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6. oldal Új kutatóközpontot
alapít Győrben a Magyar Tudo-
mányos Akadémia. A szükséges
feltételeket az MTA, az Audi, a
Széchenyi-egyetem és Győr vá-
rosa együtt biztosítja. 

8. oldal Túl rövid az élet ahhoz,
hogy egyetlen nap is céltalanul
teljen el – vallja Röck Samu mes-
teredző, a város díszpolgára, aki
Miért szeretem Győrt? rovatunk e
heti főszereplője. 

Részletes
tévéműsor

20–21. oldal  A jövő hétvégén Győrkőc-
fesztivál! Gyermekeknek szóló mellékletünk-
ben természetesen a színes, játékos prog-
ramsorozat kapja a főszerepet.18–19. oldal

Kilenc sportág legjobb fiataljai méretnek meg július 2. és 5. között

Gyôrkôcolimpia
Írásunk a 30. oldalon
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MOZAIK  KISHÍREK

szerző: tóth lászló
fotó: béres márton 

A ma is modernnek számító, impozáns
víztorony magabiztosan uralja Győr déli
területeinek látképét. Hatezer köbmé-
teres kapacitásával egyike a legna-
gyobb magyarországi víztornyoknak.
Formájával, szerkezeti megoldásaival
máig egyedülálló az országban. 

A víztorony speciális kialakítását az
indokolja, hogy a felső 2000 m3-es tar-
tály a környező magas épületeket látja
el vízzel, míg az alsó 4000 m3-es tároló
a környező házak fogyasztási ingadozá-
sát csillapítja. Idén az alsó tartály szere-
pét a nemrég felújított Erzsébet ligeti
víztorony vette át. A városi vízellátásban
ez semmiféle víznyomás- vagy vízminő-
ség-változást nem okoz. A marcalvárosi
víztorony alsó tartályában hónapok óta
szakemberek dolgoznak.

A hatalmas, négyezer köbméteres
tartályba egy jól zárható dupla mű-
anyag ajtón keresztül juthatunk be. A
toronytörzshöz erősített függő járdán
keresztül járható körbe a belső tér,
alattunk tízméteres mélység. A legki-

Felújítás a marcalvárosi víztoronyban

Megdöbbentő előadás, megdöbbentő
végkifejlettel – röviden így jellemezhető a
győri börtönben játszott utcaszínházi pro-
dukció. A darab végén maguk a rabok irá-
nyították a cselekményt. A Győr+ Televí-
zió cilvil szervezetekkel foglalkozó műso-
rának riportjában megszólaló elítélt, bör-
tönlelkész, rehabilitációs tiszt, művész
szavai különös üzenetet hordoznak.
A szombat esti adásban megható pil-
lanatokat is átélhet a néző. Csillogó

A kertészek és kertbarátok országos
találkozójának adott otthont az elmúlt
hétvégén városunk. Az ország szá-
mos pontjáról érkezett hetven kertba-
rát megismerhette a házigazda győri
egyesület munkáját.

Nagykutasi Viktor, a Kertészek és
Kertbarátok Győr Városi Egyesületé-
nek elnöke elmondta, a 45 éves társa-
ság közel száz tagot számlál, a hobbi-
kertészektől az őstermelőkig. Az aktív
tagság előadásokon, bemutatókon is-
merheti meg az időszerű kerti tenni-
valókat. Tanulmányutakat szerveznek

A Győri Rendőrkapitányság a Szent
László-napi lovas felvonulási menet
elvonulásának idejére ideiglenes
forgalomkorlátozást rendel el.  A jel-
mezes felvonuláson részt vevők biz-
tonsága érdekében a korlátozásra
2015. június 27-én 11.00 óra és
13.00 óra közötti időben kerül sor a
Városház tér – Aradi vértanúk útja –
Árpád út – Teleki u. – Bajcsy-Zs. út
– Aradi vértanúk útja – Virágpiac –
Zechmeister u. – Bécsi kapu tér –
Káptalandomb – Dunakapu tér –
Kossuth híd – Kálóczy tér sétány
(töltés) – Vásárhelyi Pál u. útvona-
lon. A forgalomkorlátozás ideje alatt
a forgalom elterelése rendőri irányí-
tás mellett történik.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlé-
se 2015. június 26-án dönt a Győr
városban működő civil szervezetek
támogatására szolgáló pályázati ke-
ret, valamint az egyházak támoga-
tására szolgáló pályázati keret fel-
osztásáról. Mindkét pályázat nyer-
tes pályázóinak listája a közgyűlési
döntést követően a www.gyor.hu
honlapon lesz megtekinthető. 

Meghívó

Hirdetmény

Ideiglenes
forgalomkorlátozás

A határőr hagyomány ápolása és a
bajtársi szellem erősítése a célja
annak a június 28-án, vasárnap
délelőtt 10 órakor kezdődő prog-
ramnak, amelyre várnak minden-
kit, aki a határőrségnél szolgált és
dolgozott. Az összejövetelen fel-
avatják Szent László emléktábláját,
a lovagkirály 1992 óta a határőrök
védőszentje. Az esemény helyszí-
ne Győr – Kertváros, Laczik László-
lőtér, Határőr emlékhely. Beszédet
mond és az emléktáblát felavatja
Cseri József nyugalmazott határőr
dandártábornok, a Győri Határőr
Igazgatóság korábbi igazgatója.
Szent László méltatását  Arató
György történész tartja.

Civil kurázsi — börtönszínház, amit a rabok írnak
szemű óvodás gyermekek számára in-
dított programot a Lurkó Alapítvány, a
Kantharosz-gálán nyert szemszűrő
berendezésével játék a találkozás az
orvossal. Dr. Kéry Klára, az Első Győri
Lions Club tagja sokszázadik ingye-
nes jótékonysági akció után mesél ar-
ról, hogyan vált lelkes segítővé. Az pe-
dig felemelő, ahogy a magyarországi
Lions képviselők éves konvencióján
Győrött állva tapsolták meg a 2014–

15-ös kormányzó, dr. Solymosiné dr.
Kiss Ilona munkásságát. Egy hétvégé-
re Győr lett a világ legnépesebb civil
szervezetének magyarországi főváro-
sa. Képzés, koncert, kitüntetések vol-
tak a programban, még a törökök is
megszállták egy rövid időre a záró va-
csorának helyet adó Esterházy-palo-
tát. Az adás szombaton 18 órakor, is-
métlése vasárnap reggel 8 órakor lát-
ható a Győr+ TV műsorán.

Kertbarátok
az ország különböző tájaira, kutatóin-
tézetekbe, valamint a környező orszá-
gokba. A győri önkormányzat támo-
gatásával kiadványokat jelentetnek
meg, mindenki számára hasznos ker-
ti tanácsokkal.

Szabó Jenő önkormányzati képvi-
selő a város nevében köszöntötte a ta-
lálkozó résztvevőit. A ménfőcsanaki
képviselő hangsúlyozta, érdemes ker-
tészkedni, mert nincs annál finomabb
gyümölcs, mint amit az ember saját
maga termesztett és az a legfino-
mabb bor, amit önmaga készített.

sebb zaj is hatalmas visszhangot ad,
ráadásul a tartály belsejében közel
negyvenfokos a hőség. 

Sámoly István, a felújítást végző To-
rony Bt. vezetője mutatja be az építke-
zést. „Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy az 1982-es átadás utáni
első felújítást, 1999-ben szintén mi vé-
gezhettük. Az akkor készült belső bevo-
natok túlnyomó része máig megállta a

helyét. Egyedül az építési technológia so-
rán kialakított, majd később befedett in-
jektáló csonkoknál és a faláttöréseknél
látható némi károsodás. A fellazult része-
ket eltávolítjuk, a felületet gondosan ki-
töltjük és stabilizáljuk. Ezután a hatalmas
tartály teljes belső felületét homokfúvás-
sal megtisztítjuk, majd speciális többré-
tegű bevonat kerül rá.” Sokan nem is
gondolnák, hogy milyen szigorú előírá-
sok vonatkoznak az ivóvízzel érintkező, fe-
lületkezelő anyagokra. A belső bevonat
mellett megújulnak az 500 mm átmérő-
jű, hatalmas töltő és ürítő vezetékek is. A
rekonstrukcióval várhatóan augusztus
végére készülnek el a szakemberek. 

Névváltozás 
Névváltozás a Pannon-Víz Zrt.-nél:

a cég legutóbbi közgyűlésén a tulaj-
donos önkormányzatok képviselői
úgy döntöttek, hogy a társaság új hi-
vatalos neve: PANNON-VÍZ Regioná-
lis Önkormányzati Víziközmű-szolgál-
tató Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság. A rövidített név változatlanul
Pannon-Víz Zrt., a társaság logója is
változatlan marad.  

A háromnapos találkozón a vendé-
gek megismerkedtek Győr és Pan-
nonhalma nevezetességeivel, kertkul-
túrájával és a borvidékével. 



KISHÍREK MOZAIK

2015. június 26.   / + / 3

Syncreon Hungary Logisztikai
és Szállítási Kft., mely Európa egyik
leggyorsabban növekvô, világ-
viszonylatban 94 telephellyel rendelkezô
vállalata, Gyôri Telephelyére
több mûszakos munkarendbe
felvételre keres

Targoncavezetôket/
Sorkiszolgálókat/
Híddaru kezelésére
jogosultakat
Elvárások
– OKJ-s bizonyítvány
– Új típusú jogosítvány:

•  3324 Elektromos vezetôüléses targonca
• 3313 Elektromos vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

– Híddaru kezelésére jogosult vizsga

Betanított munkásokat
Amit kínálunk
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer

Kapcsolat
Jelentkezni hétfôtôl péntekig,
8–15 óráig az alábbi telefonszámon lehet:
Tel.: 96/661-213.

A Jobbik Győri Szervezete arra
kéri a városvezetést, hogy a Püs-
pökerdő sorsáról folytasson pár-
beszédet a pártok képviselőivel,
a civil szervezetekkel és a győri
polgárokkal! 

Mint ismert, az elmúlt hetek-
ben kialakult vita hátterében a
Városháza márciusi bejelentése
áll, miszerint 30 hektár erdő kivá-
gásával a Püspökerdőben épül-

Adománygyűjtő akciót indított a Fidelitas a kárpátaljai
magyar fiatalok megsegítésére június elején. Erre hívta
fel a figyelmet a szervezet megyei elnöke, Fekete Dávid
és helyi vezetője, Diligens Dóra sajtótájékoztatóján. 

Fekete Dávid rámutatott, a Kelet-Ukrajnában zaj-
ló események hatással vannak Kárpátaljára is, ezért
fontos, hogy figyeljünk az ott élő magyarokra, akik
egyre nehezebb gazdasági környezetben élnek. A
Fidelitas, az ország legnagyobb ifjúsági szervezete-

A nyári időszakban egyre gyakoribbak az olyan bal-
esetek, ahol a motorosok nem használnak megfe-
lelő öltözetet, ezért sokkal súlyosabbak a sérüléseik.
Városunkban a Győr és Környéke Motorosok Baráti
Köre és az Országos Mentőszolgálat hívta fel a fi-
gyelmet arra, hogy a kánikulában sem érdemes
kockáztatni, és mindig öltözzön védőruhába, aki
nagy motorra ül.

Győr környékén az elmúlt évben összesen 21
motoros baleset történt, idén néhány hét alatt már
6 alkalommal hívták a mentőket olyan helyszínre,
ahol súlyosan megsérültek a motorosok, öt súlyos
és egy halálos motoros baleset történt. 

A győri motorosok adományokkal is segítenek,
a legutóbbi nemzetközi találkozójukon több mint
600 ezer forintot gyűjtöttek össze a mentőszolgálat-
nak, amiből életmentő berendezéseket vásároltak.

Nyári időszakban sokan csak egy szál póló-
ban, strandpapucsban ülnek a motorra, ami na-
gyon veszélyes. Fogarasi Zoltán, az OMSZ me-
gyei szervezetének vezető mentőtisztje hangsú-
lyozta, tudomásul kell venni, hogy a megfelelő
védőöltözet nagyban védi a súrlódástól a moto-
rost, egyéb kiegészítő eszközök pedig a külön-
böző ízületeket, térdet, könyököt, gerincoszlo-
pot védik. 

A város két, teljesen felszerelt sürgősségi táskát biz-
tosított a Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft.
számára.

„Mivel a szervezet a győrieket látja el, fontosnak
éreztük, hogy segítsük az eszközfejlesztést, ezzel is
hozzájárulva az ellátás színvonalának emeléséhez”
– fogalmazott dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,
aki átadta a két, minden szükséges eszközzel felsze-
relt, összesen négyszázezer forint értékű táskát dr.
Muzsay Gézának, a nonprofit kft. ügyvezetőjének,
valamint dr. Visy László ügyeletvezetőnek. 

Az ügyvezető köszönetet mondott az önkormány-
zatnak a támogatásért. Hozzátette, a táskák tartal-
maznak minden olyan szükséges eszközt, amely a há-
ziorvosok és gyermekháziorvosok munkáját segíti a
kivonulások alkalmával, ezért azok jó szolgálatot tesz-
nek majd a győri betegek ellátása során.

Sürgôsségi táska 
az ügyeletnek

A kárpátaljai fiataloknak gyûjt a Fidelitas 
ként kötelességének tartja, hogy segítsen a nehéz
helyzetbe került családokon, ezért indította el június
elején adománygyűjtő akcióját. 

Diligens Dóra, a Fidelitas győri csoportjának veze-
tője az október végéig tartó „Fogjunk össze Kárpátal-
jáért” elnevezésű akcióval kapcsolatban elmondta, a
www.karpataljaert.hu oldalon, illetve a www.karpatal-
jaert.fidelitas.hu oldalon lehet bankkártyás vagy át-
utalásos módon adakozni. A Fidelitas erre a célra el-
különített alszámláján összegyűlt pénzt a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség közreműködésével a Ve-
recke Alapítványnak juttatják el. Az alapítvány a tervek
szerint az adományokat a kárpátaljai magyar fiatalok
iskolai étkeztetésére fordítja majd. Hozzátette, az ado-
mányok sorsát a Kárpátaljáért facebook oldalon lehet
nyomon követni. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, napi 500 forint-
ból meg lehet oldani egy gyermek étkeztetését,
ezért politikai pártállástól függetlenül arra kérnek
mindenkit, hogy ha kis összeggel is, de támogas-
sák a kárpátaljai magyarságot.

Felelôsen a Püspökerdôrôl!
ne meg a győri kajak-kenu pálya.
A Jobbik álláspontja szerint a
Püspökerdő jelenlegi méltatlanul
elhanyagolt állapota beavatko-
zást igényel. A győriek kedvelt ki-
rándulóhelyét meg kell újítani és
egy 21. századi városhoz méltó,
a lakosság kikapcsolódását szol-
gáló területté alakítani.

A szervezet közleményében
azt írja, a jelenlegi tervezetben

szereplő kajak-kenu pálya meg-
építése kapcsán, több civil szerve-
zet is jelezte aggályait. A sportág
képviselői és több száz győri spor-
toló gyerek viszont örülne a pályá-
nak. Kajak-kenu pályával vagy
anélkül, de az elhanyagolt Püs-
pökerdőnek szüksége van a meg-
újulásra. Annak mikéntjéről azon-
ban nekünk, győrieknek közösen
kell döntenünk – véli a Jobbik.

Újra segítenek a motorosok

A legnagyobb győri motoros egyesület szigo-
rúan megköveteli a tagoktól, hogy használjanak
védőöltözetet. A Győr és Környéke Motorosok Ba-
ráti Körének elnöke, „Kukori" a Győr+ Televíziónak
elmondta, náluk mindenki használ védőöltözetet.
„Igaz, hogy nem olcsó a protektoros ruha, illetve
egy jó minőségű sisak, de azt gondolom, megéri,
mert itt gyakorlatilag maga a motoros a légzsák.
Ütközés esetén nagyon sokat számít a ruha” –
hangsúlyozta.
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

Vállalkozásoknak,
kamarai tagoknak ajánljuk

Híradó és időjárás

A kamarai Női Klub médiagyakorlaton volt Budapes-
ten. Az MTVA-ban és a Blikk szerkesztőségében is
gyűjtöttek tapasztalatokat. Híradót és időjárás-jelen-
tést is készítettek. www.gymskik.hu/noi-klub

MEGHÍVÓ  

Még lehet jelentkezni a „Befektetés az egészségbe”
című munkahelyi egészséget támogató workshopra,
Győrbe, június 30-ra. Helyszín: A megyei kereskedelmi
és iparkamara Győr, Szent István út 10/A.

Előadások: 
• Befektetés az egészségbe, Kapás Zsolt 
• Tényleg csak a keze kell?

Lélek-kérdések a munkahelyeken, Gábor Edina 
• Pulse for Business – Vállalati egészségprogram,

dr. Koppány Szilveszter  

Helyi jó gyakorlatok 
Audi Motor Hungaria Kft. 
Federal Mogul Hungary Kft.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 
Jelenlévők tapasztalatainak megosztása

Jelentkezés: iparitagozat@gymskik.hu címen.

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Kétszázmillió forintos tá-
mogatást nyert a város,
amelyből a Győr–Gönyű ke-
rékpárút újabb szakasza
épülhet meg a következő
hónapokban.

Borkai Zsolt polgármester és Kara
Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára, győri or-
szággyűlési képviselő hétfőn je-
lentette be, hogy a minisztérium
néhány hete új forrást teremtett
kerékpárutak építésére, a múlt
szerdai kormánydöntésnek kö-
szönhetően pedig mintegy 2,4
km-es szakaszon folytatódhat a
Győr–Gönyű kerékpárút építése.
Borkai Zsolt hangsúlyozta, a város
folyamatosan keresi a kerékpáros
infrastruktúra fejlesztésének lehe-
tőségeit, a saját források mellett a
pályázatokat is kihasználja, ennek
köszönhetően mintegy hat kilo-
méterrel bővülhetett a város belte-
rületi bicikliút-hálózata, megvaló-
sulhatott a Győr–Abda kerékpár -
út, a közösségi kerékpárkölcsönző
rendszer kiépítése pedig jelenleg
is zajlik, amelynek tesztüzeme a
nyár folyamán indul el. A polgár-
mester hozzátette, a kerékpáros
hálózat fejlesztése továbbra is pri-
oritás az agglomerációban élők és
a turisták érdekében egyaránt,
ezért is örömteli a kormány mos-
tani döntése.

Tovább bôvül a kerékpáros hálózat
„Az, hogy Győr villámgyorsan

újra benyújtotta korábban már
előkészített, de forráshiány miatt
akkor nem támogatott pályáza-
tát, a városnak kétszázmillió fo-
rintos fejlesztést hozott” – jelen-
tette ki Kara Ákos, aki elmondta,
a beruházás során Győrszent -

iván Kertváros és a Dózsamajori
bekötőút között 2,4 km-es hosz-
szon készül el a kerékpárút, ame-
lyet várhatóan az ősz végén ve-
hetnek majd használatba a bicik-
livel közlekedők. A tavalyi döntés
értelmében egyébként már folyik
a kivitelezés a gönyűi szakaszon,
amely a kikötő már meglévő ke-
rékpárútjához csatlakozik. Az ál-
lamtitkár kifejtette, azért erről a
szakaszról született meg első-
ként a döntés, mert így a gönyűi-
ek kerékpárral is tudnak majd
munkába menni a kikötő iparte-
rületére.

A Győr–Gönyű kerékpárút ki-
építése tehát három szakaszból áll,
amelyből kettő már sínen van. A
két szakasz közti összeköttetést
kell még megoldani, amelyre szin-
tén van a városnak építési engedé-
lye, de mivel egy évekkel korábbi
döntés nyomán a támogatás felső

határa 200 millió forint, ezért már
korábban ketté kellett választani a
győri szakasz pályázatát. A hátralé-
vő rész finanszírozására két lehető-
ség van: vagy hasonló módon még
idén támogatást nyerhet a beruhá-
zás, vagy – amennyiben ez az idő
rövidsége miatt már nem lenne le-
hetséges – az új uniós ciklus hama-
rosan induló forrásai nyújthatnak
segítséget, hiszen abban az Euro-
velo nemzetközi kerékpárutak
nyomvonalát részesítik előnyben,
vagyis jó eséllyel a következő idő-
szakban teljes hosszban kiépülhet
a Győr–Gönyű kerékpárút.

