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6. oldal Gőzerővel épül a
Győrt keletről elkerülő út első
szakasza az M1-es autópálya és
a Vonal út között. A második és
harmadik szakasz 2017 decem-
berére készül el.

7. oldal Egy város, egy egye-
tem: a győri felsőoktatás jövője volt
napirenden azon a Városházán tar-
tott fórumon, amelyre a város véle-
ményformáló értelmiségének pro-
minens képviselőit hívták meg.

22. oldal A hétvégi Győrkőcfesztiválra a
Bercsényi ligetbe érkezik Kuka Berci, hogy
városunkban is felhívja a figyelmet a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságára. Lapunkban
most megismerhetitek Zöld Zugoly kis manójának
történetét.

Hétvégén Gyôrkôcfesztivál

Berci, Zalán, Marci,
Barni és a többiek!
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A napokban José Ángel López Jorrin,
Spanyolország magyarországi nagy-
követe járt városunkban, és a bemu-
tatkozó látogatás során élénken ér-
deklődött a győri sport iránt.

A nagykövetet
és Antonio Perez-
Hernandez Duran,
kulturális attasét
Borkai Zsolt pol-
gármester hivatalá-
ban fogadta, és tá-
jékoztatást adott a
város gazdasági,
kulturális és sport-
életéről is. „Győr
erős gazdasága,
valamint a város-
ban létrejött széles
körű együttműkö-
dések révén dinamikusan fejlődik, és
számos fejlesztés mellé a Magyar Ál-
lam is odaáll. Erre jó példa a 2017-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál,
amelynek kapcsán több új sportléte-
sítménnyel is gazdagodik a város” –
fogalmazott a polgármester. Kiemelte,
a gazdaság és a sport mellett Győr a
kultúra meghatározó központja is. A

Vegyes funkciójú parkolóház épül
a Petőfi Sándor Művelődési Ház
helyén – így döntött a város képvi-
selő-testülete legutóbbi ülésén. Az
ehhez szükséges rendezésiterv-
módosításra is igent mondott a
közgyűlés, így a jelenlegi épület el-
bontása után egy kereskedelmi,
közösségi és szolgáltató funkciót is
ellátó – akár többszintes – parkoló-
ház jöhet létre az Árpád úton. A tes-
tület további, szintén parkolással
kapcsolatos kérdésekről is szava-
zott, és elfogadták a fizetőparkoló-
hálózat szeptember elsejei kiszéle-
sítéséről szóló előterjesztést, amely
Újváros, Sziget és Nádorváros bizo-
nyos részeit érinti. Ezekre a terüle-
tekre egyébként, szintén a módosí-
tás értelmében, parkolási bérletet
lehet majd vásárolni havi 3800 forin-
tért. További intézkedés, hogy so-
rompót szerelnek fel a Rába Quelle
Fürdő parkolójában, így a fürdőven-
dégeknek nem, az ott más okból
parkolóknak viszont fizetniük kell az
autóval való várakozásért. 

Razzia indult péntek délután a Kodály
Zoltán utcai Adyvárosi Rendőrség előtti
területről: tíz rendőr a Közterület Fel-
ügyelet és az Arrabona Polgárőrség
munkatársaival kiegészülve derítette fel
a szabálysértőket. A múlt heti ellenőr-
zés csak a kezdet, további akciókra szá-
míthatunk Győr egész területén.

„A cél, hogy a lakosság biztonság-
ban érezze magát a közterületeken is”
– mutatott rá a razzia küldetésére Rad-
nóti Ákos alpolgármester, Adyváros
önkormányzati képviselője és hozzá-
tette, a városrészben, illetve egész
Győr területén alapvetően jó a közbiz-
tonság, ám fontosnak tartja, hogy – a
lakossági kéréseket figyelembe véve
– még tovább javuljon a helyzet. 

„Egyre többször fog a lakosság raz-
ziákkal találkozni, ahol a rendőrök a
közterület-felügyelettel és a polgárőr-
séggel karöltve ellenőriznek az embe -
rek szubjektív biztonságérzetének ja-
vítása érdekében” – hangsúlyozta
Váczi Attila városi rendőrkapitány és
hozzátette, aki szabályt sért, annak
számolnia kell a következményeivel.

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a
sportolókat és a lakosságot,
hogy előre tervezett módon, júli-
us 6-ától  július 13-ig zárva lesz
a Magyar Vilmos Uszoda. Az
egyhetes időszak alatt elvégzik
az évente egyszer aktuális kar-
bantartásokat, javításokat. A
munka részeként többek között
leengedik a medencéből a vizet,
elvégzik a rendes takarításon fe-
lüli tisztításokat és ellenőrzik,
rendbe teszik a vízi gépészeti
berendezéseket. A létesítményt
üzemeltető Győr-Szol Zrt. meg-
köszöni az úszni szeretők türel-
mét, megértését. A Magyar Vil-
mos Uszoda leállása alatt az új
uszoda, az Aqua Sportközpont
látogatható.

Döntöttek
az Ifiházról

Zárva lesz
a Magyar Vilmos
Uszoda

„Egyre többször fog a lakosság razziákkal találkozni”

Balogh Attila, a Közterület Felügye-
let és Mezei Őrszolgálat intézményve-
zető-helyettese az ellenőrzés előtt ki-
fejtette, a razzia során fokozott figye-
lem irányul többek között a szabályta-
lanul parkolókra, fellépnek a szabály-
sértő hajléktalanokkal és azokkal
szemben, akik nem tartják tisztelet-
ben a tiszta, kulturált környezetet.

Szvitek Norbert, az Arrabona Pol-
gárőrség vezetője hozzátette, kiemel-
ten ellenőrzik a játszótereket és a je-
lenleg üresen álló iskolaudvarokat is.

„A kiemelt figyelem nem csak mára
szól, visszatérő ellenőrzésekre lehet
számítani Adyvárosban és Győr többi
városrészében is” – hangsúlyozta vé-
gül Radnóti Ákos.

A spanyol nagykövet sportos látogatása
nagykövet kifejtette, nagyon jó benyo-
mást tett rá mindaz, amit a városban
látott, s bár először járt Győrben, a jö-
vőben szeretné fenntartani a kapcso-
latot. A kulturális attasé magyar és

spanyol művészeti csoportok együtt-
működésének lehetőségét vetette fel.

A megbeszélés során a nagykövet
a MOB-elnök polgármesternek el-
mondta, jó ötletnek tartja, hogy Ma-
gyarország pályázzon a nagy olimpia
megrendezésére is, mert az számos
előnnyel jár. Ahogy fogalmazott, Bar-
celona sem lenne az a város, ami ma,

ha nem rendezett volna nyári játéko-
kat. A felek majdnem mindenben
egyetértettek, kivéve egyet, mint kide-
rült, a nagykövet Real Madrid-szurko-
ló, míg Borkai Zsolt inkább a Barcelo-
nának szorít.

Bolla Péter polgármesteri biztos
lapunknak elmondta, a nap folya-
mán az Audi Arénában, az ETO Sta-
dionban és a Fehér Miklós Labdarú-
gó Akadémián is járt a delegáció. A
bejáráson Bolla Péter mellett Han-
nich Péter, az ETO Futsal Club
sportigazgatója, Zsiray László, a
klub nemzetközi igazgatója és Hor-
váth Zsolt, az akadémia igazgatója
kalauzolta a vendégeket. A nagykö-
vet nagyon pozitívan nyilatkozott a
látottakról, és felmerült annak a le-
hetősége is, hogy az ETO-nak a jö-
vőben egy spanyolországi csapattal
legyen szakmai kapcsolata. A nagy-
követ sportos érdeklődése nem vé-
letlen, hiszen a város sportéletében
több spanyol is fontos szerepet ját-
szik. A futsalklub edzője és több já-
tékosa mellett a kétszeres BL-győz-
tes női kézilabdacsapat mestere is
a diplomata honfitársa.
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A Virágos Magyarországért környezet-
szépítő versenyben elért kiemelkedő
teljesítményéért egy körforgalom virá-
gosítását nyerte a város. A Dzsungelor-
szág Kft. felajánlásából a Jedlik híd szi-
geti oldalán található körforgalomba
került az egzotikus növények felhaszná-
lásával készült látványos felajánlás.

„Városüzemeltetésért felelős alpol-
gármesterként örülök a felajánlásnak,
hiszen az önkormányzat is nagy figyel-
met fordít a körforgalmak megjelenésé-
re, számos egyedi kialakítású virágosí-
tás készült már el eddig is a csomópon-
tokban, és az ősz folyamán szeretnének
újabbakkal is kedveskedni a győriek-
nek” – fogalmazott Radnóti Ákos. Hoz-
zátette, Győr virágosítása révén még
hangulatosabb a város, és természete-

Az Emberi Erőforrás Támogatáske-
zelőnek köszönhetően jött létre a
Határtalanul 14 program, amely le-
hetővé tette, hogy a győri Lukács
Sándor Mechatronikai és Gépé-
szeti Szakképző Iskola és Kollégi-
um 40 tanulója áprilisban elutaz -
zon Erdélybe – Gyergyószentmik-
lósra. A Fogarasy Mihály Műszaki
Líceum kollektívája fogadta őket,
és májusban viszonozta a látoga-
tást Győrbe. A pályázat célja: Kö-
zös szakmai tevékenység és alko-
tás, sporttal kiegészítve. 

Az iskola közleményéből kide-
rült, a tanulók érdeklődését felhasz-
nálva, eredményjelző tábla felépíté-
sét tervezték új sportcsarnokukba.
A tervezésbe és építésbe bevonták
a gyergyószentmiklósi Fogarasy
Mihály Műszaki Líceum tanulóit is.
Azért, hogy egy kicsit erdélyi jellege
legyen, székelykapu-díszítést ter-
veztek a tábla köré. A tervezés és az
előkészítés remekül sikerült, és a
győri találkozás alkalmával felépült
a székelykapu-keretbe foglalt ered-
ményjelző tábla. Az alkotást közös
sportnap keretében avatták fel. 

A pályázati tevékenység során
megtervezték és előkészítették az
eredményjelző tábla elemeit. Meg-
figyelték és elkészítették a székely-
kapu-dekorációt. A gyergyói láto-
gatás során, kirándulások alkalmá-
val megismerkedtek székelyföld
épített és természeti szépségeivel. 

Jelentős elismerésben részesült a közelmúltban
a győri Qualitative Production Gépipari és Keres-
kedelmi Zrt. és Bogisich Ferenc vezérigazgató,
aki munkatársaival átvehette a 2014-es év „Kö-
zép-kelet-európai régió legjobb vállalata” és „Az
év menedzsere” díjat Londonban.  Az elismerésre
a Europe Business Assembly – Oxford (EBA) ter-
jesztette fel a QP Zrt.-t és annak vezetőjét. John
W. A. Netting, az EBA főigazgatója az átadáson
azt mondta: „Az év menedzsere” díj a világszerte
magas szinten tevékenykedő vezetők egyedi ki-
válóságát ismeri el és tünteti ki. Mi az EBA-nél
folytatjuk és a jövőben is folytatni fogjuk szenve-
délyes utunkat, melynek során azokat a kiváló ve-
zetőket és szervezeteket ünnepeljük és tüntetjük
ki, akik a szakmában, az iparban, valamint a regio -
nális és globális gazdasági folyamatokban jelen-
tős változásokat hoznak és fognak hozni.”

A szentiváni gyermekek számára egy társadalmi összefo-
gásnak köszönhetően indulhatott szépen a nyár.

A Gyermekeink Mosolyáért Segítő Szervezet, amelynek
küldetését korábban lapunk hasábjairól is megismerhették,
három és fél éve alakult, és azóta az átmenetileg vagy tar-
tósan nehéz körülmények között élő győrszentiváni gyer-
mekes családok számára szervez támogatást, élelmiszert,
ruhákat, tűzifát, vagy amire éppen szükség mutatkozik. A
szervezet jelenleg 35 családot segít rendszeresen.

A kezdeményezés mozgatói, Holopovics Istvánné, Zádor-
völgyi Gabriella és Madarász Tiborné lapunknak elmondták,
szerencsére egyre többen ismerik törekvéseiket, és egyre
többen segítenek is. Most például az OTP Bank állt a nemes
ügy mellé, sőt a helyi OTP vezetője, Szabó-Cseszneki Niko-

Két új műtővel bővült a Központi Mű-
tőszolgálat, melytől a várólisták rövi-
dülését remélik a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórházban.

Az új műtőblokkot a korábbi Balese-
ti Állomás helyén alakították ki, a két he-
lyiséggel együtt az A és B részlegben
már 13 műtőben végezhetnek beavat-
kozásokat párhuzamosan. Dr. Tamás
László János főigazgató főorvos az ün-
nepélyes átadón elmondta, csak tavaly
8 százalékkal nőtt az operációk száma,
a megnövekedett esetszám miatt pe-
dig az eddigi kapacitás elérte maximu-
mát. Kifejtette, az egyik műtő alapvető-
en a pacemekerimplantációk, valamint
egyéb helyi érzéstelenítésben végezhe-
tő műtéteknek (sebészet, érsebészet,
orthopédia, kézsebészet) ad helyet. Je-
lentős szakmai előrelépés, hogy a kar-
diológiai beavatkozásoknak újabb he-
lyet tudnak biztosítani. A másik műtő,

Gyergyói és gyôri
diákok „sportos”
szakmai
értékteremtése

Új mûtôkkel
bôvült a kórház
kapacitása

amely hamarosan a narkózissal végzett
beavatkozásokra is alkalmassá válik, az
A és B részleg minden szakmáját ki tud-
ja szolgálni. A két műtő 8 százalékos ka-
pacitásnövekedést jelent, körülbelül
250 beavatkozással többet végezhet-
nek havonta az orvosok.

A mintegy 60 millió forint összkölt-
ségű beruházás a győri önkormányzat
jelentős támogatásával, valamint több
civil szervezet anyagi hozzájárulásával
valósulhatott meg. Borkai Zsolt pol-
gármester a helyszínen hangsúlyozta,
az önkormányzat elkötelezett az
egészségügy támogatásában. „A költ-

ségvetésben, az eddigiekhez hasonló-
an, a jövőben is megtaláljuk azokat a
forrásokat, amelyeket a kórház fejlesz-
tésére tudunk fordítani” – fogalmazott
és hozzátette, a városban jellemző
összefogásnak egy újabb jó példája a
műtőblokk létrehozása.

Prof. dr. Oláh Attila orvos-igazgató,
az általános sebészeti osztály vezetője
kitért rá, napi 3-4 műtét maradt el ed-
dig, a kapacitásbővítés reményeik
szerint ezt megoldja. „Ha orvosokkal
is bírjuk, nem fog előfordulni, hogy
egy előre kiírt műtétet halasztanunk
kell” – fűzte hozzá.

Színházi elôadás a gyerekek mosolyáért 
lett és munkatársai önként vállaltak különböző segítő felada-
tokat is. A támogatás révén a szervezet a régi Duna Filmszín-
házba hívta a gyerekeket, ahol a Hold Színház előadásában
tekinthették meg a Mega-Kukori Gigasztár interaktív, gyer-
mekeket és felnőtteket egyaránt szórakoztató darabot. A
helyszínt a Molnár Vid Bertalan Művelődési Ház biztosította.

A szervezők bíznak abban, hogy minél több helyi vállal-
kozás és lakos csatlakozik kezdeményezésükhöz, és még
sok hasonló szép pillanatot tudnak közösen szerezni a sze-
gény sorsú gyermekeknek. Aki támogatná a törekvést, az
a szentiváni lakossági irodán, a Sugár Úti Óvodában, a
Déryné úti állatorvosi rendelőben vagy telefonon, a 06-
20/349-7889-es, a 06-20/925-4719-es, illetve a 06-
20/468-0813-as számon érdeklődhet.

Nemzetközi elismerés
a QP Zrt.-nek

Megszépült a körforgalom
sen idén is részt veszünk a Virágos Ma-
gyarországért megmérettetésen.

„Örömteli, hogy épp ebbe a város-
részbe kerülhetett a felajánlás – foly-
tatta Szeles Szabolcs önkormányzati
képviselő –, hiszen Sziget és Újváros
számos győri fejlesztés révén egyre
szebb, újra bekapcsolódik Győr lükte-
tő vérkeringésébe. Mint mondta, ré-
gen virágos Szigetnek is nevezték a
városrészt, az új körforgalom ennek
felelevenítéséhez is hozzájárul.

