjeinek
gyermekei tizenhárom ponttal is beju-
tottak. Koór doktor nem adta fel, négy
évig beteghordóként dolgozott a tata-
bányai kórház traumatológia osztá -
lyán, s ahogy fogalmaz, itt tanulta meg
azt, mit jelent az egészségügyben a
szakmai alázat. 1975-ben cum laude
minősítéssel diplomázott a Szegedi Or-
vostudományi Egyetemen, s a tatabá-
nyai kórházban kezdett el dolgozni.

A modern orvostudomány virágzá-
sának útja a kórbonctan – tanulta
meg Semmelweis Ignáctól, aki a nők
megmentőjeként írta be nevét a törté-
nelmébe. Ez indította Koór doktort ar-
ra, hogy kórbonctanból szakvizsgát
szerezzen. Öt év tatabányai munka

után nagyobb kórházba vágyott, ahol
szakmailag is fejlődhet.

Véletlenül lettem urológus, a felesé-
gem – aki szemorvos –, nagybátyjának
Szüle Endre, az akkori osztályvezető fő-
orvos gyermekkori barátja volt, ő szólt az
érdekünkbe, így kerültem Győrbe,
ahol a nulláról kezdtem – idézi fel
a múltat. 1984-ben szakvizs-
gázott, az 1995-ös tévéfel-
vételen pedig úgy mutatta
be Szüle főorvos a tévé -
stábnak, hogy a műtétet
egy fiatal és szorgal-
mas kollégája végzi. 

1981 óta Győr-
ben két munka-
helyi vezetőm
volt, először
Szüle End-
re, majd

Törzsök Ferenc főorvos személyében,
mindkettőjüket emberileg és szakmai -
lag is magasra értékelem – mondja.
Megjegyzi továbbá, hogy a győri uro-
lógián azért szeretett dolgozni, mert
valamennyi munkatársával harmoni-
kus kapcsolatot tudott kialakítani, kü-
lön hálával tartozik a nővérek és mű-
tősnők odaadó, önzetlen és segítő-
kész munkájáért. Az osztályos légkör
családias hangulatot sugárzott, maga
volt az állandóság szigete. S bár 2009
óta hivatalosan nyugdíjas, a gyógyí-
tást nem adta fel. A mosonmagyar -
óvári kórházban, a téti és a győri szak-
rendelőben ma is dolgozik, s magán-
rendelésén is fogadja betegeit.

1986-ban Törzsök Ferenc kollégájá-
val Magyarországon elsőként vezették

be a membránfilteres urocitológiai ke-
netkészítés módszerét, mely a húgyúti
daganatok szűrését és betegeik utókö-
vetését tette lehetővé. Eredményeiket
a magyar Orvosi Hetilapban és a lip-
csei urológiai szaklapban is leközölték.

Kitüntetésekkel nem halmozott el
az élet, amire viszont büszke vagyok,
hogy Noszkay Aurél professzor úr
„szakmai unokája” lehetek, aki halála
előtt nekem ajándékozta publikáci -
óinak különlenyomatait. Az urológia e
kiemelkedő személyiségének tudo-
mányos tevékenységéről Romics Im-
re professzor úrral a közeljövőben cik-
ket jelentetünk meg a Magyar Uroló-
gia című szaklapban.  

Szemész főorvos feleségem szin-
tén aktív nyugdíjas, a járóbeteg-szak-
rendelés mellett operál is – fogalmaz
Koór doktor, akinek legfőbb szórako-
zása az olvasás, de nagyon szeret ze-

nét hallgatni, kiállításokat látogat-
ni és utazni. Büszkén említi ta-

nári szakon egyetemet és főis-
kolát végzett két gyermekét,
akik négy unokával ajándé-
kozták meg.

Dorka, Mira, Maja és Dá-
vid látogatása megszépíti
napjainkat – sorolja az általá-
nos iskolás unokák nevét. 

A tévéstáb megjelenése,
a világítás beállítása, a kamerák
felszerelése szokatlan mozgást
hozott a mûtô életében.
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Kedden délután megnyílt a forgalom előtt a Győr és
Enese közötti kétszer kétsávos gyorsforgalmi út 6,8
kilométer hosszú szakasza. Az autósok a korábban
átadott enesei elkerülővel együtt így már közel 16
kilométert tehetnek meg biztonságos körülmények
között, időt spórolva. Az avató ünnepségen Seszták
Miklós nemzeti fejlesztési miniszter mellett beszé-
det mondott Kara Ákos és Simon Róbert Balázs
győri országgyűlési képviselő is.

A miniszter közölte, az útépítés gőzerővel folyta-
tódik. 2016 őszére Győrtől Szombathelyig, 2018 ta-
vaszára pedig Sopronon át az országhatárig épül ki
gyorsforgalmi összeköttetés.

Kara Ákos arról beszélt, hogy Győr és a térség
számára további versenyelőnyt, a gazdaság erősö-
dését és a munkahelyek megőrzését, illetve újak lét-
rehozását segíti a beruházás. Simon Róbert Balázs
azt emelte ki, az átadott új szakasz sokkal gyorsabb
és sokkal biztonságosabb közlekedést tesz lehető-

Kilenc olyan győri épület van,
amely egy a közelmúltban el-
fogadott törvénymódosítás-
nak köszönhetően, államiból
önkormányzati tulajdonba
kerül július elsejétől. Minder-
ről, a javaslatot az ország-
gyűlésnek másik négy társá-
val közösen benyújtó Simon
Róbert Balázs parlamenti
képviselő és Fekete Dávid
győri alpolgármester szá-
molt be a sajtónak.

Simon Róbert Balázs rámutatott, a
törvényjavaslat célja, hogy a me-
gyei hatókörű városi múzeumok és
a megyei könyvtárak feladatellátá-
sát szolgáló ingó és ingatlan va-
gyontárgyak ingyen a fenntartó ön-
kormányzatok tulajdonába kerülje-
nek, ezzel elősegítve a kötelező kul-
turális feladat hatékonyabb ellátá-
sát. Hozzátette, az eddig működő
háromszereplős rendszer, amely-
ben az állam a tulajdonosi, az ön-
kormányzat a fenntartói, az intéz-
mény pedig a vagyonkezelői szere-
pet töltötte be, nagyban nehezítet-

Önkormányzati tulajdonba kerül az Apátúr-ház
te a pályázatokon való részvételt, a
szükséges fejlesztések, felújítások
aktiválása pedig jogi, pénzügyi ne-
hézségeket okozott. 

Országosan 152 ingatlan ke-
rül most valamelyik város tulajdo-
nába, a kilenc győri közül Simon
Róbert Balázs a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum-
hoz tartozó Apátúr-házat és a Kő-
tárat, valamint a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér Baross úti épületét emelte ki. 

Fekete Dávid alpolgármester
üdvözölte a törvénymódosítás elfo-

gadását, és emlékeztetett, hogy
mintegy másfél évvel ezelőtt ígére-
tet tettek az Apátúr-ház felújítására,
illetve az udvar üveggel való befe-
désére, amelyet pályázati forrásból
szeretnének megvalósítani. Hozzá-
tette, hosszú hónapok teltek el úgy,
hogy ehhez nem sikerült megkapni
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
engedélyét. Ezzel a mostani dön-
téssel azonban elhárul ez az aka-
dály. Az alpolgármester megjegyez-
te azt is, hogy a tulajdonossá válás
arra ösztönzi az eddigi fenntartót,
hogy még jobb gazda legyen.

Átadták a Gyôr és Enese közötti
gyorsforgalmi utat

vé, mint a régi 85-ös főút, amelyen sok baleset tör-
tént.  A képviselő lemérte, hogy a Győr és Kóny kö-
zötti, eddig megépült szakaszon 9 és fél perccel
előbb célba lehet érni.

A most átadott Győr–Enese közötti gyorsfor-
galmi út hétszáz nap alatt, határidőre készült el.
Teljes költsége 11,5 milliárd forint. A szakaszon
nem csak kétszer kétsávos út épült, hanem három
felüljáró és egy aluljáró is. A kivitelező a CC M85
I. Konzorcium volt. A beruházás 85 százaléka uni-
ós, 15 százaléka hazai fejlesztési források felhasz-
nálásával valósult meg. 

Az ünnepségen elhangzott, szeptember elejére
várható a csornai elkerülő megnyitása, így ősztől már
Győrt és Csornát gyorsforgalmi út köti össze. 
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Április közepén alakult, de máris
számos ügyféllel dolgozik a győri
székhelyű Arrabona Privátban-
kár Befektetési Kft., amely az Ers-
te Befektetési Zrt. függő ügynö-
keként többek között az osztrák
tulajdonú pénzügyi vállalat ter-
mékeit is ajánlja ügyfeleinek. Ez
biztos banki hátteret, ugyanakkor
rugalmas ügyintézést jelent. A
cég ügyvezetőjét, Sej Attilát arra
kértük, segítsen eligazodni az ál-
taluk kínált számtalan befekteté-
si lehetőség között, azaz adjon ta-
nácsot, hogy mibe fektessük a
pénzünket!

Attól függően, hogy valaki mekkora
összeget szeretne befektetni, illetve
mekkora a kockázattűrő képessége,
különböző lehetőségeket javasolnak
az Arrabona Privátbankárnál. Sej Atti-
la ezekről a termékekről szólva el-
mondta, az állampapírokat azoknak
ajánlja, akik kockázatmentes befekte-
tésben gondolkodnak. Ők vásárolhat-
nak rövid lejáratú, egy éven belüli ál-

lampapírokat, azaz diszkontkincstár-
jegyeket. Ezek napi kamatozásúak, és
tízezer forintos címletekben léteznek.
Három, hat, kilenc, illetve 12 hónapos
lejáratúak, de lejárati idő előtt is visz-
szaválthatók. A prémium állampapí-
rok már éven túli lejáratúak, melyek
egyébként lehetnek egyaránt forinto-
sak és eurósak is, és a jelenlegi jegy-
banki alapkamatnál (1,65%) lényege-
sen jobb hozamokkal bírnak. A forin-
tos prémium állampapírok éves hoza-
ma elérheti akár a 4,7%-ot is, míg a
prémium eurós államkötvény évi 2%
körül mozog. Már néhány százezer fo-
rinttól érdemes ezekbe befektetni
azoknak, akiknek fontosabb a biztos
pénz, mint a nagy hozam. Az állampa-
pírokon kívül léteznek tőkegarantált
alapok is, melyek nem kimagasló ho-
zammal kecsegtetnek, viszont az
ügyfél tőkéjét védik.

Az ügyvezető beszélt még a ve-
gyes befektetési alapokról, amelyek
állampapírokat és részvényeket is tar-
talmaznak. Vannak azonban olyan be-
fektetési alapok is, melyek csak rész-

vényekben kereskednek, ezeknek a
hozama már lehet kimagasló, akár
30% felett is, igaz, a kockázatuk lénye-
gesen magasabb. Az Arrabona Privát-
bankárnál lehetőség van arra, hogy a
világ szinte bármely részvényével ke-
reskedhessünk. A részvényeket meg-
kötheti üzletkötőjén keresztül vagy
akár saját maga, online kereskedési
platformon, melyet az Erste biztosít.
Lehetőség van még devizapiaci ügyle-
tek kötésére is, sőt a cégek számára
fedezeti ügyleteket is kínálnak. Az eu-
ró vagy akár a dollár erős ingadozása

miatt lehet ez fontos, így a cégekre ne-
hezedő árfolyamkockázatok is kikü-
szöbölhetők.

Lényegében a befektetési lehetősé-
gek teljes tárháza elérhető az Arrabona
Privátbankáron keresztül, mint például
a fent említetteken túl, különböző köt-
vényalapok, ingatlanalapok, határidős
ügyletek, nyersanyagok (olaj, arany),
deviza- és részvényopciók.

Az Arrabona Privátbankár segít a
személyre szabott portfólió kialakí-
tásában, figyelembe véve az ügyfél
igényeit. (x)

Arrabona Privátbankár:
különbözô befektetési lehetôségek
különbözô vérmérséklethez

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A győri önkormányzat 34 millió
forint vissza nem térítendő,
százszázalékos támogatást
nyert a „Területi együttműkö-
dést segítő programok kialakí-
tása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban” című
támogatási konstrukció kerete-
in belül a Területi együttműkö-
dést segítő program kialakítása
a győri járásban című ÁROP-
1.A.3-2014-2014-0014 kódszámú
projekt megvalósítására.

A keddi projektnyitó sajtótájékoztatón
Sárkány Péter, az Arrabona EGTC
igazgatója elmondta, a projekt célja az
esélyegyenlőség és az életminőség ja-
vítása a térségünkben. 35 település
bevonásával a projekt eredményeként
járási szintű Esélyteremtő program-
terv készül.  A program olyan demog-
ráfiai, egészségügyi, szociológiai és
gazdasági jellegű problémákra vázol
fel gyakorlati megoldásokat, amelyek
a járáson belül merültek fel, több tele-
pülés együttműködését igénylik, és
megoldásukkal az egész térség élet-
minősége javulhat.

Esélyteremtô program
A célok megvalósítása érdekében

felzárkózási kerekasztalt működtet-
nek, melynek legfőbb feladata a tér-
ségben tervezett intézkedések és fej-
lesztések összehangolása. „Munka-
lehetőség” címmel rendezvényeket és
konferenciákat szerveznek.

Péter András projektvezető hang-
súlyozta, olyan együttműködés jöhet
létre a következő hetekben, hónapok-
ban, amely elősegíti a hátrányos hely-
zetűek felzárkózását a győri járásban.
A programmal elsősorban a nők szü-
lés utáni munkavállalását, a fiatal dip-
lomás munkanélküliek elhelyezkedé-
sét kívánják segíteni, valamint a kép-
zési rendszer munkaerőpiachoz való
harmonizálására törekednek. 

A projekt április elsején indult és
október 31-én ér véget.
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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!

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

Targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Jogosítvány elektromos targoncára 

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Minimum 3 év  homlokvillás targoncavezetôi tapasztalat
• Több mûszakos munkarend vállalása 

(három és folyamatos mûszak)

Fôbb feladatok:
• Anyag (termék) sérülésmentes gépi mozgatása, 

betárolása, kitárolása
• Göngyölegkezelés
• Egyéb raktáros feladatok 

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Típusvizsgák indítása
• OKJ-s tanfolyamokon való részvétel
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer havonta
• Munkába járási támogatás vidékieknek 100%-ban
• Gyôri munkavállalóknak összvonalas bérlet
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt

Munkavégzés helye: Gyôr
Érd.: 96/900-174

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: 
palyazat@panopa.hu

szerző: földvári gabriella 
fotó: gy. p.

Nyizsnyij Novgorodban, Győr
testvérvárosában járt a hétvé-
gén két győri kézműves, Tóth Il-
dikó kékfestő és Szabó Karola
szalmafonó. A Város Napja alkal-
mából, a Mesterségek titkai
címmel rendezett nagyszabású
kézművesvásárra kaptak meghí-
vást a győri alkotók.

A kézművesek mesterségbe-
mutatókat és foglalkozásokat
tartottak. Ildikó kékfestő madár-
kákat készített, Karola szalma-
madárkákat font és ezeket aján-
dékozták a látogatóknak.

Nyizsnyij Novgorod csehor-
szági testvérvárosából csipkeve-
rő és gyöngyfűző, Koreából szal-
maképkészítők és textilfonók,
Kínából agyagfigura-készítők
képviseltették magukat az ese-
ményen.

szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

Tóth Ildikó kékfestő, Szabó Karola szalmafonó
és Káldi Károly fazekas, a Kisalföldi Népművé-
szek Egyesületének tagjai két héten át mutatták
be mesterségük fortélyait a milánói világkiállí-
tás látogatóinak. Kiállítást rendeztek, kézmű-
ves-foglalkozásokat és mesterségbemutatókat
tartottak a milánói expó magyar pavilonjában, a
Népművészeti Egyesületek Szövetségének fel-
kérésére.

Fehér éjszakák és eltûnt mintafák
A házigazdák megmutatták a

testvérvárosok képviselőinek Nyizs-
nyij Novgorod nevezetességeit,
részt vehettek az ünnepségeken, a
tűzijátékon és láthatták az éppen
esedékes fehér éjszakákat is.

Az izgalmas hétvégét még iz-
galmasabb hazatérés követte. Il-
dikónak ugyanis elveszett a bő-
röndje. Benne az összes kiállítási

tárggyal, kékfestő anyaggal, a ré-
gi és új nyomómintákkal, minta-
fákkal. Nagy volt az ijedelem, hi-
szen a kézműves számára pótol-
hatatlan tárgyak voltak a bőrönd-
ben. Egy nappal később kiderült,
a fontos csomag a moszkvai re-
pülőtéren keveredett el és a győri
kézműves hölgy még aznap visz-
szakapta értékeit.