A közösségi kerékpárkölcsönző rendszer Európa szá-
mos nagyvárosában bizonyította létjogosultságát. A
fővárosban „Bubi” néven ismert modell, városunk-
ban a „Győr Bike” névre hallgat majd. A
rendszer kiépítése már elkezdődött, a
nyár folyamán tesztüzemben már talál-
kozhatunk a járművekkel, ősszel pedig
élesben is indul a szolgáltatás. A város forgal-

A Győr Bike-ról
mas pontjain, mint az egyetem, a kórház, a vasútál-
lomás, a buszpályaudvar, vagy a Belváros több terü-
lete, összesen 23 kölcsönző állomás létesül 256 ke-

rékpár-dokkolóval, ahol 180 közcélú kerékpárt ve-
hetünk igénybe (ezt a számot

egyébként öt éven belül 215-re bő-
vítik majd).  Az éjjel-nappal igénybe

vehető szolgáltatást alkalmilag és
rendszeresen is használhatjuk majd

iskolába, munkába járásra, ügyet in-
tézni, de turisztikai céllal is, például a vá-

ros nevezetességeit megtekinteni. A Győr
Bike üzemeltetését öt évre a Cycleme

Kft. és a Neuzer Kft. által al-
kotott konzorcium

nyerte el. A rend-
szer kialakítása
száz százalék-
ban uniós for-
rásból, mintegy
bruttó 125 mil-
lió forintból va-
lósul meg.

PROGRAMOK  KÖZLEKEDÉS



A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

2015. június 26.   / + / 5

Gyorsabban, magasabbra, erőseb-
ben – az olimpiai játékok hármas
jelszava, amit, úgy tűnik, Borkai
Zsolt nemcsak annak idején, spor-
tolóként, hanem most, MOB-el-
nökként is komolyan vesz. Nem
kisebb célt tűzött ki ugyanis maga
elé, mint a 2024-es nyári olimpiai
és paralimpiai játékok budapesti,
illetve magyarországi megrende-
zését. A bizonyos időközönként
hazánkban felszínre kerülő, a köz-
véleményt megosztó ötkarikás ál-
mok az olimpiai bizottság vezető-
je szerint most akár a realitás tala-
jára is kerülhetnek, hiszen a NOB
új, Olympic Agenda 2020 elnevezé-
sű reformprogramjában kimond-
ja, hogy vége a drága, egy adott
metropoliszra épülő olimpiáknak,
és a jövőben a fenntarthatóság
jegyében az ésszerű, akár több vá-
ros összefogásával létrejövő, ki-
sebb országok számára is lehető-
séget biztosító „nemzeti olimpiá-
kat” helyezi előtérbe. Borkai sze-
rint Magyarország megérett arra,
hogy kinyilvánítsa szándékát az
olimpia megrendezésére, és erről
mára sikerült meggyőznie saját
közgyűlésén túl a fővárosét is, sőt
a korábban szkeptikus Tarlós Ist-
ván főpolgármestert is.
A fő kérdés persze az, hogy megéri-e
Budapestnek, illetve az országnak
belefognia egy olimpiába? 
Fürjes Balázs kormánybiztos
egy a közelmúltban elkészült
megvalósíthatósági tanul-
mányra hivatkozva azt állítja,
igen. Szerinte ugyanis az állam-
háztartás esetleges olimpiához
kapcsolódó nemzetgazdasági
többletjövedelme 2015 és 2030
között 1100 milliárd forintra be-
csülhető, ami több az olimpiá-
hoz szükséges nettó államház-
tartási befektetés 750 milliárd
forintos összegénél. 
Bízzunk benne, hogy az opti-
mista számításokat, ha úgy ala-
kul, az idő igazolja majd. Lenne
azonban egy másik hozadéka is,
ha néhány hétre a világ külön-
böző színű és kultúrájú konti-
nenseiről sportolók és turisták
érkeznének hazánkba: testkö-
zelből láthatnánk példát mások
elfogadására és a fair play-re is. 

Wurmbrandt András

Olimpia

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

1987 óta június 26. a Kábítószer-
ellenes Világnap, amikor a szen-
vedélybetegségek ellen küzdő
szervezetek igyekeznek felhívni
a társadalom figyelmét a drog
veszélyeire.

A téma sajnos napjainkban is aktuális,
és talán egyre aktuálisabb, hiszen a
kábítószer-használati szokások folya-
matosan változnak, új formákat ölte-
nek, a fiatal generációra pedig folya-
matos veszély leselkedik például a
manapság oly divatos dizájnerdrogok
formájában.

A Győr Városi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF) tagintézmé-
nyei, a győri önkormányzat, a Győriek
Egészségéért Közhasznú Egyesület, a
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjó-
léti Központja a héten a világnaphoz
kapcsolódva több programmal pró-
bálta felhívni a problémára a társada-
lom figyelmét. „Pályázati programunk-
kal azokat a nehéz helyzetben lévő
családokat és gyermekeket szerettük
volna elérni, akik motiválhatók koráb-
ban nem gyakorlott tevékenységi for-
mák alkalmazására, korábban általuk
nem tapasztalt élmények befogadásá-
ra. A Családsegítő Szolgálattal kap-
csolatban álló iskoláskorú gyerme -
keket kreatív klubfoglalkozásokra invi-
táltuk, ahol az alkotás örömteli élmé-
nyével gazdagodhattak. A „Sportolj,
gondolkozz, étkezz egészségesen!”
jelmondattal a résztvevő gyermekek
figyelmét szintén egy értelmes öröm-
forrásra kívántuk felhívni, ez pedig a
játékos mozgás és a gondolkodás, a
szellemi kihívások teljesítése” – fogal-
mazott lapunknak Rákosi-Tóth Rita, a
Családsegítő Szolgálat igazgatója.
Hozzátette, a közelmúltban együttmű-
ködési megállapodás született a szen-

Küzdelem a kábítószer ellen
vedélybetegségek megelőzése céljá-
ból a helyi oktatási, szociális, egész-
ségügyi intézmények, valamint az
igazságügyi és rendészeti szervek kö-
zött. Számukra hirdettek a héten két
kerekasztal-beszélgetést is, amelyen
az együttműködésben részt vevő part-
nerintézmények képviselői, a csalá-
dokkal kapcsolatban álló, a gyermek-
és ifjúsági korosztállyal foglalkozó
szakemberek számára biztosítottak
találkozási, tapasztalatösszegzési le-
hetőséget.

Az országosan a legaktívabbnak
tartott Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rum (KEF) éppen a győri, ezért annak

elnökét, dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mestert kérdeztük arról, hogy a város
hogyan küzd a sajnálatos jelenség el-
len. „A kábítószer elleni küzdelem
egyik napról a másikra nem szül látvá-
nyos eredményeket. Ez csak sziszte-
matikus és kitartó munkával lehetsé-
ges, és szerencsére Győrben olyan
szakemberek dolgoznak, akik küldeté-
süknek tekintik ezt a munkát. Az önkor-
mányzat is kiemelten fontosnak tartja
a kérdést, Győr talán az egyetlen olyan
hazai város, ahol húsz évre visszame-
nően rendelkezésre állnak összeha-
sonlító adatok, amelyek már mutatnak
kedvező változásokat. Az 1994 óta
rendszeresen elvégzett felmérések ar-
ról árulkodnak, hogy a szert kipróbálók,
illetve a szerrel élők aránya kezdetben
ugrásszerűen nőtt, majd a növekedés
ütemének lassulása volt megfigyelhe-
tő, a legutóbbi kutatás pedig már stag-
nálást mutat. A legjobb lenne persze,

ha csökkenést sikerülne elérnünk, en-
nek érdekében alakított ki széles körű
összefogást a győri KEF, és ennek ér-
dekében folytatjuk a prevenciós mun-
kát a jövőben is.” Az elnök hozzátette,
jó látni, hogy a fiatalok nyitottak a drog-
megelőző programokra, ennek kö-
szönhetően lehetett sikeres az orszá-
gos „Legyen más a szenvedélyed”
kampány győri állomása, és ezért fo-
gadták pozitívan a városban kísérleti
jelleggel indított Partisegély szolgálta-
tást is, amelynek keretében az érintett
korosztály győri szórakozóhelyeken ta-
lálkozhatott segítséget, információkat
nyújtó önkéntesekkel. 

A helyzet persze még
így sem nevezhető ró-
zsásnak, a legutóbbi
drogfelmérésből kide-
rült, hogy a fiatalok 87
százaléka fogyasztott
már alkoholt, a cigaret-
tát közel kétharmaduk
próbálta ki, míg az illegá-

lis drogok kipróbálási aránya 31,5 szá-
zalék. Az utóbbi kör egyharmada
rendszeres fogyasztónak számít.

„Orvosként meggyőződésem,
hogy szenvedélyt csak egy másik
szenvedéllyel lehet kiváltani, ezért a
mi feladatunk az, hogy lehetőséget
biztosítsunk a fiatalok számára, hogy
az értelmetlen és romboló szerek he-
lyett értelmes és hasznos elfoglaltsá-
got találjanak maguknak. Úgy gondo-
lom, Győrben jók a lehetőségek, for-
duljunk akár a sport, akár a művésze-
tek, akár a tudomány irányába” – zár-
ta az alpolgármester, aki hangsúlyoz-
ta, a tényleges sikerek eléréséhez a té-
mával foglalkozó szervezetek és okta-
tási intézmények elkötelezettsége
mellett a család, a baráti kör, a fiatalo-
kat körülvevő közeg támogatása elen-
gedhetetlen. „Ez az egész társadalom
közös ügye, éppen erre hívja fel a fi-
gyelmünket a mai világnap.”

Szenvedélyt csak
egy másik szenvedéllyel
lehet kiváltani



Tudományos Akadémia 2015 őszén
megújuló, az alkalmazott kutatások és
a versenyszféra felé nyitó Lendület
programjában. 

Az ünnepélyes aláírás után Borkai
Zsolt polgármester úgy fogalmazott,
Győr az elmúlt időszakban sikert si-
kerre halmozott, amelynek kulcsa az
együttműködés. Az egyetem, az Audi
és a város együttgondolkodásához
most a tudomány is csatlakozik, a vá-
ros sikertörténete folytatódik.

Nem állítom azt, hogy a lépcső te-
tején vagyunk, de az Akadémián aláírt
megállapodással, egy lépcsőfokkal is-
mét magasabbra jutottunk – mondta
Borkai Zsolt az Akadémián.

Ez egy hatalmas lépés – nyilatkoz-
ta Thomas Faustmann. – A győri
egyetemmel olyan magas szintre ju-
tottunk, hogy az Akadémia jelentke-
zett, szeretnének beszállni hozzánk.
Eddig nekünk kellett dolgozni azon,
honnan szerzünk pénzt, most pedig
azt mondta az Akadémia, adunk nek-
tek, költsétek el kutatásra. Vagyis min-
den fordítva történt, mint eddig.

Földesi Péter rektor köszönetet
mondott a városnak, amely szereti
egyetemét, az Audinak, amely egyen-
rangú partnerként közelít hozzájuk, az
MTA-nak pedig a bizalomért.

A jövő Győrben épül, amihez szi-
lárd alapok, alapkutatások kellenek –
jelentette ki a rektor. 

Knáb Erzsébet arról beszélt, hogy
az Akadémia, az Audi és Győr csütör-
töki kézfogása új korszakot nyit a gaz-
daság, a felsőoktatás és a tudomány
együttműködése terén. 

Lovász László, az MTA elnöke örömé-
nek adott hangot, hogy az Audi beszállt
ebbe a kísérletbe, amely megerősíti az
alapkutatást, s reményét fejezte ki, hogy
az együttműködésből az ingolstadti
székhelyű autógyár is profitál. 

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Együttműködési megállapodást kö-
tött csütörtökön a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és az Audi Hungaria
Motor Kft. Az Akadémia a felfedező
kutatások eredményeivel járul hozzá a
Győrben folyó, kiemelkedő színvonalú
járműipari kutatásokhoz, jelenlétével
egyidejűleg hangsúlyozva a nyugat-
magyarországi régió műszaki és ter-
mészettudományos kutatásainak tá-
mogatását – jelentették be Budapes-
ten, az MTA épületében tartott sajtó-
tájékoztatón. Az új kutatóközpont mű-
ködéséhez szükséges feltételeket az

MTA, az AUDI, az egyetem és Győr vá-
rosa együtt biztosítja.

Az együttműködési megállapodás
Lovász László, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke, Thomas Faust-
mann, az Audi Hungaria Motor Kft.
ügyvezetésének elnöke, dr. Knáb Er-
zsébet, a győri Audi személyügyekért
felelős ügyvezető igazgatója, Monos-
tori László, az MTA SZTAKI főigazga-
tója, Földesi Péter, a Széchenyi István
Egyetem rektora és Borkai Zsolt, Győr
polgármestere írták alá.

Az együttműködés bázisaként az
MTA új kutatóközpontot alapít Győrben.
A Járműtechnológiai Kutatások Kiváló-
sági Központja (J3K) a győri Széchenyi
István Egyetemen jön létre, az MTA Szá-
mítástechnikai és Automatizálási Kuta-
tóintézet (MTA SZTAKI) és az egyetem
közreműködésével. A J3K fő céljai között
a legújabb irányítási és infokommuniká-
ciós technológiák, illetve a kapcsolódó
matematikai módszerek kifejlesztése, va-
lamint az anyagtudomány jármű-tech-
nológiában megjelenő problémáinak
megoldása és alkalmazása szerepel. 

Az aláíró felek kinyilvánították,
hogy közösen vesznek részt a Magyar
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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) 69 900 Ft-tól/fô
Hotel Calypso 3* AI 119 900 Ft-tól/fô
H. Rodopi Calimera 4* AI 129 900 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.

Ingyen reptéri transzfer*
*Meghatározott idôpontokra.

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

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

További információkért keresse irodánkat.
Gyôr, Kazinczy u. 10. Tel.: +36 96 / 388 055

E-mail: info@galbusz.hu

Utazzon velünk biztonságban!
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Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület

SAJTÓKÖZLEMÉNY

HAMAROSAN LEZÁRUL A „MUNKAERÔ-PIACI
PROGRAM A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ  MUNKA-
VÁLLALÓK INTEGRÁCIÓJÁÉRT” CÍMÛ PROJEKT

2015. június 30-án lezárásra kerül a „Munkaerô-piaci program a hátrányos helyzetû munkaválla-
lók integrációjáért” címû projekt. A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület a TÁMOP-1.4.1-
11/1-2012-0020 azonosító számú pályázatának megvalósítása során hátrányos helyzetû mun-
kavállalók szereztek szakképesítést és helyezkedtek el.

Az Egyesület 2013 novemberében egy olyan Európai Uniós projekt megvalósításába kezdett,
amely során, a hátrányos helyzetû (jellemzôen alacsony iskolai végzettséggel rendelkezô, tartó-
san munkanélküli, etnikai kisebbséghez tartozó, 25 év alatti pályakezdô, 50 éven felüli munka-
nélküli, gyermekét egyedül nevelô) emberek szakmát szerezhettek, megszerzett képesítésükkel
pedig munkát is vállalhattak.

A program célja a bevont munkanélküliek piacképes szakmához való hozzásegítése, felkészítése
a munkavállalásra, alkalmazkodó- és konfliktuskezelési képességük fejlesztése, majd foglalkoz-
tatásuk, annak érdekében, hogy késôbb is tartósan jelen maradhassanak a munkaerô-piacon. A
végrehajtott fejlesztési programok között szerepelt kulcskompetencia-fejlesztés, tanulási- és ál-
láskeresési technikák oktatása, de szó esett arról is, hogyan válhatnak önfoglalkoztatóvá.

A bevont munkanélküliek képzése két csoportban történt: 22 fô személy- és vagyonôr, 11 fô pedig
konyhai kisegítô OKJ-s szakmát szerzett. A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület a pályá-
zatban vállalta, hogy a végzett 33 fôbôl 20 fô munkavállalását biztosítja. A sikeres vizsga után az
egyesület segítségével 14 fô végzett hallgató vállalt munkát a szakmájában. A fél évig tartó ha-
tározott idejû munkaviszony alatt az egyesület a pályázat költségvetésébôl finanszírozta a mun-
kavállalók bér- és járulékköltségeit. A 6 hónap letelte után a munkavállalók már az elsôdleges
munkaerô-piacon vállaltak munkát, korábbi tapasztalataikat és ismereteiket felhasználva. Jellem-
zôen mindenki a megszerzett szakmájában helyezkedett el a továbbiakban is. Rajtuk kívül 6 fô
a szakképesítés megszerzése után egybôl a nyílt munkaerô-piacon helyezkedett el az egyesület
közbenjárásával. Így teljesült a 20 fô munkához segítése.

A komplex fejlesztôprogram mellett mentorok is segítik a klienseket, akik egyéni konzultációk so-
rán kérhetnek segítséget, legyen az magánjellegû probléma, munkavállalással kapcsolatos kér-
dés vagy akár hivatali ügyintézés. Komolyabb segítséget igénylô magán-, ill. munkahelyi problé-
mákkal pedig a mediátorhoz fordulhatnak.

A pályázatot az Európai Unió az Új Széchenyi Terv keretén belül támogatja.

Új kutatóközpontot alapít Gyôrben
a Magyar Tudományos Akadémia 

A mûködéshez szükséges feltételeket az MTA, az Audi,
az egyetem és Gyôr városa együtt biztosítja
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Két héten belül a parlament elé ke-
rül a fogyasztóvédelmi törvény
módosítása, amely kötelezővé te-
szi a problémás ügyekben érintett
vállalkozások részvételét a helyi
békéltető testületek előtt, a cél az,
hogy erősítsék a vásárlók jogait –
mondta el Kara Ákos infokommu-
nikációért és fogyasztóvédele-
mért felelős államtitkár szerdán
azt követően, hogy felkereste a
megyei kereskedelmi és iparka-
mara mellett működő Fogyasztó-
védelmi Békéltető Testületet.

Horváth László elnök elmond-
ta, tavaly a megyében 425 ügyet
zártak le határozattal, 81 ügyben
egyezség született, 138 esetben
ajánlást fogalmaztak meg, hat
esetben pedig kötelezést fogal-
maztak meg. 

A legtöbb panasz a cipôkkel és a mobiltelefonokkal kapcsolatos

Erôsíteni a vásárlók jogait
A legtöbb panasz továbbra is

a cipőkre érkezik. Második he-
lyen áll a mobiltelefon, harmadik
legtöbb panasz a termékbemuta-
tókon lebonyolított vásárlásokat
érinti. Ha a vásárló úgy érzi, be-
csapták, hibás terméket kapott,
a jótállási igényét nem tudja érvé-
nyesíteni, akkor a békéltető tes-
tülethez fordulhat. Az eljárás in-
gyenes, a jogvitát pedig egyez-
séggel próbálják lezárni.

Feltéve persze, ha a kereskedő,
az adott üzlet tulajdonosa hajlandó
a békéltető testülettel az együttmű-
ködésre. Eddig nem lehetett szank-
cionálni azokat, akik nem működ-
tek együtt a testülettel.

A jövőben azonban a törvény
módosítása után szigorú pénzbír-
ságra számíthatnak az érintettek.
Amennyiben a cégek az őket érintő
vitás ügyben nem jelennek meg a
békéltető testület előtt, akkor a kor-

mányhivatal bírságot szabhat ki rá-
juk. Ennek mértéke kkv-k eseté-
ben 15 ezertől 500 ezer forintig ter-
jedhet, míg a multinacionális nagy-
vállalatoknál az éves árbevétel akár
öt százalékáig is terjedhet a bírság.

A törvény előírná azt is, hogy
amennyiben az adott megyében
van a székhelye a bepanaszolt
cégnek, vagy kirendeltséggel ren-
delkezik, akkor személyes megje-
lenést ír elő a törvény.  Amennyi-
ben másik megyében van az adott
cég székhelye, levélben is tarthat-
ja a kapcsolatot a békéltető testü-
lettel, az együttműködés elől azon-
ban nem lehet kitérni. 