A felajánló cég ügyvezető igazgató-
ja, Lobitz Ákos kifejtette, bár a felaján-
lás egymillió forintról szólt, az elké-
szült kompozíció – amely 1-2 év múl-
va lesz igazán látványos, ahogy a nö-
vények megnőnek – értéke megha-
ladja a másfél millió forintot is.
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EGÉSZSÉGÜGY  ELISMERÉS

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Az ünnepségen díjazták a város
egészségügyéért és szociálpoli-
tikájáért tevékenykedő szakem-
bereket.

„Semmelweis Ignác elkötelezett, hiva-
tástudattal rendelkező szakember volt,
akit nem a hírnév vagy az elismerés vá-
gya mozgatott, hanem egyszerűen az,
hogy tenni akart a rá bízott betegekért,
tenni akart a társadalom egészéért.

Azt hiszem, hogy aki az egészségügyi
vagy a szociális szférában választ ma-
gának szakmát, azokat éppen ez a
szellemiség vezérli. Az orvos, az ápoló,
az asszisztens, a szociális ellátás terü-
letén dolgozók közös jellemzője az a
felelősségvállalás, amellyel embertár-
saik iránt viseltetnek” – fogalmazott
Borkai Zsolt a zsinagógában rendezett
ünnepségen. A polgármester hangsú-
lyozta, a város igyekszik az egészség-
ügyi és szociális szféra körülményeit
folyamatos fejlesztésekkel, prevenciós
és aktivitásra ösztönző programokkal,
támogatásokkal segíteni, de a színvo-
nalas működéshez szükség van a
szakemberekre, akik áldozatkész mun-
kájukkal tartalommal töltik meg a ren-
delkezésre álló kereteket. Dr. Kozmáné
Győri Anna, az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény gazdasági

Elismerések a Semmelweis-napon
igazgatóhelyettese megemlékezésé-
ben Semmelweis Ignác életútját mu-
tatta be, és munkásságát méltatta.

A polgármester és dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester adta át a Semmel-
weis-napi városi díjakat. „Győr Város
Egészségügyéért” kitüntetést vehetett
át Horváthné Dancs Márta az egész-
ségügyi alapellátásban területi védőnő-
ként, majd ifjúsági védőnőként a gyer-
mekek és fiatalok egészségtudatos ma-
gatartásának kialakítása érdekében
végzett munkájáért, a gyermeket vállaló
nők és családtagjaik egészségmegőr-

zéséhez, egészségkultúrájának bővíté-
séhez való hozzájárulásának elismeré-
seként. Ezt az elismerést vehette át dr.
Schmidt Péter gyermek-háziorvos is a

több évtizedes, lelkiismeretes, nagy
szaktudással végzett gyógyító tevékeny-
ségéért, a preventív szemlélet erősíté-
séért, az orvoskollégái helyben történő
továbbképzését lehetővé tevő Alapellá-
tási Szabadegyetem szervezéséért.

Győr Város Szociálpolitikájáért ki-
tüntetést kapott Kálé Rita, a Hajlékta-
lanokat Segítő Szolgálat intézményve-
zető-helyettese a hajléktalanellátás te-
rületén végzett kiemelkedő szakmai
munkájának, a hajléktalan emberek
társadalmi befogadását segítő progra-
mok kidolgozásában való részvételé-
nek, a szociális foglalkoztatás és a köz-
foglalkoztatás során az ellátottak mun-
kakultúrájának fejlesztésében végzett
tevékenységének elismeréseként. Ká-
nyai Róbert, az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény humán
stratégiai vezetője a szociális és men-
tálhigiénés tevékenysége és humán
stratégiai vezetői feladatai során, az in-
tézmény által nyújtott szolgáltatások
magas szintű ellátása érdekében vég-
zett tevékenységéért, a szakmai elkép-
zelések megvalósítását lehetővé tevő
projektek kidolgozásában és lebonyo-
lításában való kiemelkedő részvételé-
ért és a dolgozók egészségvédelme ér-
dekében végzett munkájáért kapta az
elismerést. Az egészségügyi, szociális
és gyermekjóléti területen kiemelkedő
munkát végző szakembereknek a pol-
gármester, az alpolgármester és Páter-
noszter Piroska, a humánpolitikai fő-
osztály vezetője adott át jutalmakat.

Az ünnepségen köszöntötték dr.
Gyenes Máriát, aki a megyéből elsőként
kapta meg a Dr. Huszár Csaba-emlékér-
met. A rangos szakmai díjat a Fogorvosi
Tagozat Alapítványa a Magyar Fogorvo-
sokért Kuratóriumának döntése alapján
2005. óta minden évben két díjazott ve-
heti át. Az emlék érem célja a Fogorvosi
Tagozat munkájában kifejtett kimagasló
munka elismerése. Dr. Gyenes Mária a
városban működő 26 fogászati rendelő
munkáját 1998 óta irányítja, miközben a

Díjak a kórházban is
A Semmelweis-napon adták át a győri kórház legmagasabb kitün-
tetéseit. Az eseményen dr. Tamás László János, főigazgató főorvos
köszöntötte a résztvevőket az ünnepi megemlékezésen. Beszédé-
ben hangsúlyozta, ahogy a város, úgy a közel 2300 főt foglalkoztató
oktató kórház is a jövőben gondolkodik.
Idén 41 frissen végzett orvos érkezik a kórházba, ami egyedülálló –
tette hozzá a főigazgató főorvos, aki úgy folytatta, jelen pillanatban
több mint 130 szakképzésre váró dolgozó van, tehát minden 3. or-
vos kolléga szakképzés alatt áll. A gyógyítók ünnepe pedig az az al-
kalom, amikor az egészségügyben dolgozóknak megköszönik
egész éves munkájukat.
Nyári László-díjat kapott dr. Gasztonyi Zoltán és dr. Tompos Tamás
osztályvezető főorvos, valamint Kapronczai Gabriella, diplomás
ápoló. Idén már 10. alkalommal adták át a Patkós Imre Emlékérem
és Oklevelet, melyet dr. Schendl Roland vehetett át.
Ezután a Méhes Károly-publikációs díj átadása következett, melyet
prof. dr. Rácz István, osztályvezető főorvos adott át, prof. dr. Dézsi
Csaba Andrásnak, az International Journal of Cardiology című ame-
rikai folyóiratban megjelent egyszerzős, 6,173 impaktfaktoros tudo-
mányos publikációjáért.
Az ünnepségen kiváló dolgozó elismeréseket is átadtak, majd a
Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért – Egészségügyi Tagozat
Díjakat adta át Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke dr. Bajkó
Zsuzsanna, nyugdíjas bőrgyógyász szakorvosnak, dr. Beke Ágnes-
nek, a győri kórház gyermekneurológusának és Kozma Lászlóné-
nak, a csornai kórház munkaügyi ügyintézőjének.

saját praxisában is fogorvosként dolgo-
zik. Korábban a városi fogászati preven-
ciót szervezte, és több mint tizenöt évig
a Petz Lajos Egészségügyi Középiskola
fogászati szakasszisztens-képzésében
tanított. Az országos elismerést a több
évtizedes szakmai tevékenységével, a
közösség érdekében kifejtett munkájá-
val érdemelte ki, amellyel segítette a
Fogorvosi Tagozat célkitűzéseinek meg-
valósítását.

A nap folyamán az Egészséges Nem-
zedékért Alapítvány és a Győr-Szigetiek
Baráti Köre is megtartotta hagyomá-
nyos Semmelweis-napi megemlékezé-
sét. Radnóti Ákos alpolgármester, dr.
Schmidt Péter gyermekgyógyász főor-
vos, a Baráti Kör elnöke és Knapp Mar-
git, a Galántai Népművelési Központ
igazgatója megkoszorúzta a Radnóti úti
gyermekorvosi rendelő falán a Semmel-
weis Ignácz Fülöp tiszteletére elhelyezett
márvány emléktáblát. Az alpolgármes-
ter az eseményen az önkormányzat
ezüst emlékérmét adta át Knapp Margit-
nak a Győr és Galánta között több évti-
zeden keresztül végzett példaértékű
egészségnevelési munkájáért.

További Semmelweis napi hír, hogy
a városi elismerés mellett dr. Schmidt
Péter Zombor Gábor egészségügyért
felelős államtitkártól és Mészáros János
egészségügyi koordinációért felelős he-
lyettes- államtitkától magas színvonalú,
példaértékű szakmai és tudományos
munkája elismeréseként Semmelweis-
díjat vehetett át.

Kányai Róbert, Kálé Rita, Horváthné Dancs Márta, dr. Schmidt Péter

Dr. Gyenes Mária
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Menekültáradat, gazdasági be-
vándorlás, táborok, kerítésépí-
tés, feszültség, összeesküvés-el-
méletek... Az elmúlt hetek ve-
zényszavai mellett rendre
eszembe jut a közelmúltbeli
Magyar Táncfesztivál talán leg-
megrázóbb előadása: a Buda-
pest Táncszínház Kislányom,
Anne Frank címmel vitte szín-
padra a zsidó lány naplóját, me-
lyet bujkálása alatt írt. Anne 13
évesen azt kérdezte, „Miért kell
éhen halni nagy tömegeknek,
amikor a világ másik felén meg-
romlik a felesleges ennivaló? Ó,
miért olyan őrültek az embe -
rek? (…) Úgy látszik, az embe r -
ben benne él a pusztítás és öl-
döklés ösztöne, a gyilkolás és
tombolás vágya. Amíg az embe -
rek, éspedig kivétel nélkül, ala-
posan meg nem változnak, egy-
re dühöngeni fog a háború, s
megrongál és elpusztít min-
dent, amit valaha létrehoztak
és gondoztak, s mindig újból
kell felépíteni a világot.”
Nem szeretnék éles párhuzamot
vonni a II. világháború idején
történt elképesztő pusztítás és a
mai menekültkérdés között, s
nem is szabad – bár az, hogy „a
csónak tele van”, szintén elhang-
zott már a történelem során –, és
a menekültkérdéshez való hiva-
talos magyar hozzáállást sem
tiszte e néhány sornak megítél-
ni. Ami biztos, a világot próbáló
eseményekre reagálni kell, s vilá-
gos az is: Magyarország nem vál-
lalhatja fel sok ezer ember sorsát,
kis nemzetünk összeroppanna a
súly alatt, amit ők is cipelnek. El-
riaszt és elkeserít viszont az a
habzó szájjal való dühöngés, ami
az elmúlt időszakban hullámzik
a közösségi, illetve szélsőséges ol-
dalakon. Sokan gondolkodás, utá-
najárás nélkül ítélnek el, s vesz-
nek egy kalap alá mindenkit, aki
a hazájához képest biztonságos
és virágzó Európától remél jobb
életet.
Bárkihez is imádkozzunk, né-
hány vezényszót nem szabadna
elfelejtenünk: tisztelet, empá-
tia, emberség… Hiszen a sajá-
tunkat védhetjük így is. 

Zoljánszky Alexandra

Süllyedő csónakok

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A pénzkeresési lehetőségen túl
a szakmai tapasztalatszerzés
miatt is dolgozik egyre több fia-
tal, augusztus közepéig azon-
ban óriási a túljelentkezés, utá-
na viszont „vadászni” kell a diá-
kokra. Akinek sikerült egész
szezonos munkát elcsípnie, je-
lentős összeget is kereshet.

Az utolsó tanítási nap óta egymás kezé-
be adják a kilincset a diákok a Pannon-
Work Iskolaszövetkezet győri irodájá-
ban: sokan szeretnének dolgozni né-
hány hetet, jelenleg 15-20-szoros a túl-
jelentkezés. A képet némileg árnyalja,
hogy a fiatalok zöme 18 év alatti, akik-
nek sokkal nehezebb dolguk van a
munkavállalás terén, a cégek ugyanis
főként nagykorúakat keresnek. A sza-
bály egyébként úgy szól, tanszünetben
15 éven felüliek dolgozhatnak, a 16.
évüket betöltők pedig akár iskola mel-
lett is vállalhatnak munkát, viszont
amíg kiskorúak, éjjel nem.

A diákok nagy része konkrét elkép-
zeléssel érkezik a szövetkezetekbe. Bar-
ti Diána, a Pannon-Work kirendeltség-
vezető-helyettese elmondta, a lányok
körében továbbra is az adminisztrációs
munkák a népszerűek, illetve nappal
végezhető és a minimálbérnél többet
kínáló feladatok. Utóbbira pályáznak
természetesen a fiúk is: az alap bruttó
604 forint növekedhet például az éjsza-
kás pótlékkal, és a fizikai, illetve a szak-
tudást igénylő munkák esetében is szá-
míthatnak magasabb díjazásra.

Sokan keresnek hatórás elfoglaltsá-
got is, de az ilyen lehetőség ritka, a cé-
gek zöme nyolcórás műszakokba várja
a diákokat. A túljelentkezésre visszatér-
ve, Barti Diána beszélt arról is, az előző
évekhez képest a szám nem riasztó,
szélesedett a kínálat, több a munka és

Diákmunka: augusztus második felétôl
több lesz a lehetôség

az iskolaszövetkezet. „A győri régió ak-
korát fejlődött az elmúlt években, hogy
rengeteg lett a lehetőségük a diákok-
nak, s már a felnőttek tekintetében is in-
kább munkaerőhiányról beszélhetünk a
térségben. A június–júliusi túljelentke-
zéssel ellentétben, az év többi részében
dúskálhatnak a feladatokban a diákok,
a piac ugyanis egyre inkább megbecsü-
li a fiatal munkaerőt” – hangsúlyozta a
kirendeltségvezető-helyettes. Év köz-
ben közel 100 partnerrel dolgoznak
együtt, nyáron pedig akár 150-re is fel-
mehet a cégek száma. Országos szin-
ten havonta 2.500 diáknak utal fizetést
a Pannon-Work, a legmelegebb hóna-

pokban ez a szám megduplázódik.
Győrre az adatok körülbelül 15-20 szá-
zaléka jut.

Sokan nyaralásra gyűjtenek, tanul-
mányaik finanszírozására és családjuk
támogatása miatt vállalnak munkát,
utóbbiak év közben is. Arra még min-
dig számos példát látni, hogy a szülők
unszolására érkeznek a kirendeltségek-
re a fiatalok, ahogy az egyik anyuka
mondja, „minél előbb meg kell tanulni-
uk felelősséget vállalni, s a pénzt meg-
becsülni”. A diákmunkát statisztika is
igazolja, az a hallgató, aki az egyetemi
évei alatt munkát vállalt, kétszer olyan
hatékonysággal tud elhelyezkedni a
munkaerőpiacon, mint aki abszolút
nem dolgozott. Többször előfordul,
hogy az önéletrajzban feltüntetett diák-
munkának utánajárnak a cégek, az is-
kolaszövetkezetnél érdeklődnek a dol-
gozni vágyó megbízhatóságáról. „Sok
olyan eset is van, amikor még diákként
bedolgozzák magukat egy vállalathoz,

hogy az egykori diákból megbízó válik”
– tájékoztatott Barti Diána.

Számos sikertörténetről tud beszá-
molni Malancsin Viktória, az UniWork
elnöke is. Az általa képviselt iskolaszö-
vetkezet a Széchenyi István Egyetem
berkein belül működik, így elsősorban
az egyetemistákra épít. A 2009-ben
alakult szövetkezet a pénzkereseti le-
hetőségen túl szakmai tapasztalat-
szerzést is biztosít a munkavállalók-
nak, fontosnak tartják, hogy az egye-
tem mellett valamilyen tevékenységet
folytassanak. A „Dolgozz, keress, ne-
vess!” buzdítással kampányoló szö-
vetkezet a meghirdetett állásokra per-

ceken belül talál diákot,
már vizsgaidőszakban
emelkedik a lelkes fiata-
lok száma, akik inkább
dolgoznának a diákhitel
felvétele helyett. A lehe-
tőségek bővülésén túl
könnyebbséget hozott

egy néhány napja megjelent jogsza-
bályváltozás is, már passzív státusban
lévő hallgatók is vállalhatnak diák-
munkát. „Ez nagy előrelépés, ugyanis
sokan azért halasztanak, mert nem
tudják finanszírozni a tandíjat vagy a
fenntartásukat” – mutat rá az elnök. A
több mint 800 taggal működő szövet-
kezet segítségével tavaly 350 hallgató
dolgozott, a partnercégek száma pe-
dig már 30 fölé emelkedett. A gyorsa-
ságon túl a megbízhatóság, a rugal-
masság és a talpraesettség a döntő.
A munkák egyharmada az intézmé-
nyen belül történik, egyharmad a
campus környékén működő vendég-
látóhelyeken, a harmadik harmadot
pedig külsős partnerek biztosítják.