Gyôri kézmûvesek a milánói expón
Tóth Ildikó lapunknak elmondta, óriási érdeklő-

dés övezte a kisalföldi kézművesek bemutatóit,
munkáit. A világ minden tájáról, a legkisebbektől a
nyugdíjasokig több tízezren voltak kíváncsiak a ma-
gyar standra. Arra, hogyan készülnek a győri kék-
festő termékek, hogyan kerülnek az anyagra a kü-
lönböző, a térségünkre leginkább jellemző minták,
motívumok. Hogyan lehet csuhéból virágot, szal-
mából kismadarat fonni, és hogyan kel életre a rá-
baközi fazekas kezétől az agyag, hogyan lesz az
agyagból korsó, mindennapi használati eszköz.

A látogatók mindent ki akartak próbálni, és ma-
gyar emlékekkel szerettek volna hazatérni. Készül-
tek is sorban a kékfestő könyvjelzők, a nemzeti szí-
nű fonott karkötők, a szalmaangyalkák és -madár-
kák, a Hungary és a Milano 2015 feliratú alkotások. 

A látogatók expoútlevelébe csodaszarvas- és
madárkamotívum nyomat került.

Tóth Ildikó azt mesélte, olyan nagy volt irántuk az
érdeklődés, annyi munkájuk volt, hogy nem is látták
Milánót, úgy ahogy a világkiállítás 54 pavilonjának
mindegyikét sem sikerült bejárni. A magyaroknak
az arab stand tetszett leginkább, akik szintén a ha-
gyományos kézműves technikáikat mutatták be.

Az expo főutcája másfél kilométer hosszú, melyet
32 sugárút keresztez. A magyar pavilon háromszin-
tes, Noé bárkáját idézi. Az épület köré őshonos ma-
gyar fákat, zöldséget, tradicionális fűszer- és gyógy-
növényeket telepítettek, a győriek ottjártakor éppen
az eper és a málna érett. A magyar standon a Bogá-
nyi-zongorát övezte hasonlóan nagy érdeklődés, so-
kan megszólaltatták a különleges hangszert. 

A magyar kézművesbemutatók, folklór progra-
mok folytatódnak, igaz, sem Győrből, sem me-
gyénkből nem kapott más meghívást az október 31-
ig tartó rendezvényre, melyre 20 millió embert vár-
nak Milánóba.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A kulisszák mögötti sorozatunk
folytatásával „zárjuk” a 2014/15-
ös színházi évadot, ezúttal a
Győri Nemzeti Színház szabótá-
rába, öltözőibe és a fodrásztárá-
ba hívjuk olvasóinkat, hogy önök
is láthassák, egy-egy másfél
órás előadás százak több hóna-
pos munkájának gyümölcse.
Olyan emberekkel „találkozhat-
nak”, akik a sok nehézség,
stressz, sürgető határidők elle-
nére imádják a foglalkozásukat,
s a nézőkért tesznek mindent.

Ha a jelmez nem passzol – a testhez,
lélekhez, darabhoz egyaránt –, a szí-
nész nem tudja a legjobbat hozni a
színpadon, az öltözőpróbák ezért is
vízválasztói a próbafolyamatnak: ak-
kor derül ki, miként működik élesben,
amit hónapokkal azelőtt megálmo-
dott a tervező s a rendező. „A papír
ugyanis sokat elbír, lerajzolni bármit
lehet, de az álmokat realizálni kell” –
kezdi Tóthné Preisinger Ildikó, a női
szabótár vezetője. A hatalmas szín-
házépület negyedik emeletének egy
eldugott zugában beszélgetünk, ahol

a kis műhelyben rajta kívül öt varrónő
készíti a társulat és a Győri Balett női
szakaszának jelmezeit. Persze itt is va-
rázslás történik, mert többeknek az ál-
mok mindent megérnek, sokan tűzön-
vízen keresztülviszik a felvázolt tervei-
ket. Ahogy fogalmaz, bármi előfordul-

Kulisszák mögött: a bennfentes szépségfelelôs
hat, sok tényezőtől függ, egy adott ru-
ha a színpadra kerül-e. A tervezőknek
ismerniük kell a színészeket is, hogy
ne rugaszkodjanak el egyéniségüktől,
koruktól, fizikai adottságaiktól. Figye-
lembe kell venniük, hogy adott művé-

szek bőre nem bír bizonyos összetéte-
lű anyagokat, vagy nem elégedettek
valamely testrészükkel, s azt kevésbé
szabad hangsúlyozni.

A munkafolyamat a színház kin-
csesbányájának meglátogatásával
kezdődik, egy hatalmas raktárban

ugyanis, néhány kivételtől eltekintve,
az elmúlt 37 év összes jelmeze meg-
található. „Egy-egy ruha időnként újra
előkerül, de a nézők ezt nem veszik
észre, úgy átalakítjuk őket” – árulja el
Ildikó, aki a tervek alapján kiszabja az

összes ruhát és koordinálja a műhely-
munkát. Itt minden egyes darab egye-
dileg készül, az adott színész, táncos,
kórustag méretére. „Ám – amikor már
mennek az előadások – nem minden-
ki szól, ha méretet kellene módosítani
fogyás vagy hízás miatt, kis túlzással
csak akkor derül ki, ha már leesik róla
a ruha” – kapcsolódik be a beszélge-
tésbe Nagyné Vass Katalin, a férfi sza-
bótár vezetője, s megerősíti, a férfiak-
nál is előfordulnak kisebb hisztik a ru-
hapróbákon, illetve jellemzőbben az
ugratások. Nagy Balázs például évek
óta rendre felküldi a vendégművésze-
ket azzal, hogy próba után várják a
szabótárban, mert rossz méretet vet-
tek és le kell vágni a nadrágokból.

Az egymás mellett működő szabó-
tárak vezetői féltve őrzött kincseiket, a
ruhák terveit is megmutatják, amiket
a jelmezekhez hasonlóan elődeik
megőriztek az anyagmintákkal együtt.
Így a fantasztikus, már-már műalko-
tásnak nevezhető rajzok között a szín-
házban megfordult összes szereplő
maskarájának egykori tervét megke-
reshetjük, s több Kossuth-díjas terve-
ző munkáját is láthatjuk. Mára azon-
ban egyre többen használnak digitális
technikákat – fűzik hozzá a tárvezetők.

Itt egészen máshogy működik min-
den, mint a hagyományos varrodák-

ban, az elmúlt évszázadok viseletével,
technikáival is tisztában kell lenni és
nagyon ellenállóra kell készíteni min-
dent, ezért belülről kivásznazzák a ru-
hákat, melyeknek bármi áron el kell
készülniük, hiszen „a show-nak men-

nie kell”, akkor is, ha 3-4 darab mun-
kálatai összecsúsznak.

A főpróbahéten az öltöztetők viszik
le a színészeknek a jelmezeket, ettől
kezdve már ők a felelősek értük. „Az
előadások előtt fél órával kezdünk öl-
tözni, előtte kirakom a jelmezeket, át-
nézem őket, kivasalom, megerősítem,
amelyiket kell” – mutat az öltözőben
lógó maskarákra Tokovitz Edit öltözte-
tő, aki 21 éve dolgozik a színházban, a
hozzá tartozó darabokban az „összes
színésznő nála van”. Az előadások
előtt beosztás szerint járja a 3-as, 4-
es, 5-ös öltözőt, úgy halad, „ahogy a
színpad kívánja”. Az öltöztetőnő nem
hagyja a felöltözött színészt sem ma-
gára, a darab közben is segít a szín-
pad szélén felállított paravánban
„gyorsöltözni”. „Amikor az adott szí-
nésznő jelenetének vége, kirohan hoz-
zánk, és már szedem is le róla a ruhát.
Többen jól tudnak gyorsöltözni, isme-
rik a fordulatokat, kölcsönös érde-
künk, hogy odafigyeljünk egymásra,
hogy minél gyorsabban menjen” –
mutat rá Edit, aki mellett a színésznő-
kön a fodrász is dolgozik előadás köz-
ben, a Mágnás Miskában például
Marcsát pillanatok alatt kellett telje-
sen átváltoztatniuk. A rekord pedig az
1998-as My Fair Lady előadásban
volt, ahogy fordult egyet a forgó, vál-

Tokovitz Edit, Nagyné Vass Katalin, Tóthné Preisinger Ildikó, Járási Ági
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Az ausztriai tulajdonban lévô GYÔRI PLAST MÛANYAG -
IPARI KFT. a PEZ AG multinacionális konszern leányválla-
lata, a dinamikusan és eredményesen fejlôdô üzem csapata
számára felvételt hirdet az alábbi pozícióba:

A munkakörhöz tartozó elvárásaink:
• Gépipari vagy jármûipari legalább

szakmunkás végzettség.
• Felhasználói szintû számítástechni-

kai ismeretek.
• Hasonló munkakörben szerzett

tapasztalat elônyt jelent.
• Standardok és technológiai elôírá-

sok maximális betartása mellett mi-
nôségi, pontos és felelôsségteljes,
igényes munkavégzés.

Fôbb feladatok:
• Fröccsöntési területen található

gépek, eszközök, kezelése, átépí-
tése, beállítása a hatékony mû -
ködés és a megfelelô minôség, biz-
tonságos munkavégzés figyelem-
bevételével és érdekében.

• Új gyártási sorozat beindítása

3 mûszakos munkarendben

• A gépbeállítási paraméterlap alap-
ján, az elôírt ellenôrzések elvégzé-
se, dokumentálása.

• Magas selejtarányú gyártás esetén
részvétel a hibaanalízisben.

• Gépállapot folyamatos nyomon kö-
vetése.

Amit ajánlunk:
• Elismert és stabil multinacionális

háttérrel rendelkezô, eredménye-
sen mûködô, fejlôdô, bôvülô cég-
nél stabil munkahelyet.

• Versenyképes juttatási csomag 
(Cafeteria)

• Modern, biztonságos munkahely
• Teljesítményarányos jövedelem
• Szakmai továbbképzési lehetôség
• Kiemelt kereseti lehetôség
• Albérletbiztosítás lehetôsége

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
palyazat@gyoriplast.com

sök
tozott a kép, s már más ruhadarabot
viselt a színésznő. „Ha van öt percünk,
az már nagyon jónak számít. Apró
trükkökkel tudjuk segíteni a munkát,
például a nyakláncokra patentot te-
szünk” – árulja el és hozzáteszi, min-

den öltöztető a kórusnál és a tánckar-
nál kezdi a betanulást, s eltelik néhány
hónap, év, amikor felkerülhetnek a szí-
nészekhez. A munka abszolút bizal-
mas és csak szerelemből lehet csinál-
ni, hiszen „olykor elég strapás”, és a
családnak is meg kell értenie, hogy
még karácsonyeste is dolgoznak.
„Nem is mindenki bírja, viszont aki rá-
érez az ízére, már nem tudja abba-
hagyni” – hangsúlyozza.

A színészek megjelenéséért felelős
szakembereket az egyik A varázsfuvo-
la előadás előtt látogattuk meg. A fod-
rásztárban már a darab előtt három
órával elkezdődik a készülődés, sor-
ban érkeznek a művészek frizuráért és
sminkért.

A színházi fodrászok is a jelmez-
tervek alapján dolgoznak, de termé-
szetesen a színészeknek is van bele-
szólásuk a megjelenésükbe, így for-
dulhat elő az is, hogy teljes átváltoz-
tatást kérnek. Egy színházi fodrász-
nak meg kell tanulnia sminkelni,
maszkolni, tisztában kell lennie a kor-
hű frizurákkal és a modern frizurák-
kal ugyancsak. Folyamatos tanulást,
a trendek követését igényli tehát ez
a foglalkozás. „A főpróbahéten meg-
mutatjuk a színészeknek, miként kell
körülbelül kinézniük, ezt begyakorol-
ják, s később, az előadások előtt már
csak kisebb javításokat végzünk raj-
tuk és műszempillát ragasztunk” –
mesél a figurák „kialakulásáról”. A
maszkokat viszont a fodrásztárban
dolgozók készítik, mert azok na-
gyobb elváltoztatást igényelnek a szí-
nészek arcán, öregítést, fiatalítást,
sebhelyet, félszemet vagy szőröket –
sorolja. Például A kripliben Járai Má-
tét betegesre kellett sminkelni,
Agócs Juditot és Molnár Juditot pe-
dig öregíteni több évtizeddel. Nagy-
színpadi zenés előadásokban a férfi-
ak is kapnak úgynevezett láthatatlan
sminket, legtöbbször finom alapo-
zást, szemöldökemelést, szemkihú-
zást és bronzosítót.

Áginak a
2014/15-ös volt
a második évada
a győri teátrum-
ban, előtte 25
évig a Miskolci
Nemzeti Színház-
ban dolgozott
ugyanebben a
munkakörb en.
Azért költözött,
hogy családtag-
jai földrajzilag kö-
zelebb kerülhes-

senek egymáshoz, s azt mondja, a
kezdetektől olyan jól érzi magát Győr-
ben, mintha a szülővárosa lenne.

„Először fodrászként dolgoztam, s ké-
sőbb sajátítottam el a sminkelést és a
maszkolást is. Állandóan színházba jár-
tam, így nagy álmom vált valóra, amikor
10 év szalonfodrászat után felvettek Mis-
kolcon” – emlékszik vissza. Ma már léte-
zik színházifodrász-képzés, ám évtizede-
kig idősebb kollégáktól sajátították el a
szakmát, amihez szerinte legalább öt
évad szükséges. „De, akit a mozdony
füstje megcsapott – idézi Moldova Györ-
gyöt –, az itt marad élete végéig. Meg
sem lehet fogalmazni ezt az érzést, miliőt”
– mutat körbe és elköszön, megérkezett
hozzá ugyanis az Éj Királynője – civilben.

Még több fotót a www.gyorplusz.hu weboldalon talál.

A munka
abszolút bizalmas
és csak szerelembôl
lehet csinálni
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KÉPRIPORT  NYÁRNYITÓ KONCERT

Nyárnyitó koncert 
és a Dunakapu tér átadása

Fergeteges hangulatot varázsoltak a közszolgá-
lati televízió A dal című produkciójának sztárjai a
megújult Dunakapu térre a múlt szombaton.
A képriporthoz tartozó részletes beszámolónkat
a 13. oldalon olvashatják.
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KULTÚRA HIRDETÉS

BULGÁRIA — busszal
NAPOSPART, 2015. július 10. 10 nap/7éj
H. Sunny Garden 3* R 49 900 Ft-tól/fô
Aparthotel Rio Grande 4* AI (MA) 69 900 Ft-tól/fô
Hotel Kotva 4* FP (MA) 99 900 Ft-tól/fô

BULGÁRIA — repülôvel Pozsonyból

NAPOSPART, 2015. július 10. 8 nap/7éj
Aparthotel Rio Grande 4* AI (MA) 89 900 Ft-tól/fô
Hotel Calypso 3* AI 119 900 Ft-tól/fô
Hotel Kotva 4* FP (MA) 109 900 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 

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

A héten a legjelentősebb hazai tánc-
együttesek léptek, illetve lépnek fel váro-
sunkban, s számos ingyenes szabadtéri
programot is kínál a Magyar Táncfeszti-
vált szervező Győri Balett az érdeklődők-
nek vasárnap estig. „Mi, győriek büszkék
vagyunk, hogy immár XI. alkalommal vá-
rosunk adhat helyet a Magyar Táncfesz-
tiválnak” – kezdte beszédét a táncünnep
hétfői megnyitóján dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester és hozzátette, öröm,
hogy a táncünnep nem csak a színház fa-
lain belül létezik, hanem kivitték az utcára
is, ahol még szélesebb közönség vehet
részt a programokon, és az is, hogy a
fesztivál minden évben megújul, így idén
az első Magyar Gyermek Táncfesztivált

Vasárnapig tart a táncfesztivál
is megrendezik. „Legyünk aktív részesei
a fesztiválnak, hiszen a tánc az ember
egyik boldogságforrása is” – zárta szava-
it az alpolgármester.

Kiss János, a Győri Balett igazgatója
köszöntőjében úgy fogalmazott, a tánc-
ról elsősorban nem beszélni kell, hanem
az érzéseket, a gondolatokat, melyeket
a táncosok a testükkel közvetítenek, be-
fogadni, gondolkodni rajtuk és élvezni.
„A legfontosabb célkitűzésünk a minő-
ség keresése, megmutatása, hogy a
fesztivál a tánc diadala lehessen. A díja-
kat pedig a közönség adja az érdeklődé-
sükkel, a tapssal” – hangsúlyozta az
igazgató és hozzátette, nagyon fontos
számukra, hogy
Győr befogadja a
táncművészeket,
így valóban a tán-
cosok ünnepe le-
het ez a hét.