Nem a büntetés a törvénymó-
dosítás elsődleges célja, hanem
a vitás ügyek megegyezéssel tör-
ténő rendezése, ez pedig a vásár-
lóknak lenne jó, így szeretnénk
erősíteni a jogaikat – fogalmazott
Győrben Kara Ákos államtitkár. 

Többek között az ifiház telkének lehetséges hasznosí-
tása is szerepel abban a lapunk megjelenésével egy
időben a közgyűlés elé kerülő előterjesztésben, amely
a Belváros parkolási helyzetének javítását célozza. A fő-
építész által jegyzett dokumentum szerzője mások
mellett megállapítja, hogy a városban nem biztosított
megfelelő kapacitás az intézményi, lakossági és üzleti
parkoláshoz, a Rába Hotel vagy a színház parkolási
gondjai például hosszú évek óta megoldatlanok. A Bel-
város déli belépési pontján, a Teleki utca környezeté-

Parkolóház-építési lehetôségek a Belvárosban
ben hiányzik egy fogadási pont, egy parkolási létesít-
mény, ezt pótolni kell – szögezi le az anyag készítője. 

Az előterjesztésben szereplő tervjavaslat város-
fejlesztési célja a Belvárosban meglévő parkolási fe-
szültségek oldása, a parkolás kínálati és keresleti
oldalának egyensúlyba hozása. A dokumentum en-
nek kapcsán kitér a Petőfi Sándor Művelődési Ház tel-
kén javasolt fejlesztési lehetőségekre is. Ezek között
szerepel egy új irodaépület – épületen belüli parkolók-
kal – megépítése, vagy akár egy önálló parkolási léte-
sítmény terve is. Ha a közgyűlés  igent mond ezen le-
hetőségek valamelyikére, akkor a fejlesztés miatt át kell
alakítani a Teleki utca – Árpád út csomópontját – ez az
útkezelő szervezet által készített tanulmányterv szerint
műszakilag lehetséges. 

Az anyag parkolóház építésére további lehető-
ségként említi a Teleki utca nyugati oldalán, a
Bajcsy-Zsilinszky út és az Árpád út csomópontjai
közötti területet is.  
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szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Túl rövid az élet ahhoz, hogy egyetlen
nap is céltalanul teljen el – idézi édes-
apja intelmeit Röck Samu, Győr város
díszpolgára. Ezért aztán éjféltájban,
amikor beleül a fürdőkádba, leltárt csi-
nál arról, mit végzett el az adott napon.
Ha elégedett, akkor azt mondja önma-
gának: Mehetsz Samu pihenni. Előtte
azért megtervezi a következő napját,
ami általában még kiegészül, módo-
sul. Reggel ötkor ébred a hatalmas, ál-
tala gondozott kerttel, gyümölcsössel
körbevett győrújbaráti házában, ker-
tészkedik, majd nyolckor már a győri
Városházán lehet találkozni vele. Meg-
számlálhatatlan státusa, dolga, címe,
megbízatása van. Ha valamelyik cég-
hez vagy intézményhez megy ügyeket
intézni, nem szokott előre bejelentkez-
ni, mégis mindig fogadják. Estefelé
még kimegy Ausztriába tornászpalán-
tákat nevelni, edzeni,  és sötétben,
amikor hazatér, megöntözi  a palántákat.

Röck Samu: Minden este leltárt csinálok a napról
Többnyire kannával is, mert úgy a nö-
vények tövéhez tudja locsolni a vizet.

Ez egy 77 éves, örökmozgó ember
napi programja. Mindenki ismeri, hoz-
zátartozik a városképhez. Amikor a
díszpolgári címet odaítélték neki,
megállás nélkül, éjszaka is kapta a
hosszú, gratuláló leveleket, sms-eket.

S o p ro n i b ó l
vált győrivé, ami
ö n m a g á b a n
sem mindenna-
pi karrier. Szülő-
városát sem ta-
gadta meg, pe-
dig a testnevelé-
si főiskola hallga-
tójaként a határsáv miatt ritkán jutott
haza. Előfordult, hogy engedély nélkül
vágott neki az útnak, leszedték a vo-
natról, s egy laktanya zárkájában töl-
tötte az éjszakát.  Mégis, a gyerekkor,
a többiekkel együtt használt grundok,
a síelés, a család miatt Sopron igazi
otthonává vált. Ezt követően került
Pécsre, az ország mediterrán főváro-

sába, majd 1962-ben költözött Győr-
be. Azt mondják róla, ahová került, ott
a kor lehetőségei szerint már-már pa-
radicsomi állapotokat csinált a sport-
ban. A tokiói olimpia előtt visszahívták
a női válogatotthoz, de nemet mon-
dott, akkor sem adta föl Győrt. Sza-
badnak érezhette magát, 26 évesen

bíztak benne, komoly eredményeket
ért el, s a város is a szívéhez nőtt. Az
iskolák, az óvodák, a Rába ETO, a ba-
rátok, a tehetséges tanítványok itt tar-
tották őt. 

Abszolút eredménycentrikus em-
ber, aki soha nem adja föl. Meséli,
hogy ha kapál, s a föld felénél tart, le-
gyen bármennyire szomjas vagy fá-

radt, soha nem hagyja abba, amíg a
sor végére nem ért. 

Győr összes óvodájával és iskolájával
kapcsolatban áll. Tanácsokat ad, szer-
vez, segít, jó szemmel látja meg a tehet-
ségeket. Pedagógiai hitvallása szerint
azonban az ügyetlen gyerekekkel leg-
alább annyit kell foglalkozni, mint a kie-
melkedőkkel. Nála soha nem voltak fel-
mentettek a tornaórán, mert a gyerekek
szerették ezt a tárgyat, s még a szeren-
csétleneket is elvezette saját képessé-
gük határáig, a saját sikerélményükig.

Most – többek között – a sportlétra
bevezetésén, megismertetésén dol-
gozik. Azt akarja, hogy ezt a hatékony
eszközt mindenhol használni tudják,
ott is, ahol hiányosak a testnevelés fel-
tételei. Ezért oktatófilmet készítenek
az óvónőknek, a tanítóknak, a peda-
gógushallgatóknak az eszköz segítsé-
gével megvalósuló módszerükről. 

Röck Samu  a díszpolgárságát kü-
lönös büszkeséggel viseli, s úgy érzi,
még sok dolga van a városban, hogy
utólag is meghálálja. 

Idézetek a Győri
sportlegendák mesélnek
című kötetből

Borkai Zsolt polgármester, az olimpiai
bajnok tanítvány: „A te idődben Győr
a torna fellegvára lett, és hosszú időn
át az is maradt.  Örülök, hogy ma is
aktív résztvevője vagy Győr város
sportjának”

Vígh László, Magyar Zoltán edzője: ”…
én terrorista módon próbáltam rábe-
szélni az önként jelentkező tanítvá-
nyokat, Samu pedig igazi pedagógus
módján járt el. Ezt én mindig nagyra
becsültem, de követni nem tudtam.”

Ha elégedett, akkor
azt mondja önmagának:
Mehetsz Samu pihenni.
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PR-CIKK HIRDETÉS

Élmény alapú programozói nyári táborok
7—17 éves diákok számára

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

Steve Jobs / Apple

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

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

A ma már országos hálózattal
rendelkező Logiscool sikerét az él-

mény alapú oktatási módszer adja.
A diákok folyamatosan alkotva, játé-
kosan tanulva sajátítják el a progra-
mozás alapjait. A saját számítógé-
pes játékok, programok készítése
során kreativitásukat is fejleszthetik,
és közben észrevétlenül komoly ma-
tematikai, programozói tudásra
tesznek szert. Az alapokat kifejezet-
ten gyerekek számára kifejlesztett
programnyelvvel oktatják, az algorit-
mikus gondolkodást ún. „géptelen”
játékokkal is fejlesztik.

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

Az iskolai tanév időszakában dél-
utáni kurzusokon vesznek részt a di-
ákok. Hétköznapokon délután vagy
szombaton délelőtt, hetente egy-
szer másfél órában. Rendkívül nép-
szerűek a Logiscool nyári táborai is.
Idén Programozó, Legorobot-prog-
ramozó és CoolTools táborba várják
a diákokat.

„Programozni bárki tud! Hiszünk
abban, hogy a jövő legfontosabb
tudásá nak elsajátítása élvezetes és
vidám dolog. A nyelvtanulás fontos-
ságát ismertük fel 10-15 évvel ez-
előtt, most emellett hasonló fontos-
ságot kap a programozás is, hogy
digitális írástudókká váljanak gyer-
mekeink. Valamennyi intézmé-
nyünkben odafigyelünk arra, hogy a
diákok modern, inspiráló  környezet-
be kerüljenek. Ezt szolgálja, hogy
mindenkinek saját laptopja lehet, és
hogy iskoláink belső kialakítása, ar-

culata igazodik a mai trendekhez.
Nyártól már több ezer diáknak ok-
tatjuk a programozást” – mondta el
dr. Breuer Anita, a Logis cool ügyve-
zető igazgatója.

Az innovatív, speciális tananyag-
ra épülő kurzusokat a gyerekekhez
korban legközelebb álló egyetemis-
ták tartják, akik hamar megtalálják
a közös hangot a 7–17 éves diákok-
kal. Természetesen nem lesz min-
denkiből programozó, de a meg-
szerzett tudás, a logikai gondolko-
dásmód, a problémamegoldó ké-
pesség szinte bármely munkaterü-
leten hasznosítható felnőtt korban.
„A diákok megtanulják a logikus
gondolkodás alapjait, fejlődik a
problémamegoldó képességük, át-
látnak bonyolultnak tűnő folyamato-
kat és nem csak passzív befogadó-
ként használhatják a számítástech-
nikai eszközöket.
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HIRDETÉS  KULTÚRA

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

GYAKORLATTAL NEM RENDELKEZÔ
targoncavezetôk jelentkezését is várjuk!

Munkavégzés helye: Gyôr
Érd.: 96/900-174. Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

palyazat@panopa.hu

www.galbusz.hu

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

• Nyaralás Selcén • 2015. júl. 4—9.
Részvételi díj: 101.000 Ft/fô félpanzióval
Fakultatív programok: Rijeka-Omisalj-Krk-Rovinj-Pula

Tervezze már most az indián nyarat!
• Korzika — Szardínia • 2015. szept. 5—12.
Vegyen részt a Földközi-tenger két lélegzetelállítóan
szép szigetének felfedezésében!
Részvételi díj: 215.000 Ft/fô félpanzióval

• Isztambul — az Orient Express nyomában
2015. szept. 22—28.
Jöjjön velünk és csodálja meg a jelen és múlt találkozá-
sát, a mesés kelet egyik leggyönyörûbb városában!
Részvételi díj: 145. 000 Ft/fô félpanzióval

Pihenjen az Adria partján!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: gy. p.

A Győrben 2006 óta, jelenleg
az Import Impró Egyesület
szárnya alatt működő RÉV
Színházi és Nevelési Társulat
célkitűzése, hogy olyan diá-
koknak is elvigye a színház
semmivel sem összehason-
lítható hangulatát – akár a
tantermekbe – akik alig,
vagy egyáltalán nem része-
sülnek ebből valami miatt. Új
programjuk középpontjában
a mai magyar valóság egyik
jelentős társadalmi problé-
mája, az alkoholizmus áll,
többek között erről beszél-
gettünk Balla Richárd társu-
latvezetővel.

Országosan is egyedülálló pro-
dukciót mutattatok be a közel-
múltban. Mire vállalkoztatok?

Felnőtteknek szóló színházi ne-
velési előadás az országban is na-
gyon kevés van. A „Kovács János
felnövekedése és bukása 14 stáci-
óban elmesélve” darabunkban a
színház váltakozik a drámás inter-
aktív részekkel. Utóbbiban nem
csak beszélgetünk arról, ami tör-
tént, hanem szerepet ajánlunk a
nézőknek, akik kérdezhetnek is a
főszereplőtől, hogyan, miért így
alakult az élete és dönthetnek is
éles helyzetekben. Az előadást ed-
dig szakmai közönség előtt mutat-
tuk be, a hivatalos premier közép-
iskolásokkal lesz szeptemberben.

Tehát nézőként nem tehetek
úgy, mintha a színpadon történő
eseményekhez nem lenne közöm.

Szeretnénk aktivitásra bírni a
közönséget, hogy ne menjenek el
szó nélkül a téma mellett. Ez mélyíti
a megértést és fontos az is, hogy
merjék mások előtt elmondani,
amit gondolnak, ütköztessék a vé-
leményüket. Bizakodóak vagyunk,
hogy az előadás után felülvizsgál-
ják az alkohollal való kapcsolatukat
a nézők. Nem elrettenteni akarunk,

hanem próbáljuk felhívni a figyel-
met: sokaknak van min gondolkod-
ni, hogyan és miért isznak.

Miként lesz egy színházi elő-
adásból színházi nevelési elő-
adás?

A színházi nevelési előadások
beavató jellegűek is lehetnek,
vagy is alkotókkal
lehet beszélgetni
előadás előtt vagy
után. A mi esetünk-
ben a komplex szín-
házi nevelési elő-
adás aktivitást vár a
nézőktől, és olyan
témát vet fel, ami
az adott célcso-
portnak érdekes. A
Zakkant című elő-
adásunk például a
barátság és az áru-
lás témakörben gondolkodik, ar-
ról, mi vezethet minket oda, hogy
egy barátunkat eláruljuk. A Mezs-
gyében pedig együtt alakítjuk a
történetet az osztállyal, akik egy
fiktív közösséget játszanak. Ta-
pasztalatunk szerint aki szeretné
és megengedi magának, az tud
jönni a történettel.

Milyen hatással van a fiata-
lokra, amit csináltok?

Az adott osztályközösségre néz-
ve rövid és hosszú távon is jó az az
impulzus, amit beküldünk. Abban
bízunk, hogy a közös élménynek,
annak, hogy van miről beszélgetni,
hogy látják a társaikat másképp
működni, összehozó ereje lehet a
közösségben. Ha vannak olyan nyi-
tott tanárok, akik bejönnek a foglal-
kozásra – ami sajnos ritka –, őket is
megkérjük, hogy hallgassák meg a

diákokat, ha ké-
sőbb kérdéseik len-
nének. A hatás té-
mától is függ
egyébként, bízunk
benne, hogy példá-
ul az alkohollal kap-

csolatos foglalkozásnak lesz hosz-
szú távú eredménye.

A szakma egyre inkább elis-
meri a társulatot, vajon miért
nehéz az iskolákkal való együtt-
működés?

Többrétű a probléma, egyrészt
2-3 tanórát elvesz a tanároktól egy-
egy előadás, ezért az iskola nem
mindig fogad szívesen egy ilyen le-

hetőséget, hiába ingyenes. Az új-
donságtól való félelem is szerepet
játszik, előfordul, hogy rögtön el-
utasítással találkozunk.

A Győrben nagy múltú diák-
színjátszásból jön a csapat ösz-
szes tagja, hogyan lettetek drá-
matanárok?

Elvégeztünk egy 120 órás drá-
mapedagógiai képzést, valamint
gyerek- és diákszínjátszó csopor-
tokat is vezetünk, ami nagyon
hasznos, hiszen napi kapcsola-
tunk van a célközönségünkkel,
tudjuk, mi érdekelheti a diákokat.

Hosszú távon azért optimiz-
musból és szerelemből nem le-
het ezt csinálni...

Bár egyre inkább elfogadott a
színházi nevelés, még mindig a
színház és a pedagógia között tart-
ják számon. Valóban külön szak-
ma, csak így a pályázatokon gyak-
ran mellékvágányra kerülünk, sok-
szor a kőszínházak nyernek, ők is
próbálnak nyitni ebbe az irányba. A
RÉV-vel járó feladatok nagy száza-
lékát önkéntesen csinálom a társa-
im segítségével, bár talán jó irány-
ba haladunk, s eljön az idő, hogy a
szerelmet már csak belülről érez-
zük, és anyagilag is elismerik a
munkánkat. Mindannyian megfor-
dultunk Budapesten, tanulás,
munka kapcsán, de vissza is tér-
tünk, mert Győrben kaptuk meg
az alapokat, ez a mi fővárosunk,
ahová szeretnénk visszaforgatni az
erőt és az energiát. 

A szélesebb közönség is ta-
lálkozhat az előadásaitokkal?

A Rómer Házban találtunk ott-
honra, ahol a nyári szünet után ha-
vonta láthatnak minket. Szeptem-
bertől jövünk a Kovács Jánossal,
és bővül a repertoár A párnaem-
ber című anyagunkkal is.

Színház és
pedagógia

„Gyôrben  szeretnénk
visszaforgatni az erôt
és az energiát,
amit kaptunk”

A társulat tagjai 
Bálint Betty, Korányi Bálint, Nagy Zsolt,
Szántó Dániel, Varju Nándor 
és Balla Richárd.
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Idén ősszel először látogat Magyar-
országra az Orosz Belügyminisztéri-
um Hivatásos Ének- és Tánckara, a
világhírű RED ARMY CHOIR. Az
együttest egy nagy létszámú, a leg-

kiválóbb énekesekből álló férfikórus,
egy, az orosz tradicionális hangsze-
resekkel kiegészített klasszikus ze-
nekar és egy fantasztikusan virtuóz
táncegyüttes alkotja. A több száz
énekes, táncos és zenész tagot
számláló csoportnak az Alexandrov
mellett egyedülálló joga van használ-
ni a "Vörös Hadsereg Kórusa" nevet.

Az együttest 1939-ben alapítot-
ták, vezetőjük és karmesterük Vik-

tor Eliseev, aki 1985 óta irányítja
az együttes szakmai munkáját.
Azóta a társulat több mint 7000
koncertet adott 20 millió ember-
nek. Az ő irányítása alatt kapta a

társulat a legnagyobb médiaelis-
merést. Művészetük magas szín-
vonala napjainkig változatlan.

És ami a zenei repertoárjukat ille-
ti, feldolgozták már Tom Jones
klasszikusát a Sex bombot, a Daft
Punk slágerét a Get luckyt, de nem-
zetközileg is nagy figyelmet kapott
az új James Bond-film betétdalának
orosz feldolgozása. Adele Skyfall cí-
mű slágere a kórus előadásában

számos zenei oldalon volt téma. A
paletta itt messze nem merül ki, hi-
szen operaslágereket, sőt a Notre
Dame de Paris musical Belle című
dalát is feldolgozták. Felhangzott

már tőlük Bizet, Wagner, Mozart, Mi-
chel Legrand és Francis Lai is. 

A magyarországi fellépések
sztárvendége Vásáry André lesz. A
különleges hangú énekest több mű-
vész közül választotta ki a társulat,
hogy a magyarországi turné állomá-
sain közreműködjön. A méltán híres
Vásáry André 15 éves pályafutása
alatt három arany- és egy platina le-
mezt kapott albumaiért. A fiatal te-

hetség Bostonban képezte magát.
Megnyerte a Miskolci Operaver-
senyt, döntősként szerepelt a Római
Nemzetközi Énekversenyen. A Vati-
káni Televízió közvetítésén keresztül

több mint 160 millió néző láthatta
versenyprogramjának előadását. 

A kórus őszi magyarországi tur-
néja 4 állomásból áll majd, és
szeptember 18-án a győri Audi
Arénában lépnek fel. 

A Red Army Choir egy igazi
szimbólum, nevét világszerte is-
merik. Feledhetetlen élményre
számíthatnak a koncertre elláto-
gató vendégek. 

Gyôrben lép fel a

RED
ARMY
CHOIR

Lovak mennyországa címmel a napokban megjelent
Tönköl József verseskötete. Írhatnánk azt is, hogy Joó
Józsefé, a két név ugyanis ugyanazt a személyt jelenti.
A kötet jubileumi, a győri újságírónak ez a huszadik kö-
tete. Prózában, versben, karikatúrában egyaránt ott-
hon van, tehetsége sokoldalú.

1973-at írtunk, amikor a Kortárs című irodalmi
havi lapban bemutattak, a versemmel elégedettek
voltak, a nevemmel azonban nem – árulja el Joó Jó-
zsef, hogy verseit miért publikálja Tönköl néven. Írói
nevét szülőfaluja ihlette, a Vas megyei Nyőgér, ahol
volt egy Tönkölös határ. 