Az egész nyáron nyitva tartó irodá-
ban a középiskolásokat is várják, és
természetesen azon cégek előtt is
nyitva állnak az UniWork ajtói, melyek
felismerik, egy diák is lehet teljes érté-
kű munkaerő.

Szélesedett a kínálat:
több a munka és az
iskolaszövetkezet is
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Gőzerővel épül a Győrt keletről elkerü-
lő út első szakasza az M1-es autópá-
lya és a Vonal út között, a kétszer egy-
sávos, 4,4 kilométer hosszú új utat
ősz elején vehetik birtokukba az autó-
sok, a második és harmadik szakasz,
vagyis a teljes elkerülő 2017 decem-
berére készül el – jelentette be Kara
Ákos államtitkár, országgyűlési képvi-
selő, Simon Róbert Balázs miniszteri
biztos, országgyűlési képviselő és
Borkai Zsolt polgármester azon a szer-
dai sajtótájékoztatón, amelyet az épít-
kezés helyszínén tartottak. 

Borkai Zsolt hangsúlyozta, az önkor-
mányzat igyekszik vonzó gazdasági
környezetet teremteni a vállalkozások
számára, hiszen a dinamikus gazdaság
nemcsak munkahelyeket teremt a győ-
rieknek, hanem motorja a városi fejlesz-
téseknek is. Köszönet érte a magyar ál-
lamnak, amely jó partner ebben a tö-
rekvésben. A mostani beruházás olyan
infrastrukturális fejlesztést jelent a vá-
rosnak, amely egyszerre segíti a gazda-
sági kapcsolatok további erősítését, a
győriek jobb közlekedését, a városi út-
hálózat tehermentesítésével pedig
Győr még élhetőbbé tételét, a teljes be-
ruházás első üteme fontos mérföldkő
ezen az úton.”

Ôsz elejére elkészül a keleti elkerülô elsô szakasza
Kara Ákos, győri országgyűlési

képviselő, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára elmondta: A
most folyó beruházás Győr jövője
szempontjából a legfontosabb városi
útépítés. A munkahelyek megőrzése
és új munkahelyek létrehozása szem-
pontjából rendkívül nagy a jelentősé-
ge ennek a fejlesztésnek. Az útépítés
tehermentesíti a városon belüli közle-
kedést és segíti a vidéki településen
élők bejárását is.

Simon Róbert Balázs, Győr és az al-
só-szigetközi települések országgyűlési
képviselőjeként azt hangsúlyozta, az el-

kerülő út megépítését rendkívül fontos-
nak tartja a térség további gazdasági fej-
lődése és a tranzitforgalom megfelelő
átvezetése miatt. Az elkerülő út követke-
ző ütemeinek tervezése és engedélyezé-
se folyamatban van, így 2017 év végére

teljes hosszban megépülhet a Győrt ke-
leti irányból elkerülő főút egy új Mosoni-
Duna-híddal. A megyei fejlesztések mi-

niszteri biztosa hozzátette, hogy a több
mint 13 kilométer hosszban megépülő
főút, a rendszerváltoztatás óta az egyik
legnagyobb állami útépítési beruházás
lesz a kisalföldi megyeszékhelyen és kör-
nyezetében. 

Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommu-
nikációs igazgatója hozzáfűzte, a fe-
lüljárók szerkezetkész állapotban

vannak, itt a burkolatépítési és a be-
fejező munkák vannak hátra. A nyom-
vonal egyes részein még folyik a föld-
munka, de jelentős szakaszokon már
az aszfalt pályaszerkezetét is megépí-
tettük. A Tatai út új nyomvonalát pe-
dig már ideiglenes forgalomterelés
mellett használhatják a közlekedők.
Az elkerülő utat átlagosan közel 9000
jármű fogja használni naponta,
amely nem terheli a környező útháló-
zatot, így a Széchenyi hídon is köny-
nyebb lesz az átjutás.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Egy most megjelent jelentés szerint a 2007–2013-
as uniós támogatási ciklusban rendelkezésre álló
források felhasználásában Magyarország a máso-
dik helyen áll a vizsgált 11, közép-kelet-európai tag-
állam között – jelentette be pénteki sajtótájékozta-
tóján Simon Róbert Balázs miniszteri biztos, or-
szággyűlési képviselő.

A KPMG, amely világszerte 155 országban nyújt
könyvvizsgálati, adó- és üzleti tanácsadási szolgál-
tatásokat, évente jelentést készít az EU-s források
felhasználásáról, amelyben az Eurostat és az Euró-
pai Bizottság hivatalos adataira támaszkodik. 

A jelentésből kiderül, hogy Magyarországon a
2007–2013-as uniós támogatási ciklus forrásainak
87 százaléka már eljutott a pályázókhoz, ami 25 szá-
zalékpontos növekedést jelent a 2013-as kifizetési
arányhoz képest.

2014 végéig 21,7 milliárd eurót tudott felhasználni
az ország, ez nagyjából 6500 milliárd forint. 2015 júni-
usában pedig már több mint 7700 milliárd forintot fi-
zetett ki a fejlesztéspolitikai intézményrendszer a ked-
vezményezetteknek a 8200 milliárd forintos keretből. 

Ez a kifizetési szint 10 százalékkal magasabb a
régió átlagánál (ami 77 százalék) és csak egy száza-

Jól áll Magyarország az EU-s pénzek lehívásában
lékkal marad el a tavaly év végén élen álló Litvániá-
tól – közölte a miniszteri biztos.

Hazánk a lekötött források szempontjából is a ré-
gió élmezőnyében található: 2014 végéig a támo-
gatási ciklusban elérhető források 112 százalékára
kötöttek szerződést, csakúgy, mint Szlovákiában. 

Csupán Bulgária büszkélkedhet magasabb, 115
százalékos szerződéskötési aránnyal, míg a régiós
átlag 105 százalék.

A KPMG jelentése Ma-
gyarországgal kapcsolat-
ban kiemeli, hogy az ered-
mény jelentős részben a
pályázati rendszer 2014-
ben lezajlott átalakításá-
nak tudható be. A KPMG
tanulmánya szerint meg-
valósulhat a 100 százalé-
kos forráslehívás, ami 2010 óta a kormány deklarált
célja – fogalmazott Simon Róbert Balázs, aki elmondta
azt is, a hazai közberuházások több mint 90 százaléka
uniós forrásból történik, ezért elemi érdekünk, hogy
hatékony legyen a fejlesztéspolitikánk.

Megtudtuk, a 2014–2020-as ciklusban Magyaror-
szág 25,03 milliárd eurónyi, mai árfolyamon körülbelül
7750 milliárd forint uniós forrásra számíthat.  Ezzel a
régióban elérhető források 11 százaléka áramlik majd

hozzánk. Ennél több uniós pénzzel, 82,5 milliárd euró-
val csak Lengyelország gazdálkodhat.

Győr-Moson-Sopron megyében 2007 és 2013 kö-
zött a legnagyobb támogatott projektek közé tartozott
a Sopron–Szentgotthárd vasútvonal korszerűsítése, a
85. sz. főút Enese elkerülő szakasza, a Fertőrákosi Bar-
langszínház – Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő
turisztikai célú fejlesztése, az Apátsági Major látoga-
tóközpont létrehozása.  Az abdai Duna projekt, a Petz

Aladár Megyei Oktató
Kórházban az infrast-
ruktúra fejlesztése, a
Mosoni-Duna és Lajta
folyó térségi vízgazdál-
kodási rehabilitációja.
A jármű- és közlekedé-
siparhoz kapcsolódó
műszaki képzési és ku-

tatási infrastruktúrafejlesztés a Széchenyi István Egye-
tem központi kampuszán, a Győr Nagytérségi Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési
területén települési szilárdhulladék-gazdálkodási rend-
szer kialakítása, a Szigetköz mentett oldali és hullám-
téri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése,
valamint a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás működési területén a bezárt
települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja.

A 2007—2013-as ciklus
forrásainak 87 százaléka
már eljutott a pályázókhoz
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Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

„ENERGIAHATÉKONYSÁGI
BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA,
(GYÔR, JÓKAI U. 12.)
KEOP-2012-5.6.0 PÁLYÁZAT
KERETÉBEN”

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kormányhiva-
tal 182.255.348 forint Európai Uniós támoga-
tást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és
Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0
„Központi költségvetési szervek energiahaté-
konysági beruházásai” elnevezésû pályázati
konstrukció keretében.

Magyarországon az energiafelhasználás mint -
egy 40%-a az épületekben történik. Ha ezeket
jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat
használunk, gyermekeink, unokáink nemzedé-
keinek energiabiztonságát is megteremtjük. 
A projekt célja a Kormányhivatal egyes szer-
vezeti egységeinek helyet adó Gyôr, Jókai út
12. szám alatti irodaépület energetikai kor sze -
rûsítése volt, mivel az építése óta eltelt több
mint 40 évben nagyobb volumenû energetikai
fejlesztés, felújítás nem történt.
Az épület négyszintes, vasbeton vázszerke-
zetes épület rendkívül kedvezôtlen hôtechni-
kai adottsággal rendelkezett. A projekt elsô-
sorban építészeti és épületgépészeti munkák-
ra terjedt ki. 
A Kormányhivatal prioritásként kezeli a környe-
zet védelmét és a megújuló energiaforrások
használatát, mely a projekt tervezésekor is fô
szempont volt. A beruházás legfôbb célja az
épületfizikai, épületenergetikai javítása és az
energiatakarékos üzemvitel megteremtése
volt. Elôzetes vizsgálatok alapján a beruházás
megvalósulásával csökken az irodaépület
energiafelhasználása, így a fenntartási költsé-
ge és a környezeti terhelése is.
A projekt során megvalósult a homlokzat utó-
lagos hôszigetelése, a fûtési rendszer, a vilá-
gítás és a teljes villamos hálózat kor sze rû sí -
tése, energiatakarékos gépészeti berendezé-
sek kerültek beépítésre, valamint napelemek
elhelyezése és napkollektoros rendszerrel
biztosított használatimelegvíz-ellátás került ki-
építésre.
A kivitelezési munkálatok befejezôdtek, az
épület mûszaki átadása megtörtént.
Az ügyfelek és dolgozók 2015. július hónap-
ban vehetik igénybe a projekt eredményeként
összességében hatékonyabb energiafelhasz-
nálású, környezetbarát, modernebb épületet.

Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
H - 9021 Gyôr, Árpád út 32. 
Tel.: +36 (96) 507-204
Fax: +36 (96) 507-225
E-mail: kormanyhivatal@gyorkozig.hu
Web: www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
KEOP-5.6.0/12-2013-0006

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A győri felsőoktatás jövője volt
napirenden azon a Városházán
tartott fórumon, amelyre Borkai
Zsolt polgármester a város véle-
ményformáló értelmiségének
prominens képviselőit hívta meg.
A fórum résztvevői százszázalé-
kosan támogatták az egy város,
egy egyetem tervét.

Borkai Zsolt felidézte, tizenöt
évvel ezelőtt az összefogás ered-
ményeként lett Győrben egye-
tem, ami jó döntésnek bizonyult.

A város, az egyetem és a gazda-
ság szereplőinek együtt gondol-
kodása a város sikereinek titka. 

Akkor tudunk sikeresek ma-
radni, ha az erőket összeadjuk, a
győri felsőoktatás egy portfólióba
kerül, s erős képviseletet tudunk
biztosítani – fogalmazott a polgár-
mester, aki hangsúlyozta, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Apá -
czai Csere János Kara jól dolgo-
zik, szép eredményeket ér el, a
Széchenyi István Egyetemmel
együtt azonban sikeresebbek tud-
nak lenni, s ez Győr versenyké-
pességét is fokozza.

Gyôr véleményformáló értelmisége támogatja a koncepciót

Egy város, egy egyetem
Földesi Péter, a Széchenyi Ist-

ván Egyetem rektora úgy véleke-
dett, Győrnek az az érdeke, hogy
egy egységes, nagy egyeteme le-
gyen, amely hallgatói létszámát
tekintve egy súlycsoportba kerül-
hetne a szegedi, a debreceni és a
pécsi egyetemmel.  A rektor utalt
arra, hogy a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem Mosonmagyaróvári
Mezőgazdaság- és Élelmiszertu-
dományi Kara korábban jelezte
csatlakozási szándékát a győri
egyetemhez. 

Jó szívvel és hittel támogatjuk,
hogy a három intézmény egybe

tudjon kelni, a döntés a kormány-
zat kezében van, nekünk a siker le-
het a jutalmunk – mondta a rektor. 

Úgy legyen – reagált a rektor
szavaira Mihalicz Antal, a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke, s egyúttal je-
lezte, támogatják a fúziót.

A Petz Aladár Megyei Oktató
Kórháznak is az az érdeke, hogy
Győrnek egy nagyon erős egyete-
me legyen – fogalmazták meg vé-
leményüket a kórház vezetői, Ta-
más László János főigazgató,
Oláh Attila orvos-igazgató és Ska-
liczky Zoltán szervezési igazgató.

Felvetették azt is, egy nagy és
erős egyetem akár majd az orvos-
képzést is befogadhatja. 

A Vállalkozók Országos Szövet-
ségének megyei szervezete is az
egy város, egy egyetem híve.
Sragner László megyei elnök sze-
rint nem lehet kérdés, hogy a győ-
ri egyetemnek tudományegye-
temmé kell válnia.

Kara Ákos győri országgyűlési
képviselő felszólalásában hangsú-
lyozta, régóta az egy város, egy
egyetem pártiak közé tartozik, s azt
szeretné, ha a következő felvételi tá-
jékoztatóban már így jelenne meg,
mert nincs más választás, mint
egybehozni a győri egyetemeket.

A fúziónak be kell következnie,
lehetőleg minél gyorsabban, ez
Sopronnak fájni fog, mi azonban
győriek vagyunk, a győri érdeke-
ket kell képviselnünk – mondta a
fórumon Simon Róbert Balázs
győri országgyűlési képviselő.

Az Audi képviseletében Lőre
Péter kommunikációs igazgató
tette le voksát a koncepció mel-
lett, s úgy fogalmazott, az Audi
egy sokszínű és erős egyetemben
érdekelt. 

A Győri Baloldal nevében Poll-
reisz Balázs úgy nyilatkozott, tá-
mogatják a tervet.

Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter, Havasi Dezső, a megyei ügyvédi
kamara elnöke, Sándor János épí-
tész, Bárány István önkormányzati
képviselő és Horváth Péter, a Révai-
gimnázium igazgatója hozzászólá-
sában ugyancsak az egy város, egy
egyetem koncepció mellé állt.

Információink szerint a fórumra
meghívták a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem Apáczai Csere János
Karának dékánját is, ám ő nem ér-
kezett meg a rendezvényre.
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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) 64 900 Ft-tól/fô
H. Fiesta Beach 4* FP 89 900 Ft-tól/fô

BULGÁRIA — repülôvel Pozsonyból
NAPOSPART, 2015. július 31. 8 nap/7éj
Aparthotel Rio Grande 4* AI (MA) 89 900 Ft-tól/fô
NESZEBÁR, 2015. július 31. 8 nap/7éj
Zlatna Ribka 3* R 95 900 Ft-tól/fô
SOL Marina Palace 4* AI Light 169 900 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!