A táncfesztivál
megnyitóján má-
sok mellett a Győ-
ri Balett bemutat-
ta az ősszel elké-
szülő Egyensúly
című előadásá-
nak első részét az
Unevent (Kizök-

kent), melyet Cayetano Soto koreogra-
fált. Az alkotás a kizökkent állapot drá-
maiságát, reményvesztettségét mutatja
meg a Pulitzer-díjas, minimalista zene-
szerző, David Lang intenzív zenéjével. Az
őszi bemutató második műve Velekei
László, Harangozó-díjas koreográfus al-
kotása lesz, s A terem címet viseli a sza-
tirikus hangvételű kompozíció.

A nyitóest végén Cserhalmi Rita, a
Herendi Porcelán Manufaktúra marke-
tingvezetője életműdíjat adott át Novák
Ferenc „Tatának”, a Nemzet Művésze
címmel kitüntetett, Kossuth- és Erkel Fe-
renc-díjas koreográfus, rendező, etnog-
ráfus, érdemes művésznek.

Elfoglalták a győriek és a városba ér-
kező vendégek a megújult Dunakapu
teret. Dalra fakadt a város, az Eurovízi-
ót megjáró Boggie, Wolf Kati, Kállay-
Sunders András, Dér Heni és a Fooll
Moon együttes is fellépett a nyár- és
térnyitón, A dal című műsor szereplő-
ivel sok ezer ember énekelt együtt. A
koncert előtti ünnepségen Borkai
Zsolt köszöntőjében elmondta, négy
évvel ezelőtt merült fel az ötlet, hogy
a folyamatosan fejlődő Belvároshoz
képest kissé méltatlanul elhanyagolt
Dunakapu teret megújítsuk. Hozzátet-
te: mint minden nagyberuházás, ez is
vitákat váltott ki, de biztos vagyok ben-
ne, ahogy a Széchenyi teret is nagyon

Dalra fakadt a város
megszerették a győriek, ez a tér is
kedvencükké válik. Utalt rá, hogy kö-
zösségi rendezvényteret alakítottak ki,
s az alatta megépített mélygarázs eny-
hít a belvárosi parkolás gondjain, a
népszerű piac pedig visszatér kedvelt
helyére.

A nyárnyitó nyitórendezvényen
mindenkinek jó szórakozást, kellemes
nyarat kívánt, majd elismeréseket
adott át azoknak, akik sokat tettek a
tér felújításáért.

A Győri Városháza Ezüst Emlékér-
met vehetett át Kalmárné Nagy Kata-
lin Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának városépítési osz-
tályvezetője, Kassainé Kirchner Gab-
riella, a West Hungária Bau Kft. léte-
sítményfelelőse, Kádár Mihály, az IN-
GA Konzorcium vezető tervezője, Hor-
váth Gergely, a TSPC Kft. vezető mű-
szaki ellenőre, Szabó Dezső, a kivitele-
zést végző konzorcium vezetője, Mer-
kó István, a Strabag Kft. építésvezető-
je,  Kopcsa Péter, a Mozaik-Classic
Kft. ügyvezető igazgatója, Gasztonyi
Péter, a Vill-Korr Hungária Kft. kiemelt
elektromos létesítményfelelőse, Sü-
megi Zoltán, a Vill-Korr Hungária Kft.
villamos szerelésvezetője, valamint
Neumann Zoltán, a Kultúrmérnök Kft.
ügyvezető igazgatója.
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„FAMILIENFESTIVAL
FÜR EINE UNGARISCHE
OLYMPIA” - Festivalreihe
am 21. Juni am Aranypart
Freiufer. Auf dem Festival
gibt es solch besondere Un-
terhaltungsprogramme, bei
denen es viel Wissenswertes
zur Olympiade gibt, es beste-
het Gelegenheit sich mit po-
pulären Olympiateilnehmern
zu treffen, mit ihnen Sport zu
treiben und sich in olympi -
schen Disziplinen auszupro-
bieren. 

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

Am 21. Juni findet von 7-
14 Uhr der Győrer ANTI-
QUITÄTENMARKT auf
dem Marktplatz auf der Tar-
csay Strasse statt. Die
Märkte gibt es jeweils am 3.
Sonntag jeden Monats, der
nächste am 19. Juli. Infor-
mationen unter der Num-
mer 06-20-313-4156.

„HAJCI-HŐ-SÉG” - Feri-
enbeschäftigung, zauber-
hafte, interessante und
wertvolle Spiele und Hand -
arbeiten für alle Kinder bis
zum 22. Juli jeden Mitt-
woch von 10-12 Uhr im
Kinderhaus Am 24. Juni
werden die Kinder zur An-
fertigung von Memorie -
spielen und Fanggeschick-
lichkeitsspielen, sowie zum
„Wer spielt sowas, ich
werd’s sagen, was?”-Vor-
mittag erwartet. 

ZSÓFIA PIRÓK GRUPPO FLAMENCO: SUSPIROS
– SEUFZER – eine auf authentischer Grundlage bauen-
de Tanzproduktion unter Mitwirkung spanischer Musi-
ker am 20. Juni um 21 Uhr auf dem II. János Pál Platz.
Danach gibt es Flamenco Tanzhaus.

GYŐRS 7 WUNDER BY NIGHT – thematischer
Spaziergang am 23. Juni um 20 Uhr ab dem Vaska-
kas Zierbrunnen (Dunakapu tér). Die St.Ivan-Nacht
bedeutet die Mittsommerwende, ein Abend mit
Mystik, Magie und kleinen Wundern gewürzt. 

In einer VOR -
S T E L L U N G
DES FRENÁK
PÁL ENSEMB-
LES GIBT ES
DAS STÜCK
„FIÚK – BOYS” am 20. Juni um 19
Uhr auf der Großen Bühne zu sehen.
Der Choreograph Frenák Pál hält uns ei-
nen besonderen Spiegel vor. Die Auffüh-
rung zeigt die Schönheit des männli-
chen Körpers, während er uns die
Grundtypen der männlichen Natur lehrt.

TANZENDE FILMROLLEN: Die
verrückten Achziger – Die Vortragsrei -
che von Lakatos János wirft uns total
in die Achziger Jahre, in die besten
Tanzfilme des Jahrzehnts. Mit zahl -
reichen seltenen Aufnahmen und na-
türlich auch mit den beliebtesten Tan-
zenlagen wird in unterhaltsamer
Form die gemeinsame Geschichte
der Film- und Tanzkunst präsentiert.
Am 20. Juni um 18 Uhr im Rómer Ház.

OFFEN, FARBIG, WILD. Mit diesen
Worten  charakterisiert das Győrer Ró-
mer Flóris Múzeum die Nacht der Mu-
seen die mit 11 Ausstellungsorten am
20. Juni alle Kulturfreunde erwartet. Ne-
ben den ständigen Ausstellungen gibt
es vorübergehende Ausstellungen, kre-
ative Kunstbeschäftigungen, Weinpro-
ben und viele Überraschungen.

Diese Woche startete die BASKET-
BALL-EUROPAMEISTERSCHAFT.
Die Termine für die in Győr, in der Audi
Arena organisierten Spiele: 20.-22. Ju-
ni. Spiele beginnen um 15.30 Uhr,
18.00 Uhr, bzw. um 20.30 Uhr.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS
kínáló  

HIP-HOP EST LESZ június 25-én 20.30 órakor a Kozi Drink bárban. A
Szemtanúk (a VoiceBang csoport tagja) koncerteznek. A belépés díjtalan.

A CSALÁDI FESZTIVÁL A MAGYAR
OLIMPIÁÉRT című fesztiválsorozat június
21-én várja az érdeklődőket az Aranypart sza-
bad strandon. A fesztiválon olyan különleges,
szórakoztató programok várják a látogatókat,
amelyeken keresztül mindent megtudhatnak
az olimpiáról, találkozhatnak, együtt sportol-
hatnak népszerű olimpikonjainkkal és kipró-
bálhatják magukat az olimpiai sportágakban.
A Sportvidámparkban rendhagyó módon is-
merkedhetnek meg a látogatók az olimpiai
sportokkal. Kapunyitás: 10.00 órakor

„HAJCI-HŐ-SÉG” címmel vakációs, varázs-
latos, érdekes és értékes játékra, kézműves-
foglalkozásra várnak minden gyermeket július
22-ig, minden szerdán 10–12 óráig a Gyer-
mekek Házában, június 24-én memóriajáték
és elkapós ügyességi játék készítése valamint:
„Ki játszik ilyet, majd megmondom, milyet?”
játékdélelőtt várja a gyerekeket.

N Y I T O T T ,
SZÍNES, ELE-

VEN. A győri Ró-
mer Flóris Múze-

um 11 kiállítóhe-
lyen várja június 20-

án a Múzeumok Éjszakáján, a kul-
túra iránt érdeklődőket. Az állandó
kiállítások mellett, időszaki tárlatok,
kreatív művészeti foglalkozások,
borkóstolók és sok meglepetés vár-
ja a látogatókat. Bővebb informáci-
ót találhat a gyorplusz.hu oldalon.

SUNNY DANCE
BAND koncert lesz a II.
János Pál téren, június
21-én 18 órakor. A kon-
cert után utcabál várja
az érdeklődőket az
együttessel és GÁJER
BÁLINTTAL.

ARRABONA
AGILITY KUPÁ-

RA VÁRNAK min-
den állatszerető érdek-

lődőt június 20-án 9–18
óra között a győrzámolyi focipá-

lyán. A szabadtéri versenyen több száz,
különböző méretű és fajtájú kutyus méri össze
tudását, a gazdikkal együtt. Büfé, lelátó teszi
kellemesebbé a rendezvényt a látogatók szá-
mára. A belépés díjtalan.

KÖRBE ÉRT címmel Marafkó
Bence festő, formatervező egyé-
ni kiállítása nyílik június 20-án 20
órakor az Eszterházy-palota aulá-
jában. A tárlatot dr. Rechnitzer Já-
nos egyetemi tanár, műgyűjtő
nyitja meg.

GYŐR 7 CSODÁJA BY NIGHT
címmel június 23-án 20 órakor te-
matikus séta indul a Vaskakas
díszkúttól. Szent Iván-éj a nyári
napforduló; misztikummal, mági-
ákkal és apró csodákkal fűszere-
zett éjszaka. A különleges esti vá-
rosnéző sétának ez adja az alap-
hangulatát, miközben Győr csodá-
ival is megismerkedhetnek.

GYŐRI RÉGISÉGVÁ-
SÁR lesz június 21-én 7–
14 óra között a Tarcsay úti
piactéren. A vásárok min-
den hónap 3. vasárnapján
folytatódnak. A következő
július 19-én lesz.

ZSÓFIA PIRÓK GRUPPO
FLAMENCO: SUSPIROS –
SÓHAJOK címmel, spanyol
zenészekkel közreműködve
egy autentikus alapokra épü-
lő táncprodukciót láthat a kö-
zönség június 20-án 21 óra-
kor a II. János Pál téren. Majd
Flamenco Táncház várja az
érdeklődőket.

A BRONSIS TÁNCIS-
KOLA tagjai adnak mű-
sort június 21-én 18 óra-
kor a Bartók Béla Megyei
Művelődési Központban.
Gála-show-jukon a
BRONSIS összes cso-
portját és versenyzőit lát-
hatják! Fellép a gyerek,
kezdő, középhaladó, hala-
dó, ladies csoport is.

A GYÁRVÁROSI VÍG ESTÉK programsoro-
zat nyitó rendezvényeként június 24-én 17
órától operett- és musical-slágerek csendül-
nek fel Baranyai Judit és Pintér László ma-
gánénekesek előadásában, a Gyárvárosi Kö-
zösségi Házban. A rendezvény díjmentesen
megtekinthető!

SZENT IVÁN-ÉJI VA-
RÁZSLATOK címmel jú-
nius 26–27-én fesztivált
szervez a Molnár Vid Ber-
talan Közösségi Ház. Vál-
tozatos programok várják
a kicsiket, nagyokat. Töb-
bek között a Vasúttörté-
net Park kicsi vonata, ug-
rálóvárak, medencés csó-
nakázás. A színpadon:
Vastag Csaba, Tóth Vera,
Wolf Kati, Balázs Fecó,
Gáspár Laci.

TÁNCOLÓ FILMKOCKÁK:
Az őrült 80-as évek címmel La-
katos János előadás-sorozata
egészen a nyolcvanas évekbe, a
legjobb táncos filmek évtizedé-
be repít bennünket. Rengeteg
izgalmas, ritka felvétel, és per-
sze a kedvenc táncbetétek szó-
rakoztató formában mutatják
be a film- és a táncművészet kö-
zös történetét. Az előadás júni-
us 20-án 18 órakor lesz a Ró-
mer Házban.

FRENÁK PÁL TÁRSULAT ELŐADÁ-
SÁBAN A FIÚK című előadást láthatja
a közönség június 20-án 19 órakor a
Nagyszínpadon. Frenák Pál koreográ-
fus különös tükröt tart elénk. Az elő-
adás megmutatja a férfi test szépségét,
miközben közelről tanulmányozhatjuk a
férfiúi természet alaptípusait.
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JÚNIUS 20., SZOMBAT
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:50 Szellem a pa-
lackból 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 Vágtass!
06:30 Csodabogár 07:00 Labdarú-
gás 09:00 Magyar Úszás Napja
13:00 Híradó 13:10 Boxutca 13:45
Forma-1 15:20 Szeretettel Hollywo-
odból  16:00 Balatoni Nyár 18:00
Híradó 18:30 SzerencseSzombat
19:30 Magyarország szépe – Miss
World Hungary 2015.  20:00 Csak
semmi pánik  21:25 Spartacus 
00:30 Labdarúgás 00:35 WTCC-tú-
raautó magazin 01:00 Szemekbe
zárt titkok  03:05 Csak semmi pá-
nik 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 A nagy svindli  04:55 A nagy
svindli  05:35 Gossip girl – A plety-
kafészek  06:15 Top Shop 06:45
Kölyökklub 10:05 Ízes élet  10:30
Teleshop 11:20 Kalandor 11:40 Stre-
et Kitchen 12:10 Egy rém modern
család  12:40 Egy rém modern csa-
lád  13:05 Nevelésből elégséges
 13:35 Nevelésből elégséges 
14:00 A harc törvénye  15:05 A
harc törvénye  16:05 Diploma után
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz Plusz  19:10 Harry Potter és a
Főnix Rendje  21:40 Jonah Hex 
23:15 Túl közeli rokon  01:40 Titkok
otthona  02:25 Titkok otthona 
03:10 Furcsa páros 

04:10 Franklin és Bash  04:50 Aktív
 05:10 Babavilág  05:35 Super
Car  06:00 Látlelet a Földről 06:25
Tv2 matiné 08:45 Astro-Világ 09:50
Babavilág  10:20 Balfékek  10:45
Kandász Travel – Nyár  11:50 Pro-
paganda  12:50 Knight Rider 
13:55 Walker, a Texas-i kopó  15:00
Kasza!  16:00 Az esernyőtrükk 
18:00 Tények 19:00 Ébredj velünk 
21:15 Üvegtigris  23:30 Az utolsó
ház balra  01:45 Sportos 01:55 A
férjem védelmében  02:40 90210 
03:20 13-as raktár 

04:05 Park sugárút 666  05:00
Igazgyöngy  05:45 TV-Shop 06:15
Trendközelben 06:45 Peren kívül 
07:30 Candleford-i kisasszonyok 
08:35 Candleford-i kisasszonyok 
09:45 Sorsdöntő nyár 11:55 Monk –
Flúgos nyomozó  12:50 Doktor Ho-
use  13:50 Szívek szállodája 
14:50 Szívek szállodája  15:50 CSI:
A helyszínelők  16:45 Sorsdöntő
nyár 18:55 Bridget Jones naplója 
21:00 Anyád napja  23:05 Alien 4.:
Feltámad a halál  01:20 Jackie nő-
vér  01:55 Jackie nővér  02:25
Férjek gyöngye  02:50 Férjek gyön-
gye  03:15 Férjek gyöngye  03:40
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 Konkrét (ism.) 18:15 Üzleti ne-
gyed (ism.) 18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Győri7 19:50 Konkrét (ism.)
20:00 Zooo+ (ism.) 20:30 Hello Győr!
(ism.) 21:00 Hivatal 21:45 Konkrét
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:50 Hello
Győr! (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 21., VASÁRNAP
DUNA TV
05:55 Rome 06:20 „Így szól az Úr!"
06:30 A sokszínű vallás 06:40 Biblia
és irodalom 07:00 Híradó 07:15
Hogy volt!? 08:10 Magyarok Milánó-
ban 08:40 Térkép 09:05 Isten kezé-
ben 09:30 Engedjétek hozzám...
09:40 Református ifjúsági műsor
09:50 Evangélikus ifjúsági műsor
10:00 Metodista ifjúsági műsor
10:05 Református magazin 10:35
Katolikus krónika 11:00 Római kato-
likus szentmise 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:55 Telesport 13:30 Forma-1
16:30 Balatoni Nyár 18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:30 Hogy
volt!? 19:30 Magyarország szépe –
Miss World Hungary 2015. 21:25 Az
idők végezetéig  23:00 WTCC 2015,
Túraautó-világbajnokság 00:35 Spar-
tacus