S bár negyven éve az újságírói hivatás Győrbe
szólította a szerzőt, szülőfaluját, gyermekkori emlé-
keit, a gyökereket azonban sosem feledte, ez volt él-
tető forrása, ihletője.

Ha már a sorsom, az újságírás Győrbe, nagyvárosba
sodort, gyakran bújtam versek mögé, felépítettem újra
egy falut, az elveszített gyermekkort – fogalmaz Joó Jó-
zsef. – Nem féltem mitikussá növelni a régieket, akik
fontosságuk miatt belehajoltak az időtlenbe, belebal-
lagnak a jelenbe, pedig már nincsenek. Huszadik köny-
vemben hangulatokat rögzítettem, vágyakat, lehetősé-
geket soroltam. A képek hátterében hegyháti táj van, a
falusiak bölcsessége, átfogó tudása az emberi dolgok
lényegéről. A kötet olykor csupasz líra, csupán virágzó
kutyatej, őszi venyigefüst, felgyújtott fácáncsorda.

A szerző úgy véli, ha van valami adottsága,
megszenvedett tapasztalata, felkészültsége, azt

Győrben szinte minden évben megfordul a
Ghymes együttes, melyet több mint három évti-
zede Szarka Gyula és testvére alapított. Az egyedi
hangzásvilággal, különleges, improvizatív elemek-
kel tarkított népzenét, vagyis „Ghymes zenét” ját-
szó zenekar idén szeptemberben látogat váro-
sunkba Eszencia-koncertjükkel, amelyen a legis-
mertebb dalaikat kötik csokorba a közönségnek.
Egy hónappal előtte, augusztusban Szarka Gyula
saját műsorával lép fel, melyre az Alku című leme-
zének anyagát hozza el. A Kossuth-díjas énekes,
gitáros és zeneszerző elmondta, reneszánsz kori,
nemesi körökben írt leveleket kutatott fel, a felfo-
kozott hangulatban kelt irományokat pedig kora-
beli dalokra fűzte.

S bár még a győri fellépések viszonylag távo-
liak, a Ghymest kedvelőknek csak néhány kilomé-
tert kell utazniuk, s három napot is együtt tölthet-
nek az együttessel. Július első hétvégéjén idén is-
mét lesz Ghymes Fesztivál a Balaton északi part-
jánál: a tavalyihoz hasonlóan Tapolca, Hegyma-
gas és a Szent György-hegy adnak méltó hely-
színt az összművészeti fesztiválnak, ahol a jelen
és a múlt, valamint az irodalom, a színház, a zene
és a tánc jól megférnek egymás mellett. „A tanú
hegyek árnyékában szép borok és finom ételek
társaságában várjuk a közönséget egy közvetlen
hangulatú fesztiválra” – tette hozzá a művész.

Gyôri újságíró a huszadik kötetével jelentkezett

Lovak mennyországa
otthonról hozta. A
világról földijének,
Zsoldos István
ezermesternek a
szavait idézi, szo-
morú, mint a páva:
csúnya a lába, a
húsa nem ehető,
mert az ördöggel
megegyezett. 

A Lovak mennyországa című új kötetében
Tönköl József, a mindig haza tartó városlakó, az
élet és a halál kérdéseiről beszél, fákról, gyöke-
rekről, otthontalanságról. A sebezhetetlenség va-
rázsköpenyébe burkolózik, újra és újra hozzákap-
csolja lelkét a nyőgériekhez – olvasható a kötet
fülszövegében. 

Huszadik kötete ellenére sem vallja magát író-
nak, ragaszkodik, hogy ő újságíró, s a világról alko-
tott rossz véleménye ellenére, Joó József humor-
ban sem szenved hiányt. A legutóbbi foci VB-re je-
lent meg Gól volt, gól nem volt című karikatúrakö-
tete, s készül a Rióba aranyért című könyv is, ame-
lyet az olimpia évére időzít. 

Ősszel jön ki a 21. kötetem, Ne kaszáld a szé-
nát, gólya! címmel a prózáimat adom közre, ga-
rantáltan Joó lesz – jelzi humorérzékét, s azt is,
prózáit nem Tönköl néven, hanem eredeti családi
nevén publikálja. 

Fesztiválra vár minket 
is a Ghymes együttes
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„Kicsi vagyok, székre állok, on-
nan egy nagyot kiáltok: Győr-
kőcfesztivál!” – ezzel a szlogen-
nel rendezi idén a Vaskakas
Bábszínház a város, sőt az or-
szág legnagyobb mókáját: júli-
us 3–5-ig újra játszótérré válto-
zik Győr, ahová a belépő to-
vábbra is a gyerekek mosolya.

A 8. Győrkőcfesztivál díszletén, színes
székeken tartotta sajtótájékoztatóját a
Vaskakas Bábszínház kedden. Ismét
összefogtak a város lakói, és a felesle-
ges faszékeiket odaadták a bábszínház-
nak, hogy ott színesre fessék, s azokkal
is meglepjék a gyerekeket. „A kipingált
bútorok hamarosan az utcára kerülnek,
aki kicsi, bátran álljon rájuk, s kiáltsa:
hamarosan itt a Győrkőcfesztivál!” –
hívta fel a figyelmet a szervező bábszín-
ház igazgatója. Kocsis Rozi elmondta,
még több helyszínen, még több prog-
rammal készülnek: a pénteki Dunaka-
pu téri megnyitón Szalóki Ági koncert-
jét követően Az ének iskolájának tanu-
lói mutatkoznak be, majd a Győri Nem-
zeti Színház és a Vaskakas Bábszínház

Gyôr jövô hétvégén székesfôvárossá változik
művészei lépnek fel gyermekdalokkal a
Hello Kids zenekar kíséretében. Ezután
Borkai Zsolt polgármester átadja a gye-
rekeknek Győrt és a város kulcsát,
majd tűzijáték következik.

Szombaton és vasárnap 10 órakor
kezdődik és estig tart a játék: például a
Széchenyi tér kacsaúsztatóvá változik,
a Kazinczy játszóutcává, a Radó-sziget
mesevárossá, a Rába-kettős hidat és a
Zechmeister utcát pedig lezárják. Az
igazgató legkedvesebb helyszíne idén
a Vers-Játszó-Tér az ágyúknál, ahol a
gyerekirodalom költői, meseírói várják
a győrkőcöket: Varró Dániel, Tóth Krisz-
tina, Lackfi János, Szabó T. Anna, G.
Szász Ilona és Szabó Borbála is elláto-
gat a fesztiválra.

A Bercsényi egyik teknője ismét öko-
ligetté változik, ahol többek mellett Kuka
Berci várja a gyerekeket. A manó az er-
dőből költözik Győrbe, mert otthonát
sok városi szemét lepte el. Nyomoz, kér-
dez, felfedez, és ehhez segítségül hívja
Győr apraját-nagyját! Kuka Bercit a
Győr+ Média Zrt., a Győr-Szol Zrt. és a
GYHG Nonprofit Kft. mutatja be.

A tavalyi fesztiválon körülbelül 48 ez-
ren vettek részt. A mintegy ezer program
idén is ingyenes, a karszalagért cserébe
csupán egy mosolygós fotót kérnek a

gyerekektől. Mindez nem jöhetne létre a
gyerekek által „jószívű felnőtteknek” ne-
vezett támogatók nélkül. A legnagyobb
szponzor minden évben a győri önkor-
mányzat, melyet a sajtótájékoztatón
Radnóti Ákos alpolgármester képviselt.
Elmondta, a Győrkőcre nem csak váro-

sunkból, hanem szerte az országból és
a határon túlról is ellátogatnak, ami na-
gyon fontos a városnak. „Mindent meg-
teszünk, hogy méltó körülmények kö-
zött fogadjuk a vendégsereget, számos

belvárosi utca és épület újult meg, vala-
mint elkészült a Dunakapu tér a mélyga-
rázzsal együtt, a Baross út speciális
technikával történő megtisztítása pedig
hamarosan befejeződik.

A fesztiválhoz több szervezet is csatla-
kozott, a családokat többek között a Ró-

mer Flóris Művészeti és Történeti Múze-
um és a Mobilis is várja programokkal.

A fesztivál keretében 7. alkalom-
mal rendezik meg a Győrkőcolimpiát,
melyről a 30. oldalon olvashatnak.
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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

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Velekei Lászlót nevezte ki a
Győri Balett művészeti vezető-
jének Kiss János, a társulat igaz-
gatója, az együttes hétfői évad-
záróján.

A 36. évadzáró ülésen elsőként Rózsa-
völgyi László, az oktatási, kulturális,
sport- és turisztikai bizottság elnöke
szólt a társulathoz, úgy fogalmazott,
„a tehetséget, a szorgalmat és a tu-
dást ünnepeltük minden előadásuk
után, ám a fájdalmakon, sérüléseken
keresztül érezhető, a sikert nem adják
ingyen. Megmutatták, a csúcson min-
dig van hely, de annyi soha, hogy le is
ülhessenek. Elképesztő évadon van-
nak túl, pihenjenek!”

Összesen 88 kőszínházi előadás, kö-
zel 40 ezer néző és számos rendezvé-
nyen való fellépés, például az Audi Aré-
na megnyitóján, továbbá rangos díjak –
ez volt röviden a Győri Balett 2014/15-
ös évada. Hazánk második legnagyobb
társulata széles repertoárjával; a Zorbá-
val, a Rózsaszínházzal, a Szentivánéji
álommal, a Vaskakassal, valamint a Ge-
nerációk című darabbal
nem csak Magyarország
több városában, de külföl-
di turnékon is népszerűsí-
tette városunkat. Kiss Já-
nos kiemelte, a májusban
bemutatott Ne bánts! cí-
mű előadásukkal teljesen
más dimenzióban jelenhetett meg a tár-
sulat. A darab ugyanis tabunak számító
témára irányítja a figyelmet, a családon
belüli erőszakról szól. A vasárnap véget
ért Magyar Táncfesztiválon a Győri Ba-
lett a következő évadban bemutatkozó
kétfelvonásos, Egyensúly elnevezésű
darabjának első részét is láthatta a kö-
zönség.

Az évadzárón Kiss János az eddig
művészeti asszisztensként tevékenyke-

Új mûvészeti vezetô 
a Gyôri Balett élén

dő Velekei Lászlót nevezte ki a Győri Ba-
lett művészeti vezetőjének augusztus
1-jével. A már említett Ne bánts! című
darabot is színpadra állító művész la-
punknak azt mondta, a változás min-
denki életében nagyon fontos, s e mö-
gött hatalmas kitartás és munka áll. „Al-
kotóként az elmúlt évad meghatározó
volt számomra, fontos lépcsőfok. Ezen
a vonalon fogok továbbhaladni, szeret-
ném a művészetet, a táncunkat más-
képp is bemutatni, s többet foglalkozni
különböző alternatív helyszínekkel, bi-
zonyos táncirányokkal.” Az új művészeti
vezető fontosnak tartja, hogy a már el-
kezdett Fiatalok a fiatalokért program
még nagyobb hangsúlyt kapjon, mely-
nek egyik része a mentorprogram is.
„Szeretnék olyan kapcsolatot teremteni
a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola
és a Győri Balett között, ami talán egy
életre szól.” Elárulta, a következő évad-
ban a háttérből azon fog dolgozni, hogy
még ütőképesebbé váljon a társulat. „A
legnagyobb értékeink a táncosaink, az
ő szellemiségüket, testüket kell még to-
vább fejleszteni, a művészetüket még
jobban inspirálni” – hangsúlyozta.

Az évadzáró végén Kiss János kö-
szöntötte a társulathoz tíz éve tartozó

Jekli Zoltánt és Alexey Dolbilovot, vala-
mint a 15 éve itt táncoló Kormos-Hegyi
Rékát. Az együttes örökös tagjának Var-
ga György színpadmestert választották.

„Július 20-án munkaképes állapot-
ban találkozunk a balett-teremben,
27-én pedig indulunk Izraelbe” – bú-
csúzott az együttestől Kiss János, a
társulatnak ugyanis nem tart sokáig a
nyári pihenő, a történelmi állam hat
városában lépnek fel a Zorbával.

A legnagyobb értékeink
a táncosaink 
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PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

LAVENDELWOCHEN IN PANNONHALMA – Im Rahmen der
Veranstaltungsreihe werden von 26. Juni bis 12. Juli täglich Familien,
Erwachsene mit Lust auf Kreativität, Klein und Gross im Heilpflan-
zengarten erwartet. Die Tafeln im Heilpflanzenhaus zeigen die tradi-
tionellen Klosterheilpflanzen, deren Wirkung und die klösterliche
Heilkunst. Mehr dazu gibt es auf der Seite gyorplusz.hu 

Das einzige, aus -
schliess lich elektroni -
sche Musikereignis der
Nord-Transdanubischen
Region: DUMDUM
vom 26.-27. Juni im
Mundoban. Das Festival
entstand 2009, die An-
hänger dieser Musikrich-
tung haben die Veran -
staltung nicht nur am
Leben gelassen, son-
dern sie immer mehr ge-
toppt. 

DAS GYŐRER PHILHARMONIE OR-
CHESTER spielt am 27. Juni um 18.00 Uhr
zum St.Ladislaus Feiertagskonzert in der Nagy-
boldogasszony-Basilika. 

Ein grossangelegtes HISTORI -
SCHES FESTIVAL um die Erin-
nerung an den König St.Ladislaus
heraufzubeschwören: am 27. Und
28. Juni in der Györer Innenstadt,
dem Káptalanhügel und am Arany-
part-ufer. Unser König St. Ladislaus
verbindet sich mit der in Györ be-
wahrten Herme eindeutig mit unse-
rer Stadt. Mit seinem Andenken
und Leben beginnt diese Tradition,
wir geben dem Heiligen Herrscher
die Ehre. Detailiertes Programm auf
der Webseite gyorplusz.hu 

Die VEranstaktungsrei-
he PANNONHAL-
MER JAZZ-TERAS-
SE 2015 wird am 3. Juli
um 19.30 Uhr auf der
Weinprobenterase der
Kellerei des Pannonhal-
mer Klosters fortgeführt.
Teilnahme mittels im
Vorverkauf erstandener
Eintrittskarte möglich.  

In Györ findet bereits zum siebten Mal die lan-
desweit einzigartige, sehr erfolgreiche GYŐR-
KŐCOLIMPIADE statt, zu der aus dem In-
und Ausland Mannschaften eintreffen. An
mehreren Orten der Stadt messen sich von 2.-
5. Juli die Kinder in mehreren Sportdisziplinen:
Aranypart Ufer I., Kálóczy térer Tennisplätze,
Magyar Vilmos Schwimmbad, Barátság Sport-
park, Universitätssporthalle.

„Zum bereits achten Mal in
diesem Jahr rufen wir zu-
sammen alle Gyuris, Zsó-
fis, Petis, Zsuzsis des Lan-
des..., also alle KINDER
ZUM FESTIVAL in der
Stadt der vier Flüsse”.
1000 Veranstaltungen für
Klein und Gross an 10
Schauplätzen für ein
glückliches Wochenende!
Festivaleröffnung am 3.
Juli um 19 Uhr auf dem
Dunakapu-Platz, wo der
Bürgermeister Borkai
Zsolt neben Konzerten
den Schlüssel der Stadt
den Kindern übergeben
wird. Bereits am ersten
Tag gibt es für die Kinder
Tütispiel und Spässe!
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

LEVENDULAHETEK PANNONHALMÁN –
A rendezvénysorozat keretében június 26. és jú-
lius 12. között naponta várják kézműves foglal-
kozásokkal a családokat, kreatív kedvű felnőt-
teket, kicsiket és nagyokat a Gyógynövénykert-
ben. A Gyógynövényházban tablók mutatják be
a hagyományos kolostori gyógynövényeket,
ezek hatásait és a kolostori gyógyászatot. Rész-
letek: gyorplusz.hu oldalon.

J A Z Z - T E R A S Z -
KONCERTEK sorozat
keretében a Viktória
Jazz Club zenekarának
előadását hallhatja a
közönség július 3-án
19 órakor, a Hotel Kon-
ferenciában.

SZENTIVÁN-ÉJI VARÁZSLATOK cím-
mel június 26–27-én fesztivált szervez a Mol-
nár Vid Bertalan Közösségi Ház. Változatos
programok várják a kicsiket, nagyokat. Töb-
bek között a Vasúttörténet Park kicsi vonata,
ugrálóvárak, medencés csónakozás. A szín-
padon: Vastag Csaba, Tóth Vera, Wolf Kati,
Balázs Fecó, Gáspár Laci. Belépődíjas ren-
dezvény, 3 év alattiaknak ingyenes.

FOLYTATÓDIK A PANNONHALMI JAZZ-TERASZ, 2015
című rendezvénysorozat július 3-án 19.30 órakor a Pannon-
halmi Apátsági Pincészet Kóstolóteraszán. Az est vendége: a
NewB®and. Tagok: Husnullina Regina – ének, Nagy János –
zongora, Frankie Látó – hegedű, Nagy Ábel – gitár, Kéri Samu
– basszusgitár, Joubert Flóra – dobok. A részvétel előzetes
jegyvásárlással lehetséges.

Az észak-dunántúli régió egyetlen, kizáró-
lag elektronikus zenei rendezvénye, a
DUMDUM várja az érdeklődőket június
26–27-én a Mundóban. A fesztivál 2009-
ben jelentkezett először, a stílus hívei pedig
nemcsak életben tartották a rendezvényt,
hanem csúcsra is járatják azt.

VIVA ITALIA! Népszerű olasz áriákat és or-
gonaműveket hallhatnak, ha ellátogatnak jú-
lius 5-én 18 órakor a Szentlélek-templomba
Ruppert István és Szabó Magdolna, a Szé-
chenyi-egyetem művésztanárainak előadá-
sában. Az előadás válogatás az elmúlt 500
év legnépszerűbb itáliai zeneműveiből.

A GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR Szent László-napi
ünnepi hangversenyére várják az érdeklődőket június 27-én 18
órakor a Nagyboldogasszony-székesegyházban (bazilika). A lo-
vagkirály emlékére rendezett hangversenyen hallhatja a közön-
ség: Mozart, Vanhal, Donizetti és Csajkovszkij egyházzenei mű-
veit. Az est folyamán vezényel: Rácz Márton. Közreműködik:
Bodrogi Éva szoprán és Pétery Dóra orgonaművész.

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!