Svájci körutazás júl. 29—aug. 3. 129.900 Ft/fô
Innsbruck—Mainau—Stein am Rhein—St.Gallen—Zürich—
Luzern—Bern—Lausanne—Genf—Liechtenstein—Lienz 
6 nap autóbusszal, szállodában reggelivel

KÉTNAPOS PROGRAMJAINK:
Cesky Krumlov—Prága aug.1/2. 28.500 Ft/fô
autóbusszal, ***szállodában reggelivel
Krk-sziget—Plitvicei-tavak szept. 5/6. 29.900 Ft/fô
autóbusszal, **Depandance-ban félpanzióval

ÍZELÍTÔ EGYNAPOS KIRÁNDULÁSAINKBÓL:
Bécsújhely—Puchberg—Semmering júl. 12., okt. 11. 5.300 Ft/fô 
Salzkammerguti-tóvidék júl. 18., okt. 10. 11.000 Ft/fô
Kirándulás a Plitvicei-tavakhoz júl. 25., szept. 12. 11.500 Ft/fô
Altenburg—Maissau—St.Pölten júl. 25. 7.700 Ft/fô
Bécs: Villamosssal a 150 éves Ringen aug. 1. 6.000 Ft/fô
Opatija — irány az Adria! aug. 1. 12.900 Ft/fô
Egy nap Szegeden aug. 9. 10.100 Ft/fô
Bécs könnyedén: Prater és az Állatkert aug. 20. 5.300 Ft/fô

ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

ÉNYKK Zrt. Utazási Iroda • Gyôr, Árpád út 51/b.
Tel.: 317-133, 317-313 • www.enykk.hu/volantourist

A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol vár-
juk még kulturális körutazások széles választékával, tengerparti nyara-
lóprogramokkal, belföldi ajánlatokkal és partnerirodáink kedvezô elô -
foglalási kedvezményeivel.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Jól halad Győrben az Árpád út–Baross
út–Bajcsy-Zsilinszky út és az Aradi vérta-
núk útja által körülhatárolt terület, az úgy-
nevezett Árpád-tömb átalakítása. A West
Hungária Bau Kft. generálkivitelezésé-
ben készülő beruházás a Belváros utolsó
rendezetlen területét alakítja át. A beru-
házó Árpád Tömb Kft. itt 41 lakásos tár-
sasházat épít, 10 üzlettel és 70 gépkocsi
befogadására alkalmas mélygarázzsal.

Jelenleg a belső szakipari munkák
zajlanak az épületen, melynek keretében
gépészeti és villamos szerelések, aljzat-
betonozási és szárazépítészeti munkák
folynak, valamint megkezdődött a hom-
lokzati rész kialakítása – tudtuk meg Lu-
kács Zsanettől, a West Hungária Bau Kft.
kommunikációs vezetőjétől. – A lakások
fűtéskész állapotban kerülnek átadásra,
így a lakók a saját stílusuknak és ízlésük-
nek megfelelően, egyedileg alakíthatják
ki álmaik otthonát, miközben a külső
megjelenésében az épület egységes és
impozáns képet mutat majd. 

A projekt részeként megkezdődtek a
belső udvar kialakításának munkálatai
is, melynek keretében pihenőparkká ala-
kul a belső udvar. Akadálymentesen is

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A Széchenyi István Egyetem
SZEngine Motorfejlesztő Csapata
bemutatta negyedik generációs
motorját. A terv az, hogy jövőre a
motor már éles körülmények kö-
zött, a Formula Student versenyen
bizonyíthassa versenyképességét. 

A SZEngine Motorfejlesztő
Csapat egyedi módon kapcsoló-
dik az egyetemisták Forma–1-es
versenyéhez, a Formula Student-
hez. A csapatok szinte kivétel nél-
kül kereskedelmi forgalomban
szerzik be a motort, s azt alakítják
át a versenyszabályoknak megfe-
lelően. A győriek ezzel ellentétben
egyedi motort fejlesztenek, s azt le
is gyártják. Fő céljuk az, hogy a For-
mula Student hivatalos motorbe-
szállítójává váljanak.

A motorfejlesztők – akik az Au-
di Hungaria Motor Kft. és az Audi
Belső Égésű Motorok Tanszéke tá-
mogatását élvezik – negyedik ge-
nerációs EVO4 motorja jó pár ele-
met megörökölt az előző EVO3-as
motorból, sok részletet azonban
újragondoltak. A motor tervezése
során a fő vezérelv az volt, hogy a

Ismét új motort fejlesztett a SZEngine csapat
lehető legjobb jármű-motor kon-
cepció alapját teremtsük meg –
mondja Borsi Fanni csapatvezető. 

A legfőbb változás az olajkörrel
kapcsolatban történt. Száraz kar-
ter helyett fél száraz karteres rend-
szert használnak. Így nem kell kül-
ső olajtartályt alkalmazniuk, ezt a
funkciót a váltótérbe integrálták.

Az olajpumpát és az olajvezetéke-
ket is a forgattyúházból alakították
ki, így csökkent az erőforrás töme-
ge és a külső egységek száma is. 

A motor negyedik generációs
változatának bemutatóján meg-
tudhattuk, hogy az elektromos
igények biztosításához egy 104
gramm tömegű BLDC motort
használnak generátorként, amely-

nek tömege körülbelül hatoda,
míg teljesítménye két és félszere-
se a hasonló szériamotorokban
használt generátorénak. 

A motorblokk tömege 28,5 ki-
logrammról 26 kilogrammra csök-
kent, lökettérfogata ugyannyi, mint
az EVO3-as motoré, 510 köbcenti-
méter, teljesítménye pedig 55 lóerő. 

Az idei Formula Student verse-
nyen még nem indulunk, az EVO3-
as motorunk egy tesztautóval egy
tiszteletkört tesz meg a Győr–gö-
nyűi Kikötőben, jövőre azonban
már azt szeretnénk, hogy az egye-
tem Formula Student csapata, az
Arrabona Racing Team a mi álta-
lunk fejlesztett motorral indulna a
versenyen – árulta el Borsi Fanni. 

Átalakul az Árpád-tömb

megközelíthetőek lesznek az épületben
helyet kapó földszinti üzletek. Az épület
átadásával egy időben a pihenőpark
közparkként üzemel majd, melynek üze-
meltetését a Győr-Szol Zrt. végzi.

Az épület két főbejáratán keresztül a
földszinti üzletek az Árpád útról, illetve a
Bajcsy-Zsilinszky útról is megközelíthe-
tőek lesznek.  A kényelmes kétirányú
megközelítési lehetőség mellett a lakók
kaputelefonnal ellátott, biztonságos lép-
csőházon keresztül érhetik el otthonai-
kat, lépcsőházanként akadálymentes
közlekedésre is alkalmas lifttel. 

A munkálatok a tervezett ütemben
haladnak, így az épület hamarosan el-
éri a tervezett végleges kiviteli állapo-

tát – összegezte Lukács Zsanett, a
WHB kommunikációs vezetője.

Az Árpád-tömbben megvalósuló, mi-
nőségi alapanyagokból elkészülő exklu-
zív luxuslakások kiváló otthont nyújtanak
mindazok számára, akik Győr történel-
mi Belvárosában, a modern kor elvárá-
sainak megfelelő A+ energiatakarékos,
magas minőségi színvonalat képviselő
ingatlan kényelmét élvezve, a Belváros
színes forgatagához közel kívánnak élni
egy pihenőpark nyugalma mellett.

A beruházó és a kivitelező a beruhá-
zás presztízsértékét felismerve, kiemelt
figyelmet fordít a kivitelezésre, ennek kö-
szönhetően Győr Belvárosának utolsó
elhanyagolt belső udvara is átalakul.



2015. július 3.   / + / 9

OKTATÁS HIRDETÉS

www.galbusz.hu

Hívja irodáinkat! KAPUVÁR, Fô tér 18—21.
Ny.: H.—P.: 8—12 és 13.00—17.00, szo., v.: zárva
Tel.: 96/595-080, 30/754-0211. E-mail: info@galbusz.hu 
GYÔR, Kazinczy u. 10.  Tel.: 96/388-055; 20/952-8310

• Korzika—Szardínia 
Vegyen részt a Földközi-tenger két lélegzetelállítóan
szép szigetének felfedezésében!
2015. szeptember 5—12.
Részvételi díj: 215.000 Ft/fô félpanzióval

• Isztambul — az Orient Express nyomában
Jöjjön Velünk és csodálja meg a jelen és múlt találko-
zását, a mesés kelet egyik leggyönyörûbb városában!
2015. szeptember 22—28.
Rszvételi díj: 145.000 Ft/fô félpanzióval

Egynapos utak júliusban
• Dachstein jégbarlang—Hallstatt
július 18. Részvételi díj: 10.500 Ft/fô 
Belépôk: kb. 28 Eur/fô

• Ametisztbánya Maissau-ban,
Duna-parti séták Wachau-ban

július 18. Részvételi díj: 7.700 Ft/fô
Belépôk: 7 Eur/fô, kincskereséssel 14 Eur/fô

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.

szerző: koloszár tamás
fotó: illusztráció

Százöt végzős szakmunkástanu-
ló tett sikeres vizsgát a duális
képzés keretein belül az Audi
Hungaria Motor Kft.-nél, s kezdi
meg a munkát a vállalatnál. Ti-
zenegy szakma legjobbjait külön
is köszöntötték, akiknek dr. Knáb
Erzsébet, a győri Audi személy-
ügyekért felelős ügyvezető igaz-
gatója és Fekete Dávid alpolgár-
mester gratulált.

Az Audi Hungaria úttörő sze-
repet játszott a duális szakkép-
zés 2001-es magyarországi be-
vezetésében, azóta 1700 fiatal
szerzett szakmát – fogalmazott
az ünnepségen Knáb Erzsébet,
aki szerint e képzési forma sike-

A járműipar és az informatika a két kiemelt
kutatási területe a Győri Tudás-Park pro-
jektnek, amelynek kedden tartották nyitó-
rendezvényét a győri Városházán. A közel
641 millió forint összköltségvetésű, európai
uniós forrásból megvalósuló projekt életre
hívói szerint a régió versenyképességének
megőrzése érdekében kulcsfontosságú a
tudás továbbítása és hasznosítása. 

A projektben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Széchenyi István Egyetem vesznek részt, valamint
csatlakoznak együttműködő partnerként a járműipari
térség szereplői, gazdasági partnerei, a nagyvállalatok-
tól egészen a kis- és közepes vállalkozásokig. A nyitó-
rendezvényen Fekete Dávid alpolgármester ezzel kap-
csolatban elmondta, ez a projekt új dimenziókat is nyit-
hat a közös célokért évek óta összefogó önkormány-
zat–egyetem–vállalkozások hármas együttműködésé-
ben. Hozzátette, a jövőbeni fejlesztések miatt fontos az
együttgondolkodás a járműipar és az informatika te-
rén, hiszen azzal fenn tudják tartani a térség versenye-

Gyôri Tudás-Park
lőnyét. Az alpolgármester kiemelte még, hogy a város-
ban korábban megfogalmazott járműipari életpálya-
modell újabb löketet kap ezzel a programmal, és meg-
jegyezte azt is, hogy a Győri Tudás-Park az EU 2007–
2013-as költségvetési ciklusának egyik utolsó projekt-
je, amelyben tulajdonképpen felkészülnek a következő
finanszírozási időszakra. 

Dr. Komlósi László Imre, a Széchenyi István Egye-
tem nemzetközi rektorhelyettese szerint a program
egyik fő célja, hogy létrejöjjön egy olyan módszertan,
amellyel az egyetemen kidolgozott tudást tovább tud-
ják adni az alkalmazás területére, a vállalkozásokhoz.
Emlékeztetett arra, hogy ehhez a célhoz szorosan kap-
csolódik a győri Járműtechnológiai Kutatások Kiváló-
sági Központja, amelynek megalakulását a múlt héten
jelentették be a Magyar Tudományos Akadémián.

A nyitórendezvényen kiderült még, hogy a projekt
keretében kutatások részletes előkészítése, hibrid és
elektromos járművek fejlesztése, új, innovatív jármű-
ipari anyagok és technológiák, valamint ipari és egész-
ségügyi kihívások megoldásának támogatására irá-
nyuló informatikai rendszerek fejlesztése is zajlik.

rességét az idő egyértelműen
igazolta. A duális szakképzés ide-
je alatt a tanulók olyan tudásra
tesznek szert a győri szakiskolák-
ban és az Audi Hungaria gyakor-
lati oktatóközpontjában, amely-
nek segítségével a végzés után
biztos munkahely várja őket a
motorgyárban és a járműgyár-
tásban. 

Fekete Dávid alpolgármester
arról beszélt, hogy az országot
járva sokan felteszik neki a kér-
dést, mi a titka a győri sikernek? 

Évszázados ipari hagyomány,
amelyhez több mint húsz éve
csatlakozott egy világszínvonalú
cég főszereplőként – adta a vá-
laszt az alpolgármester, aki fel-
idézte azt is, az önkormányzat is
sokat tett, amikor volt bátorsága

gimnáziumi osztályokat leépíteni,
a szakképzést pedig erősíteni. 

Érdemes ma Győrben szak-
mát tanulni – mondta a fiatalok-
hoz fordulva a politikus, mert ez
a szakma biztos és stabil megél-
hetést biztosít.

Az ünnepség végén tizenegy
frissen végzett szakmunkás kü-
lön elismerésben részesült, mivel
csoportjaikban a legjobb teljesít-
ményt nyújtották.

Az Audi továbbra is népszerű a
diákok körében. Az elmúlt hónap-
ban újabb száztíz fiatal kezdte
meg képzési idejét. A gyakorlati
képzés mellett a tanulók a Lukács
Sándor, a Pattantyús Ábrahám
Géza és a Kossuth Lajos szakkép-
ző intézményekben sajátítják el
szakmájuk elméleti alapjait. 

Több mint száz új
szakmunkás kezd az Audinál
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HIRDETÉS  GENERÁCIÓK

Fél napra, ebéd nélkül: ingyenes. Teljes napra, ebéddel: 8.000 Ft/fô.
Jelentkezés, bôvebb info: gyor.lutheran.hu.

JÁTÉK, ANGOL,
ÖRÖMHÍR

Minden érdeklôdôt szeretettel vár az Evangélikus Egyházközség és a VISZ

NAPKÖZIS TÁBOR INDUL
4–12 éves gyermekek részére.

Idôpont: 2015. július 6–10. Cím: Gyôr, Külsô-Baross út 77/A. 

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

www.zsireltavolitasgyor.hu

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

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

KEZELÉSEK MÁR 3 290 FT / 30 PERCES ÁRTÓL

Összefogni egy közös célért, sőt, több generációnak
fogni össze – ritka jelenség a mai világban. A közös-
ségi hálók egyikén mégis létrejött egy kezdeménye-
zés, amely kézfogásra, találkozásra és közös koncert-
re hívja a győri Bartók Béla Zenei Általános Iskola mai
és egykori diákjait, tizenévesektől a hatvanasokig. A
Rába partjáról Szigetbe költözött iskola a mai napig
a „kodályi" hagyományokra építve folytatja az emelt
szintű ének-zene oktatást. A zenei nevelés prófétája,
Kodály Zoltán így fogalmazott: „Az ének a lélek meg-
tartó ereje, azért van, hogy a szív el ne hervadjon.” Jól
megtanulhatták ezt generációkon át az iskola diákjai,
mert elhatározták: szeptembertől rendszeresen talál-
koznak és hidat építenek a generációk között a kórus -
éneklés segítségével. 

A közelmúltban zárult a Patrónus Lions
Club Győr újszerű kezdeményezése: az
úgynevezett érzékenyítő program célja
a látássérültek környezetében élő, ve-
lük találkozó látó emberek felkészültsé-
gének és szakszerű segítőkészségének
fejlesztése volt. Csanakiné Nagy Ilona
programvezető a klub munkájával kap-
csolatban elmondta, szándékuk a tár-
sadalmi tolerancia és az együttműkö-
dés képességének erősítése, a látássé-
rültek helyzetének javítása, a mássá-
guk iránti idegenkedés lebontása, a ve-
lük való kapcsolatteremtés és együtt-
működés fejlesztése. A programban
több mint kétszáz győri iskolás gyer-
mek vett részt. „Önkéntesen dolgozó
klubtagjaink és közreműködőként
meghívott látássérült segítőink hasz-
nos ismereteket és játékos gyakorlato-
kat ötvözve irányították rá a tanulók fi-
gyelmét a látássérültek életére, a segít-
séget igénylő helyzetek felismerésére
és a segítés helyes módjára” – ismer-

Dal-híd a generációk között
Összeáll a Bartók-öregdiákkórus

A Bartók-iskolát 2008-ban a Richter János Zenemű-
vészeti Szakközépiskolához csatolták, amelynek igazga-
tója – régi bartókos diák – Baross Gábor felkérte Hoff-
mann Lászlóné karnagyot a próbák vezetésére. Munkáját
a hetente tartott próbákon az iskola jelenlegi karnagyai,
Farnadi Tamara, Haui Lóránt és Molnár Gabriella is segítik
majd. Biztató ez az összefogás, hiszen az iskolában ma is
aktív és sikeres kórusélet zajlik, méltó módon a hagyomá-
nyokhoz.  Baross Gábor igazgató szerint a kezdeménye-
zés azért örömteli, mert bizonyítja, hogy a régi pedagó-
gusok és a maiak is őrzik a „gyertyalángot”, vigyáznak az
iskola családias, emberbarát és szeretetteljes légkörére.
Az őszi dal-híd programra várja az öregdiákok jelentkezé-
sét Pió Márta, a program gesztora az egykori győri bar-
tókosok FB oldalon vagy az iskolai telefonon: 96/316-933. 