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:20 A nagy svindli  05:05 A nagy
svindli  05:45 Fókusz Plusz  05:55
Fókusz Plusz  06:05 Top Shop
06:35 Kölyökklub 09:50 Egészség-
Kalauz  10:15 Teleshop 11:10 A
Muzsika TV bemutatja!  11:40
4ütem  12:10 Hazug csajok társa-
sága  13:15 Harry Potter és a Főnix
Rendje  15:55 Aranyeső Yuccában
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Cob-
ra 11  19:50 Szörny Rt.  21:35 Va-
kító fehérség  23:35 Portré  00:05
A jóslat  02:05 Furcsa páros 
02:45 Furcsa páros  03:25 Gálvöl-
gyi-show 

04:05 Balfékek  04:25 Balfékek 
04:50 Balfékek  05:10 Balfékek 
05:30 Babavilág  06:00 Látlelet a
Földről 06:25 Tv2 matiné 08:55 Több
mint TestŐr  09:25 Astro-Világ
10:35 Otthontérkép  11:05 Walker,
a Texas-i kopó  12:05 Stahl konyhá-
ja  12:35 Falforgatók  13:40
Knight Rider  14:45 Walker, a Texas-
i kopó  15:45 Junior  18:00 Té-
nyek 19:00 Elpuskázva  21:10 Die
Hard 4.0 – Legdrágább az életed 
23:50 Bárka vagy fészek? – Ökofal-
vak Magyarországon – Visnyeszéplak
 01:00 Sportos 01:10 Jackie Chan:
A csodazsaruk  03:05 Psych – Dilis
detektívek  03:45 Haláli zsaruk 

04:05 Férjek gyöngye  04:30 Mű-
sorszünet 05:10 Igazgyöngy  06:05
TV-Shop 06:40 Szívek szállodája 
07:30 Szívek szállodája  08:25 Fér-
jek gyöngye  08:55 Férjek gyöngye
 09:25 Férjek gyöngye  09:50 Fér-
jek gyöngye  10:25 Trendközelben
10:55 Sztár Gokart 11:55 Az utolsó
zsaru  13:00 Gyilkos számok 
13:55 CSI: A helyszínelők  14:55
Anyád napja  17:00 Bridget Jones
naplója  19:05 CSI: New York-i hely-
színelők  20:00 CSI: New York-i
helyszínelők  21:00 Amerikai pite 7.:
A szerelem bibliája  23:00 Kaland-
túra  01:05 Amerikai pite 7.: A sze-
relem bibliája  02:50 Trendközelben
03:15 Férjek gyöngye  03:40 Férjek
gyöngye 

07:00 Győri7 (ism.) 07:45 Konkrét
(ism.) 08:00 Épí-tech (ism.) 08:30
Hello Győr! (ism.) 09:00 Zooo+ (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.) 10:00 Hel-
lo Győr! (ism.) 10:45 Konkrét (ism.)
11:00 Képújság 18:00 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 18:30 Hello Győr! (ism.)
19:00 Győri7 (ism.) 19:45 Konkrét
(ism.) 20:00 Szabadhegyi találkozá-
sok (ism.) 21:30 Hello Győr! (ism.)
22:00 Konkrét (ism.) 22:45 Vény nél-
kül  (ism.) 23:15 Győri7 (ism.) 00:00
Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 22., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 Roma Magazin 06:30 Domovi-
na 07:00 Híradó 07:20 Az élet sava-
borsa  08:10 Jamie 30 perces kajái
08:35 Don Matteo  09:35 A szenve-
délyek lángjai  10:20 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 15:10 Lola  16:00 Balato-
ni Nyár 18:00 Híradó 18:25 Időjárás-
jelentés 18:35 Don Matteo  19:35
A hegyi doktor – Újra rendel  20:20
Kékfény  21:20 Az On The Spot be-
mutatja: Egy gádzsó utazása Roma-
nisztánban  22:15 Tetthely  23:45
Labdarúgás FIFA Női VB – összefog-
lalók 23:55 Fennsíkok csavargója 
01:40 Az idők végezetéig  03:15 A
nap vendége 

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  22:25 Dr. Csont 
23:25 RTL Klub Híradó 23:55 Gyilkos
elmék  01:00 Chuck  01:40 Ref-
lektor  01:55 Teresa  02:40 Furcsa
páros  03:20 Gálvölgyi-show 

04:25 Zsaruvér  05:05 Csapdába
csalva  05:35 Psych – Dilis detektí-
vek  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 
21:20 Hal a tortán a javából  22:30
A cápa  01:10 Tények Este 01:55
Sportos 02:05 Ezo.TV 03:10 Aktív 
03:30 Elit egység 

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
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS  17:05 NCIS  18:05 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 CSI: A helyszínelők  22:00
CSI: A helyszínelők  22:55 Doktor
Detroit  00:50 Gyilkos számok 
01:50 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  02:35 Gyilkos körzet 

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 Jövőkép 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Jövőkép (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Jövő-
kép (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Jövőkép
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 23., KEDD
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00
Srpski Ekran 06:30 Unser Bildschirm
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Az élet sava-borsa  08:10 Ja-
mie 30 perces kajái 08:35 Don Mat-
teo  09:35 A szenvedélyek lángjai 
10:20 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 18:25 Időjárás-jelentés 18:35
Don Matteo  19:40 A hegyi doktor
– Újra rendel  20:30 Párizsi helyszí-
nelők  21:20 Királylány a feleségem
 23:00 Labdarúgás 23:10 MüpArt
00:25 Belépési nyilatkozat  01:25
Tetthely  02:55 Magyar elsők 03:10
Szerelmes földrajz 

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 Cserebere szerencse 
23:20 RTL Klub Híradó 23:55 Tökéle-
tes célpont  00:55 Reflektor 
01:15 EgészségKalauz  01:45 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 02:10 Teresa  02:55 Furcsa
páros 

04:30 Franklin és Bash  05:05
Csapdába csalva  05:35 Psych – Di-
lis detektívek  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  21:20 Hal a tortán a javá-
ból  22:30 Hawaii Five-0  23:35
Last Resort – A belső ellenség 
00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:40 Sportos 01:55 Ezo.TV 02:55
Apacsok 

07:20 Will és Grace  07:45 Monk –
Flúgos nyomozó  08:35 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:30 Született de-
tektívek  10:25 Született detektívek
 11:15 A célszemély  12:10 Es-
küdt 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 A bátrak hazá-
ja  23:15 CSI: A helyszínelők 
00:15 CSI: A helyszínelők  01:15
Gyilkos számok  02:05 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék  02:50
Gyilkos körzet  03:50 Igazgyöngy 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Jövőkép (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Jövő-
kép (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Jövőkép
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 TV tor-
na 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 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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JÚNIUS 24., SZERDA
DUNA TV
06:00 Hrvatska kronika 06:30 Ecra-
nul nostru 07:00 Híradó 07:15 Időjá-
rás-jelentés 07:20 Az élet sava-borsa
 08:05 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 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
Csobbanjunk együtt a Balatoni Nyár-
ba! 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Don Matteo  19:40 A
hegyi doktor – Újra rendel 20.30 Sza-
badság tér '89 21:15 Szerelem és vér-
bosszú  22:15 Római helyszínelők –
Árulkodó nyomok  23:15 Labdarú-
gás 23:25 Aranyfeszt 00:20 A futár 
01:50 Királylány a feleségem 

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  23:55
A Grace klinika  00:55 Reflektor 
01:10 Piszkos csapat  01:55 Pisz-
kos csapat  02:35 Teresa  03:20
Gálvölgyi-show 

04:05 Balfékek  04:25 Balfékek 
04:45 Balfékek  05:05 Csapdába
csalva  05:35 Psych – Dilis detektí-
vek  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 
21:20 Hal a tortán a javából  22:30
Sherlock és Watson  23:35 Lángoló
Chicago  00:40 Tények Este 01:25
Aktív  01:45 Sportos 02:00 Ezo.TV
03:00 Hazugságok gyűrűjében 
03:45 Hazugságok gyűrűjében 

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
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS  17:05 NCIS  18:00 Jóbará-
tok  18:35 Jóbarátok  19:05 Két
pasi – meg egy kicsi  19:35 Két pasi
– meg egy kicsi  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 16 utca 
23:15 Járványveszély  01:20 Gyil-
kos számok  02:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  02:55 Gyilkos
körzet  03:50 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 Széchenyi Híradó 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Széchenyi Híradó (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Széchenyi Híradó (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Széchenyi Híradó (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 26., PÉNTEK
DUNA TV
06:00 P'amende 06:30 Öt kontinens
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Az élet sava-borsa  08:10 Ja-
mie 30 perces kajái 08:40 Don Mat-
teo  09:35 A szenvedélyek lángjai 
10:20 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 15:15 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 Columbo: A döntő játszma 
22:25 Ecc, pecc, kimehetsz!  00:00
Kamion EB összefoglalók 00:30 A kí-
méletlen  02:30 elsők 02:45 Törté-
nelmi arcképcsarnok 03:00 Virágzó
ország 03:20 Szerelmes földrajz 

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 08:08
– 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 Wild Wild West  23:25 RTL
Klub Híradó 00:00 Minden lében
négy kanál  01:00 Reflektor 
01:20 Street Kitchen  01:50 Kalan-
dor 02:10 4ütem  02:40 Furcsa pá-
ros  03:20 Gálvölgyi-show 

04:25 Franklin és Bash  05:05
Csapdába csalva  05:35 Psych – Di-
lis detektívek  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  21:20 Hal a tortán a javá-
ból  22:30 Hazudj, ha tudsz! 
23:35 Kettős ügynök  00:35 Tények
Este 01:20 Aktív  01:40 Sportos
01:55 Ezo.TV 02:55 Ringer – A vér
kötelez  03:35 A törvény embere 

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
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS  17:05 NCIS  18:05 Jóbará-
tok  18:35 Jóbarátok  19:05 Két
pasi – meg egy kicsi  19:35 Két pasi
– meg egy kicsi  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Vicky Cristina
Barcelona  23:00 Mondhatsz akár-
mit 01:10 Feketelista  02:05 Park
sugárút 666  02:50 Park sugárút
666  03:40 A célszemély 

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 Gázfröccs 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 25., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Rondó 06:30 Kvar-
tett 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:20 Az élet sava-borsa 
08:05 Jamie 30 perces kajái 08:30
Don Matteo  09:40 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
15:15 Lola  16:00 Balatoni Nyár
17:45 Szerencse Híradó  18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35
Don Matteo  19:30 A hegyi doktor
– Újra rendel  20:20 Szívek doktora
 21:05 A kíméletlen  23:10 kult.hu
23:40 1990 – Az első szabad válasz-
tás  00:10 Sose halunk meg! 
01:35 Földindulás  02:55 A futár 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00Jó 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 
15:55A vihar  16:50 A szerelem fog-
lyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50Fókusz 19:25 Éjjel-nappal
Budapest  20:45Barátok közt 
21:20 CSI: A helyszínelők  22:25
RTL Klub Híradó 22:50 Gyilkos elmék
 23:50 A Szfinx bosszúja 01:40 Ref-
lektor  01:55 Teresa  02:40 Furcsa
páros  03:20 Gálvölgyi-show 

04:25 Franklin és Bash  05:05
Csapdába csalva  05:35 Psych – Di-
lis detektívek  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  21:20 Hal a tortán a javá-
ból  22:30 Doktor Rush  23:35
Belső ellenfél  00:40 Tények Este
01:25 Aktív  01:45 Sportos 01:55
Ezo.TV 02:55 Szórd a pénzt és fuss!


07:20 Will és Grace  07:45 Monk –
Flúgos nyomozó  08:35 Monk –Flú-
gos nyomozó  09:30 Született de-
tektívek  10:25 Született detektívek
 11:15 A célszemély  12:10 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
13:10 Gyilkos számok  14:10 CSI:
A helyszínelők  15:10 CSI: A hely-
színelők  16:05 NCIS  17:05 NCIS
 18:05 Jóbarátok  18:35 Jóbará-
tok  19:05 Két pasi – meg egy kicsi
 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Feketelista  22:00 Feketelista
 22:55 A bátrak hazája  01:15 Fe-
ketelista  02:05 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  02:55 Gyilkos kör-
zet  03:50 A célszemély 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Széchenyi Híradó (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Széchenyi Híradó (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Széchenyi Híradó (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:45 TV torna 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül
 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (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

WWW.HATOS.HU 

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

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Nyári intenzív tanfolyamok: június 29–július 10., augusztus 10–25.
• Gyerektábor (német: június 29–július 3, angol: július 6–10.)
• 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
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szerző: dr. pécsi gyula
belgyógyász-gasztro-
enterológus osztály-
vezető főorvos

A ,,bélideget” az orvosi szaknyelvben irritá-
bilis bélszindrómának (IBS) nevezzük.
Olyan rendellenességek gyűjtőneve, ame-
lyekben a panaszok kivizsgálásakor nem
mutathatók ki szervi eltérések. 

Tünetei
Az irritábilis bélszindróma tünetei közül a legál-

talánosabb a hasi fájdalom és a megváltozott szé-
kelési ritmus. A hasi fájdalom leggyakrabban az al-

has területén (bármelyik oldalon vagy középen) je-
lentkezik, de lokalizálódhat a has bármely részére
és minden régió felé kisugározhat. Jellege lehet
görcsös, visszatérő, nyugtalanító-feszítő, puffadás
vagy puffadásérzés. Gyakran társul gyomortáji fe-
szüléssel, hányingerrel. A székelési habitusváltozás
jelentheti székrekedés váltakozását hasmenéssel,
gyakori lazább székürítést és szorulás felléptét is. A
nyák ürítése gyakori tünet. A hasmenéses időszak-
ban az étkezés jellegétől független, napi többszöri
székürítés jellegzetes panasz lehet. Frusztrációs
helyzetek vagy megoldhatatlannak ítélt stressz-szi-
tuációk szerepe sok esetben kideríthető. Újabb vizs-
gálatok az irritabilis bélszindrómás betegekben
gyakran ételallergia és ételintolerancia kialakulását

A hét orvosi témája:

Az irritábilis
bélszindróma

mutatják ki. Sok betegben bakteriális vagy vírusos
eredetű gyomor-bélhurut indítja el a betegséget,
melynek tünetei ezután évtizedekig megkeserítik a
beteg életét. 

Elkülőnítő kórisme
Az irritábilis bélszindróma diagnózisa azért jelent

komoly feladatot, mert számtalan olyan kóros állapot
lehet a szervezetben, amely hasonló tüneteket okoz-
hat. 45 éves életkor felett fellépő új tünetek, véres
székürítés, megváltozott székelési habitus, fogyás,
hasi fájdalom estén a vastagbél átvizsgálása feltétle-
nül szükséges.

Kezelése
Az irritábilis bélszindróma prognózisa jó, a beteg

életkilátásait, élethosszát nem befolyásolja, életmi-
nőségét azonban súlyos mértékben károsítja. Fon-
tos a kiváltó tényező lehetőség szerinti tisztázása. A
szervi vastagbélbetegség kizárása után rendkívül
fontos a beteg megnyugtatása, hiszen gyakran a
rosszindulatú vagy gyógyíthatatlan betegségtől va-
ló félelem önmagában is a panaszok súlyosbodását
vagy ismétlődését okozhatja. Figyelembe kell venni,
hogy a szorulás vagy hasmenés, illetve a kínzó puf-
fadás jellemzi-e inkább a panaszokat. A táplálkozási
szokások megváltoztatása az első lépés a betegség
kezelésében. A táplálék zsiradék- és aminosav-tar-
talmának változtatásával sok esetben jól befolyásol-
hatók az IBS tünetei. Számos betegnél a növényi
rostok növelésével mérsékelni lehet a tünetek egy
részét. Leghatásosabbnak a búzakorpa-készítmé-
nyek bizonyultak. Bizonyított ételintolerancia esetén
az ételintolerancia-teszt alapján alkalmazott diéta
a beteg életminőségében drámai javulást hozhat. 
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MÁJUS GYŐRKŐC+SZÉPSÉGÁPOLÁS, TREND, ÉLETMÓD BEAUTYBOX

A Vény nélkül rovat szerkesztôje: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A strandolás veszélyei
ság és a végtaggörcsök. Mindhárom esetben hideg
helyiségbe kell vonulni, és érdemes hűvös italt kor-
tyolgatni. A kánikulai napokon legalább három liter
folyadékot igényel a szervezetünk. 