HAJCI-HŐ-SÉG JÁTSZÓHÁZ várja a kicsi-
ket július 1-jén 10–12 óra között, a Gyermekek
Házában. A téma: malomjáték, vicces állatok
készítése papírból. SAS és KOS, családi társas-
játékozó: fejlesztő, logikai, egyéni és társasjáté-
kok, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

„Tündérjárta mesetájon” címmel ingyenes
gyermekprogram várja a barkácsolni szerető
kicsiket július 1-jén 10–12 óra között a gyer-
mekkönyvtárban. A játékos délelőttön tündér-
pálcát készíthetnek az érdeklődők.
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JÚNIUS 27., SZOMBAT
DUNA TV
04:25 Határtalanul magyar 04:50
Szellem a palackból 05:20 Akadály-
talanul 05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Mesélő cégtáblák 06:25 Peca-
túra 07:00 Híradó 07:25 Hogy volt!?
08:20 Herman Ottó, az utolsó ma-
gyar polihisztor 09:20 Kivert kutya 
11:00 Építészkorzó 11:30 Csodabo-
gár 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:45 WTCC-túraautó magazin
13:10 Don Camillo és a tiszteletre-
méltó Peppone  14:50 Szerelmes
földrajz 15:30 Térkép 16:00 Balatoni
Nyár 18:00 Híradó 18:35 Szerencse-
Szombat 19:35 Hamis a baba 
21:00 Kínai negyed  23:10 Labda-
rúgás 23:20 Mephisto  01:40 A
légy  01:45 Hamis a baba  03:05
Pecatúra  03:30 Csodabogár

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:05 A nagy svindli  04:45 A nagy
svindli  05:25 Gossip girl – A plety-
kafészek  06:10 Top Shop 06:45
Kölyökklub 10:00 Ízes élet  10:20
Teleshop 11:10 Kalandor 11:35 Street
Kitchen 12:05 Egy rém modern csa-
lád  12:35 Egy rém modern család
 13:00 Nevelésből elégséges 
13:30 Nevelésből elégséges  13:55
A harc törvénye  15:00 A harc törvé-
nye  16:00 Kutyafuttában  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz
 19:10 Harry Potter és a félvér her-
ceg  22:05 Féktelen harag  00:05
A szerencse foglyai  02:20 Titkok
otthona  03:00 Furcsa páros 

04:15 Balfékek  04:35 Balfékek 
04:55 Aktív  05:15 Babavilág 
05:35 Super Car  06:00 Látlelet a
Földről 06:25 Tv2 matiné 08:55 Ast-
ro-Világ 10:05 Babavilág  10:35
Balfékek  11:00 Kandász Travel –
Nyár  12:05 Propaganda  13:05
Knight Rider  14:05 Kuzey Güney –
Tűz és víz  15:05 Kuzey Güney – Tűz
és víz  16:05 Lányok pórázon 
18:00 Tények 19:00 Zorro álarca 
21:50 Üvegtigris 2.  00:10 Nem tűn-
tem el – Richter Gedeon története 
01:30 Sportos 01:40 Gorillák a köd-
ben  03:50 A férjem védelmében 

05:15 Igazgyöngy  06:00 TV-Shop
06:35 Trendközelben 07:05 Peren kí-
vül  07:50 Candleford-i kisasszo-
nyok  08:55 Candleford-i kisasszo-
nyok  10:05 Beethoven 4. 12:05
Monk – Flúgos nyomozó  13:05
Doktor House  14:05 Szívek szállo-
dája  15:05 Szívek szállodája 
16:00 CSI: A helyszínelők  16:55
Mondhatsz akármit 19:05 Vicky Cris-
tina Barcelona  21:00 Bridget
Jones: Mindjárt megőrülök!  23:15
16 utca 01:25 Jackie nővér  02:05
Jackie nővér  02:35 Férjek gyöngye
03:00 Férjek gyöngye 03:25 Férjek
gyöngye  03:50 Férjek gyöngye 

08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Gázfröccs (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Gázfröccs (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Gázfröccs (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Civil kurázsi 18:30 Győri7
19:00 Jövőkép (ism.) 19:25 Konkrét
(ism.) 19:40 Hello Győr! (ism.) 20:10
Épí-tech (ism.) 20:40 Zooo+ (ism.)
21:00 Konkrét (ism.) 21:15 Széche-
nyi Híradó (ism.) 21:40 Gázfröccs
(ism.) 22:10 Vény nélkül  (ism.)
22:35 Győri7 (ism.) 23:20 Hello Győr!
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 28., VASÁRNAP
DUNA TV
04:00 Hogy volt!? 04:55 Táncvarázs
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Ro-
me Reports 06:20 „Így szól az Úr!”
06:30 Útmutató 07:00 Híradó 07:20
Hogy volt!? 08:15 Ízőrzők 09:00 Isten
kezében 09:25 Engedjétek hozzám
09:35 Katolikus krónika 10:05 Új
nemzedék  10:30 Evangélikus ma-
gazin 11:00 A szeretet erejével 11:30
Önkéntesek 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Telesport 13:15 Emmy 
14:30 Falak  16:00 Balatoni Nyár
18:00 Híradó 18:25 Időjárás-jelentés
18:35 Rámenős páros  19:25 Pá-
rosban a városban  21:00 Az idők
végezetéig  22:35 Labdarúgás
22:45 WTCC 2015, Túraautó-világ-
bajnokság 00:20 DTM Német Futam
01:40 Kínai negyed 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Több mint sport  06:00 Fó-
kusz Plusz  06:20 Top Shop 06:50
Kölyökklub 09:30 EgészségKalauz 
10:00 Teleshop 10:50 A Muzsika TV
bemutatja!  11:20 4ütem  11:55
Hazug csajok társasága  12:55
Harry Potter és a félvér herceg 
15:55 Mr. Milliárd  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Cobra 11  19:50 Ő a
megoldás  21:45 A fülke  23:20
Hogyan kell egymilliót lopni?  01:50
Portré  02:20 Furcsa páros  03:10
Furcsa páros 

05:15 13-as raktár  06:00 Teleki Sá-
muel útján 06:25 Tv2 matiné 08:40
Nagy Vagy, Kecskemét! 09:10 Több
mint TestŐr  09:40 Astro-Világ
10:50 ÁllatoZOO  11:20 Apaütők 
11:45 Apaütők  12:10 Stahl kony-
hája  12:40 Knight Rider  13:40
Walker, a Texas-i kopó  14:40 Wal-
ker, a Texas-i kopó  15:45 Pincér-
lány – Édesen is csípős  18:00 Té-
nyek 19:00 Gru  21:00 Földre szállt
boszorkány  23:10 Incella kenyérért
megy  23:35 Pálosok nyomában 
00:35 Sportos 00:45 Hét év Tibet-
ben  03:05 Psych – Dilis detektívek
 03:45 Haláli zsaruk 

05:15 Igazgyöngy  06:00 TV-Shop
06:30 Szívek szállodája  07:20 Szí-
vek szállodája  08:15 Férjek gyön-
gye  08:40 Férjek gyöngye  09:10
Férjek gyöngye  09:40 Férjek gyön-
gye  10:10 Trendközelben 10:40
Sztár Gokart 11:40 Az utolsó zsaru 
12:40 Gyilkos számok  13:40 CSI:
A helyszínelők  14:35 Telhetetlen
nőfaló  16:50 Bridget Jones: Mind-
járt megőrülök!  19:05 CSI: New
York-i helyszínelők  20:00 CSI: New
York-i helyszínelők  21:00 Telhetet-
len nőfaló  23:10 CSI: New York-i
helyszínelők  00:10 CSI: New York-i
helyszínelők  01:10 Park sugárút
666  02:00 Park sugárút 666 
02:50 Férjek gyöngye  03:15 Férjek
gyöngye  03:40 Férjek gyöngye 

07:00 Győri7 (ism.) 07:45 Konkrét
(ism.) 08:00 Civil kurázsi (ism.) 08:25
Széchenyi Híradó (ism.) 08:45 Konk-
rét (ism.) 09:00 Vény nélkül  (ism.)
09:30 Épí-tech (ism.) 10:00 Konkrét
(ism.) 10:15 Zooo+ (ism.) 11:00 Kép -
újság 18:00 Konkrét (ism.) 18:15 Jö-
vőkép (ism.) 19:00 Győri7 (ism.)
19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 20:45 Konkrét (ism.)
21:00 Hivatal 21:55 Hello Győr! (ism.)
22:30 Széchenyi Híradó (ism.) 22:50
Győri7 (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 29., 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
08:40 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 15:15 Lola  16:00 Balato-
ni Nyár 18:00 Híradó 18:25 Időjárás-
jelentés 18:35 Don Matteo  19:40
A hegyi doktor – Újra rendel  20:30
Kékfény  21:25 J.A.G. – Becsület-
beli ügyek  22:15 Tetthely  23:45
Vadnyugati igazság  01:35 Him-
nusz 01:40 Az idők végezetéig 
03:15 A nap vendége 03:25 Pannon
expressz  03:55 Határtalanul ma-
gyar 

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 Castle  16:50 A szerelem fog-
lyai  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz  19:25 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:45 Barátok közt  21:20
Dr. Csont  22:20 Dr. Csont  23:20
RTL Klub Híradó 23:55 Gyilkos elmék
 00:55 Chuck  01:40 Reflektor 
01:50 Furcsa páros  02:35 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 Irigy Hónaljmirigy Show 
21:20 Hal a tortán a javából  22:30
Cápa 2.  01:00 Tények Este 01:45
Sportos 01:55 Ezo.TV 03:00 Aktív 
03:20 Elit egység 

07:45 Monk – Flúgos nyomozó 
08:35 Monk – Flúgos nyomozó 
09:30 Szívek szállodája  10:25 Ket-
tős ügynök  11:20 A célszemély 
12:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:10 Gyilkos számok 
14:10 CSI: A helyszínelők  15:10
CSI: A helyszínelők  16:05 NCIS 
17:05 NCIS  18:05 Jóbarátok 
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 CSI: A helyszí-
nelők  22:00 CSI: A helyszínelők 
23:00 Halálos iramban  01:20 Gyil-
kos számok  02:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  02:55 Gyilkos
körzet  03:50 A célszemély 

08:00 Konkrét (ism.) 08:15 Hello
Győr! (ism.) 08:45 Konkrét (ism.)
09:05 Jövőkép (ism.) 09:35 Konkrét
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 Konkrét
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Kamarai Magazin 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Kamarai Magazin (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Kamarai Magazin (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Kamarai Magazin (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 30., 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  09:40 A szenvedélyek lángjai 
10:25 A hegyi doktor – Újra rendel 
11:15 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 18:25 Időjárás-jelentés 18:35
Don Matteo  20:00 Labdarúgás
22:30 Tibor vagyok, de hódítani aka-
rok  23:55 Petrovics Emil: V. Kantá-
ta 00:10 Belépési nyilatkozat  01:05
Himnusz 01:10 Tetthely  02:40 Ma-
gyar elsők 03:00 Szerelmes földrajz
03:30 Pannon expressz 

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 Castle  16:50 A szerelem fog-
lyai  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz  19:25 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:45 Barátok közt  21:20
Szakítópróba  23:15 RTL Klub Hír-
adó 23:50 Tökéletes célpont  00:50
Nevelésből elégséges  01:20 Ref-
lektor  01:30 EgészségKalauz 
02:00 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 02:30 Teresa 
03:15 Gálvölgyi-show 

04:05 Franklin és Bash  04:45 Aktív
 05:05 Csapdába csalva  05:35
Psych – Dilis detektívek  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:45 TeleShop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 NCIS 
13:55 Magánnyomozók  14:55 Va-
lentina titka  15:55 Emlékezz, Reina
 16:55 Fiorella  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15 Irigy
Hónaljmirigy Show  21:20 Hal a tor-
tán a javából  22:30 Hawaii Five-0
 23:35 Last Resort – A belső ellen-
ség  00:35 Tények Este 01:20 Aktív
 01:40 Sportos 01:55 Ezo.TV 03:00
Hivatal 

07:45 Monk – Flúgos nyomozó 
08:35 Monk – Flúgos nyomozó 
09:30 Szívek szállodája  10:25 Ket-
tős ügynök  11:20 A célszemély 
12:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:10 Gyilkos számok 
14:10 CSI: A helyszínelők  15:10
CSI: A helyszínelők  16:05 NCIS 
17:05 NCIS  18:05 Jóbarátok 
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 Halálos iram-
ban  23:20 CSI: A helyszínelők 
00:20 CSI: A helyszínelők  01:20
Gyilkos számok  02:10 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék  02:55
Gyilkos körzet  03:45 A célsze-
mély 

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

GYŐR+ TV



AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

2015. június 26.  / + / 17

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.

• 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

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

www.zsireltavolitasgyor.hu

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

KEZELÉSEK MÁR 3 700 FT/ALKALOM ÁRTÓL

JÚLIUS 1., SZERDA
DUNA TV
04:55 Szellem a palackból 05:20
Akadálytalanul 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:00 Hrvatska kronika 06:30
Ecranul nostru 07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:25 Az élet sava-
borsa  08:15 Jamie 30 perces kajái
08:45 Don Matteo  10:05 A szenve-
délyek lángjai  10:50 Magyar elsők
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  19:35 Szeretettel
Hollywoodból  20:10 Labdarúgás
22:35 Szabadság tér '89 23:15
Aranyfeszt 00:10 Labdarúgás 00:20
Montecarlo!  01:45 Himnusz 01:50
Botcsinálta ügynök  03:15 Magyar
elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 Castle  16:50 A szerelem fog-
lyai  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz 19:25 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:45 Barátok közt  21:20
Szulejmán  22:25 RTL Klub Híradó
22:50 Döglött akták  00:00 A Grace
klinika  01:00 Reflektor  01:15
Furnitur  02:45 Teresa  03:30 Gál-
völgyi-show 

04:00 Csicska  04:25 Zsaruvér 
05:05 Csapdába csalva  05:35
Psych – Dilis detektívek  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:45 TeleShop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 NCIS 
13:55 Magánnyomozók  14:55 Va-
lentina titka  15:55 Emlékezz, Reina
 16:55 Fiorella  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15 Irigy
Hónaljmirigy Show  21:20 Hal a tor-
tán a javából  22:30 Sherlock és
Watson  23:35 Lángoló Chicago 
00:40 Tények Este 01:25 Aktív 
01:45 Sportos 01:55 Ezo.TV 03:00
Hazugságok gyűrűjében  03:45 Ha-
zugságok gyűrűjében 

07:15 Will és Grace  07:40 Will és
Grace  08:05 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:55 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:45 Szívek szállodája  10:35
Kettős ügynök  11:30 A célszemély
 12:25 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:20 Gyilkos számok 
14:20 CSI: A helyszínelők  15:15
CSI: A helyszínelők  16:10 NCIS 
17:15 NCIS  18:05 Jóbarátok 
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 Bobby Z
élete és halála  23:05 Külvárosi
kommandó  00:55 Gyilkos szá-
mok  01:45 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  02:30 Gyilkos kör-
zet  03:20 A célszemély 

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 Üzleti negyed 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Üzleti negyed (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Üzleti negyed (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Üzleti negyed (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 3., PÉNTEK
DUNA TV
06:00 Életkerék 06:25 Öt kontinens
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Az élet sava-borsa  08:05 Jamie 30
perces kajái 08:35 Don Matteo 
09:35 A szenvedélyek lángjai 
10:25 Karim Aga Khan és életműve
 11:10 Az élet sava-borsa  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Jamie 30 per-
ces kajái 13:15 Kívánságkosár 15:15
Charly, majom a családban  16:00
Balatoni Nyár 18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Don Matteo
 20:05 A hegyi doktor – Újra rendel
 20:50 Brown atya  21:40 Colum-
bo: Columbo a panoptikumban 
23:20 Forma-1 01:05 Kamion EB
összefoglalók 01:35 Menetrendsze-
rinti gyilkosságok  03:10 Himnusz
03:15 A zsaru szava 

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 Castle  16:50 A szerelem fog-
lyai  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz  19:25 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:45 Barátok közt  21:20
Pluto Nash – Hold volt, hol nem volt...
 23:10 RTL Klub Híradó 23:45 A fő-
nök  00:50 Reflektor  01:05 Street
Kitchen  01:40 Kalandor 01:55
4ütem  02:25 Teresa  03:15 Tere-
sa 

04:40 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:35 Psych – Dilis detektívek 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:55
Sherlock és Watson  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 Irigy Hónaljmirigy
Show  21:20 Hal a tortán a javából
 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
 03:40 A törvény embere 

06:55 Will és Grace  07:15 Will és
Grace  07:40 Will és Grace  08:05
Monk – Flúgos nyomozó  08:55
Monk – Flúgos nyomozó  09:45 Szí-
vek szállodája  10:35 Kettős ügynök
 11:30 A célszemély  12:25 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
13:20 Gyilkos számok  14:20 CSI:
A helyszínelők  15:15 CSI: A helyszí-
nelők  16:10 NCIS  17:10 NCIS 
18:05 Jóbarátok  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 A holló  23:10 Terrorcsapda
 00:55 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  01:45 Park sugárút 666 
02:30 Park sugárút 666  03:20 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 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

JÚLIUS 2., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Slovenski Utrinki 06:30 Alpok-
Duna-Adria 07:00 Híradó 07:15 Idő-
járás-jelentés 07:20 Az élet sava-bor-
sa  08:10 Jamie 30 perces kajái
08:35 Don Matteo  09:40 A szenve-
délyek lángjai  10:25 Kumbh Mela
– Fürdés a halhatatlanságban 
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 17:45 Sze-
rencse Híradó  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Don Matteo
 19:45 Labdarúgás 22:35 A zsaru
szava  00:15 kult.hu 00:40 Labda-
rúgás 00:50 A rejtélyes XX. század 
01:20 DROSZT – Budapest – Éjszaka
– Taxi  02:25 Himnusz 02:30 Elve-
szett személyek körzete 

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 Castle  16:50 A szerelem fog-
lyai  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz  19:25 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:45 Barátok közt  21:20
CSI: A helyszínelők  22:25 RTL Klub
Híradó 22:50 Gyilkos elmék  23:50
Eastwood faktor  01:40 Reflektor 
01:50 Teresa  02:40 Teresa 
03:25 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 Irigy Hónaljmirigy Show 
21:20 Hal a tortán a javából  22:30
Doktor Rush  23:35 Belső ellenfél 
00:40 Tények Este 01:25 Aktív 
01:45 Sportos 01:55 Ezo.TV 02:55
Baseball álmok 

07:40 Will és Grace  08:05 Monk –
Flúgos nyomozó  08:55 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:45 Szívek szállo-
dája  10:35 Kettős ügynök  11:30
A célszemély  12:25 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:20 Gyilkos
számok  14:20 CSI: A helyszínelők
 15:15 CSI: A helyszínelők  16:10
NCIS  17:10 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 Terrorcsapda
 22:50 Bobby Z élete és halála 
00:50 Gyilkos számok  01:40 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
02:25 Gyilkos körzet  03:25 A cél-
személy 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Üzleti negyed (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Üzleti negyed (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Üzleti negyed (ism.) 10:00 Képújság
18:45 TV torna 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Vény nélkül 
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Vény nélkül  (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV
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kép és szöveg: nagy viktor
viktornagy.net

A Porsche Győr Audi márkakép-
viselet adott otthont az új Audi
Q7 rendhagyó bemutatójának.
Segal Viktor séf kulináris fron-
ton, míg az új mércét állító Q7-es
családi crossover a luxusautók
terepén mutatta meg, mit tud.

Az „Audi Q7 Brunch” rendezvénysoro-
zat keretében a meghívott vendégek
először találkozhattak szemtől szem-
ben a nagy sikerű, közel 10 éves múlt-
ra visszatekintő, nagyméretű SUV új
generációjával. A megújult, letisztult
formavilág mellett a változatlan – vagy
alig kisebb – külső méretek ellenére
tágasabb prémium autó láthatóan
meggyőzte az érdeklődőket.

Kiss Sándor Audi márkavezető el-
mondta, hogy a külcsíny mellett a bel-
becs is teljesen megújult. Talán a leg-
nagyobb kihívást az összkerekes autó
méretei ellenére elért tömegcsökken-
tés jelentette. A több, mint 40%-ban
használt alumíniumnak köszönhetően,
a háromliteres TDI tömegét 325 (!) kg-
mal sikerült lefaragni, így 1,99 tonnára

fogyott az Audi Q7. Emellett a legkor-
szerűbb és összetettebb vezetést tá-
mogató, valamint ütközéselkerülést se-
gítő rendszerek kerültek a kocsiba. Ki-
emelendő ezek közül az előrelátó haté-
konysági asszisztens, ami a navigációs
rendszer adataiból kalkulálja az opti-
mális vezetési stílust, és javaslatokat
tesz a lassításra – függően a terepvi-
szonyoktól, korlátozásoktól. A radaros

tempomat már a teljes (0-250 km/h)
sebességtartományban működik, a
kanyarasszisztens az A oszlop holtteré-
től véd, illetve a kilépésfigyelmeztető je-
lez, ha ajtónyitáskor kerékpáros vagy

autó közeledik mö-
göttünk.

A motorok is fej-
lődtek. A háromlite-
res TDI dízel 218 és
272 lóerővel, illetve
500 és 600 Nm nyo-
matékkal, a benzi-
nes TFSI pedig 333

lóerővel és 450 Nm nyomatékkal érke-
zik. Jön a csúcs dízel SQ7 négyliteres
V8-assal és a TDI e-tron hibrid is a ké-
sőbbiek folyamán. Érdekes extra még
a négykerék-kormányzás, mely kis se-

GÁZFRÖCCS  ÚJ AUTÓ

Bemutatkozott az új Q7

bességnél csökkenti a fordulókört, na-
gyobb sebességnél pedig növeli a ka-
nyarstabilitást.