Meglátni — Érteni — Segíteni

Egyedülálló programot dolgozott ki a Lions Club

tette a programot, melyben a Gyárvá-
rosi Általános Iskola, a Péterfy Sándor
Evangélikus Gimnázium, Általános Is-
kola és Óvoda diákjai vettek részt, vala-
mint a tanév végén a  Magvassy Sport-
csarnokban tartott 24 órás „Aludj más-

kor” vetélkedő keretében kilenc közép-
iskola diákjaihoz jutott el a szervezet ér-
zékenyítő programja.

A fiatalokon túl a felnőttek érdeklő-
dését is igyekezett felkelteni a klub. „A
hivatali helyiségek akadálymentesíté-

se önmagában még nem jelent meg-
oldást a megyénkben élő mintegy
1800 látássérült ember számára, hi-
szen ha az ügyintézésben hátrányt
szenvednek, akkor jogaik is sérülnek.
Ezért a megye kormányablakaiban
dolgozó ügyintézőknek tartottunk egy
különleges tréninget” – mondta el
Csanakiné Nagy Ilona és hozzátette,
ősszel folytatják a programot. A továb-
biakban is elsődlegesen a legfogéko-
nyabb korosztály – a gyerekek felé –
fordulnak, a kormányhivatalban ta-
pasztaltak alapján pedig látható, hogy
érdemes az ügyfélszolgálatokat mű-
ködtető hivatalok, vállalkozások irá-
nyába is nyitniuk, hiszen a klub által ki-
dolgozott, országosan is egyedülálló
program segíti és megkönnyíti az ügy-
intézők és a fogyatékkal élők életét.

A programhoz szükséges speciális
eszközöket a Patrónus Lions Club a
Norvég Civil Alap támogatásával sze-
rezte be.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Szent László-nap alkalmából rendezték meg a város
ünnepi díszközgyűlését az Esterházy-palotában, ahol
Borkai Zsolt polgármester köszöntötte a megjelente-
ket, majd Radnóti Ákos tartott ünnepi beszédet. Az al-
polgármester úgy fogalmazott, „alakjával kapcsolat-
ban számos legenda született, amelyek nyomán
Szent László nem csak életében, de halála után is se-
gítette nemzetét. Győrben is azért erősödött fel a kul-
tusza, mert a hívek hozzá fohászkodtak az 1762-es
földrengés idején, hogy mentse meg a várost. Mivel
Győrt nem is érte komolyabb kár, hálából körmenet-
ben hordozták végig a városon az ereklyetartót. Szent
László hermáját, amely városunk egyik legnagyobb
büszkesége, a harmadik kiemelt nemzeti ereklyénk a
Szent Korona és a Szent Jobb mellett.”

Városunkban Szent László-napon régi hagyo-
mány, hogy az önkormányzat díszközgyűlésén átad-
ják a Szent László-díjakat. Ezt az elismerést azon
személyek kaphatják, akik munkásságukkal, kie-
melkedő eredményeikkel a város érdekeit szolgál-
ták, jó hírnevét öregbítették. A közgyűlés határoza-
tait dr. Somogyi Tivadar alpolgármester ismertette,
amelyek alapján Borkai Zsolt polgármester átadta
a 2015. évi Szent László-díjakat. 

Németh Attila festőművész, a Révai Miklós Gim-
názium nyugalmazott rajzszakos tanára magas szín-

A lovagkirályra emlékeztünk
Díszközgyûlésen adták át a Szent László-díjakat

vonalú, példaértékű pedagógiai munkája és Győr
város életében végzett kiemelkedő kulturális tevé-
kenysége elismeréseként vehette át a díjat. A kitün-
tetett lapunknak elmondta, a 40 év alatt mintegy
8000 győri diákot tanított, s jóleső érzés, amikor
szembe jönnek az utcán. „Ezért is nagyon jó érzés
ez az elismerés, hiszen szülővárosomtól kaptam, a
saját otthonom ismerte el az életem munkáját.”

Zsatku József, a Győr-Szol Zrt. gazdasági és
pénzügyi igazgatója több évtizedes, Győrben vég-
zett magas színvonalú szakmai munkája, valamint
az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági tár-
saságok szervezeti átalakításában végzett kiemel-
kedő jelentőségű tevékenységéért kapta az elisme-
rést. „1981-től, tehát lassan 35 éve dolgozom a győ-

ri szolgáltató cégnél, és számos átalakulásban köz-
reműködtem, amelyek közül kétségtelenül a négy
szolgáltató összevonása volt a legnagyobb feladat.
Az elismerés nagy meglepetésként ért, nem számí-
tottam rá, de büszkeséggel tölt el, hogy mások is
úgy látják, munkámmal a város érdekeit szolgálom.”

Szent László-díjat vehetett át Tájmel Antal tiszte-
letbeli esperes, plébános is több évtizedes, Győrben
végzett, meghatározó jelentőségű hitéleti és közéleti
munkássága elismeréseként. A díjazott kérdésünkre
elmondta, a legnagyobb örömet az okozza számára,
hogy a saját közössége tartotta méltónak a magas
rangú elismerésre. „A díj egyfajta bátorítás, hogy to-
vábbra is hasonló módon, s ha lehet, még nagyobb
odaadással tegyem a dolgomat értük.”

A díszközgyűlés után az ünneplők megkoszorúz-
ták a Káptalandombon található Szent László-szob-
rot, majd az ünnepi szentmise következett a bazili-
kában. A mise után Szent László hermáját a város
polgárai körmenetben hordozták a város utcáin. Az
estét a Győri Filharmonikus Zenekar ünnepi hang-
versenye zárta a bazilikában.
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HIRDETÉS  KUKA BERCI

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.
A győri Sátoros Uszodában hétfőtől péntekig
délelôtt 9–10-ig, délután 16–17-ig.
Móra Uszoda: hétfőtől péntekig 17–18-ig. 

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

A nyár végén már úszni fognak!
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20
% szerző: zoljánszky alexandra

fotó: marcali gábor 

Kampányt indít környezetünk védel-
me érdekében a Győr+ Média Zrt., a
Győr-Szol Zrt. és a Győri Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. (GYHG): az
akciósorozat központi figurája Kuka
Berci, akivel először a Győrkőcfeszti-
válon, az Öko-ligetben játszhatnak a
gyerekek.

Kuka Berci egy erdei manó, s a közel-
múltig békésen éldegélt otthonában. Az
erdőt azonban egyre több városi szemét
lepte el, s most értetlenül áll az eset előtt.
Hogy a kérdéseire választ kapjon és oko-

sodjon, beköltözött Győrbe – ez röviden
a figura története, melyről bővebben la-
punk 22. oldalán olvashat.

A kampánynyitó sajtótájékoztatón
Radnóti Ákos városüzemeltetésért fe-
lelős alpolgármester emlékeztetett, a
zugszemét felszámolása elleni foko-
zott harc első lépéseként a város több
pontján lecserélték a szelektív hulla-
dékgyűjtő edényeket. Az illegálisan le-
rakott hulladék jellemzően ezek mellé
kerül, illetve a zöldterületeken, beépí-
tett telkeken, az utak mellett tűnik fel.
A kritikus területeket több hónapja
rendszeresen figyeli a Győr-Szol Zrt.
és a GYHG a rendőrséggel és a közte-
rület-felügyelettel együttműködve, s
az összehangolt munka eredménye-

KUKA BERCI
A Gyôrkôcfesztiválon mutatkozik be

Jelentjük, Kuka Berci megérkezett Győrbe! Ő is
ott lesz a Győrkőcfesztiválon, ahol a gyerekekkel
együtt szeretné kideríteni, vajon miért kellett
elhagynia otthonát.

képp többször sikerült szabályszegő-
ket tetten érni, ellenük eljárást indítani.
„A szabálysértők szankcionálása mel-
lett azonban szükség van a lakosság
szemléletformálására, a szelektív hul-
ladékgyűjtés és a lakókörnyezet védel-
mének hangsúlyozására is” – muta-
tott rá a kampány fontosságára az al-
polgármester.

Kövecses Péter, a GYHG műszaki
vezetője szerint az elmúlt időszak rávi-
lágított, a hulladékszállítást végző tár-
saság akkor tudja eredményesen és
hatékonyan végezni feladatát, ha a la-
kosság is együttműködik. Közös ér-
dek, hogy a szelektív hulladékgyűjtő

szigeteket szabálytalanul használók
ne okozzanak többletkiadást és több-
letmunkát a szolgáltatónak.

A kampány kidolgozásában fősze-
repet vállaló Győr+ Média Zrt. képvi-
seletében Kiss-Máté Noémi kifejtette,
a több hónapon át tartó kampány ke-
retében számos rendezvényen talál-
kozhatnak Kuka Bercivel a gyerekek.
Az üzenetek persze nem csak nekik
szólnak, hanem a kamaszoknak, szü-
lőknek és az idős korosztálynak is.

A Győrkőcfesztiválon a Bercsényi
liget Belváros felőli oldalán, az Öko -
ligetben várja Kuka Berci a város ap-
raját-nagyját, akik segíthetik a manó
küldetését, s a játékos megméretteté-
sek teljesítésével jutalmat is kapnak.

tel: +36 20 /994 3677 
www.achilles.hu

GYÔR-GYIRMÓTON
a belvárostól 5 km-re.

1 darab egész napos
felnôtt belépôjegy 
vásárlásakor
a másodikatat

AJÁNDÉKBA
kapja! 

Beváltható 2015. július 17-ig,
csak hétköznapokon!



szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

Csodás kézművestermékek, retro étkészle-
tek, pohárgarnitúrák, különleges, egyedi
ékszerek sorakoznak a belvárosi bolha- és
kreatív piac polcain.

A Polc Placcot másfél évvel ezelőtt nyitotta Sperling
Krisztina, aki eredeti szakmáját tekintve textiltervező.
A nem mindennapi vállalkozás indításának kezdetei-
ről a tulajdonos elmondta, imádott bolhapiacozni,
csak a kora reggeli keléssel voltak problémái. Aztán
Pesten találkozott ezzel az üzleti formával, ahol min-
dennap és munkaidő után is kényelmesen lehet né-

Bolhapiac a Belvárosban
zelődni, vásárolgatni. Krisztina
úgy gondolta, Győr Belvárosá-
ban lenne igény egy ilyenfajta üz-
letre. Úgy tűnik, igaza lett. A bolt
egyrészt igazi bolhapiac, ahová
a megunt, a feleslegessé vált tár-
gyakat, régiségeket viszik be az
emberek. Az üzlet másik arcula-
ta pedig a győri kézműveseknek
ad bemutatkozási lehetőséget.

A tulajdonos azt mondja,
mentorálási szándékkal várja a
most induló győri alkotókat, hogy megmutathassák
munkáikat, portékáikat, a tehetségüket a nagykö-
zönségnek. Krisztina önmagáról tudja, milyen ne-
héz egy kezdőnek az indulás, legyen az professzio-
nális vagy amatőr kézműves. 

Néhányan már felfedezték magunknak a Krisztina
által kínált lehetőséget, így különböző technikákkal
készült ékszerek, kötött és horgolt kézimunkák, kézzel
varrt pénztárcák, táskák, díszpárnák, dekupázs tech-
nikával készült dobozok, ajándéktárgyak között válo-
gathatnak a betérők. Van, aki akvarell képeket fest,
amelyek sokszorosításával készít noteszeket, füzete-
ket és olyan is, aki kávékapszulából alkot ékszereket. 

És hogy kik a Polc Placc vásárlói? A bolt egy ta-
lálkozóhely vásárlók és eladók számára. A nyugdí-
jasoktól, az ismert színészeken át a diákokig, sokan
megfordulnak az üzletben. Vannak, akik kifejezetten
a különleges kézművesárukat keresik, mások in-

kább a retro tárgyakra, kincsekre vadásznak. A vá-
sárlók elsősorban az apró csecsebecséket, dísztár-
gyakat, konyhai eszközöket kedvelik, de szinte min-
den gazdára talál. 

A bérelt polcra nem érdemes ruhaneműt, túl sok
könyvet kitenni, ezekre nincs kereslet – mondta el
Krisztina. A nosztalgia jegyében viszont kelendőek
a porcelánfigurák, régi tányérok, poharak, még a
szamovár is, és szinte minden olyan tárgy, amelyet
nagyszüleink otthonában láthattunk. 

Gazdára talált már itt kerékpár, felragasztható
műköröm és neves győri művész értékes munkája
is – sorolja a tulajdonos. Itt a termékeket kézbe le-
het venni, felpróbálni, kipróbálni, nincs zsákba-
macska. 

Aki szeretne eladni valamit, csak annyi a dolga,
hogy a beárazott dolgainak bérel egy polcot. Krisz-
tina minden mást elintéz helyette.
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„Ha Bor akkor, Borháló”

„Ha hétvégi program, akkor újra fröccsterasz
a Radó-szigeten, a Spartacus-csónakház udvarán”

Simon József  pincészete magas minőségű borokat készít, korlátozott hozammal termelik a szőlőt,
ami biztosítéka a borok hosszú életidejének, magas minőségének. A Simon-pincészet az egriek
pincéje. Az egriek nem a helyi „sztárborászok” borait isszák, hanem Simon-borokat isznak. 

Telt ízű, közepesen testes, de könnyen iható fehérbor, elegáns savakkal, csonthéjasokra, mogyoróra
emlékeztető buja ízzel, amely a frissítő citrusok zamatával párosul. Ez annak köszönhető, hogy
a tétel mintegy fele fahordós érlelésű, másik része reduktív. Szokatlan ízvilág, fantasztikus frissítő,
akár szódával, akár tisztán. Igazi ritkaság a pinot blanc, ez a bor kizárólag a Borhálónál kapható,
érdemes megkóstolni.

Borajánló

Győr, Pálffy utca 3.  |   www.borhalo.com/gyor   |   Facebook: borhalogyor
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PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

Schon zum siebten Mal
veranstaltet Győr die lan-
desweit einzigartige,
sehr erfolgsreiche
GYŐRKŐCOLYMPIA-
DE /Kinderolympiade/,
zu der Mannschaften
aus dem In- und Ausland
eintreffen. Vom 2. bis 5.
Juli wetteifern Kinder-
mannschaften am Arany-
part I (Goldenes Ufer) in
verschiedenen Sportar-
ten an mehreren Stellen
der Stadt, das ausführli-
che Programm ist auf
der Webseite zu finden. 

DIE GYŐRKŐCES WER-
DEN AUCH IN MOBILIS
ERWARTET! Das wissen -
schaftliche Spielhaus Győr
empfängt mit seinen einzi-
gartigen interaktiven Aus -
stellungsstücken und se-
henswerten Versuchsvor -
stellungen an zwei Orten die
Győrkőcfestival besuchen-
den Familien am 4. und 5. Juli
von 10 bis 18 Uhr. Für Kinder
ist der Eintritt mit Győrkőc
Armband kostenfrei!

AUCH IM ESTERHÁZY-PALAST WER-
DEN DIE KINDERCHEN am 4. Juli von 10
Uhr bis 5. Juli 18 Uhr erwartet. Die kleinen Be-
sucher können sich hier unerlässliche Partyar-
tikel zu Geburtstagsfeiern basteln und bekom-
men anregende Geschenkideen, was sie alles
für ihre Freunde anfertigen fähig sind. Den El-
tern wird empfohlen, die zeitweilige Ausstellung
„Gyula Batthyány – Bilder aus einer verschwun-
denen Welt” anzugucken. Die weiteren Ausstel-
lungsorte des Rómer Museums können die
Győrkőc Armband besitzende Kleinen und 2 er-
wachsene Begleiter umsonst besuchen.

VIVA ITALIA! Po-
puläre italienische
Arien können Sie
sich in der Vorstel-
lung von István
Ruppert und Mag-
dolna Szabó, die
Künstlerlehrer der
Széchenyi Universi-
tät anhören, wenn
Sie am 5. Juli um
18 Uhr in die Kirche
Heiligen geist kom-
men.

Zu einem REGGAE-ABEND wer-
den die Liebhaber dieses Stils am
4. Juli um 20 Uhr in der Kozi Drink

Bar erwartet. "Der Reggae ist
nicht zum Anhören, son-

dern zum Fühlen.
Wer ihn nicht fühlt,
der kennt ihn
nicht!" - sagte Bob
Marley, bekanntes-
ter Reggae Musi-
ker aller Zeiten, der

diesen Stil weltbe-
rühmt machte.