Sérülés, fertőzés
Semmilyen sérüléssel nem szabad strandra,

uszodába vagy termálfürdőbe menni. Nemcsak a
nagyobb sebekkel, hanem a kisebbekkel sem: pél-
dául ha valaki elvágta az ujját, lehorzsolta a térdét
vagy berepedés van két lábujja között. A hideg vizes
medencéknél nem elsősorban a víz okozza a prob-
lémát, hanem a medence partja, a strand kövezete
és a zuhanyzó. Ezeken a területeken könnyen kerül-
het a bőrre baktérium vagy gomba, amely a sebbe
vagy a sérülésre jutva, fertőzést okoz. Ezért nagyon
fontos a lábmosó használata, amely megakadályoz-
za, hogy kosz kerüljön a medencébe. 

A hét kérdése: a fiatalokra leselkedô nyári veszélyekrôl

Válaszol: Feller Gábor pszichiáter,
osztályvezető főorvos 

szerző: győrplusz
fotó: illusztráció

A függőséget okozó szerek használata szempont-
jából veszélyesebb-e tizenéves gyerekeinkre a
nyár, mint a többi évszak?

A tapasztalatok szerint igen, bár a többi évszak-
ban is rendszeresen kerülnek be hozzánk tizenéve-
sek súlyos alkoholos állapotban, vagy erős drog ha-
tása alatt. A nyár fő veszélyét a nagyobb csoportok-
ba verődés jelenti, az önmaguk szabadságát próbál-
gató fiatalok felnőttek felügyelete nélkül töltik idejük
egy részét a Balatonon. Sok olyan koncert van, aho-
vá 18 éven aluliakat is beengednek, nagyobb a kihí-
vás, a csábítás ereje.

Az ital vagy a drog okoz
nagyobb problémát?

A fiatalok általában koktélokat isznak, de ezt fel-
erősítik még pálinkával, wiskyvel, hogy gyorsabban
hasson. A drog használata azonban lassan megelőzi
az alkoholét. A drogokat az internet segítségével
könnyen és olcsón beszerzik a fiatalok. Ezek általá-
ban Kínában és Indiában készült, kétes tisztaságú
úgynevezett dizájnszerek. Sokkal ártalmasabbak,
mint a régebbi, ugyancsak káros szerek, mert akár
egy-két alkalom után függőséget okozhatnak. 

Hogyan lehet megelőzni a szerhasználatot?
Elsősorban a szülőnek, s a pedagógusnak van erre

lehetősége. Már a tízéves korú gyerekeknek is beszélni
kell a saját szintjükön erről a veszélyről. A drog ugyanis
egy-két órán át okozhat valamiféle – egyébként kínos
utóhatással járó – örömet, de boldogságot nem, be-
csapja az embert, sőt teljesen tönkreteheti az életét. 

Segíthet megelôzni
a bôrrákot a B3-vitamin
Segíthet megelőzni a bőrrák leggyakoribb
fajtáit a B3-vitamin a legnagyobb kocká-
zatnak kitett embereknél – derült ki a
Sydney Egyetem nagyszabású tanulmá-
nyából. A B3-vita-
min (niacin, niko-
tinsav, nikotinsav -
amid) 23 százalék-
kal csökkentette
az új, nem melano-
más bőrrák megbetegedések számát azok-
nál, akiknek az előző öt évben legalább
kétszer volt már ilyen viszonylag ártal-
matlan, mégis aggodalmat keltő daganata.
A bőrrák kockázatát továbbra is úgy lehet
leginkább csökkenteni, ha az ember elke-
rüli a túlzott napozást.

Érzô mûvégtag
A világ első érző művégtagját mutatták be
Ausztriában. A protézis viselője képes felis-
merni azt, hogy aszfalton, sóderen vagy gye-
pen jár, olyan érzése van, mintha két ép láb-

bal lépkedne a
talajon. A mes-
terséges talp
nyomáspontjai
szállítják az in-
formációt a
csonkig. A mű-

végtag az ép lábat utánozza: a nyomás
ugyanúgy oszlik el a talpon a lábujjaktól a
sarokig. A talaj felismerését a csonk idegvég-
ződéseinek reaktiválása teszi lehetővé, ezek
szállítják tovább a művégtag szenzoraiból
származó információt az agyba. 

Torokgyulladás
A nyári torokgyulladások nagy része fagyizás és

a jéghideg italok fogyasztása miatt alakul ki, sőt, a
hideg italtól és jégkrémtől akár heveny mandula-
gyulladás is felléphet. Tehát ha nem akarjuk a várva
várt nyaralást lázasan, ágyban fekve tölteni, lassan
nyaljuk a fagylaltot, és – bármennyire csábító is –
ne hörpintsük föl egy hajtásra a jéghideg üdítőt.

Napszúrás
Napszúrást a tartós, fejre irányuló, sugárzó hőtől

kaphatunk. Ez ellen sapkával, a fej eltakarásával vé-
dekezhetünk, legjobb, ha a déli órákban árnyékban
tartózkodunk. Hőguta akkor lép fel, ha nem tudjuk
leadni a hőt a magas páratartalom vagy a túlságo-
san zárt, nem szellős ruha miatt. A melegben vég-
zett, kimerítő fizikai munka hatására hőkimerülés
jelentkezhet, tünetei között szerepel az aluszékony-

Sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük a
leggyakoribb nyári megbetegedéseket.

Hallójárat-gyulladás
A külső hallójárat gyulladása nyáron meglehető-

sen gyakori. Strandolás közben ugyanis a fülünkbe
is víz megy, és ez olyan zavaró lehet, hogy piszkál-
gatni kezdjük a fülünket. A „merészebbek” nem is
fültisztító pálcával nyúlnak a fülbe, hanem golyós-
tollal, hajcsattal vagy más hosszú, vékony tárggyal.
Ilyenkor hámsérülést okoznak a hallójáratban, és ez
utat enged a fertőzésnek. A gyulladásnak két for-
mája lehet: a pattanásszerű, körülírt hallójárat-gyul-
ladás azért nagyon fájdalmas, mert feszíti a porc -
hártyát. A betegség másik formája általában a hal-
lójárat teljes hosszát érinti, duzzanattal jár, dugulás -
érzést, folyást okozhat, és szintén fájdalmas lehet.
Szakorvosi tisztítást, kezelést igényel.



A teljes beruházás készültségi foka
70 százalék felett áll. Földmunka (töl-
tésépítés) tekintetében minden szakaszon
nagy erôvel folyik a kivitelezés. A Marcal töltésének
felsô 1,6 km-es (6+190–7+793) és a Bornát-ér bal part felsô, közel 1 km-es
szakaszán (1+900–2+735) a földmunkák elkészültek, befüvesítésük is meg-
történt. 
A tervek szerint mind a Marcal jobb, mind a Bornát-ér jobb és bal parti tölté-
seinek megerôsítése 2015. augusztus 20-ára fejezôdhet be. Az összes sza-
kaszon a hátralévô teljes megmozgatandó földmunka kb. 135-140.000 m3. 
A 6 darab építendô mûtárgy közül 5 szerkezetkész, már csak a végleges el-
záró-szerkezetet, a burkolást és a befejezô munkákat várják. A Holt-Marcal-
zsilip kivitelezése is folyamatos, befejezési határideje várhatóan augusztus
közepe. A szivattyúállások kivitelezése a töltésépítés elôrehaladásának függ-
vényében fog megvalósulni.
A kivitelezés teljes fizikai megvalósulásának várható határideje 2015. szep-
tember vége. A projekt megvalósulása után a teljes 01.11-es árvízvédelmi
szakasz 32 km-es hosszán az építési munkákat megelôzô, hozzávetôlege-
sen 50%-os kiépítettségi szintje 100%-ra nô (figyelembe véve a „Duna pro-
jekt" során megvalósult fejlesztéseket is), amelynek következtében a meg-
felelô szintû árvízi biztonság elôáll.

HIRDETÉS  KÖZLEMÉNY
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Fizetett hirdetés

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ ÁRVÍZVÉDELMI  MARCAL JOBB PARTI
ÁRVÍZVÉDELMI RÉSZÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI
BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA 

Az árvízvédelmi biztonságot javítják a Marcal jobb partján

A Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának
javítására az Európai Unió által biztosított forrást nyert el az Észak-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság.  Az Új Széchenyi Terv keretében több mint
3,9 milliárd forint vissza nem térítendô támogatást kapott a projekt meg-
valósítására. A program megvalósítási szakaszában a Marcal jobb parti
részöblözetben összesen közel 13 km hosszú védvonal kerül kiépítésre.
Ebbôl közel 8 km a Marcal jobb parti töltés, míg Koroncó belterületi sza-
kaszán a Bornát-ér jobb partján több mint 2 km, bal partján pedig közel 3
km töltés fejlesztését jelenti. A beruházás során a Marcal jobb parti és a
Bornát-ér jobb és bal parti árvízvédelmi töltések magassági, keresztmet-
szeti és altalaj-állékonysági szempontból teljes körûen kiépítésre kerülnek,
magasparti bekötésük is megoldódik. A töltésben található mûtárgyak, va-
lamint a Marcal duzzasztó árapasztó mûtárgyának felújítása is megtörté-
nik. A projekt megvalósításával megteremtôdik a védvonal mindenkori
megközelíthetôsége és azon a folyamatos közlekedés lehetôsége, amely
elengedhetetlen egy sikeres árvíz elleni védekezés lefolytatásához. A pro-
jekt keretében felújítják a projekt megvalósítási területét érintô Koroncói,
illetve Gyirmóti gátôrtelepeket is.

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság • 9021 Gyôr, Árpád út 28-32. • www.marcalprojekt.eduvizig.hu • www.szechenyi2020.hu
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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!

A huszonöt évvel ezelőtt alapított, győri székhelyű
Different szoftverfejlesztési sikerei nem csak a ha-
tárokat, hanem az öreg kontinenst is átlépték. Több
amerikai és kanadai cégnek is dolgoznak. A részle-
tekről Takács János ügyvezető nyilatkozott hetila-
punknak.

A technika csodájának nincsenek határai. Állapí-
tom meg magamban, amikor Takács János elém
tesz egy lázmérő csipet. Ezt egyszerűen lehet rögzí-
teni a beteg gyerek vagy felnőtt testén. A chip folya-
matosan méri a lázt, a pontos értékek pedig egy app
segítségével okostelefonon, tableten vagy asztali
számítógépen követhetők. A beteg testén levő apró
kis jeladó bluetooth kapcsolat segítségével kapcso-
lódik az eszközre. Riasztási értékek is beállíthatók,
így a nővérek vagy a szülők egyszerűen értesülhet-
nek a páciens testhőmérsékletének változásairól.

Egy amerikai cég kért fel bennünket, hogy a
szoftveres hátterét kifejlesszük, ez sikeresen meg-
történt, a rendszer működik, nagy előnye, hogy egy
százszemélyes kórházi osztályon a nővéreknek nem
kell folyamatosan lázmérőket osztani, mérni, köny-
velni – magyarázza Takács János. Elmondja azt is,
sajnos még Magyarországon elérhetetlen ez a
nagyszerű találmány, de hát erről legkevésbé a
szoftverfejlesztő tehet. Reméljük, hamarosan eszé-
be jut majd egy egészségügyi eszközök importjával
foglalkozó cégnek a behozatala, amely nem csak a
nővérek és szülők, hanem a gyerekek életét is meg-
könnyítené, betegen mentesülnének a folyamatos
lázmérés alól.

Amerikai és kanadai cégeknek is szoftvert fejleszt a Different
Kanadából egy élelmiszeripari kutatásokkal foglal-

kozó cég találta meg a Differentet. Kanada legokosabb
konyhájaként reklámozzák magukat, az egészséges
táplálkozás kutatása mellett vásárlói teszteket is végez-
nek. Ez a kanadai cég a teljes projektmenedzsment ki-
fejlesztését bízta a győri szakemberekre.

Egy joghurt tesztelése nem tűnik bonyolult fel-
adatnak, de mégis az – avat be a részletekbe Ta-
kács János. – Több ezer embernek kiküldeni a meg-
hívót, a kóstolás eredményét könyvelni, dokumen-
tálni kell, ehhez nyújt nagy segítséget a Different
szoftvere.

A győri fejlesztők nem
titkolt célja, hogy folytas-
sák külföldi sikereiket.
Munkájuk legnagyobb elis-
merése, ha a cégek vissza-
térnek hozzájuk vagy más
cégeket ajánlanak, mert
elégedettek a kifejlesztett
szoftverrel. Így találják
meg őket egyre többen az
Egyesült Államokból és Ka-
nadából, de tesznek is érte.
Takács János megemlíti,
amerikai üzleti útján nem
csak ottani, hanem egy
magyar cégre is rátalált,
akivel évek óta együttmű-
ködnek különböző projek-
tekben. 

A Different szoftverei-
nek nagy előnye, hogy kis
és közepes vállalkozások
bérelhetik is havi díjért, így
nem kell egy nagyobb ösz-
szegért megvenni. 

Tôzsdei és gazdasági hírek
az Arrabona Privátbankár,
az Erste Befektetési Zrt. függô ügynöke
támogatásával
hétköznaponként
10 órakor és 16.30 után

Legújabb mûsoraink

Ráfrissítünk a tudásra

F5 informatikai
magazin
a Different támogatásával
csütörtökön 18–19 óra között

100,1 MHz
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Céklakrémleves tormahabbal
Hozzávalók 4 kiadós vagy 6 kisebb
adagra: Friss cékla: 3 db közepes méretű.
Olaj (lehet étolaj, olívaolaj). Hús- vagy zöld-
ségleves-alaplé (akár biokockából is). Tejföl
(laktózmentes is lehet, de habtejszínnel is
helyettesíthető). Habtejszín (lehet növényi
vagy laktózmentes is). Só, bors. Szükség
szerint habfixáló. Liszt (tönkölylisztet aján-
lok, de lehet zabpehelyliszt, akár búza fi-
nomliszt is, gluténérzékenyeknek kukorica-
keményítő).

Elkészítése: A céklákat megpucoljuk,
majd felkockázzuk. Ehhez a művelethez ja-
vaslom gumikesztyű használatát, mert a
cékla nagyon fog. Lábasban olajat hevítünk,
majd a céklát pirítani kezdjük rajta, végül az
alaplével felöntjük (kb. 1,5-2 literrel). Sózzuk,
borsozzuk, közepes lángon főzzük. Ha időnk

engedi, érdemes még akkor is tovább főzni,
amikor a cékla már puha, így sokkal intenzí-
vebb lesz az íze. Ezután botmixerrel pürésít-
jük, ha szükséges, az elfőtt levet visszapótol-
juk, majd behabarjuk tejföllel vagy tejszínnel,
és a kívánt sűrítő anyaggal. A végén sóval,
borssal beállítjuk az ízeket. 
Elkészítjük a tormahabot: a behűtött habtej-
színt (vagy ennek laktózmentes, növényi al-
ternatíváját) reszelt tormával összekeverjük,
és ízlés szerint sózzuk. Kemény habot ve-
rünk belőle, ha nem akar összeállni, egy kis
habfixálóval keményítsük meg. A gluténér-
zékenyek vigyázzanak, a habfixáló glutént
tartalmazhat, helyettesítsék kukoricakemé-
nyítővel, ha szükséges.
Tálaláskor két evőkanál segítségével formáz-
zunk galuskát a habból és lassan engedjük
a leves tetejére. 

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Hozzávalók 8 szelethez: Liszt (tönköly fehérliszt vagy búza fi-
nomliszt): 150 g. Sütőpor: 1 tk. Cukor, Xilit vagy Eritritol: 100 g.
Natúr, laktózmentes vagy növényi joghurt: 2 dl. Puha vaj vagy
margarin: 120 g. 1 db kezeletlen citrom héja. Tojás: 1 db. Friss
vagy friss, magozott meggy, szeder, cseresznye vagy ami savany-
kás és épp van otthon kb. 200-250 g. 