Mindez, a technikai csomag olyan
tálalásban kerül elénk, ami minden ed-
diginél magasabb szintre emeli a lu-
xust. A testre szabható teljes TFT mo-
nitor a sofőr előtt, az igazi fabetétek, a
négyzónás klímaberendezés vagy a
harmadik üléssor, mely a csomagtér-
padlóból hajtható ki gombnyomásra,
mind a sofőrt és az utasokat szolgálják
– eddig ismeretlen komfortfokozatra
emelve az utazás élményét.

www.vidrauszoiskola.hu

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

Úszás, erő, edzettség, egészség!

Utolsó nyári úszásoktatás 
a Vidra Úszóiskolában! ELSÔ

alkalommal
mindenki a 

vendégünk!Intenzív tanfolyamok indulnak minden
korosztálynak július 6-án és július 20-án.
Délelőtt a győri Sátoros Uszodában 9–10-ig hétfőtől péntekig.
Sátoros Uszoda és Magyar Vilmos Uszoda: 16–17-ig hétfőtől péntekig.
Móra Uszoda: 17–18-ig hétfőtől péntekig

Jelentkezés, beiratkozás: hétfőn, szerdán és pénteken,
16–18 óra között a Győri Sátoros Fedett Uszodában.

A nyár végén már úszni fognak!



2015. június 26.  / + / 19

MAGAZIN GÁZFRÖCCS

szerző: nagy roland
fotó: gy. p.

Tesztvezetés, hírességek a volán mö-
gött, veterán gépek, versenyautók és
rengeteg más érdekesség. Ezzel várja
a nézőket a Győr Plusz Televízió új mű-
sora, a minden hónap utolsó péntekén
adásba kerülő Gázfröccs. A szerkesz-
tők nem szakértő szemmel, inkább
hétköznapi autókedvelőkként járják
körbe a témákat. Valahogy úgy, mint
azok, akik szeretnek bort kóstolni, de
keveset tudnak tanninokról, savakról,
és citrusos jegyekről, egyszerűen csak
azt érzik, hogy ízlik vagy sem.

Az első adásban a stáb tagjai fogták a
kamerákat, a mikrofonokat és meg sem
álltak a Fertő tó partjáig, pontosabban Ill-
mitz-ig. Innen startolt ugyanis a három-
napos Pannonia Carnuntum Historic
Rallye. Ausztria egyik legnagyobb vete-
rán autó felvonulásán csaknem kétszáz
csodálatos kocsi indult, hogy útba ejtse
többek között Mosonmagyaróvárt és

Győrt is. Az ingolstadti Audi-múzeumból
három autó is rajthoz állt, ezeket mind-
egyik napon más-más pilóta vezette.

A legnagyobb meglepetés a rajt előtt
egy órával érte a műsor készítőit, ugyan-
is megkapták az 1-es rajtszámú autót,
egy a hatvanas években gyártott Union
DKW 1000 SP Roadster-t, azzal a fel-
adattal, hogy felvezető autóként tegyék
meg az első nap 130 km-es szakaszát.
Könnyítésként a kezükbe nyomtak egy
számukra ismeretlen jelekkel telerajzolt
itinert. A nem mindennapi kalandban
volt még maximális teljesítményen mű-

Gázfröccs a Gyôr+
Televízióban is

Testfahren, Berühmtheiten hinter
dem Lenkrad, Oldtimer-maschinen,
Rennwagen, und jede Menge Interes-
santes. Das erwartet die Zuschauer
im neuen Programm von Fernsehen
Győr Plusz, das jeden letzten Freitag
im Monat unter a „Gázfröccs” aus-
gestrahlt wird. Die Redakteure bet-
rachten es nicht mit den Augen des
Experten, sondern sie klappern lieber
die Themen der alltäglichen Autolieb-
haber ab. So ungefähr als ob jemand
Wein verkosten möchte, aber nur we-
nig über Tannine, Säuren, und Zitrus-
Merkmale weiß, man fühlt einfach,
dass es schmeckt oder auch nicht.

In der ersten Sendung haben sich
die Mitglieder des Stabes einfach die
Kameras, Mikrofone geschnappt und
blieben bis zum Ufer des Neusiedler
Sees, genauer gesagt bis nach Illmitz,
gar nicht mehr stehen. Von hier star-
tet nämlich die dreitätige Pannonia
Carnuntum Historic Rallye. Sie ist ei-
ne der größten Auffahrten von Oldti-
mern Österreichs, wo fast zweihun-
dert wunderschöne Wagen antreten,
die auf ihrem Weg unter anderem Mo-
sonmagyaróvár und Győr erreichen.
Aus dem Audi-Museum in Ingolstadt
gehen auch drei Wagen an den Start,
wobei sie jeden Tag von einem ande-
ren Piloten gefahren werden.

Die größte Überraschung ereilte die
Programmgestalter eine Stunde vor
dem Start, sie bekamen nämlich das
Auto mit der Startnummer 1, einen in
den sechziger Jahren hergestellten
Union DKW 1000 SP Roadster, mit der
Aufgabe, als aufführendes Fahrzeug
die erste Etappe von 130 km zu über-
nehmen. Als Erleichterung drückte
man ihnen ein mit unbekannten
Symbolen vollgemaltes Itinerar. Zum
nicht alltäglichen Abenteuer gehörten
in der Hitze die eingeschaltete Heizung
mit maximaler Leistung, den prasseln-
dem Regen im Kabrio zu ertragen, der
Kampf mit der Lenkradschaltung und
der festliche Empfang bei der Zielan-

ködő fűtés a hőségben, szakadó eső
egy kabrióban, küzdelem a kormányvál-
tóval és ünnepi fogadtatás a célba érke-
zéskor. A kamera közben forgott, a film
pedig elkészült.

A versenyautók sem maradnak ki a
premierből. Bemutatjuk a Széchenyi
Egyetem hallgatóiból álló Arrabona
Racing Team-et. A közel harmincfős
társaság saját tervezésű és építésű
gépével a Formula Student sorozat-
ban szerepel, ahol tavaly Oroszország-
ban versenyt is nyertek. ART01-es au-
tójuk erőforrása egy 500 köbcentis
KTM, egyhengeres motor, lánchajtás-
sal, tárcsafékkel. A pilóta egy látvá-
nyos aszfalt-show-t is előadott az au-
tóval. Az új autó nemsokára elkészül,

a csapat már ezzel indul a Formula
Student augusztusi, gönyűi futamára.

Mindig különleges élmény, amikor
egy profi autóversenyző mutat be egy ko-
csit. A győri Honda márkakereskedés
nyílt napján a WTCC egyik legjobb pilótá-
ja, Michelisz Norbert tett egy kört a legú-
jabb, 1.6-os, 160 lóerős, dízel Honda CR-
V-vel, és mondta el véleményét az autóról.
Eláruljuk, az összegzés annyi volt, hogy
ebbe a modellbe nem lehet belekötni.

A Gázfröccs adásait keressék a
Győr Plusz Televízió műsorán, és a té-
vé internetes oldalán.

Oldtimer- und Rennautos im Mittelpunkt der ersten Sendung 

kunft. Die Kamera lief ständig mit, der
Film wurde fertiggestellt.

Die Rennautos fehlen bei der Pre-
miere auch nicht. Wir stellen das Ar-
rabona Racing Team, das aus Stu-
denten der Széchenyi-Universität
besteht, vor. Die Gemeinschaft aus
ca. dreißig Personen nimmt mit
selbst entworfenen und gebauten
Fahrzeugen an der Formula Student
teil, wobei sie voriges Jahr den Wett-
bewerb in Russland gewannen. Die
Bestandteile ihres Autos ART01 sind
ein 500 Kubikzentimeter KTM Einzy-
linder-Motor, mit Kettenantrieb,

Scheibenbremse. Der Pilot vollführte
eine sehenswerte Asphalt-Show mit
dem Auto.  Das neue Auto wird bald
fertig sein, die Mannschaft wird es
schon im August beim Rennen der
Formula Student in Gönyű an den
Start schieben. 

Es ist immer ein besonderes Erleb-
nis, wenn ein Profi-Autorennfahrer ein
Auto vorstellt. Am Tag der offene Tür
des Honda-Markenhändler in Győr
drehte einer der besten WTCC-Pilo-
ten, Norbert Michelisz, im neusten
1.6-er, 160 PS starken Diesel Honda
CR-V eine Runde und sagte seine Me-
inung über das Auto. Wir verraten,
dass die Zusammenfassung darin
bestand, dass es an diesem Modell
nichts auszusetzen gibt.

Die Sendungen von „Gázfröccs”
suchen Sie im Programm von Győr
Plusz Fernsehen und auf den Internet-
seiten des Fernsehens. 

Veterán- és versenyautók az elsô adás középpontjában

A  Gázfröccs  magazint  az                                                                                                 támogatja

„Gázfröccs” auch
im Fernsehen

von Gyôr+ 
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rolása „A", ezért a rezsiköltség nagyon alacsony. Szoc.pol, hitel
felvehető a vásárláshoz! Zárt gépkocsibeálló lesz , elektromos
kapuval ellátva . A gépkocsibeálló ára 400.000 Ft. Ez lehetne
Önnek az Édes Otthon! Várható átadás: 2015. szeptember.
KULCSRAKÉSZ ÁR: 17,99 M Ft
Érd.: 06-70/866-7424. edesotthongyor@gmail.com

Győr-Révfalu egyik csendes utcájá-
ban található ez a földszinti, ameri-
kai konyhás nappali + 1 hálószobás
kis lakás nagyméretű, mintegy 8 nm
terasszal. A lakás ára a szerkezetkész
állapotra vonatkozik, de kérhető fű-

téskészen vagy akár kulcsrakészen is, az Ön igényeinek megfelelő-
en. Fűtéskész ár: 13.951.350 Ft. Kulcsrakész ár: 15.058.600 Ft. A 7
lakásos társasház átadása 2015. június végére várható.
Ár: 13,9 M Ft Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

Győr-Ménfőcsanakon eladó
ez a 75nm-es, erkélyes lakás.
Az ingatlan egy hatlakásos
társasház első emeletén ta-
lálható. Elosztását tekintve 3
szoba+nappali, ezért kiváló
lehet nagyobb családok ré-
szére is. Amit külön kiemelnék, hogy egy spejz és egy külön WC
is helyet kapott. A konyha teljesen gépesített, mosogatógép, sü-
tő és elszívó is beépítésre került. A lakás világos, fiatalos, igé-
nyes kialakítású, és azonnal költözhető!!! Az ingatlanhoz tarto-
zik egy mélygarázsban elhelyezkedő parkoló, melynek ára 1,5
millió Ft, ez csak a lakással együtt vásárolható meg, így az in-
gatlan teljes ára: 21.000.000 Ft.
Érd.: horvath.klaudia@edesotthongyor.hu
Tel.: 06-20/579-1037.

Eladó Győrújbarát kedvelt ré-
szén egy csendes zsákutcában ez
a 300 nm-es családi ház. A ház
2004-ben épült, amely két külön
bejáratú lakrészből áll. Az egyik
házrészben két szoba, fürdő, WC,

mosóhelyiség, igényesen kialakított konyha található étkezővel,
ahol közvetlen kapcsolat van a fedett terasszal. A tágas nappa-
liból télikert nyílik. A másik lakrész teljesen külön bejárattal
van kialakítva, ami 60 nm-es, és  fürdőszoba, WC, konyha, ét-
kező, 2 db 24 nm-es szoba került kialakításra. Az udvar gondo-
zott és parkosított, ahol fúrt kút és beépített öntözőrendszer is
megtalálható. A ház teljesen alkalmas több generációs családok
részére vagy üzlethelyiség, albérlet kiadására is. Hívjon és néz-
zük meg együtt!
Ár: 45 M Ft  Érd.: horvath.klaudia@edesotthongyor.hu
Tel.: 06-20/579-1037.

Győr-Pinnyéden, új kialakí-
tású utcában épül ez a 6 la-
kásos, impozáns társasház.
Földszinti,  56,29 nm, nap-
pali + 2 szoba. Ajándék:
kert és 7 nm terasz. A lakás
rendkívül jó elosztású és világos. Augusztus 31-ig a földszinti
lakásokhoz a kertet és a teraszt Ön ajándékba kapja! Várható át-
adás:  2015. december. Emelt szintű fűtéskészen, de vállaljuk a
kulcsrakész befejezést is. Hitelre is szüksége van? Ingyenesen
biztosítjuk Önnek a hitelszűrést és az ügyintézést is! A környék
dinamikusan fejlődik, pár percre van az új uszodától, a termál-
tól, az egyetemtől, illetve a Belvárostól.  Kerékpárral is könnye-
dén be lehet jutni a Belvárosba, de a buszközlekedés is jó. Most
kiváló áron foglalhatja le otthonát! Részletekért hívjon!
Ár: 16,3 M Ft Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN
Győrzámolyon, KULCS -
RAKÉSZEN eladó ez a
80 nm-es ikerház. 300
nm telek tartozik hozzá,
elosztása 3 szoba+nap-
pali. 30-as Porotherm téglából épül, 10 cm-es szigeteléssel. Az
ingatlan energetikai besorolása: A.A válaszfalak igény szerint
még változtathatóak. Igényeinek megfelelően választhatja ki a
belső burkolatokat, a fal színét. Csendes, családbarát környéken,
nyugodt körülmények között élheti mindennapjait, ha ezt az in-
gatlant választja. Várható átadás: 2016. tavasz. Szoc.pol + támo-
gatott hitel igényelhető!
ÁR: 17, 9 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr, Bartók Béla úton, a Vásárcsarnok-
hoz közel  eladó ez a 48 nm-es, felújított
lakás. Az ingatlan az első emeleten talál-
ható. Elosztása nappali+ 1 szoba. A lakás
2014-ben az (ablakok kivételével) teljes
felújításon esett át. A villanyvezetékeket,
gázvezetéket és vízvezetéket is kicserél-
ték. A szobák laminált padlóval, az elő-

szoba, konyha pedig járólappal burkolt. A környék infrastruk-
túrája kiváló. 
Ár: 13,9 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr Kisbácsán épül ez a
kiváló kivitelezésű társas-
ház, melyben erkélyes la-
kások leköthetők! Kisebb
és nagyobb méretű lakások
közül választhat! Ez az 55
nm-es lakás az első emeleten található. Elosztását tekintve nap-
pali + 2 szobás. A nappalihoz csatlakozik a 4,5 nm-es erkély.
A lakás fekvésének köszönhetően világos! A társasház 30-as
Porotherm téglából készül, 10 cm szigeteléssel. 5 légkamrás
műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. Fűtése turbó gázka-
zánnal történik. A lakások emelt szintű fűtéskészen kerülnek
átadásra. Udvari gépkocsibeállók vásárolhatók! Szoc.pol igé-
nyelhető! Ingyenes hitelszűréssel és ügyintézéssel állunk
Ügyfeleink rendelkezésére! Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Fog-
lalja le most álmai otthonát!
Ár: 14,8 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Csendes, családbarát kör-
nyéken szeretne élni? Ak-
kor ez a megfelelő ingat-
lan! Győr-Pinnyéd csen-
des utcájában, 331 nm-es

telken épül ez az ikerház, melynek közös fala nincs. A 90 nm-
es ház elosztása 3 szoba+nappali, 20 nm-es garázzsal. Minőségi
munka, kiváló kivitelezés! Az ingatlan emelt szintű fűtéskészen
kerül átadásra 2015 decemberében. Válassza ki Ön a belső bur-
kolatokat, formálja ízlésének megfelelően!  Az árban biztos meg-
egyezünk! Várom hívását! 
Ár: 22,9 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Révfaluban, a Tábor
utcában épül ez a 6 lakásos
társasház. Ez az ingatlan a te-
tőtérben helyezkedik el.
Bruttó 71 nm, nettó 53,53
nm. Elosztását tekintve nap-
pali + 2 szoba. A lakás ára
kulcsrakész, de Ön választhatja ki a befejezéshez szükséges
anyagokat! Kiváló választás lehet azoknak, akik csendes, családi
házas övezetben szeretnének élni. Az ingatlan energetikai beso-

ALBÉRLETEK
MEGFIZETHETŐ ÁRON!
Győr-Belvárosban, a Dunapart
Rezidencia 3. emeletén lévő, új
kialakítású lakás keresi első la-
kóját. Az amerikai konyhás nap-
pali mellett egy hálószoba, für-
dő, WC található a lakásban. A
lakás déli fekvésű, az ablakokon
elektromos redőny található. A
lakás bútorozatlanul, hosszú
távra kiadó! Alacsony fenntartá-
si költség! A lakás kéthavi kau-
ció és az aktuális havi bérleti díj
ellenében azonnal költözhető!
Bérleti díj: 120.000 Ft/hó + rezsi
Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

Győrszentiván csendes utcájá-
ban kiadó ez a 100 nm-es, bú-
torozott, felújított családi ház.
A házban 3 külön álló szoba
van. A  felújítási munkálatok
során az ingatlan 10 cm-es szi-
getelést kapott, a szobákban új
parketta, a konyhában és a
közlekedőben szép és igényes
járólap lett. Az ablakokon hő-
szigetelt üveg  és  redőny is ta-
lálható, a meleg vizet bojler
biztosítja. A házhoz nagyon
közel van a buszmegálló, isko-
la, óvoda és a gyógyszertár is.
Azonnal költözhető!!!
Bérleti díja:
130.000 Ft+rezsi/hó
és 2 havi kaució szükséges.
Érd.: 06-20/579-1037.
horvath.klaudia@edesotthon-
gyor.hu 

Győr-Ménfőcsanak csendes ut-
cájában kiadó ez a gyönyörűen
berendezett, 64 nm-es, 2 erkély-
lyel rendelkező lakás. A lakás
2012-ben épült társasház első
emeletén található. Elosztása
nappali+ 2 szoba. A lakás egyik
nagy előnye, hogy az erkélyek
minden szobából megközelíthe-
tők. Fekvésének köszönhetően
rendkívül világos! Fűtése padló-
fűtéssel, gázkazánnal történik.
A hálószobák redőnyösek, a
nappaliban kihúzható napellen-
ző került felszerelésre. A nappa-
li klimatizált.  Az épületen be-
lül tároló, saját udvarrész, 6 nm
saját faház, valamint két kültéri
gépkocsibeálló tartozik hozzá.
Bérleti díj: 130.000 Ft/hó+rezsi
Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthon-
gyor.hu

Garzonlakás kiadó! Győr-Rév-
falu klasszikus részén, csendes
utcában kiadó egy családi ház
alsó szintje, melyben egy 20 nm
körüli szoba, étkezős konyha,
fürdőszoba található. Az étke-
zős konyhából kijuthatunk a
kertbe. A lakás bútorozatlan, ki-
véve az étkezőt és a konyhát.
A bérleti díj 80.000 Ft + 35.000
Ft rezsi/hó. A tulajdonos kéthavi

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

kauciót és az egyhavi bérleti dí-
jat, valamint az egyhavi rezsit
kéri a beköltözéshez.
Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

ELADÓ INGATLANOK
Nádorvárosban eladó ez a 62
nm-es II. emeleti téglalakás. A
társasház 2001-ben épült, na-
gyon jó állapotban van. Az in-
gatlan előnyei között említhető
nagyon kedvező D-i fekvése. El-
osztása 2 félszoba és egy tágas
nappali étkezővel. A nappaliból
egy 5 nm-es erkélyre léphetünk,
mely a hátsó csendes, zöldöve-
zeti udvarra néz. A konyha je-
lenleg nyitott az étkező fele, de
akár zárttá is tehető. A fürdőben
zuhanyzó és kád is van. Min-
den ablakon van redőny és söté-
títő. Fűtése turbó gázkazánnal
történik. A leghidegebb hóna-
pokban is kedvező a rezsiköltsé-
ge, közös költsége 5500 Ft. Az
ingatlanhoz tartozik egy saját 5
nm-es tároló, illetve zárt udvar-
ban gépkocsibeálló. Alkuképes!
Ár: 26,5 M Ft.
Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthon-
gyor.hu

BEFEKTETŐK, FIGYELEM!
Győrben, a Tihanyi Árpád úton
eladó ez az 53 nm-es lakás! A má-
sodik emeleti lakás elosztása 2
szoba+hall. A lakást 2010-ben fel-
újították. A fürdőszobába zuhany-
kabin került beépítésre.  A rezsije
rendkívül alacsony, hiszen a tár-
sasház szigetelése, és a fűtéskor-
szerűsítés is megtörtént. A fényké-
pek önmagukért beszélnek! Be-
fektetők figyelmébe is ajánlanám,
hiszen megbízható albérlő hosszú
távon maradna a lakásban. Hív-
jon MOST! Az ár alkuképes!
Ár: 14 M Ft.
Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthon-
gyor.hu

Győr-Marcalváros II-n a Riesz
Frigyes utcában eladó ez a gyö-
nyörűen kialakított, klímás,
francia erkélyes garzonlakás! A
33 nm-es lakás a harmadik eme-
leten található. Elosztása 1 szo-
ba, konyha-étkező+fürdőszoba.
A szoba parkettás, a konyha-ét-
kező pedig járólappal burkolt.
A lakás rezsiköltsége rendkívül
alacsony. Fűtését házközponti
kazán biztosítja. Műanyag abla-
kok, valamint redőny került be-
építésre. Egészségügyi festést
követően azonnal költözhető!
Jelenleg megbízható albérlő lak-
ja, lehetőség esetén tovább bé-
relné a lakást, így befektetési
célra is kiváló! Hívjon MOST!
Ár: 12,950 M Ft.
Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthon-
gyor.hu
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GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt.  Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság,
Kivitelezési Üzletága felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

LAKATOS
Feltétel: • B kategóriás jogosítvány • szakmunkás végzettség
• tűzvédelmi szakvizsga. Előnyt jelent: • szakmai gyakorlat.
Jelentkezési határidő: 2015. július 20.