Im Rahmen der Serie von
J A Z Z -T E R R A S S E -
KONZERTEN kann sich
das Publikum die Vorfüh-
rung des Orchesters Vik-
toria Jazz Club am 10.
Juli um 19 Uhr im Hotel
Konferencia anhören.

Dieses Jahr rufen wir zum achten Mal alle Gyuris, Zsófis, Pe-
tis des Landes zusammen…, DAS HEISST ALLE KINDER-
CHEN ZUM FESTIVAL DER VIER FLÜSSE. Der Arm-
ring sichert freie Spielmöglichkeiten für alle Programmen
des Győrkőcfestivals! Die Festivaleröffnung findet am 3. Juli
um 19 Uhr auf dem Dunakapu Platz statt. Dort wird neben
den Konzerten der Bürgermeister Zsolt Borkai den
Stadtschlüssel an die Kinder übergeben. Schon am ersten
Tag erwartet Feuerwerk und Fröhlichkeit die Kinder! Am
nächsten Tag um 10 Uhr beginnt  der „Trubel” erst richtig!
Konzerte, Entenschwimmen, Märcheninsel und unzählig
viele Spiele an mehreren Standorten!
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

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

VIVA ITALIA! Népszerű olasz áriákat és or-
gonaműveket hallhatnak, ha ellátogatnak júli-
us 5-én 18 órakor a Szentlélek-templomba,
Ruppert István és Szabó Magdolna, a Széche-
nyi-egyetem művésztanárainak előadásra. Az
előadás válogatás az elmúlt 500 év legnépsze-
rűbb itáliai zeneműveiből.

GÉBER GÁBOR
érmegyűjtő kiállítása
nyílik július 9-én 17
órakor a József Attila
Művelődési Házban. 

PETRUSKA ANDRÁS ÉS BARÁTAI szórakoztat-
ják az érdeklődőket július 10-én 19.30 órai kezdettel
a pannonhalmi levendulaültetvény ölelésében talál-
ható Gyógynövénykertben.

REGGAE-ESTRE
VÁRJÁK a stílus
rajongóit július 4-
én 20 órakor a Kozi
Drink Bárban. „A
reggae-t nem hall-
gatni kell, hanem
érezni. Aki nem ér-
zi, az nem ismeri!" –
mondta Bob Mar-
ley, minden idők
legismertebb reg-
gae-zenésze, aki vi-
lághírűvé tette ezt
a műfajt.

JAZZ-TERASZ koncer-
tek sorozat keretében a
Viktória Jazz Club zene-
karának előadását hall-
hatja a közönség július
10-én 19 órakor a Hotel
Konferenciában.

Csodás történetek
egész sora bontako-
zik ki július 10-én a
GYŐR 7 CSODÁJA
címet viselő városné-
ző séta alkalmából. A
20 órakor kezdődő,
különleges séta iga-
zán ígéretes az „új
utak, új élmények" fel-
kínálására. Találkozá-
si pont: Vaskakas
díszkút. 

AZ ESTERHÁZY-PALOTÁBAN IS VÁRJÁK A GYŐRKŐCÖKET
július 4-én 10 órától 5-én 18 óráig. Az ide látogató apróságok zsúr-
hoz elengedhetetlen party-kellékeket barkácsolhatnak, és ajándék -
ötleteket is kaphatnak ahhoz, hogy mit készítsenek a szülinapos
barátjuknak. A szülőknek a Gróf Battyhány Gyula – Képek egy el-
tűnt világból című időszaki kiállítás megtekintését ajánlják. A Ró-
mer Múzeum további kiállítóhelyeit a Győrkőc karkötővel rendel-
kező lurkók és 2 felnőtt kísérőjük ingyenesen látogathatják.

Már hetedik alkalommal rendezi meg Győr vá-
rosa az országosan egyedülálló, nagy sikerű
GYŐRKŐCOLIMPIÁT, amelyre itthonról és
külföldről is érkeznek csapatok. Július 2–5-ig
az Aranypart I-en a gyerekcsapatok különbö-
ző sportágakban mérik össze tudásukat a vá-
ros több helyszínén. Részletes program a hon-
lapon.

Az idén már nyolcadik alkalommal hívjuk az ország
összes Gyuriját, Zsófiját, Petijét, Zsuzsiját..., azaz
MINDEN GYERKŐCÖT FESZTIVÁLRA, a négy
folyó városába. 10 helyszínen 1000 program várja a
kicsiket és nagyokat egy boldog hétvégére! „Belépő
a mosolyod, amit hozz magaddal az arcodon és egy
rólad készült fotón, melyért egy Győrkőc karkötőt
kapsz!” A karkötő ingyenes játéklehetőséget biztosít
a Győrkőcfesztivál összes programján! A fesztiválnyi-
tó a Dunakapu téren lesz július 3-án 19 órakor, ahol a
koncertek mellett Borkai Zsolt polgármester átadja a
város kulcsát, majd vidámság és tűzijáték várja a gyer-
kőcöket! Másnap reggel 10 órakor kezdődik igazán a
„hacacáré”! Koncertek, kacsaúsztató, Mesesziget, s
megszámlálhatatlan sok játék több helyszínen!

A GYŐRKŐCÖKET VÁRJÁK A
MOBILISBEN IS! A Győr tudomá-
nyos játszóháza különleges, egyedi
interaktív kiállítási eszközeivel és lát-
ványos kísérleti bemutatóival idén is
két helyszínen várja a Győrkőcfeszti-
válra érkező családokat július 4-én
és 5-én 10–18 óráig. Gyermekek
számára a belépés Győrkőc karsza-
laggal ingyenes!
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JÚLIUS 4., SZOMBAT
DUNA TV
04:55 Szellem a palackból... 05:20
Akadálytalanul 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:00 Világ-nézet 06:30 Kerék-
pártúra 07:00 Híradó 07:30 Hogy
volt!? 08:25 Herman Ottó, az utolsó
magyar polihisztor 09:20 Holdtánc
és Pepita  10:55 Építészkorzó
11:30 Csodabogár 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Térkép
13:15 Boxutca 13:45 Forma-1 15:20
Szeretettel Hollywoodból  15:50
Red Bull Air Race – Budapest 17:20
Szerelmes földrajz  – Az én Toszká-
nám 18:00 Híradó 18:30 Szerencse-
Szombat  19:25 Hippolyt  21:00
A kis szemtanú  22:50 Mindent
anyámról  00:30 Himnusz 00:35
Hippolyt  02:05 Világ-nézet 02:35
Csodabogár 03:05 Építészkorzó
03:30 Kerékpártúra

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 Chuck  04:50 Chuck 
05:30 Gossip girl – A pletykafészek 
06:10 Top Shop 06:45 Kölyökklub
09:55 Ízes élet  10:20 Teleshop
11:10 Kalandor  11:35 Street Kit-
chen 12:05 Egy rém modern család
 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  16:00 500 nap (nyár)  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz
 19:10 Totál beépülve  21:00 Lo-
pott idő  23:10 Bérgyilkosok 
01:45 Lopott idő  03:30 Gálvölgyi-
show 

04:25 Zsaruvér  05:10 Babavilág 
05:35 Super Car  06:00 Teleki Sá-
muel útján 06:25 Tv2 matiné 09:00
Astro-Világ 10:10 Babavilág  10:40
Kandász Travel – Nyár  11:45 Pi-
masz úr ott alszik  12:50 Kasza! 
14:00 Kuzey Güney – Tűz és víz 
15:00 Kuzey Güney – Tűz és víz 
16:00 Columbo: Testvéri szeretet 
18:00 Tények 19:00 Jöttünk, lát-
tunk, visszamennénk  21:15
Üvegtigris 3  23:35 Ananász exp-
ressz  01:50 Sportos 02:00 A fér-
jem védelmében  02:45 90210 
03:25 13-as raktár 

05:00 Igazgyöngy  05:45 TV-Shop
06:15 Peren kívül  07:00 Candle-
ford-i kisasszonyok  08:00 Candle-
ford-i kisasszonyok  09:05 Will és
Grace  09:30 Több, mint sport 
12:00 Monk – Flúgos nyomozó 
12:55 Doktor House  13:55 Szívek
szállodája  14:50 Szívek szállodája
 15:50 CSI: A helyszínelők  16:40
Szakítópróba  18:40 Mint a kámfor
 21:00 Született július 4-én  23:55
Az utolsó zsaru  00:55 Jackie nővér
 01:30 Jackie nővér  02:00 Will és
Grace  02:25 Doktor House 
03:25 Műsorszünet

08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Hello Győr! (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Credo 18:30 Kamarai Magazin
(ism.) 19:00 Győri7 19:50 Hello Győr!
(ism.) 20:30 Szabadhegyi találkozá-
sok (ism.) 21:30 Zooo+ (ism.) 21:55
Made in Hungary (ism.) 22:10 Kama-
rai Magazin (ism.) 22:30 Hello Győr!
(ism.) 23:00 Győri7 (ism.) 23:50 Ké-
pújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 5., VASÁRNAP
DUNA TV
05:55 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 06:20 „Így szól az Úr!” 06:30 A
sokszínű vallás 06:45 Kérdések a Bib-
liában 07:00 Híradó 07:25 Hogy
volt!? 08:20 Ízőrzők: Balatonakali
08:55 Isten kezében 09:20 Engedjé-
tek hozzám... 09:30 Református ifjú-
sági műsor 09:40 Evangélikus ifjúsá-
gi műsor 09:45 Úton-útfélen 09:55
Református magazin 10:25 Katolikus
krónika 11:00 Római katolikus szent-
mise 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 Időjárás-jelentés 12:55 Te-
lesport 13:30 Forma-1 16:15 Red
Bull Air Race – Budapest 18:35 Rá-
menős páros  19:30 Híradó 20:05
Szuper Kupa Döntő 22:35 Az idők vé-
gezetéig  00:05 Labdarúgás 00:15
Gyalog galopp  01:40 Himnusz
01:45 A kis szemtanú  03:35 Szere-
tettel Hollywoodból 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:20 Totál
beépülve  05:45 Fókusz Plusz 
06:05 Top Shop 06:45 Kölyökklub
09:35 Teleshop 10:25 A Muzsika TV
bemutatja!  10:55 4ütem  11:30
Hazug csajok társasága  12:30 Ha-
zug csajok társasága  13:30 Köny-
nyed erkölcsök  15:20 Egy zseni,
két haver, egy balek  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Cobra 11  19:50
Fel!  21:40 Törés  00:05 Portré 
00:35 Fekete Dália  02:50 Cobra 11
 03:35 Gálvölgyi-show 

04:10 Mrs. Klinika  04:55 Mrs. Kli-
nika  05:35 Babavilág  06:00 Tele-
ki Sámuel útján 06:25 Tv2 matiné
07:40 Berosált a rezesbanda  08:55
Nagy Vagy, Kecskemét! 09:25 Több
mint TestŐr  09:55 Astro-Világ
11:05 ÁllatoZOO  11:35 Apaütők 
12:00 Apaütők  12:25 Stahl kony-
hája  12:55 Knight Rider  14:00
Walker, a Texas-i kopó  15:05 Wal-
ker, a Texas-i kopó  16:05 Bean – az
igazi katasztrófafilm  18:00 Tények
19:00 Bajos csajok  21:05 Magic
Mike  23:20 Újabb parajelenségek
 01:15 Sportos 01:25 Psych – Dilis
detektívek  02:10 Haláli zsaruk 
02:50 Mrs. Klinika  03:35 Mrs. Kli-
nika 

05:00 Igazgyöngy  05:45 TV-Shop
06:20 Szívek szállodája  07:05 Szí-
vek szállodája  07:55 Will és Grace
 08:25 Will és Grace  08:50 Will
és Grace  09:15 Will és Grace 
09:45 Will és Grace  10:10 Sztár
Gokart 11:10 Az utolsó zsaru 
12:10 Gyilkos számok  13:05 CSI:
A helyszínelők  14:00 Több, mint
sport  16:40 Mint a kámfor  19:00
CSI: New York-i helyszínelők  20:00
CSI: New York-i helyszínelők  21:00
Szakítópróba  22:55 CSI: New York-i
helyszínelők  23:55 CSI: New York-i
helyszínelők  00:50 Park sugárút
666  01:40 Park sugárút 666 
02:30 Will és Grace  02:55 Will és
Grace  03:20 Will és Grace  03:50
Műsorszünet 

08:00 Credo 08:30 Szabadhegyi ta-
lálkozások (ism.) 09:30 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 09:50 Made in Hungary
(ism.) 10:10 Széchenyi Híradó (ism.)
10:40 Képújság 18:00 Győri7 18:30
Zooo+ (ism.) 19:00 Hello Győr! (ism.)
19:30 Gázfröccs (ism.) 20:10 Hello
Győr! (ism.) 20:40 Zooo+ (ism.) 21:00
Konkrét (ism.) 21:15 Nyugdíjas egye-
tem (ism.) 22:00 Széchenyi Híradó
(ism.) 22:25 Hello Győr! (ism.) 23:00
Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 6., HÉTFŐ
DUNA TV
04:05 Aranyfeszt 04:55 Hogy volt!?
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Ro-
ma Magazin 06:30 Domovina 07:00
Híradó 07:20 Az élet sava-borsa 
08:10 Don Matteo  09:40 A szenve-
délyek lángjai  10:25 A hegyi doktor
– Újra rendel  11:15 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 Charly, majom a csa-
ládban  16:00 Balatoni Nyár 18:00
Híradó 18:25 Időjárás-jelentés 18:35
Don Matteo  19:50 A hegyi doktor
– Újra rendel  20:40 Kékfény 
21:40 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
22:35 Tetthely  00:05 Labdarúgás
00:15 Akit Paripának hívtak  02:10
Az idők végezetéig  03:45 Himnusz
03:50 Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 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  01:45 Reflektor 
02:00 Chuck  02:40 Teresa 
03:25 Gálvölgyi-show 

04:20 Psych – Dilis detektívek 
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 Sherlock és
Watson  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  16:00 Emlé-
kezz, Reina  17:00 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rossz-
ban 20:15 Irigy Hónaljmirigy
Show  21:20 Hal a tortán a javá-
ból  22:30 Cápa 3.  00:35 Té-
nyek Este 01:20 Aktív  01:40
Sportos 01:55 Ezo.TV 03:05 Elit
egység  03:50 Zsaruvér 

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 
14:10 CSI: A helyszínelők  15:15
CSI: A helyszínelők  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 CSI: A helyszí-
nelők  22:00 CSI: A helyszínelők 
22:55 A holló  00:55 Gyilkos szá-
mok  01:45 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  02:35 Gyilkos körzet


08:00 Konkrét (ism.) 08:15 Hello
Győr! (ism.) 08:45 Konkrét (ism.)
09:00 Hello Győr! (ism.) 09:30 Konk-
rét (ism.) 09:45 Széchenyi Híradó
(ism.) 10:10 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Jövőkép
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Jövőkép (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Jövőkép (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Jövőkép (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 7., KEDD
DUNA TV
05:15 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Srpski Ekran
06:30 Unser Bildschirm 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25 Az
élet sava-borsa  08:10 A világörök-
ség kincsei 08:25 Don Matteo 
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 Oliver:
Olasz kaják 13:15 Kívánságkosár
15:15 Charly, majom a családban 
16:00 Balatoni Nyár 18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:40 A DAL slágerei
20:10 Labdarúgás 22:35 Casanova
 00:25 Irodalmi Műhelyek 01:20
Tetthely  02:50 Himnusz 02:55 Ma-
gyar elsők 03:10 Szerelmes földrajz
03:55 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 Castle  16:50 A szerelem
foglyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 A nagyon nagy Ő  23:30 RTL
Klub Híradó 00:00 Tökéletes célpont
 01:05 Nevelésből elégséges 
01:30 Reflektor  01:45 A Muzsika
TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek
02:15 Teresa  03:05 Gálvölgyi-
show 

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 Az én bűnöm 
16:00 Emlékezz, Reina  17:00 Fio-
rella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Irigy Hónaljmirigy
Show 21:20 Hal a tortán a javából
 22:30 Hawaii Five-0  23:35 Last
Resort – A belső ellenség  00:35 Té-
nyek Este 01:20 Aktív  01:40 Sport-
os 01:55 Ezo.TV 03:00 Történetek az
elveszett birodalomból 

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 Rossz pénz 
22:50 CSI: A helyszínelők 23:45
CSI: A helyszínelők  00:35 Gyilkos
számok  01:25 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  02:15 Gyilkos kör-
zet  03:10 A célszemély 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Jövőkép (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Jövőkép (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Jövőkép (ism.) 10:00 Képújság 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