Elkészítése: A vajat/margarint habosítsuk a cukorral/Xilittel,
majd adjuk hozzá a tojást egészben és keverjük tovább. Ezután
adjuk hozzá a citrom héját (ha nem tudjuk, a boltban vásároltnak
ehető-e a héja, érdemes szárított, reszelt citromhéjat használni),
a sütőport, a lisztet és a joghurtot, majd keverjük addig, míg egy-
neművé válik. Egy lapos piteformát kivajazunk, a tésztát belesi-
mítjuk, majd egyenletesen megszórjuk a gyümölccsel. 175 fokra
előmelegített sütőben 30-35 percig sütjük, míg a teteje arany-
barnává válik, de a belseje még krémes. A piteformában vágjuk
fel és onnan tálaljuk a szeleteket. Tálaláskor meglocsolhatjuk egy
kevés házi meggyszörppel, de önmagában is nagyon finom.

Joghurtos-meggyes clafoutis

E heti receptünket Szentiványi Zsófia és Szemes Szilárd állították össze. Elsősorban az egészséges ételekre helyezik a hangsúlyt, oda-
figyelve az ételallergiában szenvedőkre. A következő fogások elkészíthetők laktóz- és gluténmentes változatban is.  A clafoutishez bár-
milyen, kissé savanykás idénygyümölcsöt választhatunk. 

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

www.zsireltavolitasgyor.hu

Végleges szôrtelenítés Intense Pulsed Light
technológiával Gyôrben, a MediShape Esztétikai
Szalonban az ETO Park Élmény Szigeten

Próbálja ki a forradalmian új Intense Pulsed Light 
technológián alapuló végleges szôrtelenítô eljárásunkat.
Rendkívül hatásos kezelések hajszálerek, seprûvénák,
megvastagodott erek kezelésére, eltüntetésére.

KEZELÉSEK MÁR 3 290 FT / 30 PERCES ÁRTÓL

A Kutya meg a Macska! kávébár ajánlata

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő Üzletága felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

TÁRSASHÁZKEZELÓ́

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-
Bérügyi osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borí-
tékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „társasházkezelŐ” jeligét. 

Feladat: a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban társasházkezelői feladatok
ellátása. Feltétel: minimum középfokú végzettség. Előnyt jelent: • meglévő
szakmai tapasztalat (építőipari) • társasházkezelői végzettség
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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 :  Gyursánszki Csilla.

KERESZTREJTVÉNY  SKANDINÁV
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• Apátúr-ház ( Győr, Széchenyi tér 5. ): 
18:00-18:45 Madách és a nők –

Kácsor Zoltán muzeológus előadása 
19:00-20:30 Könyvbemutató és előadás.

Kovács Lajos: Drága szerelmem… Andrássy Ilona
levelei hősi halált halt férjéhez, 
gróf Esterházy Pálhoz című kötetet a szerző,
Kovács Lajos muzeológus mutatja be.

21:00-22:00 Győr építészetének története a múzeumi fotókból,
dokumentumokból.
Előadó: Gömöry Judit művészettörténész 

23:00-23:30 Az Apátúr-ház barokk terme.
Bemutatja: Varga Attiláné múzeumpedagógus

• Esterházy-palota ( Győr, Király u. 17. ): 
18:00-19:00; 20:30-21:30; 21:30-22:30; 22:30-23:30; 23:30-24:30

Tárlatvezetés a Gróf Batthyány Gyula –
Képek egy eltűnt világból című időszaki kiállításban.
Adott időpontban a tárlatvezetésen érkezési
sorrendben lehet részt venni, egyszerre max. 30 fő.
Tárlatvezetések tematikája:

18:00 „Az igazi remekmű mindig könnyed” –
Gróf Battyhány Gyula festészete
A tárlatot bemutatja: Grászli Bernadett művészettörténész

20:30 „A tegnapból igyekszem kiolvasni a jövőt és megérteni
a vajúdó jelent.” – Batthyány Gyula, a múltidéző 
A tárlatot bemutatja: Cserhalmi Zoltán történész

21:30 A mondén világ festője – avagy a „felső tízezer” világa
a két világháború között
A tárlatot bemutatja: Fülöp Szabolcs tárlatvezető

22:30 „Előfordul, hogy kénytelen vagyok meggyőzni egy-egy
modellemet, változtasson frizurát, púderszínt
és szemöldökformát…” – Batthyány Gyula a szépség
és a divat szakértője
A tárlatot bemutatja: Cserhalmi Zoltán történész

23:30 Hölgyek és urak – Batthyány Gyula portréfestészete
A tárlatot bemutatja: Fülöp Szabolcs tárlatvezető

18:00-22:00 Báli forgatag –
Bepillantást nyerhetsz a főúri bálok világába! 
A gyerekek diorámát, a felnőttek textil kitűzőt
készíthetnek. Célkorosztály: 7–15 év

18:00-24:00 Animációk bűvöletében 
Foglalkozás gyerekeknek Katharina Roters
festőművész és Szolnoki József filmrendező
iránymutatásaival. Célkorosztály: 7 – 15 év

19:00-20:30 BAND OF GYPSIES ALLSTARS jazzkoncert
Tagok: Csejtey Ákos, Halper László, Fekete István,
Kollmann Gábor, Solti János, Kosztyu Zsolt

20:00-21:00 KÖRBE ÉRT – Marafkó Bence egyéni kiállításának
megnyitója

20:30-21:30 Kis teremben, egy kis irodalom:
Szatírák az 1900-as évekből 
Történelem, irodalom, humor.  A Batthyány-kiállításhoz
kapcsolódóan a huszadik század első felének irodalmi
szatírái és kortárs átirataik. Ambrus Zoltán, Bánffy Miklós,

Karinthy Frigyes, Nagy Endre, Rejtő Jenő vagy éppen
Rákosi Viktor szatíráit az Ambroozia folyóirat szerzői
(Bende Tamás, Falvai Mátyás, Király Farkas, Novák
Zsüliett, Szalai Zsolt és Vincze Ferenc) idézik meg.

20:30-24:00 Az est folyamán borbár is várja a nagykorúakat
a győri Bortársaság válogatásából.

• Fruhmann-ház – Cserépkályha-történeti Kiállítás ( Győr, Kiss J. u. 9. ): 
18:00-20:00 „Iparkodás – Mesterkedés”

Kézműves gyerekfoglalkozás: kályhacsempe-készítés,
agyagozás, hajtogatott kályha. 
Célkorosztály: 6–15 év

19:00-20:00 „Induljunk el a kályhától…” –
Tárlatvezetés a Cserépkályha-történeti kiállításban. 
Tárlatvezető: Tanai Péter néprajzos muzeológus

20:00-21:30 Néptáncbemutató és gyermektáncház
Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola eleven
menyecskéivel és legényeivel.

21:40-22:10 Tűzvarázslat – Lángoló Ördögök látványos
tűzzsonglőr-bemutatója. 
Az est folyamán a Deé Családi Pincészet boraival is
megismerkedhetnek a vendégek.

• Kreszta-ház – Kovács Margit Állandó Kiállítás ( Győr, Apáca u. 1. ): 
18:00; 20:00; 22:00; 23:00 

Az agyag poétája című portréfilm vetítése. 
A vetítésen gyönyörködhetünk a kerámia születésének
pillanataiban Kovács Margit tolmácsolásában.

19:00-20:00 A NŐ – éltető, eleven
A nő-, az anya-gyermek ábrázolás és a falusi élet
pillanatait megörökítő alkotások Kovács Margit
keramikus művészetében. Tárlatvezető: Simoncsics Lilla

20:30-22:00 Készíts apró mágneses díszt Kovács Margit
művészetének jegyében. Célkorosztály: 7+

• Magyar Ispita ( Győr, Nefelejcs köz 3. ): 
18:00-19:00; 19:30-20:30; 21:00-22:00; 23:00-24:00:

Tárlatvezetés a szerzetes, főpap, hazafi: Széchényi Pál.
A nagycenki múmia kutatása című időszaki, interaktív 
kiállításban. Tárlatvezetők: gróf Széchényi Krisztián
táncművész és Kristóf Lilla Alida antropológus,
a kiállítás kurátora. A kiállítás kizárólag adott tárlat-
vezetések alkalmával látogatható. A tárlatvezetésen
érkezési sorrendben lehet részt venni, egyszerre max. 30 fő.

19:00-20:30; 21:00-22:30; 23:00-00:30
Színözön – Tűzzománc-foglalkozás 16+ korosztály
számára, 10 fős csoportokban, részvétel érkezési
sorrendben, a helyszínen történő regisztrációval.

• Rómer-ház ( Győr, Teleki L.  u. 21. ): 
18:00-19:30 „Táncoló filmkockák” 

A XI. Magyar Táncfesztivál kapcsolódó rendezvénye.
Lakatos János nívódíjas koreográfus filmrészletekkel

tarkított előadása, mely a film- és táncművészet közös
történetét mutatja be eleven, szórakoztató formában.
Kulisszatitkokat ismerhet meg a közönség többek
között olyan klasszikusok tekintetében mint az „Ének
az esőben”, a „Flashdance” vagy éppen a „Dirty Dancing”.
(www.magyartancfesztival.hu)

22:00-tól ’IDŐUTAZÁS’ KONCERT –  GALAKTIKA különkiadása:
SILF live, GALACTIC JACKSON vinyl, MESTERHÁZY,
EERIE live visual

• Püspöki Udvarbíróház – Borsos Miklós Állandó Kiállítás;
Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér 
( Győr, Apor Vilmos Püspök tere 2. ):

EGÉSZ ESTÉS CSIKÓCA SZÜLINAPI PARTY:
18:00-18:45 Egy igazán eleven tárlatvezetés a Csikóca Kiállítótér

időszaki tárlatában.
19:00-20:00 Varázslatos szülinap –

Csirmaz András bűvész produkciója
20:00-23:00 Kedvedre alkothatsz az elmúlt két év Csikóca Művészeti 

Műhely produktumai közül, lazításként a legelevenebbek
az ugrálóvárban nyüzsöghetnek!
Gyertek és ünnepeljétek velünk Csikóca manó és
barátainak ötéves születésnapját és nagy sikerű blogjuk 
egyéves évfordulóját! Célkorosztály: 6+  A programok
mellett a Borsos Miklós Állandó Kiállítás is látogatható. 

• Napóleon-ház ( Győr, Király u. 4. ): 
19:00-22:00 KÉP-ÍRÓ Kortárs művészeti kiállítás

és tiszteletkötet-bemutató
A kiállítást Pápai Emese művészettörténész nyitja meg.

22:00-23:00 RASKY JAM SESSION – Radosza Attila és Selényi
Károly István, győri képzőművészek zenélnek

• Vastuskós-ház – Patkó Imre-Gyűjtemény ( Győr, Széchenyi tér 4. ): 
18:00-21:00 Eleven maszkok – arcfestés gyerekeknek
22:00-23:00 Külön utakon – Kondor Béla magánmitológiája

Tárlatvezető: Pápai Emese művészettörténész

• Várkazamata – Kőtár ( Győr, Bécsi kapu tér 5. ): 
18:00-19:00 Római (élet)utakon 

Czigány Dávid régész tárlatvezetése a kazamatában.
21:00-22:00 Fények és árnyak a győri éjszakában

Belvárosi séta a barokk belváros éjszakai fényei között,
miközben sötét történetek, sötét közök árnyai vetülnek
ránk az éjszakában. „Új utak, új élmények!”
a Múzeumok Éjszakáján.
A séta a Kőtár bejáratától indul és ott is fejeződik be.
A sétát vezeti: Csobayné Pintér Éva idegenvezető
(Original Balance Kft.)

22:30-23:30 Római (élet)utakon
Czigány Dávid régész tárlatvezetése a kazamatában.

• Zsinagóga – Vasilescu-gyűjtemény ( Győr, Kossuth L. u. 5. ): 
18:30-19:30 A Zsinagóga liturgikus tere.

Tárlatvezető: Varga Balázs
20:00-22:00 A Strauss-ok évszázada

Az Európa Koncert Szalonegyüttes exkluzív
hangversenye a Strauss-dinasztia életéről.
Színes, eleven előadás Hargitai Beáta művészportréival,
Papp Norbert homokanimációjával. Közreműködik:
El Paso táncstúdió. Koreográfus: Novák István. Szólista:
Hagen Orsolya szoprán. Művészeti vezető: Farkas
Árpád zenepedagógus 

22:30-23:30 „Mesél” a Zsinagóga. Az épületet Varga Balázs
tárlatvezető mutatja be.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Rómer Flóris Mûvészeti és Történeti Múzeum • 2015. június 20., 18.00-01.00 óráig 

ELEVEN ÉJJEL-NAPPAL

A programváltozás jogát fenntartjuk.
Fk.: Grászli Bernadett igazgató, Rómer Múzeum  • Vezető szervező: Ráth Katalin közönségkapcsolati osztályvezető, Rómer Múzeum • Kertics Dia turisztikai referens, Zichy Ferenc Látogatóközpont
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Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

06. 19.—06. 26.
DELIKÁT

Marhalábszár

Silan öblítô
Sensitive Rose
1 l

Napsugaram
étolaj, 1 l

Pecsenyekacsa „A”
farhát: 119 Ft/kg
nyak: 250 Ft/kg
máj: 899 Ft/kg

899,- kg

1599,-kg

339,-db

499,-db

499,- kg

Ász lecsókolbász

169,-kg

Karfiol

A győri lakótelepekre is került a Bel-
várost már díszítő virágpiramisokból
a múlt héten. Radnóti Ákos városüze-
meltetésért felelős alpolgármester
kérésére a Győr-Szol Zrt. hat új áll-
ványt készített, melyből kettőt Ady-
városban, kettőt Marcalvárosban,
egyet-egyet pedig Szabadhegyen,
valamint Nádorvárosban helyezett el
a szolgáltató.

Egy piramisra összesen 40 tő vi-
rágot ültettek az eddig használatos-
nál nagyobb cserepekbe, így na-
gyobb mennyiségű föld nyújt táp-
anyagot a növényeknek. A fő fajta a
futómuskátli, ezt egészíti ki a balkon
aranya és a repkény.

A Győr-Szol munkatársai gondos-
kodnak a rendszeres öntözésről, táp -
oldat kijuttatásáról, így remélhetőleg
egészen őszig díszítik majd az állvá-
nyokra helyezett virágok a városré-
szeket. 

kép és szöveg: pannon-víz

Június végén a folyót ünnepeljük, amely oly sok örömet,
gyönyörűséget jelent mindannyiunknak, de amely nemrég
megmutatta haragos arcát is. Június végén a Dunát ünne-
peljük. Idén a rendezők bátran szakítottak az eddigi hagyo-
mányokkal, a győri belváros helyett vízközelben, a dunaszegi
strandon és környékén lesznek a programok. 

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és Dunaszeg
Község Önkormányzata, valamint a tucatnyi partner szerve-
zet képviselői június 26-án, pénteken 10 órától 16 óráig el-
sősorban kisiskolásokat, óvodásokat várnak a rendezvényre. 

Lesz többek között játszóház, kézműves-foglalkozás,
természetvédelmi vetélkedő, búvárbemutató, fotókiállí-
tás, motorcsónakázás, indiánkenuzás, horgászat, vízi-
közmű-terepasztal és fajátékok bemutatója. Az ismeret-
terjesztésen túl az élményszerzés is nagy szerepet kap
a bemutatókban. 

A kutyás sportok kedvelőit várják
szombaton 9 és 18 óra között a győr-
zámolyi focipályán megrendezendő
Arrabona Agility Kupára. Az ingyene-
sen látogatható rendezvényt az A-Team
Agility Győr csapata rendezi. A verse-
nyen közel száz, különböző fajtájú, mé-
retű kutyus indul gazdájával a díjakért.
Kezdő, A1, A2, A3 tudásszintű kutyá-
kat láthatnak az érdeklődők, köztük
sokszoros VB-, EB-válogatott és győz-
tes párosokat is. 

Az agility egy lendületes, pörgős,
vidám, kutyás sport, mely a szabad-
időstől akár a nemzetközi versenyszin-
tig űzhető. Minden kutyának szüksé-
ge van rendszeres fizikai és agyi mun-

Virágpiramisok a lakótelepeken

A múlt héten a Belvárosban kihe-
lyezték a sétálóutcában azokat a virág -
oszlopokat, amelyek tavasszal már dí-
szítették a közterületeket, s a levirág-
zás után most új növényekkel beültet-

ve kerülnek ki ismét. Megújult, új vi-
rágokkal és kompozíciókkal gazdago-
dott a Szent István utat elválasztó sze-
gély, és a városban található viráglá-
dák beültetése is folyamatos.