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

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 borítékra 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

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság,
Kivitelezési Üzletága felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

KISGÉPKEZELÓ́
Feltétel: • B kategóriás jogosítvány. Előnyt jelent: • kertészeti vagy mező-
gazdasági területen szerzett gyakorlat • motorfűrészkezelői jogosítvány.
Jelentkezési határidő: 2015. július 20.

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

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága felvételt
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

GÉPJÁRMUVEZETÓ́´́
Feltétel: • C kategóriás jogosítvány • legalább 3 év tehergépjármű-vezetői
tapasztalat • GKI kártya. Előnyt jelent: • E kategóriás jogosítvány • darukezelői
képesítés • veszélyes áru szállítását igazoló képesítés.
Jelentkezési határidő: 2015. július. 31.

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

A kezelt ingatlanok megnöve-
kedett száma egyben új piaci
helyzetet teremt, melyhez
igyekszik alkalmazkodni a
Győr-Szol Zrt. A nagymérté-
kű bővülés mellett is fontos
cél a hatékonyság megtartá-
sa és a feladatok változatlan minőségben történő
ellátása. Ezért a cég társasházkezelő üzletága át-
alakítja a jelenlegi társasházkezelés folyamatait. 

A társasházak kezelésével megbízott kollégá-
inkat egy városrészbe orientáljuk – ismertette
Tóthné Szalay Éva a módosítás lényegét. – Ez azt
jelenti, hogy egy társasházkezelőnek túlnyomó-
részt csak egy kijelölt városrészben lesznek a ke-
zelendő házai, így több időt tud a területen eltölte-
ni, hatékonyabban tud a lakók ügyeivel foglalkozni
és a problémamegoldás ideje is lerövidül. Az érin-
tett társasházakban a személyi változásokat a
Győr-Szol Zrt. a nyár folyamán valósítja meg.
Az új társasházkezelő személyéről, elérhetősége-
iről minden érintett lakót írásban tájékoztatunk,
ugyanezeket az információkat természetesen a
társasházak faliújságaira, információs pontjaira is
kifüggesztjük – emelte ki az üzletágvezető. 

Fontos megjegyezni, hogy a társasházkezelő
személyének cseréje miatt a közös képviseletben
változás nem történik. Az átalakítás mellett a kö-
zös képviselet a megszokott módon működik.

Társasházkezelés felsôfokon 
A Győr-Szol Zrt. a város egyik
legnagyobb ingatlanüzemeltető-
je. A társaság jogelődei révén év-
tizedek óta jelen van a társasház-
kezelés piacán. 

A részvénytársaságunk által
kezelt társasházak számára min-
denkor szakszerű információkat
kínálunk különböző takarékossá-
gi megoldásokra mind pénzügyi,
mind műszaki kérdésekben, be-
leértve a pályázati lehetőséget. A
könyvelési feladatokat magasan
képzett könyvelőcsapatunk vég-
zi, országosan elfogadott számí-
tógépes könyvelőprogram alkal-
mazásával. A társasház anyagi
biztonságát a zárt rendszerű
pénzkezelés biztosítja – tájékoz-
tatta lapunkat Tóthné Szalay Éva,
a Győr-Szol Zrt. társasházkezelő
üzletágvezetője.

Az eredményes gazdálkodás
egyéb pozitív hatásairól is beszá-
molt az üzletágvezető: – Az álta-
lunk kezelt társasházak komoly
tartalékokat tudtak felhalmozni
az elmúlt években, ami lehetővé
tette számukra az önkormányza-
ti, állami és európai uniós támo-
gatások felhasználását. A társas-

Hatékonyságnövelés
átszervezéssel

házak vagyonának biztosítéka a
Győr-Szol Zrt. tőkeerőssége, va-
lamint a társasházaknál végzett
megbízható és követhető gazdál-
kodásunk. A hosszú idő alatt ki-
alakított megbízható személyi és
szakmai háttérnek köszönhető-
en, a feladatok folyamatosan bő-
vülnek, újabb és újabb lakókö-
zösségek keresik fel a szolgálta-
tót az együttműködés reményé-

ben, az 1994 óta végzett társas-
házkezelést figyelembe véve,
megbízóink száma folyamatosan
emelkedik. Számokban mindez
azt jelenti, hogy az utóbbi idő-
szakban főleg a pénzügyi stabili-
tásnak és a megbízható szolgál-
tatásnak köszönhetően, a Győr-
Szol Zrt. által kezelt társasházak
száma háromszázról közel négy-
százra emelkedett. 
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Bár a hét közepe az őszt idézte, biztosak
vagyunk abban, lesz még elviselhetet-
lennek tűnő hőség a nyáron. A forró na-
pokra állította össze a most következő
ételsort a Marcal étterem, amely igazi
családi vállalkozás. Egyházi László, az
édesapa mellett ott dolgozik négy fia, Ri-
chárd, Dávid, Gergely és Máté. A csapa-
tot Dávid felesége Eszter, valamint a
szinte már családtagnak számító Zsebe-
dics Terézia teszi teljessé. 

A Marcal étterem ajánlja forró napokra
A Marcal étterem fő tevékenysé-

ge továbbra is a déli menüs étkezte-
tés. Naponta 3-4 féle levesből és
8-10 második fogásból választhat-
nak a vendégek. A tulajdonos büsz-
ke arra is, hogy törzsvendégeik közül
sokan náluk tartják a családi rendez-
vényeket, keresztelőket, esküvőket,
ballagásokat, banketteket. Népsze-
rűek a Marcal étterem magyar nóta
és más műsoros estjei, ezekre min-
dig túljelentkezés van.

Egyházi László négy fia – vala-
mennyien Győrben végeztek vendég-

látós szakon – közül ketten pincérek,
ketten pedig szakácsok lettek, nem is
akármilyenek, mesterszakács végzett-
séggel büszkélkedhetnek. 

Az éttermet üzletvezetőként Egyházi
Dávid jegyzi, akinek kedvence nem az
Újházi, hanem az Egyházi-féle tyúkhús-
leves, a paprikás csirke galuskával és a
túrós palacsinta. És akkor következzék
az Egyházi Gergely által összeállított
ételsor, amely reméljük, hamarosan ak-
tuális lesz, s a forró napokon jólesően
fogyaszthatjuk. Gyorsan és könnyen el-
készíthető – állítja a séf. 

Hozzávalók 4 személyre: Szezonális gyü-
mölcsök pl: cseresznye, meggy, alma,
őszibarack, de lehet más is, ízlés szerint.
1 dl citromlé, 10 dkg kristálycukor, csipet
só, fahéj és szegfűszeg, 2dl főző tejszín.

Elkészítés: 1 liter vízben megfőzzük
a gyümölcsöket a fűszerekkel és az ízesí-
tőkkel, botmixerrel simára keverjük,
majd tejszínnel dúsítjuk. Poharakba vagy
tányérokba töltjük és hűtőbe tesszük. Tá-
lalás előtt tejszínnel díszítjük.

Hozzávalók 4 személyre: 40 dkg csirkemell, 20
dkg csiperkegomba, 2 fej vöröshagyma, 3 dl tejszín,
10 dkg vaj, só, bors.

Elkészítés: A megmosott csirkemellet kocká-
ra vagy csíkokra vágjuk, sóval és borssal véko-
nyan megszórjuk. Közben a megtisztított hagy-
mát és gombát apróra vágjuk és a vajjal lassú tű-
zön megfuttatjuk. Ezután rátesszük a csirkemell-
darabkákat és fedő alatt készre főzzük. A tejszínt
a végén tegyük hozzá, ha már nem forr. A pala-
csintatésztába zöldfűszereket keverünk picit
több sóval, majd így sütjük ki azokat a szokásos
módon. A kész csirkemellragut beletöltjük a pa-
lacsintába és friss nyári salátával tálaljuk.

Hozzávalók 4 személyre: 8
db banán, 10 dkg porcukor, 1
reszelt citrom héja, 1 tábla
csokoládé, 5 dkg vaj, 0,5 dl
rum vagy rumaroma.

Elkészítés: A banánt meg-
tisztítjuk, porcukorba forgat-
juk és kivajazott tepsiben, sü-
tőben aranybarnára sütjük. A
csokit vízgőz felett megol-
vasztjuk, 1 citrom héját bele-
reszeljük és 0,5 dl rummal el-
keverjük.

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. 26.—07. 03.
DELIKÁT

Faros csirkecomb

Fa tusfürdô
250 ml, 1596 Ft/l

Óvári ömlesztett trappista 
sajt

Pápai sertészsír
500 g, 218 Ft/kg

109,- db

399,-kg

999,-kg

399,-db

185,- db

Farmer tejföl
330 g,

560,61 Ft/kg

179,-db

Foszlós kalács
300 g, 596,67 Ft/kg

Hideg gyümölcs-
krémleves tejszínhabbal

Tejszínes-gombás csirkemell apró fûszeres palacsintába töltve,
friss nyári salátával

Sült banán rumos
csokiöntettel
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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! Telefon: 06-70/366-
5722,  06-70/941-0185,
e-mail: munka15@index.hu

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

Fogászati asszisz-
tenst keresek Rábaszentmi-
hályi rendelőbe. (Győrtől kb. 20
percre.) Heti 2 nap. Érd.: 06-
70/602-5606.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigete-
lése, bádogos-, ács-,
kőmű-vesmunkák vég-
zése. Tel.: 06-30/355-
6991.

M O Z G Á S G Y Ó G YÁ -
SZAT!
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
szigetelése, rövid határidővel, 20 év
garanciával. 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 au-
tótípushoz, utángyár-
tott és gyári alkatré-
szek, 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 ott-
honi ápolását, gondozását vállalja
nagy gyakorlattal rendelkező, kö-
zépkorú nő. Hívjon 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, mű-
szaki termék szállítása kedvező
áron, 2900 Ft-tól! 06-30/542-
0720

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készíté-
se, lakatosmunkák, aj-
tó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő megol-
dások. 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! Tel-
jes körű lomtalanítást vállalok. Tá-
rolóját, garázsát kitakarítom. Feles-
legessé vált holmiját ingyen elszál-
lítom. Stuka Tibor: 06-
30/217-0848.

EGYÉB

Ingyen Bibliaóra. Bármi-
lyen téma. Bármilyen bibliai
könyv. Szinte mindenhol. +36-
70/216-5242

Akác konyhakész tűzi-
fa házhoz szállítással rendelhető
2,5, illetve 5 m3 35.000 Ft-tól. Ellen-
őrizhető 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
Helysz ín i  k iszá l láss a l  i s !
A  M e g b í z h a t ó  P o n t !
0 6 - 7 0 / 2 8 6 - 3 6 6 5

Készpénzért antik bú-
tort, festményeket, herendi és
Zsolnay-porcelánt, ezüsttárgya-
kat, könyveket, antik órákat, sző-
nyeget, teljes hagyatékot vásá-
rolunk. Hívjon bizalommal! 06-
70/640-5101. Kérésre házhoz
megyünk!

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vá-
sárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

INGATLAN

40 nm-es udvari üzlethelyi-
ség kiadó a Széchenyi térnél.
Tel.: 06-30/217-0075.

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

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi, 1 szobás, 48
nm-es, egyedi gázfűtéses, határo-
zott idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne, 50-55 nm-es, tég-
laépítésű, nem liftes házban, má-
sodik emeletig, határozott-határo-
zatlan idejű bérleményre. Udvari
lakás előnyben. (Hirdetésszám:
354.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, 1 szobás, 44
nm-es, egyedi gázfűtéses, határo-
zott idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne, 44-47 nm-es,
1+fél szobás, távfűtéses, maxi-
mum 2-3. emeletig lévő, határo-
zott-határozatlan idejű, bérle-
ményre. Sziget, Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 358.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, ha-
tározatlan idejű bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 55–90 nm-es,
2+fél–3 szobás, határozatlan ide-
jű bérleményre. Sziget, Újváros,
Marcalváros II, Gyárváros kizárva.
(Hirdetésszám: 356.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

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

www.y-ytong.hu

Adyvárosi, 1+fél szobás, 47 nm-
es, távfűtéses, minimális tartozásátvál-
lalással, határozott idejű bérleti szerző-
déses lakást cserélne 45–55 nm-es,
1+fél vagy 1+2 fél szobás, határozatlan-
határozott idejű bérleményre. WC külön
legyen. Újváros, Bán A. u. kizárva. (Hir-
detésszám: 362.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es,
távfűtéses, teljesen felújított, határozott
idejű bérleti szerződéses lakást cserél-
ne, adyvárosi, 36–50 nm-es, 1-2 szo-
bás, határozatlan-határozott idejű bér-
leményre.  (Hirdetésszám: 359.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 42 nm-
es, távfűtéses, részben felújított,
zöldövezeti, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 36 nm-
es, 1+fél szobás, határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újváros, Bán A.
u. kizárva. (Hirdetésszám: 361.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szobás, 55
nm-es, távfűtéses, költségmegosz-
tós, teljesen felújított konyhás, mű-
anyag nyílászárós, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 55–75
nm-es, 3 szobás, összkomfortos bér-
leményre. Tatozásátvállalás lehetsé-
ges. (Hirdetésszám: 363.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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fotó: o. jakócs péter

Győrben folytatódott vasárnap az a
családinap-sorozat, melyet a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság az olimpia-
rendezésről szóló társadalmi párbe-
széd jegyében hirdetett meg. Az
olimpiai roadshow-n többfajta érde-
kes programmal várták a kilátogató-
kat a szervezők. 

Képriport az olimpiai roadshow-ról
Olimpikon sportolókkal is találkoz-

hattak a szurkolók, Győrbe érkezett
többek között az olimpiai-, világ- és
Európa-bajnok tornász, Berki Kriszti-
án is. Emellett a sportbarátok kipró-
bálhatták olimpiai tudásukat, átmoz-
gathatták magukat a sportvidámpark-
ban. A Mobilis is bekapcsolódott az
eseményekbe. Az „Olimpiai látogató-
központ” interaktív kiállítással várt

minden korosztályt. Az
információs felületek
megismerése után a véle-
ményszobában mindenki
elmondhatta, mit gondol a
2024-es olimpiarendezésről.
Délután pedig több koncert is várta a
muzsika szerelmeseit. Fellépett a
Hooligans, Caramel, Janicsák Veca
és Danics Dóra, míg a legkisebbeket

Szalóki Ági kon-
certje szórakoztat-

ta. A rendezvény-
sorozat nem véletle-

nül érkezett városunk-
ba. Győrnek ugyanis kie-

melt szerepe van egy sikeres ren-
dezés esetén, hiszen akár vidéki hely-
színként be is kapcsolódhat a buda-
pesti olimpia rendezésébe.
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szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Folytatjuk a tavaly elindított so-
rozatunkat, amelyben a Győri
Atlétikai Club egyes szakosz-
tályait mutatjuk be. Ebben a hó-
napban a legkisebb, ám annál
lelkesebb szakosztálynál, a ke-
rékpárosoknál jártunk. 

Létszámát tekintve a legkisebb szak-
osztály a kerékpárosoké, viszont ered-
ményeivel már felhívta magára a fi-
gyelmet az országos szövetségben is. 

„Legelőször a Peppe KSE színei-
ben igyekeztem összeszedni azokat a
fiatalokat, akiket érdekel az országúti
kerékpár, vagy úgy általában a kerék-
pározás – mesélte Magyar László, a
szakosztály vezetője, egyben vezető-
edzője. Később azt láttuk, hogy egyre
több gyereket érdekel ez a sport, és
szerencsére jött az a lehetőség, hogy
a Győri Atlétikai
Clubhoz, mint ke-
rékpárszakosztály
csatlakozzunk. Ez
2014 januárjában
történt meg.”

A csatlakozást
mindenképp pozití-
van értékelik. A klub
biztosítani tudja ne-
kik többek között a
versenyekre való eljutást vagy a nevezési
díjakat, amelyből a legtöbb költségük
van évente. 

„Bízunk benne, hogy mi is kapha-
tunk majd egy bázist a jövőben – tette
hozzá a vezetőedző. Egy olyan helyisé-
get, ahol a téli edzéseinket tudnánk
tartani. Nyilván az országúti kerékpár-
nak a terepe az országút, ezt nem le-
het máshol pótolni, nekünk, amikor le-
het, kint kell lenni. Télen viszont van-
nak olyan edzések és gyakorlatok,
amelyeket teremben kell végeznünk. 

Jelenleg 15 fiatallal készül az edző,
illetve egy állandó segítséget kap az
egyik gyermek édesapjától. 

„Folyamatosan nő a létszámunk. Iga-
zából a tavalyi év októberéhez képest
megdupláztuk a tagok számát, ez na-
gyon jó. Rendkívül gyors és intenzív a nö-
vekedésünk. Nemcsak abban, hogy lét-
számban növekszünk, hanem abban is,
hogy eredményesek vagyunk, szépen
teljesítettek a fiatalok az eddigi versenye-
ken. Ebben az évben van már több or-
szágos bajnoki futamon szerzett arany-
érmünk, ezüst-, bronzérmek. Van egy or-
szágos diákolimpián elért aranyérmünk
meg egy összetett aranyérmünk is.”

A recept egyszerû:
mindenkinél gyorsabban kell tekerni

Magyar Gergő, a szakosztály egyik
tehetséges kerékpárosa többszörös
országos amatőr kupa-bajnok és Tour
de Gyömrő-győztes, illetve országos
diákolimpia-bajnok. 

„Azért kezdtem el kerékpározni,
mert az apukám nagyon szerette ezt
a sportot – mesélte Gergő. Mindig
néztük a kerékpárversenyeket a tv-
ben, és ez a fajta mozgás egyben csa-
ládi szokás is volt. Szeretem a verse-
nyeket is, ahol már nem izgulok annyi-
ra. A recept egyszerű: mindenkinél
gyorsabban kell tekerni. Nagy álmom,
hogy megnyerjem az olimpiát és a
Tour de France-t.”

Az álmok nagyok, de az igazán nagy
eredményekhez még idő kell – állítja
Magyar László. „Ahhoz, hogy egy kerék-
páros valóban hozza az eredményeket,
és a teljesítményét is megmutassa, két-
három év szükséges. Addig csak tanu-
lóévek vannak. Több olyan gyerekünk is
van, aki korábban már nagyon sokat ke-

rékpározott vagy túrázott a szüleivel, és
eljöttek közénk. Ezek a fiatalok egy kis
segítséggel, illetve szakmai hozzáértés-
sel azt az erőlétet, tehetséget, amely
bennük volt, elő tudták hozni és kama-
toztatni. Adottság ehhez a sporthoz ke-
vesebb kell. Én azt mondom, hogy 10%
adottság és 90% az a munka, amit be-
lefektet valaki.”