JÚLIUS 8., SZERDA
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Hrvatska kronika
06:30 Ecranul nostru 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:25 Az élet
sava-borsa  08:10 Jamie Oliver:
Olasz kaják 08:35 Don Matteo 
09:40 A szenvedélyek lángjai 
10:25 A DAL slágerei 10:50 A világö-
rökség kincsei 11:10 Az élet sava-
borsa  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45
Jamie Oliver: Olasz kaják 13:15 Kí-
vánságkosár 15:15 Charly, majom a
családban  16:00 Balatoni Nyár
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Don Matteo  19:45 Legenda
20:10 Labdarúgás 22:35 Szabadság
tér '89 23:20 Aranyfeszt 00:20 Kas-
tély Svédországban  01:55 Casano-
va  03:40 Himnusz 03:45 Magyar
elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 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  23:55 A Grace
klinika  01:00 Reflektor  01:10 A
humor forrása  02:50 Teresa 

04:00 Zsaruvér  04:50 Aktív 
05:05 Csapdába csalva  05:35
Psych – Dilis detektívek  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:45 TeleShop
(reklámf.) 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:55
Sherlock és Watson  13:55 Magán-
nyomozók  14:55 Az én bűnöm 
16:00 Emlékezz, Reina 17:00 Fio-
rella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Irigy Hónaljmirigy
Show  21:20 Hal a tortán a javából
 22:30 Sherlock és Watson  23:35
Lángoló Chicago  00:40 Tények Es-
te 01:25 Aktív  01:45 Sportos
01:55 Ezo.TV 02:55 Az igazság nyo-
mában 

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 ellen-
ségek: Bűnös szándék  13:20
Gyilkos számok  14:20 CSI: A
helyszínelők  15:15 CSI: A hely-
színelők  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 ki-
csi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:00 Nagy zűr kis Kínában 
23:10 Halálfutam: A pokol tüze 
01:10 Gyilkos számok  02:00 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
02:45 Gyilkos körzet  03:40 A cél-
személy 

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
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Civil kurázsi (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Civil kurázsi (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Civil kurázsi (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Civil kurázsi (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 10., PÉNTEK
DUNA TV
06:25 Öt kontinens 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:20 Az élet
sava-borsa  08:05 Jamie Oliver:
Olasz kaják 08:35 Don Matteo 
09:35 A szenvedélyek lángjai 
10:20 Van képünk hozzá 10:50 A vilá-
görökség kincsei 11:10 Az élet sava-
borsa  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45
Jamie Oliver: Olasz kaják 13:15 Kí-
vánságkosár 15:15 Charly, majom a
családban  16:00 Balatoni Nyár
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Don Matteo  19:40 A hegyi
doktor – Újra rendel  20:30 Brown
atya  21:20 Columbo: Rekviem egy
hullócsillagért  22:35 A végzet háza
 00:15 Átjáró élet és halál között 
01:40 Néma csönd  03:40 Himnusz
03:45 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz
14:40 Éjjel-nappal Budapest
15:55 Castle  16:50 A szerelem
foglyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Tiszta játszma  23:10 RTL
Klub Híradó 23:40 A főnök  00:45
Reflektor  01:00 Street Kitchen 
01:30 Kalandor 01:55 4ütem 
02:20 Teresa  03:10 Teresa 

04:30 Sherlock és Watson  05:05
Csapdába csalva  05:35 Psych – Di-
lis detektívek  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:35 Baba-
percek  09:45 TeleShop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:55 Sherlock és Watson 
13:55 Magánnyomozók  14:55 Az
én bűnöm  16:00 Emlékezz, Reina
 17:00 Fiorella  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15 Irigy
Hónaljmirigy Show  21:20 Hal a tor-
tán 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 tör-
vény embere 

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 Bosszú mind-
halálig  23:05 Nagy zűr kis Kínában
 01:05 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  01:55 Park sugárút 666 
02:45 Park sugárút 666  03:30 A
célszemély 

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 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Hello Győr! 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Hello Győr! (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 9., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Rondó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20 Az
élet sava-borsa  08:10 Jamie Oliver:
Olasz kaják 08:35 Don Matteo 
09:40 A szenvedélyek lángjai 
10:30 Legenda  10:55 A világörök-
ség kincsei 11:15 Az élet sava-borsa
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Jamie
Oliver: Olasz kaják 13:15 Kívánságko-
sár 15:15 Charly, majom a családban
 16:00 Balatoni Nyár 17:45 Szeren-
cse Híradó  18:00 Híradó 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:35 Don Matteo 
19:40 Van képünk hozzá 20:10 Lab-
darúgás 22:35 Átjáró élet és halál kö-
zött  00:00 kult.hu 00:30 Farkasasz-
szony  01:40 Albert Flórián 03:10
Kastély Svédországban 

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  22:20 RTL Klub
Híradó 22:45 Gyilkos elmék  23:50
Alien tornádó  01:35 Reflektor 
01:45 Teresa  02:35 Teresa 
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 Sherlock és Watson  13:55
Magánnyomozók  14:55 Az én bű-
nöm  16:00 Emlékezz, Reina 
17:00 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Irigy Hó-
naljmirigy Show  21:20 Hal a tortán
a javából  22:30 Doktor Rush 
23:35 Ügyféllista  00:40 Tények Es-
te 01:25 Aktív  01:45 Sportos
01:55 Ezo.TV 02:55 Zálogocska 

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 Halálfutam: A pokol tüze 
23:10 Rossz pénz  00:50 Gyilkos
számok  01:45 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  02:30 Gyilkos kör-
zet 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Civil kurázsi (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Civil kurázsi (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Civil kurázsi (ism.) 10:00 Kép -
újság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Vény nélkül  (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Vény nélkül  (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 
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• 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

• Nyári intenzív tanfolyam: augusztus 10–25.
• 20 órás angol gyerektanfolyam augusztus 10–14,

11–12 éves gyerekeknek
• 40 órás angol EURO középfok felkészítô tanfolyam

július 20–31.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
1980 óta működő cég,-minőségi szolgáltatása

porolás, biotisztítás, szagtalanítás, fertőtlenítés, mélytisztítás, szegés, javítás.
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szerző: 
dr. németh zoltán 
szülész-nőgyógyász
főorvos 

Végre itt a nyár! Az uszodai látogatások,
gyakori tusolás, szintetikus textíliákból ké-
szült tangák viselése jelentős megterhelést
jelent a hüvelyflóra számára.

Hüvelygyulladás
Amennyiben a hüvelyflórában egyidejűleg csök-

ken a tejsavbaktériumok (lactobacillusok) száma,
gyakran hüvelygyulladás lép fel. Az uszodákban
nem hemzsegnek a kórokozók, azonban a hüvely-
bemenet érzékeny nyálkahártyáját  – ugyanúgy,

mint a test többi nyálkahártyáját – irritálja a klóros
víz. A klórt a medence vizének fertőtlenítésére hasz-
nálják. A fertőtlenítő hatás azonban nem csak a kór -
okozók ellen irányul, a hüvely egészséges működé-
séért felelős „jó” tejsavbaktériumokat is elpusztítja. 

Tünetei
Kellemetlen viszketés vagy csípő érzés a hüvelybe-

menetnél, hüvelyváladékozás, mely a kórokozótól füg-
gően eltérő állagú (híg, habos), színű (fehér, zöldes-sár-
gás) és szagtalan ill. kellemetlen szagú lehet. A „jó” bak-
tériumok tejsavat termelnek, így biztosítva a hüvely nor-
mális, savas pH-ját. Ez megakadályozza, hogy a hü-
velyben lévő, betegséget okozó gombák vagy baktéri-
umok elszaporodhassanak, vagy kívülről behatolhas-
sanak. Ha a tejsavbaktériumok száma csökken, a kór -

A hét orvosi témája:

Hurrá, nyaralunk!
Nôi bajok a strandolás után

okozó gombák és baktériumok elszaporodnak, és fer-
tőzés lép fel. Ezért különösen a nyári uszoda- és strand-
látogatások alatt tanácsos a hüvelyflórát tejsavbakté-
riumok bevitelével támogatni. 

Ne fürödjön tamponnal!
A tampon használata lehetővé teszi, hogy a höl-

gyek még a havi vérzés alatt is bikinit tudjanak hor-
dani. Fürdés közben azonban kerülni kell alkalma-
zását, mert a tampon a hüvely felső részébe vezeti
a vizet, mely a fertőzés veszélyét jelentősen megnö-
veli. Ebben az időszakban vagy kerülje a fürdőzést
vagy használjon úszótampont (pl. Senta protect).                 

Tanácsok az intim higiéniát illetően
Ne hordjon szintetikus anyagból készült alsóne-

műket, tangákat, túl szoros nadrágokat, válasszon
lehetőség szerint pamutból készült alsóneműt. Ke-
rülni kell a nem szellőző, illatosított tisztasági beté-
tek alkalmazását, használjon légáteresztő, nem illa-
tosított betéteket és cserélje őket rendszeresen. A
hüvelyöblítés különböző fertőtlenítőszerekkel vagy
intim testápolókkal árt a hüvely természetes védel-
mi rendszerének. 

Hólyaggyulladás
A baktérium okozta húgyhólyaggyulladás a nőknél

mintegy 50-szer gyakrabban fordul elő, mint a férfiak-
nál – ennek magyarázata alapvetően anatómiai okok-
ból ered: a nők húgycsöve rövidebb, így a kórokozók is
könnyebben elérhetik a húgyhólyagot. Nyáron különö-
sen elszaporodnak a fertőzések, a vizes fürdőruha
könnyen vezet „megfázáshoz” – túlzás nélkül állítható,
hogy a hólyaghurut tipikus strandbetegség.
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A Vény nélkül rovat szerkesztôje: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Folyadékpótlás nyáron
fejfájás, a fáradtság, valamint a koncentrációs zavar
veszélye. Kezdje a gyerek a reggelt egy pohár ivó-
vízzel, ásványvízzel, majd a reggelihez igyon egy po-
hár teát, tejet, kakaót vagy gyümölcslevet. Egész
nap legyen kéznél folyadék, már reggel érdemes
bepakolni az iskolatáskába egy palack vizet, illetve
egy gyümölcsöt. 

Időskorban 
Az idősek a gyermekekhez hasonlóan kifejezetten

veszélyeztetettek a kiszáradástól, mert szomjúságér-
zetük, illetve a vese folyadékmegtartó képessége csök-
ken. Kínáljuk őket levessel, főzelékkel, joghurttal, illetve
próbálkozzunk a zöldségek és gyü mölcsök változatos
elkészítésével is. Sokszor rágási-nyelési nehézségeik
miatt nem tudnak megbirkózni a nyers zöldséggel,
gyümölccsel, de elkészíthetjuk̈ ezeket párolva, rakott
vagy töltött formában.

A hét kérdése: a rotavírusról

Válaszol dr. Muzsay Géza, a Házi Gyermekor-
vosok Országos Egyesületének alelnöke,
győri házi gyermekorvos.

szerző: győrplusz
fotó: illusztráció

Nem szezonálisan nyári betegségnek tart-
ják, mégis megkeserítheti kisbabáinkkal tör-
ténő nyaralásainkat a rendkívül ellenálló ro-
tavírus. Erről kérdeztük a szakembert. 

A hazai és a külföldi nyaralást sokszor megkeseríti
a babák rotavírus-fertőzése. Kórházi kezelést is in-
dokol ez a betegség?

Egy súlyos rotavírus-fertőzés a magyar statisztikák
szerint átlagosan öt-hat nap kórházi ápolással jár. Ha
külföldön kerül egészségügyi intézménybe a kisgyerek,
az komoly anyagi kiadásokat is jelenthet. 

A légkondicionálók
helyes használata
A klímaberendezésben felhalmozódott
porban megtalálható mikroorganizmusok
különböző megbetegedéseket, például al-
lergiát, asztmát okozhatnak. A lakásokban,
irodákban, bevá-
sárlóközpontok-
ban működtetett
klímaberendezé-
sek tisztítását és
fertőtlenítését
évente minimum egyszer, nagyobb porter-
helésnek kitett helyeken évente kétszer
ajánlott elvégezni. Az autóban használt
klímát érdemes a külső hőmérsékletnél
maximum 6-8 Celsius-fokkal hidegebbre
állítani, hogy az autóból kiszállva, a hő-
mérséklet-különbség ne legyen megterhe-
lő az emberi szervezet számára.

Okostapasz cukorbetegeknek
Okostapaszt fejlesztettek ki cukorbetegek
számára amerikai kutatók, amely a vércu-
korszint emelkedését és esését képes érzé-
kelni, és ennek megfelelő mennyiségű inzu-

lint juttat a szer-
vezetbe. Az
okostapasz fej-
lesztői szerint
teljesen a cukor-
beteg szemé-

lyes igényeihez lehet alakítani, figyelemmel
kíséri a vércukorszintet és automatikusan
inzulint juttat a szervezetbe több száz mik-
rotűjén keresztül.  Az okostapasz nem na-
gyobb, mint egy bélyeg, és több mint száz ki-
csiny, szempilla hosszúságú tű van rajta .

4–13 éves gyermekeknek 1,6–2,1 literre életko-
ruktól függően.

Legjobb a víz
Fizikai megerőltetés (edzés, fizikai munka) esetén,

hőségben, terhesség, szoptatás idején, vagy beteg-
ség (pl. lázas állapot, hányás, hasmenés) ideje alatt
akár 2-3-szorosára is növekedhet a szervezet folya-
dékszükséglete. A folyadékpótlás ideális forrása a víz
(bármilyen ivóvíz, ásványvíz), mert energiamentes,
könnyen hozzáférhető, illetve mértékletesen gyü-
mölcslé, tej, kakaó, kávé, limonádé. A vízszükséglet
20-30%-át ételek formájában fogyasztjuk el.

Egész nap legyen kéznél folyadék
Az iskolában és tanulás közben a szellemi telje-

sítményt erősen befolyásolja a hidratáltsági állapot.
Megfelelő folyadékfogyasztással csökkenthető a

A felnőtt emberi szervezet 60%-a víz,
amelyből már 1-2%-os veszteség is külön-
böző tüneteket okozhat: fejfájást, fáradtsá-
got vagy az állóképesség csökkenését. 

Napi folyadékszükséglet
Naponta kb. 2 és fél liter vizet veszítünk a vi-

zelettel, a légzéssel és bőrön át. A folyadék -
egyensúly fenntartásához ugyanennyi bevitelre
lenne szükségünk. Egy tálka friss salátával már
egy pohár víznek megfelelő mennyiséget elfo-
gyaszthatunk, mert a zöldségek átlag 85–90% vi-
zet tartalmaznak. A folyadékszükséglet számos
tényezőtől függ: az életkortól, a testtömegtől, az
egészségi állapottól, az időjárástól, illetve a fizi-
kai igénybevételtől. Közepes hőmérsékletnél és
mérsékelt fizikai aktivitásnál egy felnőtt nőnek 2
liter, egy férfinak 2,5 liter vízre van szüksége, a

Melyik korosztályt
érinti leginkább ez a ví-
rusfertőzés?

E kórkép által a 6–24 hónapos apróságok a legve-
szélyeztetettebbek. Ugyanakkor tény, hogy 5 éves korá-
ig szinte valamennyi csemete legalább egyszer már ro-
tavírus-fertőzött lett. Magyarországon egyébként éven-
ként 4-5 ezer rotavírusos fertőzést regisztrálnak. 

Hogyan terjed ez a kór, és hogyan védekezhe-
tünk ellene? 

Fertőző széklettel szennyezett tárgyakkal, kézzel jut
az emberek szájába. A rotaszezon egyébként nem tipi-
kus nyári betegségnek számít, ám a nyaralások, utazá-
sok idején, az idegen környezetben könnyebben hoz-
zájuthat a gyerek a fertőzéshez. Ezért is fontos tudni a
szülőknek, hogy a rotavírus okozta súlyos gyomor- és
bélhurut elleni védettség kialakítására kétfajta, teljesen
fájdalommentesen, szájon át adható és ízében is gyer-
mekbarát vakcina érhető el Magyarországon.



Az amerikai „quarter” a világ legnagyobb létszá-
mú lófajtája. Napjainkban több millió egyedet
tartanak nyilván. Érdemes tehát kicsit többet
tudni ezen fajta eredetéről, jellemzőiről, haszná-
latáról, hiszen Magyarországon a közelmúltig
szinte csak a westernfilmekből szerezhettünk tu-
domást a „vadnyugat” lováról.