Duna-nap — június 26-án várják a kisiskolásokat Dunaszegen
A nap során minden résztvevő gyermek Duna-útlevelet

kap, mellyel a standokon, játékokon végighaladva, az ösz-
szes pecsétet begyűjtve, egy sorsoláson vesz részt, ahol
értékes nyeremények, belépőjegyek és ajándékok talál-
nak gazdára.

A környező települések óvodái és iskolái már készülnek
a megmérettetésre, de a helyszínen is bátran csatlakoz-
hatnak a kisgyermekes családok. 

A dunaszegi Duna-napról bővebb információt a www.du-
naszeg.hu  és a www.eduvizig.hu  weblapon találnak. 

Agility Kupa a hétvégén
kára, hogy kiegyensúlyozott, jól kezel-
hető legyen. Az agility ilyen összetett
feladatot biztosít, gazdinak és kutyá-
nak egyaránt. Kiválóan alkalmas a la-
kásban tartott, gyakran unalmában
zajongó, romboló kutyus lemozgatá-
sára, lefárasztására, a kutya–gazdi
kapcsolat minőségének javítására.

Az agility verseny menete:
Egy 20x40 m-es területen állítja fel

a bíró a 20 akadályból álló pályát. 14 fé-
le akadály létezik, ezek sorrendjét és a
pálya vonalvezetését a bíró tervezi
meg. A különböző szinten lévők a szint-
jüknek megfelelő nehézségű pályát
kapnak. A versenyzők egy egynapos
versenyen 2-3 különböző pályát teljesí-

tenek.  A felállított pályával a gazdák
pár percen át ismerkedhetnek, majd
indul a verseny. A gazdi és kutyája
együtt futnak végig a lehető legrövi-
debb idő alatt úgy, hogy a kutya min-
den akadályt a megfelelő sorrendben,
lehetőleg hiba nélkül teljesítsen. A fel-
vezető hang és kézjelekkel irányítja a
kutyát. Az a páros győz, aki hiba nélkül
a legrövidebb idő alatt teljesíti a pályát.
A hibákért büntetőpontok járnak, me-
lyeket hozzáadnak az időeredményhez.
Így alakul ki a végleges sorrend. A ver-
senyre Budapestről és környékéről, Za-
laegerszegről, Sopronból és Szloválki-
ából is érkeznek versenyzők a győri
résztvevők mellett.
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ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

CNC-gépkezelőket
keresünk győri munkahely-
re (egyedi gyártásra). 1500 Ft-
os órabér! Szállás biztosított. Te-
lefon: 06-70/366-5722, 06-
70/941-0185, e-mail: mun-
ka15@index.hu

Mindenféle házimun-
kát, idősgondozást vállalok ott la-
kással. Tel.: 06-70/225-3812.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelése, bádogos-,
ács-, kő-mű-vesmun-kák végzése.
Tel.: 06-30/355-6991.

Szobafestést, mázo-
lást, laminált parkettázást vállalok.
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel.
Tel.: 06-30/984-3518.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló
lerakása, díszítő festések, hom-
lokzatfestés és gipszkarton
rendszerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

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

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

Autóalkatrészek teljes
választéka minden autó-
típushoz, utángyártott
és gyári alkatrészek,
kedvező árakon. R&R-
Car Tel.: 06-70/ 223-7957.

Kaszálás, fűnyírás, sö-
vényvágás, fakivágás, gyökérkivétel,
metszés, kerti munkák! Tel.: 06-
96/826-322, 06-30/403-6810.

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes fel-
méréssel, 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 min-
den típusú lomtalanítást, igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
06-20/944-6667

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

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készítése,
lakatosmunkák, ajtó-,
ablak- és zárjavítás, költ-
ségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/223-7957.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pin-
céjéből, padlásáról, lakásából, ill.
udvaráról. Hívjon bizalommal!
Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, ga-
rázsát kitakarítom. Feleslegessé vált hol-
miját ingyen elszállítom. Stuka Ti-
bor: 06-30/ 217-0848.

EGYÉB

Új hitel felvétele, illetve
kedvezőtlen kamatozású kiváltása
esetén több pénzintézet összeha-
sonlításával függetlenül, díjmente-
sen segítünk eligazodni a kínálatok
között. Tel.:+36-20/240-0798. e-
mail: ochitel. gyor@gmail.com

SIMPSON STAR MOTOR EL-
ADÓ. IRÁNYÁR: 35.000 Ft. Tel.: 06-
20/434-3633.

Akác konyhakész tűzi-
fa házhozszállítással rendelhető 2,5,
illetve 5 m3 35.000 Ft-tól. Ellenőriz-
hető mennyiség, kiváló minőség. Tel.:
06-70/219-7947.

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

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 bi-
zalommal! 06-70/640-5101. Ké-
résre házhoz megyünk!

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-
tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, köny-
vet, egyéb régiséget vásárol magángyűj-
tő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

INGATLAN

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

Győr-Ménfőcsanak
klasszikus részén, amerikai
konyhás, 4 szobás családi ház,
nagy, vállalkozásra is alkalmas,
utcafronti, dupla garázzsal el-
adó. Irányár: 27.900.000 Ft.
Tel.: 06-30/727-0079.

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

LAKÁSCSERE

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

Adyvárosi, 2 szobás, 47 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne, 25–38 nm-es, 1 szobás, hatá-
rozott-határozatlan idejű, erkélyes,
tárolóval rendelkező bérleményre. Új-
város, Révfalu, Sárás, Nagybácsa,
Pinnyéd, Szabadhegy, Marcalváros I,
Ménfőcsanak városrész kizárva. (Hir-
detésszám: 478.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1+ fél szobás, 50 nm-es,
összkomfortos, felújított, zárt, udvari
parkolóval rendelkező, határozott ide-
jű bérleti szerződéses lakást cserélne
50 nm-es vagy annál nagyobb 3 szo-
bás, ami lehet 1+ 2 fél, 2+ fél szobás,
saját tárolóval rendelkező, határozott-
határozatlan bérleti szerződéses bér-
leményre. (Hirdetésszám: 347.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

Nádorvárosi, összkomfortos,
43 nm-es, 1 szobás, távfűtéses, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 1+ fél szobás, 50 nm-es, határozott-
határozatlan idejű adyvárosi, nádorvá-
rosi bérleményre. (Hirdetésszám: 348.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es,
távfűtéses, teljesen felújított, határozat-
lan idejű bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 36–50 nm-es, 1+fél–2 szobás,
határozatlan idejű, nádorvárosi, adyvá-
rosi, szabadhegyi, bérleményre. Bán
Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám:
349.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, felújí-
tott, szép állapotú, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakást cserélne
55–68 nm-es, 3 szobás, határozat-
lan idejű bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Bán Aladár utca kizárva, tartozás
átvállalása lehetséges. (Hirdeté s -
szám: 353.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

Keresse helyben gyártott
nyílászáróinkat
győri bemutató termünkben.

Munkatársaink várják jelentkezésüket:
9023 Győr, Richter János u. 9.
Tel.: +36 30 902 8432

+36 30 916 82 20
+36 96 950 938

ABLAK KELL?
www.ablakkell.com
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A budapesti rendezvény után vasárnap
Győrben, az Aranypart szabadstrandon
(Laposon) folytatódik az az ingyenes csa-
ládinap-sorozat, melyet a Magyar Olim-
piai Bizottság (MOB) az olimpiarende-
zésről szóló társadalmi párbeszéd jegyé -
ben hirdetett meg. Fellép többek között
a Hooligans, Caramel, Janicsák Veca és
Danics Dóra, a legkisebbeket pedig Sza-
lóki Ági koncertje szórakoztatja. Emellett
a Sportvidámpark mintegy 20 féle krea-
tív sportpróbával, a nagyszínpad olimpi-
konokkal, bemutatókkal, valamint kvíz-
és nyereményjátékokkal, az Olimpiai Lá-
togatóközpont pedig interaktív kiállítás-
sal vár minden korosztályt.

Hosszú évtizedek után – a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság reformjainak,
az Agenda 2020-nak köszönhetően –
valós lehetőség nyílik arra, hogy Ma-
gyarország és Budapest eséllyel in-
duljon a következő megpályázható
olimpia, a 2024-es nyári játékok meg-
rendezéséért. Ráadásul, mint arra a
napokban bemutatott megvalósítha-
tósági tanulmány rámutat, hazánk
gazdaságilag is profitálna a magyaror-
szági olimpiából. Azt ugyanakkor va-
lamennyi hozzáértő hangsúlyozza: pá-

Vasárnapi családi fesztivál
a magyarországi olimpiáért

lyázni csak akkor érdemes, sőt sza-
bad, ha az minden magyar embernek
megéri és az esetleges olimpia társa-
dalmi támogatottsága is magas.

Családi fesztivál a magyar olimpiáért
– ez annak a szórakoztató, de egyben az
informálódásra és a véleménynyilvání-
tásra is lehetőséget adó ingyenes prog-
ramsorozatnak a neve, amelyet a MOB
az olimpiáért folyó társadalmi párbe-
széd keretében szervez, s amelynek kö-
vetkező állomása Győr lesz. Hiszen a vá-
ros egy magyar olimpia esetén, mint
Budapestet kiegészítő eseményhely-
szín és szálláshely is szóba jöhet. 

Vasárnap az Aranypart szabad -
strandon a Sportvidámparkban a leg-
kisebbeknek való felfújható játékokkal
felépített gyereksarok, valamint krea-
tív olimpiai sportpróbák várják a láto-
gatókat. Tesztelni lehet a tudásunkat
a kajak-kenu és evezős szimulátoron,
a szabadtéri edzőpályán, vagy éppen
a foci, kézi- és vízilabda kapukban, de
lesz tenisz play & stay, virtuális kerék-
pár, pingpong- és kosárlabda-adoga-
tó gép és felfújható szorító is. 

Az Olimpiai Látogatóközpontban
is tovább folyik az aktivitások sora, le-

het itt majd például vívni, de sportis-
mereti totón a szellemet is próbára le-
het tenni. A sokrétű interaktív informá-
ciós felület megismerése után pedig
a véleményszobában mindenki el-
mondhatja, mit gondol a 2024-es
olimpiarendezésről. 

Mindemellett színes színpadi prog-
ramok, sportbemutatók, Kovács „Ko-
kó” István és Szani Roland műsorve-
zetésével kvíz- és nyereményjátékok,
valamint olimpikonokkal készített pó-
diuminterjúk várják a látogatókat. A
zenét kedvelők is találnak majd ked-
vükre való kikapcsolódást: Szalóki
Ági, Janicsák Veca és Danics Dóra
mellett 18.50 órától fellép Caramel,
majd 20 órától a Hooligans nagykon-
certje zárja az estét. 

Győr a közelmúltban az olimpiaren-
dezéssel kapcsolatos szakmai konfe-
renciának is otthont adott, melyen Bor-
kai Zsolt MOB-elnök, a város polgár-
mestere hangsúlyozta: nemcsak Buda-
pest, hanem egész Magyarország ren-
dezné meg a játékokat, így azt vala-
mennyi magyar ember a magáénak
érezhetné. A lehetséges helyszínek kö-
zött szerepel Győr is, mely 2017-ben az
Európa Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) házigazdája lesz. Mint azt a kon-
ferencián Mihalicz Antal, a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Iparkamara elnöke
kiemelte, a térség lakosai is profitálná-
nak a hazai rendezésű olimpiából, a be-
ruházások, fejlesztések révén ugyanis
számottevően megerősödnének a helyi
kis- és középvállalkozások.
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Magyarország–Svédország
Vereséggel kezdte meg szereplé-

sét a magyar válogatott Sopronban a
Romániával közös rendezésű női ko-
sárlabda Európa-bajnokságon. Ste-
fan Svitek együttese jól kezdte az első
negyedet, Krivacevic Tijana vezérleté-
vel 25–12-re elhúzott Svédországtól.
A nagyszünetben még megnyugtató
volt a hazai előny (39–27), csakhogy a
harmadik etapot 19–12-re nyerték a
svédek. Az utolsó szakaszban a telje-
sen elbizonytalanodó magyaroktól át-
vették a vezetést. Kétpontos hátrány-
ban még éltek a hazai remények, ám
a hajrában már ismét a vendégek vol-

tak jobbak. Végül 72–63-ra kapott ki
Svédországtól Magyarország.

Magyarország–Litvánia
Második mérkőzését is elvesztette

a magyar válogatott az EB-n, miután
szombaton Litvániától is kikapott. Ki-
egyenlített első játékrészt láthattak a
nézők, egy negyed után 15–15 állt az
eredményjelzőn. A második negyedet

Nem jutott tovább a nôi kosárlabda-válogatott
nagyon elszúrták a mieink, csak nyolc
pontot értünk el, a litvánok pedig na-
gyon megléptek. A szünet után fordult
a kocka, a magyar válogatott elkapta
a fonalat, és 20–0-ás szériát bemutat-
va, megfordította a meccset – amikor
átvettük a vezetést, már a záró ne-
gyedben jártunk. Itt azonban újra visz-
szaszerezték a vezetést a litvánok, és
végül 72–66-ra győztek.

Magyarország–Spanyolország
Az utolsó csoportmérkőzéstől füg-

getlenül, már biztosan nem jut tovább
a győri középdöntőbe a magyar női ko-
sárlabda-válogatott, miután harmad-

szor is vereséget szenvedett. Az elejét
nagyon megnyomták a spanyolok, és
az első negyed után nyolcpontos
előnyt szereztek. A második negyed-
ben a zónavédekezésünkkel meg tud-
tuk állítani a spanyol nyomulást, és
döntetlenre hozni a játékrészt, ám
még ekkor is 34–26-ra vezettek a spa-
nyolok. A folytatásban aztán igen jól
játszott a magyar válogatott, Honti ko-

saraival egyre közelebb értünk az ide-
ges spanyolokhoz, olyannyira, hogy az
etap végén már csak hárommal ment.
A záró felvonásban aztán állva hagytak
minket a hispánok, és végül nagyon si-
mán 69–46-ra nyertek. 

Magyarország–Szlovákia
Győzelemmel búcsúzott a magyar

válogatott a Romániával közös rende-
zésű női kosárlabda Európa-bajnok-
ságtól. Az már korábban eldőlt, hogy
a magyarok nem jutnak tovább a győ-
ri középdöntőbe. A magyar válogatott
kicsit álmosan kezdte az utolsó ösz-
szecsapását, el tudtak húzni a szlová-
kok hamar. Jót tett azonban az időké-

rés, innentől kezdve belelendültek a
mieink, Vajda triplái és Quigley pont-
jaival 24–13-ra zártuk az első sza-
kaszt. A folytatásban is remekül ment,
így a szünetre már 20 pontos magyar
vezetéssel vonultak a csapatok. Csak-

úgy, mint a harmadik negyedben, ek-
kor még úgy tűnt, sima győzelemmel
zárhatjuk utolsó meccsünket. A záró
etapban viszont igencsak bekeményí-
tettek a szlovákok, olyannyira, hogy
az utolsó két percben már csak öttel
voltak lemaradva. Ennél közelebb
azonban már nem tudtak jönni, így
végül 12-vel, 86–74-re nyert a ma-
gyar csapat.

Ahogy arról már beszámoltuk, kilenc
ország sportolói érkeztek Győrbe
nemrégiben a 8. Serdülő Judo Euró-
pa Kupára, amely a 15 éves korosz-
tály egyik legnagyobb megmérette-
tése. A mostani Európa Kupán már
több mint 300-an küzdöttek, a fiúk-
nál 10, a lányoknál 8 súlycsoportban.
A kétnapos viadalon kiemelkedően
szerepeltek a magyar versenyzők, sőt
győriek is felállhattak a dobogóra. A
győriek közül a SZESE színeit képvi-

A judósok sem maradtak alul
selő Sipőcz Richárd és Szilli Nóra is
aranyérmes lett, csakúgy, mint a Ni-
csi Judo Clubból Vida András. Őket
is köszöntötte a klub hagyományos
sajtótájékoztatóján. 