Nincs azért annyira egyszerű dol-
guk, ha itt szeretnék tartani a fiatalo-
kat, állítja a vezetőedző. „A téli alapo-
zás főleg a gyerekek számára nagyon
unalmas. Vannak görgős edzéseink,
amiket nem lehet kikerülni. Ilyenkor le-
het a technikát kicsit fejleszteni, igazí-
tani, ha valakinek hiányosságai van-
nak. Ebben az időszakban vannak fu-
tóedzéseink, amit a kerékpáros gyere-
kek nem annyira szeretnek. De kény-
telenek vagyunk ilyenkor ezt is csinál-
ni. Emellett, ha nincs farkasordító hi-
deg, akkor persze kimegyünk kerék-
pározni, leggyakrabban egyébként
mountain bike-kal, mert az gyorsab-
ban befűti az embert, több energia
kell ugyanis ugyanannak a sebesség-
nek az eléréséhez. Ez az időszak így
zajlik. A versenyszezon tavasszal kez-
dődik, mindenki ebben él, ezt szereti

és a nyár a legjobb. Ekkor rengeteget
lehet versenyezni, edzőtáborba lehet
menni, kint lenni a jó levegőn és egy
jót tekerni az országúton.”

A legkisebb szakosztály szépen
gyarapodik, igaz, nem csak a szeren-
csének köszönhetik, hanem annak is,
hogy a sikerek által terjed a hírük.

Igazából eddig nem nagyon hirdet-
tük magunkat, akik csatlakoztak hoz-
zánk, azért jöttek, mert szeretnek ke-
rékpározni és hallottak rólunk vala-
honnan, ismerőstől, iskolatársaktól.
Esetleg megláttunk versenyen egy-
két fiút, lányt, szóltunk nekik, és szíve-
sen eljöttek. Én azt gondolom, hogy
egy gyereket nem szabad arra kény-
szeríteni, hogy versenyszerűen spor-
toljon. Akiben megvan az a késztetés,
hogy kerékpározzon és versenyezzen,
őrá van szükségünk, ő fog eljönni hoz-
zánk. Szerencsére sokan vannak. 

Én azt mondom, hogy
10% adottság
és 90% az a munka, amit
belefektet valaki.
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Kilenc sportág legjobb fiatal „olimpikonjai” méretnek
meg a VII. Győrkőcolimpián városunkban, július 2–5.
között. Úszásban, kézilabdában, atlétikában, utcai ko-
sárlabdában, labdarúgásban, teniszben, strandröplab-
dában, grundbirkózásban és vízilabdában küzdenek
meg egymással a fiatalok a népszerű győri fesztiválon.
Idén is érkeznek szép számmal csapatok, itthonról és
külföldről is. Idén Győr mellett Ikrény, Kaposvár, Mo-
sonmagyaróvár, Rábapatona, Szentendre, Szolnok, Ta-
tabánya, Pécs, Bécs, Komárno, illetve testvérvárosa-
ink: Ingolstadt, Poznan, Sindelfingen és Nyizsnyij Nov-
gorod csapatai vállalták a megmérettetést. 

A különféle sportágak viadaljait az Aranypart I-en
és II-n, a Kálóczy téri teniszpályákon, a Magyar Vil-
mos Uszodában, az Egyetemi Csarnokban, a Rába
Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő sportme-
dencéjében és a Barátság Sportpark területén ren-
dezik. Az eredményhirdetés a Radó-sziget meden-
ceszínpadánál, míg a megnyitó július 2-án 19 órakor,
az Egyetemi Csarnokban lesz. 

Nem sokkal az ifjúsági Európa-bajnok-
ságot megelőzően, Győrben készült a
magyar judoválogatott edzőtáborban.
Az EB-t július 3–5 között rendezik meg
Bulgáriában, ahol remélhetőleg jól sze-
repelnek majd a mieink. Ez a felkészítő
tábor pedig egy lépcső a sikeres szerep-
léshez. Bejczi Zsuzsanna, a Győri Atléti-
kai Club judoszakosztályának vezetője
elárulta, ilyenkor már többnyire csak a
versenyszituációt gyakorolják. Mit tegye-
nek, hogyan hozzák vissza magukat, ha
épp vesztésre állnak, vagy hogy tartsák
meg az előnyüket, ha épp vezetnek. 

A magyar csapatot most már egy
győri judós hölgy is erősíti, aki bár első
igazi nagy versenyére készül, mégsem iz-
gul nagyon. Nóra bevallása szerint, köz-
vetlenül az utazás előtt vagy a repülőn
jön majd elő a drukk, hiszen még rutinta-
lan ilyen rangos tornán. 

Bejczi Zsuzsanna hozzátette egy
éremben és egy pontszerző helyben
reménykednek, ez utóbbira akár Nóra
is pályázhatna.  

21. alkalommal rendezték meg a
nagy hagyományokkal rendelke-
ző utcai kosárlabda-fesztivált
Győrben. A viadalnak idén a Ná-
dorvárosi Ének-Zenei Általános Is-
kola udvara adott helyszínt. Több
kategóriában mérettek meg a
sportbarátok, a legkisebbektől a
szeniorokig. A verseny elindulása-
kor mindig százas nagyságrend-
ről beszélhettek, ha a nevezések
számát nézték – árulta el Hoff-
mann Gergely, a Győri Kosárlab-
da Club elnöke. A mai világban
úgy gondolja, ez nem elérhető, de

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Kiskúti Tagóvodában és a Bisin-
ger-óvodában is megépült a pá-
lya, amelyek a legifjabb korosz-
tály mozgáslehetőségeit bővítik.

A győri önkormányzat az Ovi-Foci
Közhasznú Alapítványhoz benyújtott
sikeres pályázata révén a Bisinger Úti
Óvodában és a Gyárvárosi Óvoda Kis-

Két új ovi-foci pálya épült
kúti Tagóvodájában is megvalósult a
kifejezetten óvodás korosztály számá-
ra összeállított Ovi-Foci program. A
programmal lehetőség nyílik arra,
hogy a 6-szor 12 méter nagyságú,
műfüves, multifunkcionális sportpá-
lyán biztosítsák a kisgyermekek szá-
mára elengedhetetlen napi mozgást.

„Nagy lépés kis cipőben! – áll a pálya
oldalán, és ez a mondat valóban jól tük-
rözi a lényeget, hiszen a program lehe-
tőséget teremt arra, hogy a gyerekek

számos sportággal megismerkedhes-
senek, mindennap mozogjanak, egész-
ségesen éljenek, és esetleg később ko-
molyabban is elköteleződjenek a sport
irányába – fogalmazott Borkai Zsolt pol-
gármester a Kiskúti Tagóvodában. Kal-
már Ákos, a terület önkormányzati kép-
viselője hozzátette, Győrben a ver-
senysport mellett a szabadidősport le-
hetőségei is szélesek, amelynek alapjait
már az óvodákban igyekeznek letenni.
Ennek egyik építőeleme a most átadott
műfüves pálya is.

A nap folyamán hasonló ünnepsé-
get rendeztek a Bisinger Úti Óvodá-
ban, ahol dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester, a terület önkormányzati
képviselője kiemelte, az önkormány-
zat szándéka, hogy minél több fiatal
tudjon élni a lehetőséggel, ezért is
örömteli az Ovi-Foci Közhasznú Ala-

pítvánnyal való gyümölcsöző együtt-
működés. Takács Tímea, az Ovi-Foci
Közhasznú Alapítvány munkatársa a
beruházásokkal kapcsolatban kifejtet-
te, országosan már mintegy 140 pá-
lya jöhetett létre a programnak kö-
szönhetően, és a következő időszak-
ban további 85 létesülhet.

A két óvoda összes óvónője részt vett
egy speciális képzésben, így a közel há-
romszáz gyermek sportág-specifikus
oktatásához szükséges ismeretanyag
az óvodák teljes apparátusa számára
rendelkezésre áll. A programhoz az ön-
kormányzat óvodánként közel három-
millió forint fejlesztési támogatást bizto-
sított, ami az összköltség harminc szá-
zalékát teszi ki, a költségek fennmaradó
részét az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány
biztosította. A program összértéke óvo-
dánként mintegy 10 millió forint. 

Szurkolj, Gyôr!

Kosárlabda-fesztivál
igyekeznek a lehető legtöbb fiatalt
megmozgatni ezeken a rendezvé-
nyeken, és megközelíteni az akko-
ri létszámot. Hoffmann Gergely
azt is elárulta, hogy előfordult már,
hogy korábbi kosárlabda-fesztivá-
lon találtak rá egy-egy tehetséges
fiatalra, akit végül csapatukba
csábítottak. 

Jövőre remélhetőleg újra
megrendezik a népszerű ko-
sárlabda-fesztivált, így a sport-
ág szerelmesei újra összemér-
hetik majd, mennyit fejlődtek
egy év alatt. 

EB-re hangolva
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A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron Megyei Szövetsége a
közelmúltban rendezte meg a hagyo-
mányos gyermeknapi horgászver-
senyt a győri Holt-Marcal tavon. A kel-
lemes időben zajló megmérettetésen
ötvenegy gyermek vett részt. Akadt
horogra keszeg, kárász és törpehar-

csa. Győr Város Önkormányzata által
adott támogatásnak is köszönhetően,
a fiatal horgászok reggelit, ebédet és
jégkrémet, valamint emlékérmet kap-
tak. A Tímár Mix etetőanyaggal járult
hozzá a gyermekek sikeres horgásza-

A legtöbb kereskedelmi hírcsatorna
többsége, a tv, a rádió és az internet szin-
te ránk zúdítják a különböző hatású fo-
gyasztószerek reklámjait, amelyek a
gyors és hirtelen fogyást hirdetik. Mint
tudjuk, az emberek többsége a köny-
nyebb és kényelmesebb utat választja a
cél érdekében, ahelyett, hogy a rendsze-
res mozgást és a helyes táplálkozást ré-
szesítenék előnyben. A túlsúlyosok
többnyire rosszul értelmezik a fogyást,
és nem is tudják igazán, hogy nem kop-
lalni kell, hanem életmódot váltani, vagy -
is a táplálkozási szokásaikon változtatni
és rendszeresen sportolni, mozogni. A
fogyás sokféle és különböző típusú ed-
zésekkel is elérhető. Ezen cikkben a fu-
tás, kocogás zsírégető hatását szeret-
ném kiemelni. A futás a leggyorsabb és
leghatékonyabb kalóriaégető sportok
közé tartozik. Nem minden esetben kell
arra törekednünk az edzések során,
hogy minél gyorsabban fussunk, hisz
ilyenkor a kalóriafelhasználás főleg a
szénhidrátkészleteket égeti. Így tehát a
fogyni vágyóknak az egyik leghatáso-
sabb módszer a lassú kocogás, azaz a
zsírégető tempó. A szakirodalmak több-

Gyermeknapi horgászverseny
tához. A lányok között Csöre Bianka
Luca nyert 1190 grammal, második
Takács Dorka 710 grammal, a harma-
dik Méri Laura Luca lett 560 grammal.
A tíz év alatti fiúknál Foth Patrik 4850
grammal győzött, ezüstérmes Komlós
Levente 1530 grammal, bronzérmes
Szalai Benedek 1460 grammal lett. A

tíz és tizennégy év kö-
zötti fiúk közül Ko-
vács Ádám lett a baj-
nok 2520 grammal,
mögötte Turner Artúr
2240 grammal és Ba-
ranyai Bálint 2200
grammal ért még el
helyezést. 

A rendezvény ismét
bebizonyította, hogy
megfelelő szervezés-
sel, helyesen kiválasz-
tott kommunikációs
csatornák használatá-
val sikeresen csábítha-
tóak a gyermekek a víz-

partra. A Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsé-
ge ezúton is megköszöni a támogatók
és a szülők segítségét.

Nagy Csaba

Égess zsírt
kocogással!

ségében olvashatjuk, hogy a sikeres fo-
gyás 60-70%-a az étrenden múlik, a töb-
bi a testmozgáson. Viszont ami tény,
hogy testmozgás nélkül nagyon nehéz
elégetni a felesleges kalóriát és a szer-
vezet zsírtartalékait. A legjobb zsírégető
és fogyasztó mozgások közé sorolhatjuk
a kocogást, futást, kerékpározást/spin-
ninget, úszást, görkorcsolyát, síelést,
sziklamászást, evezést, lépcsőzést és ta-
posógépet, súlyzózást (kis súly, több so-
rozat) és a sétát. A zsírégetés a futás, ko-
cogás során 30-40 perc után indul be. 

Nagy Péter
személyi edző
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KOS 
A héten legyenek nagyon higgadtak,
nem használna, ha bárhol is veszekedésbe, kiabá-
lásba fulladna a beszélgetésük. Előzzék meg a bajt
és legyenek nagyon körültekintőek. 

BIKA
Tartsák nyitva munka szempontjából a
héten szemüket, helyezkedjenek, építsék kapcsolata-
ikat. Jó fordulat következik így, ami a munka terüle-
tét illeti. Ez meglátszik anyagi helyzetükön is majd. 

IKREK
Legyenek nagyon figyelmesek a héten,
helyére áll minden apró kis kocka, rájönnek a mé-
lyebb összefüggésekre is. Próbálják kívülről nézni
az eseményeket, ne zaklassák fel magukat nagyon. 

RÁK 
Próbálják kézben tartani az eseménye-
ket a héten, még akkor is, ha mást mond az eszük,
és mást a szívük. Ha hergelik magukat, még rosz-
szabb lelki állapotba kerülhetnek, ne tegyék ezt,
csak maguknak ártanak. 

OROSZLÁN 
Nagyon szerencsés hét elé néznek, szin-
te nem is tudják követni az eseményeket. Legye-
nek mindenre nyitottak, de őrizzék meg önmagu-
kat. Legyenek magabiztosak, gyűjtsék be a pozitív
energiákat. 

SZŰZ 
Fontos állomás ez a hét párkapcsolatuk-
ban, tegyenek meg mindent, hogy jól alakuljanak
az események Önök körül. Megérdemlik a jót, a
boldogságot, engedjék be lelkükbe mindezt.

MÉRLEG 
Nagyon szerencsés hét elé néznek, mind
magánéletük, mind pedig munkájuk szempontjából.
Fordítsanak párkapcsolatukra is elég időt, energiát,
beszéljenek meg minden fontos dolgot egymással. 

SKORPIÓ 
Fontos lenne átgondolni életüket, sorsu-
kat a héten. Ne borítsák fel lelkük békéjét, tegyenek
rendet most életükben. Ha munkájukban valami
nem kedvező, nézzék meg, min lehetne változtatni.

NYILAS 
Mérlegeljék a héten helyzetüket, iktassák
ki a félelmet döntéseikből. Bízzanak magukban, elég
tudással rendelkeznek ahhoz, hogy jól tudjanak vá-
lasztani, dönteni. Kérjék párjuk segítségét is ebben.

BAK 
Nagyon hullámzó most lelki állapotuk,
és ez kissé furcsa Önöknek. Nagyon gyorsan vál-
toznak az események Önök körül, így nem is fur-
csa ez a sok érzelem. A hétvégén próbáljanak meg
kikapcsolódni.

VÍZÖNTŐ 
Fontos lenne pihenniük a héten, töltődje-
nek fel, ahogyan csak tudnak. Őrizzék meg maguk-
nak erejüket, ne osszák most szét. Tervezgessenek
kicsit előbbre is, figyeljenek párjukra. 

HALAK 
A hét a szerelemről fog most szólni az
Önök életében, járjanak nyitott szemmel. Nem is
tudják eltéveszteni, annyira itt van a küszöbön,
ha még nincs párjuk. Ha kapcsolatban élnek, for-
dítsanak több időt egymásra.

Mit ígérnek a csillagok?
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Mozgalmasan telik a nyár a győri állat-
kertben. Egy hete indult a zoo tábor,
melynek keretein belül a nyár folyamán
közel 500 gyermek pillanthat be az „ál-
latkerti kulisszák” mögé. Igazán szeren-
csésnek mondhatják magukat az első
turnus kisdiákjai, hiszen ők pillanthat-
ták meg először az állatkert két új külön-
leges lakóját: a két fehér oroszlánt. A
nőstény oroszlánok egy hete egy fran-
ciaországi állatkertből érkeztek Győrbe.

A fehér oroszlán nem albínó, és nem
is külön faj, az oroszlán egyik alfajában
(Panthera leo krugeri) előforduló vilá-
gos színváltozat, mely színt a fehér tig-
rishez hasonlóan, egy mutáns gén

okoz. Állományuk a
vadászat miatt je-

lentősen lecsök-
kent, s je-

Fehér oroszlánok az állatkertben
lenleg több természetvédelmi szerve-
zet is igyekszik növelni állományukat a
természetes előfordulási helyükön: a
dél-afrikai Kruger Nemzeti Park terüle-
tén, ahol a fehér homokos folyómedrek
és magas füvek védelmében világos
színével is életképes.

A legutóbbi felmérés szerint 2004-
ben 30 szabadon élő állatot számol-
tak össze. A világ állatkertjeiben, nap-
jainkban kb. 500 egyed él fogságban.
A győri állatkertben 2013 óta egy hím
példány él, akivel az újonnan érkezett
két nőstény egyelőre csak rácson ke-
resztül barátkozik, de rövid időn belül
a három állat már együtt lesz látható
az oroszlánkifutóban.

További képek megtekinthetők:
www.zoogyor.com

Fennállásának 25. évfordulóját ünne-
pelte a Security Patent a közelmúlt-
ban. A cég tulajdonosa és vezetői az
Esterházy-palotába hívták munkatár-
saikat, ügyfeleiket, hogy a jubileumon
együtt ünnepelhessenek. Mint kide-
rült, az utóbbi időben bővült a vállalat
elfogó autóinak száma, a diszpécser-

A hivatalos átadás után múlt pénte-
ken megnyitott a piac a Dunakapu té-
ren. A Győr-Szol Zrt., mint a piacot
működtető társaság, korábban pályá-
zatot írt ki, melynek nyomán 21 vállal-
kozóval, őstermelővel kötöttek szerző-
dést az árusításra. A vásárlókat az el-
ső piacnapon friss zöldséggel-gyü-
mölccsel, mézzel, füstölt húsokkal,
tésztával, szörpökkel, kézműves édes-
ségekkel, homoktövis, valamint tej- és

Negyedszázada
a biztonság
szolgálatában

Kedden és pénteken
piac a Dunakapu téren

központ mérete, de a technika minő-
sége is egyedülálló a cég esetében,
és nem csupán a régióban, hanem or-
szágos szinten is. Az eredményeket
és a fejlesztéseket Borkai Zsolt pol-
gármester is elismerte.

erdei termékekkel, gombákkal várták
– és így lesz ez a jövőben is, minden
kedden és pénteken reggel 9 órától
délután 5-ig.

Ozsvárt Tamás, a Győr-Szol Zrt.
kommunikációs vezetője lapunk ér-
deklődésére elmondta, jók az első
nap tapasztalatai, sokan megfordul-
tak a téren, a kereskedők pozitív mér-
leggel zártak. Hozzátette azt is, hogy
van még hely, így várják további őster-
melők jelentkezését is.

A Győr-Szol Zrt. az árusok számá-
ra térítésmenetesen rendelkezésre
bocsát új, nyitott pavilonokat, lehető-
vé teszi a ki- és behajtást a piacnapo-
kon, és biztosítja azokat az egyéb
technikai feltételeket, amelyek szük-
ségesek a zavartalan működéshez. 

A mélygarázsban a vásárlók sza-
bad parkolóhelyeket találnak, a jelen-
legi, bevezető áron itt az autósok a fel-
színi parkolók tarifáinál olcsóbban vá-
rakozhatnak.

Záporpróbát tartottak a Győri Nemzeti Színházban szerdán: 30 ezer li-
ter víz zúdult a magasból a speciális fóliamedencébe csomagolt szín-
padra, valamint a sísáncként emlegetett tetőt is elárasztották a tűzol-
tók. A tesztet négyévente végzik el a teátrumban, hogy kiderüljön, egy
esetleges tűz esetén hogyan működnének a tűzvédelmi berendezések.

30 ezer liter
víz zúdult 
a színpadra