Újabb jó hír, hogy Szilli Nóra kivívta
az Európa-bajnoki szereplést, és van
arra esély, hogy a világbajnokságon is
szerepelhessen. Sipőcz Richárd pedig
több versenyt is megnyert, ráadásul
habár még serdülőkorú, már az ifjúsá-
giak között is bontogatja szárnyait. 
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Kilenc sportágban mérik össze idén a
gyerekek tudásukat a VII. Győrkőcolim-
pián városunkban. A népszerű viadal a
9–11 éves korosztályt célozza

Szombaton a női kézilabda-válogatott kezdte meg a győri
kézis évzárót Ausztria ellen, világbajnoki selejtezőn. A két
csapat nagyjából egy héttel korábban már találkozott, ak-
kor a mieink magabiztosan, 33–20-ra múlták felül az oszt-
rák válogatottat. Ezek után joggal bizakod-
hattak a visszavágón is, ennek megfele-
lően a találkozó túl nagy izgalmakat nem
hozott. A mieink nagyon hamar na-
gyobb, hat-hétgólos előnyre tettek
szert. Ezt pedig szinte elég volt csak tar-
tani. A szünetre 17–10-re mentek Németh
András lányai. Ugyanilyen simán ment a folytatásban is.
Tóthék jól kihasználták az osztrákok hibáit, akik hiába ját-
szottak a találkozó nagy részében vészkapussal. Negyed -
órával a folytatás után 10-et is számolhatott a közönség.
A végére ezt még meg is fejelték a mieink, 41–24-re győz-
tek. Kettős győzelemmel így Magyarország ott lesz a világ-
bajnokságon. Ezzel a győzelemmel válogatottunk kijutott
a decemberi, dániai világbajnokságra. Ahol egyébként

Szombaton nemcsak a női, hanem a
férfi kézilabda-válogatott is pályára lé-
pett Ukrajna ellen Európa-bajnoki se-
lejtezőn. A találkozó gyakorlatilag tét
nélküli, hiszen a magyar együttes már
bebiztosította részvételét a januári,
lengyelországi Európa-bajnokságon,
a csoportelsőséget pedig a héten
Portugália legyőzésével is bebiztosí-
tották. Ennek tudatában Talant Dujse-
bajev a fiataloknak adott lehetőséget,
míg a rutinos 'A' keret pihenhetett. Az
első félidő alatt nehezen ment a játék,
bár a mieink voltak lépéselőnyben,
ám ezt a fórt nem igazán sikerült
nagyra növelni. Negyedóra elteltével
kettő volt közte, ám ez se sokáig, hi-
szen az ukránok folyamatosa egyre,

Június 20-án, szombaton a Nádor-
városi Ének-Zenei Általános Iskola
udvarán rendezik meg a nyári utcai
kosárlabda-fesztivált. Nevezni 8 óra
15–45 között lehet a helyszínen. A
viadalok hat különböző kategóriá-
ban, kornak megfelelően zajlanak,
előbb csoportmérkőzésekben,
majd kieséses rendszerben. 

XXI. Utcai
Kosárlabda
Fesztivál

Érmekkel hangoltak
az OB-re
Nemzetközi versenyeken szerzett ér-
mekkel hangoltak a június 27-én kezdő-
dő Országos Bajnokságra, és az augusz-
tusi kazanyi vb-re a Győri Úszó SE ver-
senyzői. Az úszók hagyományos tavaszi
nemzetközi pénzdíjas versenysorozatá-
nak, a Mare Nostrumnak az első állomá-
sa idén a franciaországi Canet-en-Rous-
sillonban volt, itt a Győri Úszó SE ver-
senyzői közül ketten is indultak, a 12 fős
magyar válogatott tagjaként. Jakabos
Zsuzsanna úgy lett bronzérmes 200 mé-
ter pillangón, hogy Szilágyi Liliánát és
Hosszú Katinkát is megelőzte, később
400 méter pillangón nyolcadik helyen
zárt. Takács Krisztián 50 méter pillan-
gón hatodikként ért célba.

Jakabos Zsuzsanna ezután a római,
Hét domb elnevezésű viadalon is reme-
kelt.  200 méter pillangón és 400 vegye-
sen egyformán második lett, míg a 200
méteres vegyes úszás döntőjét meg-
nyerte. Balog Gábor negyedikként vég-
zett 200 méter háton. Augusztus elején
az oroszországi Kazanyban már világbaj-
noki érmekért szállnak medencébe a vá-
logatott úszók, így mindkét verseny kitű-
nő lehetőség annak felmérésére, hol tar-
tanak a felkészülésben a leendő vb-fő-
szereplők. A ráhangolódást az is segít-
heti, hogy rendkívül erős mezőny jön
össze a győri Aqua Sportközpontban jú-
nius 27-én kezdődő Országos Bajnok-
ságra, amelyen több külföldi csapat is in-
dul, így lesznek versenyzők Dubaiból,
Egyiptomból, de jönnek brit, ukrán és
lengyel úszók is. Az OB-n pontosan le-
modellezik a VB teljes programját, így a
magyar válogatott tagjainak nem lesz új-
donság a kazanyi lebonyolítási rend.

Gyôrkôcök! Olimpiára fel!
meg, amely tartalmas, aktív kikapcso-
lódást kínál a sportoló fiataloknak –
részben olyan sportágakban, amelyek
az EYOF programjában is szerepelnek

(pl. atlétika, kézilabda, úszás, tenisz).
Győr városa nyolcadik alka-
lommal rendezi meg az or-

szágosan is egyedülálló,
nagy sikerű Győrkőcfesz-
tivált. A programsorozat

négy napja alatt az egész
város egy nagy játszótérré vál-
tozik és minden a gyerekekről

szól. A Győrkőcolimpiára nem-
csak itthonról, hanem külföldről

is várják a szervezők a csapatokat. 
Idén Győr mellett Ikrény, Kaposvár,

Mosonmagyaróvár, Rábapatona,
Szentendre, Szolnok, Tatabánya,
Pécs, Bécs, Komárno, illetve test-
vérvárosaink: Ingolstadt, Poznan,

Sindelfingen és Nyizsnyij Novgorod
csapatai vállalták a megmérettetést. 

A győrkőcök kilenc sportágban:
úszásban, kézilabdában, atlétikában,
utcai kosárlabdában, labdarúgásban,
teniszben, strandröplabdában, grund-
birkózásban és vízilabdában küzde-
nek meg egymással. A győzteseknek
természetesen, mint a „nagyoknál”,
jár az olimpiai érem is. 

A különféle sportágak viadaljait az
Aranypart I-en és II-n, a Kálóczy téri
teniszpályákon, a Magyar Vilmos
Uszodában, az Egyetemi Csarnokban,
a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Él-
ményfürdő sportmedencéjében és a
Barátság Sportpark területén rende-
zik. Az eredményhirdetések a Radó-
sziget medenceszínpadánál lesznek,
míg a megnyitó július 2-án 19 órakor
az Egyetemi Csarnokban lesz. 

Hibátlan mérleggel az EB-n

Ott vagyunk a VB-n

már a riói
olimpia lesz
a tét, hiszen
a torna győz-
tese kvalifikálja magát az öt-
karikás játékokra, a 2–7. helye-
zettek pedig jogot szereznek a
2016 tavaszán sorra kerülő olimpiai
selejtezőn való szereplésre.

sőt egálra is zárkóztak. A félidő hátra-
lévő részében is hasonló volt a játék
képe, és a szünetre is csak minimális,
egygólos fórral vonultak a magyarok.
Jót tettek az intelmek, amit a szünet-
ben a mester, Talant Dujsebajev adott
a játékosainak. Ha nem is azonnal, de
sikerült némiképp meglépni, még ha
az a három-négy gól nem is túl meg-
nyugtató előny. A 20. perc környékén
még öttel is vezettünk, ám a végére
sem adták fel a vendégek. Még ha a
vártnál nehezebben is, de 32–28-ra
így is nyert a férfi válogatott. Ezzel a
győzelemmel, hibátlan mérleggel zár-
ta a selejtezőt, és vívta ki a januári, len-
gyelországi Európa-bajnokságon való
szereplést, a férfi válogatottunk.
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Hiába köszöntött be a nyári szü-
net, a Győri Atlétikai Club atlétái
eddig sem, és ezután sem fog-
nak pihenni, hiszen javában zajlik
a versenyidényük. A viadalokról
pedig szépen hozzák az eredmé-
nyeket, így van mire büszkének
lenni a GYAC-nál.

Felsorolni is hosszú idő kelle-
ne szerencsére, ha az érmek szá-
mát tekintjük. A teljesség igénye
nélkül néhány kiemelt eredmény:
két bajnoki cím és tíz egyéni
csúcs az Ifjúsági és Junior Fedett
Pályás Országos Bajnokságról,

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson Sopron Me-
gyei Szövetsége június 14-én rendezte meg a Mosoni-
Duna-Holtágon a Czigány István-gyermek- és ifjúsági
megyei egyéni horgászbajnokságot. A megméretteté-
sen a fiatalok két korcsoportban mérték össze felké-
szültségüket. A gyermekek kategóriájában Kis Adrienn
győzött, a második Makai Marcell, a harmadik Bogdán
Bálint lett. Az idősebbek között Szele Dániel nyerte a baj-
nokságot, mögötte dobogóra léphetett Vári András és
Horváth Mihály. A lányok mezőnyében gyermek kategó-
riát is megnyerő Kis Adrienné lett az aranyérem. A hu-
szonegy fős mezőny összesen húsz kilogramm halat fo-
gott. A zsákmány nagyrészt apróhalakból és keszegfé-
lékből állt. A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-
Sopron Megyei Szövetsége ezúton is köszönetét fejezi
ki azoknak, akik segítő szándékukkal hozzájárultak a me-
gyei gyermekhorgászverseny megrendezéséhez. A győ-
ri Aniversum Horgászcentrum jóvoltából minden induló
etetőanyagot, a helyezettek pedig horgászati aprócik-
kekből álló ajándékcsomagot kaptak.

Nagy Csaba

Gyermek- és ifjúsági
horgászbajnokság

Sikert sikerre halmozó atléták
hat érem a Mezei Futó OB-ről,
gerelyhajító-sikerek, két érem a
Serdülő és Ifjúsági Ügyességi Or-
szágos Csapatbajnokságról,
ezüstérem a felnőttek között a
Váltó Országos Bajnokságon,
bronzérem a MEFOB-ról, máso-
dik és harmadik hely az Olimpiai
Reménységek Versenyén, U18-as
válogatott sikerek Trnavából,
Kószás Kriszta ezüstje a Vidék-
bajnokságról, 8 érem a Kis-Ba-
laton Bajnokságról, majd két el-
ső a Balaton Bajnokságról. A
futók közül Kószás Kriszta, So-

rok Klaudia, Veisz Adrienn,
Lendvai Luca és Lendvai And-
rás emelkedett ki, míg a gerely-
hajítóktól Gudricza Dominik és
Mátés István. 

A legutóbbi versenyen, a Bu-
dapest Openen ráadásul felnőtt
győri válogatottnak is örülhettek
a GYAC-osok. Hazai pályán idén
először állt rajthoz a tanulmá-
nyait Amerikában folytató Zajo-
vics Nóra, neki a tét a Csapat
Európa-bajnokságra való kiuta-
zás volt, amit sikerült is kiharcol-
nia Nórának. 

Az elkövetkező hetekben is
több fontos eseményen vesz
részt a szakosztály, ezen a hétvé-
gén az ifjúsági korosztálynak lesz
Országos Bajnoksága, majd a ju-
nior és utánpótlás korú atléták
versenyezhetnek a bajnoki címe-
kért. Őket júliusban a serdülők
követik, majd az augusztusi fel-
nőtt Országos Bajnokságra ké-
szülnek atléták. Ezeken a verse-
nyeken a tét nem csak a bajnoki
címek eldöntése, hanem az idei
korosztályos világversenyekre (If-
júsági Világbajnokság, Utánpót-
lás Európa Bajnokság, EYOF) ki-
írt szintek teljesítése is.
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KOS 
Pihenjenek minél többet, ha lehetséges
a héten, inkább menjenek szabadságra. Ha ez
nem lehetséges, próbáljanak munkahelyükön
nem összeveszni senkivel sem. 

BIKA 
Nagyon figyeljenek pénzügyeikre a hé-
ten, ne nagyon költekezzenek. Minden becsapás-
ra ügyeljenek, nehogy kár érje Önöket. A sok fe-
szültség rányomhatja bélyegét egészségükre. 

IKREK 
Nagyon fellendül szerelmi életük a hé-
ten, egyszerre többen is érdeklődnének Önök
iránt. Próbáljanak a földön maradni, és ne tegye-
nek olyat, amit később csak megbánnának. Anya-
gilag is a helyére kerül minden. 

RÁK 
Nagyon vigyázzanak lelki egyensúlyukra
a héten, ne hozzanak negatív hangulatból rossz dön-
téseket. Kerüljék azokat az embereket, akik csak ki-
használják Önöket, ezt időben ismerjék is fel.

OROSZLÁN 
Figyeljenek azokra a helyzetekre a héten,
ahol ki akarnak kényszeríteni Önökből döntéseket.
Nem jó ilyenkor egy Oroszlán védekező erejébe ke-
rülni, mert hamar megsérül az, aki kapja azt.

SZŰZ 
Figyeljenek kicsit jobban családjukra a
héten, mindenki arra vár, hogy megmondják a he-
lyes megoldást. Ez kissé fárasztó az Önök számá-
ra, legyenek határozottak inkább. Próbáljanak pi-
henni, lazítani, utazzanak el.

MÉRLEG 
Nehéz helyzetbe kerülhetnek most pár-
jukat illetően, sok dologban nem értenek egyet.
Hiányolják is egymás társaságát, a sok munka, tá-
vollét sem hoz kedvező fordulatot.

SKORPIÓ 
Pihenjenek, lazítsanak többet a héten,
nagyon is Önökre fér már. Ne gondolkozzanak
ennyit egy régóta fennálló negatív helyzeten, in-
kább cselekedjenek.

NYILAS 
Fontos, hogy a héten rendezzenek min-
den konfliktushelyzetet, amit csak lehetséges. Áll-
janak ki önmagukért, munkahelyükön mondják
el, mit is gondolnak a dolgokról. Magánéletükben
is rendezzék ezeket a kérdéseket.

BAK 
Nagyon figyeljenek munkahelyi kapcso-
lataikra, az ott történő becsapásokra most. Ne te-
gyék azt önmagukkal, hogy kétes  vagy éppen egy
igazságtalan helyzet közepén találják magukat. 

VÍZÖNTŐ 
A héten ne foglalkozzanak semmi mással,
csak a pihenéssel, a lazítással. Ha tudnak, utazzanak
el vízpartra, párjuk is örülne ennek. Ne törődjenek
más problémákkal, csak a saját életükkel. 

HALAK 
Vigyázzanak a munkahelyi zűrökre
most, maradjanak ki belőlük minél inkább. Hagy-
ják másokra a megoldást, ne szóljanak közbe sem-
miképp. Párjuknak nyugodtan kiönthetik szívü-
ket, jó tanáccsal szolgálnak majd. 

Mit ígérnek a csillagok?
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Május végén tekinthették meg elő-
ször a győri állatkert látogatói a park
bejáratánál kialakított új kifutót. So-
kan találgatták, vajon ki költözik ha-
marosan a tágas területre, és veszi
birtokba a hatalmas medencét? Az
érdeklődőknek nem kellett sokat vár-
ni, hamarosan megpillanthatták az
érdekes kinézetű állatot, Árészt, a sö-
rényes hangyászt.  Ezek az állatok
sok sajátosságot mutatnak a testfel-
építésükben, testhosszuk 100-120
centiméter, farkuk 70-90 centiméter,
testtömegük viszont mindössze 20-
35 kilogramm. Jellegzetes a fejük
alakja, speciális táplálkozási módjuk
miatt (hangya- és termeszevés), erő-
sen megnyúlt, az alsó és felső állka-
pocs csőszerűen összeforrt. Nyelvük
a 60 centiméteres hosszt is elérheti,
mellyel rendkívül gyorsan kapkodják
el a termeszeket, néhány perc alatt
akár több százat is. Európa állatkert-
jeiben jelenleg kb. 110-120 söré-
nyes hangyász él. Szaporításukat faj-
megőrzési program (EEP) segíti elő.
Melyek célja a veszélyeztetett állatok
állatkerti tenyésztésének koordinálá-
sa, a velük kapcsolatos természetvé-

Bemutatkozik a sörényes hangyász!
Különleges lakó az állatkertben

delmi munka összehangolása.  A
győri állatkert több fajnál is részt
vesz ebben a munkában, a legna-
gyobb sikerrel a földimalacoknál,

amiknél egyedüliként Győrben volt
Magyarországon először szaporulat.
A program keretében a tervek sze-
rint a közeljövőben Árész párt is kap,

nemsokára egy nőstény hangyász is
érkezik az állatkertbe.
További képek megtekinthetők:
www.zoogyor.com