A quarter horse néven ismert lófajta eredete az
1600-as évek elejére nyúlik vissza. Akkortájt elő-

szeretettel tartottak rövid távú versenyeket a vad-
nyugati kolóniák utcáin, ahol a kis testű, de rend-
kívül izmos – és nem mellesleg szédületesen
gyors – lovak fölényét tapasztalták. Ezen egye-
dek ősei a spanyolok által Amerikába vitt lovak
voltak, melyeket szívesen kereszteztek a korabeli

Angliából származó arab, berber és török eredetű
– a későbbiekben angol telivér néven említett –

egyedekkel. Így lassan kialakult egy állomány, mely-
nek egyedei rövid távon szinte verhetetlenek voltak. In-
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Megérkezett a nyár, és vele együtt a kívánt vagy
nem kívánt kölyökcicák születésének szezonja.

A házi cicák születésszabályozásának legegysze-
rűbb eszköze az ivartalanítás. A ház körüli állatokat
legszerencsésebb már fiatal korban állatorvoshoz
vinni, aki elvégzi kérésünkre a beavatkozást. Ez a
kandúroknál egyszerűbb a nőstény állatoknál vi-
szont hasi műtétet jelent. A cicák féltékenyen őrzik
területüket más betolakodóktól, ezért egyéb cica-
áldásra nem kell számítanunk. Mi van azon-
ban akkor, ha kifejezetten kölyökcicákat
szeretnénk? Ez a kérdés elsősor-
ban a tenyészcicák esetében
merül fel. Ilyenkor feljegyez-
zük a fedeztetés dátumá-
nak első napját, és ettől az
időponttól számítva hat -
vanöt napra várhatjuk a
kis jövevények születé-
sét. A szülést megelő-
zően az anyaállat
nyugtalankodni kezd,
majd helyet keres a
szüléshez. Érdemes a
háznak egy nyugod-
tabb szegletében egy
közepes kartondobozzal
kedveskedni neki, amit
hosszas szemlélődés után
többnyire elfogad. A magzatvíz
elmenetele után rövidesen kibújik
az első kis nedves állatka a magzat-
burokban, amit praktikus felszakítanunk,
hogy mielőbb levegőhöz juthasson. Körül-
belül félóránként születnek a kicsik, így né-
hány óra alatt lezajlik a szülés. Ettől természete-
sen vannak eltérések, illetve rendellenességek.
Ilyenkor a legjobb állatorvoshoz fordulni.

Mindenkinek sok sikert kívánunk a kicsik felne-
veléséhez, akik lenyűgöznek minket kedves termé-
szetükkel. Ne feledjük azonban, hogy a legszeren-
csésebb, ha időben kasztráltatjuk cicáinkat, hogy a
nem kívánt terhességet megelőzzük!

Nagy Ferenc

ZOOO+ JÚLIUS

BEMU

E heti mellékle-
tünkben ismét
szemezgettünk

a Zooo+ televízi-
ós magazin tartal-

mából, és ismét érde-
kes témákat találtunk: így

olvashatnak egy különleges kutyafajtáról az
amerikai akitáról, a világ legnagyobb létszámú
lófajtájáról és a kölyökcicákról is. A rovatot sze-
rekeszti: Nagy Ferenc. 

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

A
Kölyökcicák

Az amerikai 
quarter ló



távú versenylovak mellett. A mun-
kaló-, versenyló-, hobbiló-haszno-
sításon túl a rodeók is alkalmat
szolgáltatnak arra, hogy a közön-
ség szórakozzon, meg lehessen
választani a legjobban felkészített
lovat, a legügyesebb cowboyt. A
leghíresebb rodeóknak Houston,
a Dallashoz közeli Fort-Worth, Ok-

lahoma City vagy Las Vegas ad ott-
hont minden évben. A fajtafenntartó

egyesület – American Quarter Horse
Association – 1940-ben alakult meg,

és éppen az idei évben zajlanak a 75 éves
alapítást megünneplő események. A célki-

tűzéseknek megfelelően, a színvonalas te-
nyésztői munka támogatása, az állomány ne-

mesítése és az értékmérő tulajdonságok javítása
mellett jelentős sikereket értek el a népszerűsítés, va-

lamint a fajta terjesztésének területén is. Figyelemre
méltó, hogy külön hangsúlyt fektetnek az ifjúság aktív
és tényleges bevonására, amely az utánpótlás legfon-
tosabb bázisát jelenti, illetve a fajta számára a jövőre
vonatkozó biztos piac alapjait is megteremti. A külön-
féle bemutatók napjainkban is nagy számú nézőt von-
zanak a világ számos országában, és kiegyensúlyozott
vérmérséklete miatt a hobbiló-tartók is szívesen vá-
lasztják a quarter lovat szabadidős társként. Hazánk-
ban is egyre népszerűbb a kényelmes westernnyereg,
a jellegzetes szerszám és ruházat stb. Ha tehát találko-
zunk egy westernszerelésbe bújtatott lóval vagy lovas-
sal, ne feledkezzünk el arról, hogy honnét ered az igazi
western stílus.

Dr. Pongrácz László
NYME-MÉK Mosonmagyaróvár
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A recept végtelen „egyszerű”: végy
egy hófehér óriásspiccet, a fejét

mártsd koromfeketébe, a há-
tára boríts vörös palástot

fekete szegéllyel,
combvastagságú, tö-

mött fehér farkát
ejtsd hanyagul a
nyereg fölé, érjen
le az utolsó bor-
daívig. Legyen
m e d v e s z e r ű ,
mégis arisztokra-
tikusan elegáns,
szinte piperkőc,

finoman távolság-
tartó, mégis oda -

adóan figyelmes…

Azt hiszem, nem lőttem
nagyon mellé ezzel a beve-

zetővel, már csak azért sem,
mert a kutya, amiről írtam, a Re-

galia Dick Tracy nevet viselte és sze-
rintem az egyik legszebb Canis Fami-

liaris (házi kutya) volt a világon, ráadá-
sul volt szerencsém őt vezetni Amszterdamban

egy kiállításon.
Az amerikai akita története rengeteg kérdést vet

fel. A japán eredet nem tartozik ezek közé, de a fel-
bukkanása az államokban, és a japán akitától való
különválásának körülményei igen. Az mindenesetre
bizonyos, hogy az amerikai katonák a II. világháború
során beleszerettek a japán akita „deva" típusába,
ezek pinto (fehér alapon foltozott) színű, a japán aki-
tánál lényegesen nagyobb kutyák voltak, és maguk-
kal vittek néhány példányt az USA-ba. A 20. század
eleji fotókat nézegetve, nem vagyok meggyőződve
arról, hogy a deva típust molossoidokkal, német ju-
hászokkal keresztezték volna az amerikai akita je-
lenlegi formájának elérése érdekében. Hiszen a mo-
dern formája deva típusú.

A világ egyik legszebb kutyája! Bármely ku-
tyámmal (a tulajdonom volt az Erabor Amerikai
Akita Kennel) is próbáltam egy-egy fagyizós, laza
sétát elkövetni bárhol, a kétpercenkénti megállí-
tásoknál és a millió kérdésnél tovább soha nem
jutottam. Egyszerűen fogja a szemet, nem lehet
csak úgy elmenni mellette. Mégis azt kell mond-
jam: ennyi kedvcsináló bevezető után úgy gon-
dolom, első kutyának választani nem kis bátor-
ság. Ez az ősi, északi típusú vadászkutya nem
egyszerűen válik azzá, amiről írtam. Rengeteg ta-
pasztalat kell ahhoz, hogy családi kedvencként,
látványos kísérő kutyaként, vagy a kiállítások
sztárjaként megállja a helyét.

Az egészsége, a szőrzet állandó magas minősé-
gének megőrzése megköveteli a minőségi takarmá-
nyozást. Bármennyire is középhosszú szőrű fajta, az
ápolás szerves része a kozmetikai szintű gondozás
legalább hetente. Így érhető el, hogy a télen-nyáron
állandó dupla bundával rendelkező, amerikai akita
az legyen, aminek született: a világ leglátványosabb
kísérő kutyája!!!

Csiba Zsolt

Az amerikai akita

nét ered a fajta neve is: „negyedes ló”, hiszen a negyed
mérföldet (kb. 400 m) bámulatos tempóban képesek
megtenni. Emellett a legeltetéses marhatartás is a ki-
tartó, gyors, fordulékony és robbanékony, ugyanakkor
a marha mozgását szinte ösztönösen ismerő és igény-
telen munkalovat követelte meg, mely elvárásoknak a
quarter ló tökéletesen megfelel. Később az angol teli-
vér amerikai megjelenése ellenére sem csökkent a faj-
ta népszerűsége, mert a versenypályák közönsége to-
vábbra is kitartott a korábban igen kedveltté vált rövid
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KUKA BERCI   MESE

KUKA BERCI

Hogy hogyan alakul Kuka Berci és barátai sorsa, rajtad áll! Keresd meg Kuka Bercit
a Gyôrkôcfesztiválon és segíts neki kiállni az öt próbát! Jutalmad nem marad el! 

Kuka Berci, a kedves kis erdei manó boldogan él-
degélt Zöld Zugoly mélyén: pöttömnyi kunyhója
mellett tiszta vizû patak csordogált, körbevették
gyönyörû lombkoronájú fák, bokrok, és színesebb-
nél színesebb virágok. Szeretett otthonának kör-
nyezetével sokat törôdött, emellett persze mindig
jutott idô játékra, kikapcsolódásra is. A környéken
sok erdei állat élt, akikkel gyakran naphosszat hor-
gásztak, fára másztak, bogyókat gyûjtöttek, facse-
metét vagy virágot ültettek. Kuka Bercinek boldog,
gondtalan élete volt barátaival.

Egy napon aztán a manó felkerekedett,
hogy meglátogassa rég nem látott nagybáty-
ját, Erdô Benôt, aki a Kerekerdôben élt. A ta-
lálkozásnak mindketten nagyon örültek: nap-
hosszat beszélgettek, nevetgéltek. Kuka Berci
nagyon jól érezte magát, de egy hét eltelté-
vel már hiányzott az otthona, a barátai és a
növényei.  Így búcsút vett Erdô Benô nagy-
bátyjától, és hazaindult.

Már alig várta, hogy újra megpillanthassa
Zöld Zugolyban kunyhóját, magához ölelhes-
se barátait, elmesélhesse nekik élményeit és
kertészkedhessen, horgászhasson. Ám ami-
kor átvágott az otthona közelében lévô tisz-
táson, rémisztô látvány tárult a szeme elé: az
erdôt ellepte a szemét, a patakba egy, a
partra dobott kannából fekete folyadék ke-
rült, megszennyezve annak vizét. 

— De hát mi ez a sok sze-
mét? Hogy kerül ide? Miért
gyûlik ennyi össze? Hogyan
lehetne ezt megoldani? — so-
rolta kérdéseit Kuka Berci.

— Hahó! Barátaim! Hol
vagytok? Segítsetek! —
kiabálta Kuka Berci, de
sajnos választ senkitôl
nem kapott.

Pajtásait ugyanis nem találta se-
hol. Az erdei állatok mindannyian el-
menekültek a környékrôl, hiszen se
víz, se élelem nem maradt, mindent
szemét borított. A kupacok a kuny-
hója ajtaját is eltorlaszolták, így
még oda sem tudott bejutni.

Kuka Berci elkeseredetten
sírdogált, nem értette, hogy
történhetett mindez. Ekkor ar-
ra szállt egy fecsegô poszá-
ta, aki meghallotta Kuka Berci
segélykérô kiáltását és le -
ereszkedett mellé.

— Keresd a patak forrásánál a mindentudás
fáját, az Öreg Tölgyet, ô majd választ ad kér-
déseidre! — énekelte a fecsegô poszáta, majd
tovarebbent.

— Tényleg! — mondta Kuka Berci. Ô biztosan
tud majd segíteni!

Kuka Berci kitörölte sze-
mébôl a könnycseppeket
és felkerekedett, hogy
megkeresse az Öreg Töl-
gyet. A patak partját kö-
vetve 7 nap 7 éjszaka ba-
rangolt, míg oda nem ért.

— Kedves Kuka Berci! Rég nem láttalak! Mi szél hozott
erre? — kérdezte az Öreg Tölgy, akinek gyönyörû nagy
lombja jobbra-balra lengedezett.

— Ó, bölcs Öreg Tölgy! — mondta Kuka Berci pityeregve.
Otthonomat ellepte a szemét, és nem találom a barátai-
mat sem! Fogalmam sincs, hogy miért történt mindez, és mi-
hez kezdhetnék! Segíts, kérlek!

Öreg Tölgy nagyon megsajnálta Kuka Bercit és elmondta neki, hogy a rossz,
nemtörôdöm emberek dobálták el a szemetüket, szennyezve ezzel a talajt
és a vizet. De ha kiáll öt próbát, akkor visszakaphatja otthonát, és idôvel a ba-
rátai is visszaköltöznek az erdôbe.

Kuka Berci nagyon boldog lett,
hogy újra visszakaphatja régi
életét, ám hamar be kellett látnia,
hogy egyedül nem tudja teljesí-
teni az 5 feladatot! Ahhoz még
okosodnia, ügyesednie, nyomoz-
nia, kérdeznie és felfedeznie kell!
Mivel barátai messze járnak, úgy
döntött, a városba költözik, hogy
a felnôttektôl és Tôletek, gyere-
kektôl kérjen segítséget!
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SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. Ezenkívül értékes könyvjutalomban is részesül. A nyeremények
a Gyôr+ Média Baross úti pavilonjában vehetôk át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Elôzô rejtvényünk szerencsés nyertese :  Jávorka Ildikó.
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

Csokorba szedtünk egy-két dolgot,
ami segíthet  a CSOK-kal kapcsolat-
ban eligazodni. Használja ki július
1-jétől! Kiemelnénk néhány fontos
pontját:

– Új, összkomfortos lakás és ház
építésénél, az építési engedély
2008. 06. 30. után került kiadásra,
és a kérelem benyújtásakor még
nem rendelkezik használatbavéte-
li engedéllyel. 

– Az ingatlan energetikai besorolása
új lakás vásárlása vagy építése ese-
tén legalább „B” minősítésűnek
kell lenni. 

– Legalább komfortos kell, hogy
legyen az a  használt lakás, amit
vásárolnánk.

CSOK – pár változás a szoc.polhoz képestGyőrszentiván kertvárosi
részén, az Auditól csak 4
percre található ez az igazi
kis ékszerdoboz. A ház
1065 nm-es, szépen parko-
sított telken helyezkedik
el, melyen gyümölcsfák is
találhatóak. A lakótér ösz-
szesen 70 nm, ehhez tarto-
zik még 32 nm erkély és te-
rasz. Az ingatlan megközelítés szempontjából a legki-
válóbb helyen, főút mellett helyezkedik el. A stabilan
megépített, betontálcás födémmel rendelkező ház ala-
pos felújításon esett át, a külső homlokzat 10 cm, a lá-
bazat és a pince hideg falai 5 cm szigetelést kaptak, új
műanyag nyílászárók, valamint redőnyök és szúnyog-
hálók kerültek beépítésre. A nappali, fürdőszoba, és a
konyha új járólapot, az erkély és terasz új fagyálló kő-
porcelán burkolatot kapott. A szobák szőnyegpadlóval
burkoltak, a tévésarok laminált parkettás. A villamos
hálózat cseréje két éve történt meg. A régi palatetőt di-
vatos, grafitszürke színű cserepes lemez váltotta fel,
alatta 15 cm salakgyapot hőszigeteléssel. A tetővel
együtt az ereszrendszer cseréje is megtörtént és a ké-
mény is újra lett építve. Ne hagyja ki, páratlan ajánlat!
Ár: 14,5 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Még BOMBA ÁRON juthat álmai lakásához! Győr Kis-
bácsán épül ez a kiváló kivitelezésű társasház! Ez az
56,88 nm-es lakás az első emeleten található. Elosztását
tekintve nappali + 2 szobás. A nappalihoz csatlakozik
egy 5 nm-es erkély. A lakás fekvésének köszönhetően,
világos! Pár perc alatt a Belvárosba érhet, mégis madár-
csicsergésre ébredhet. A társasház 30-as Porotherm tég-
lából készül, 10 cm szigeteléssel. 5 légkamrás műanyag

nyílászárók kerülnek beépítésre. Fűtése turbó gázkazán-
nal történik. A lakások emelt szintű fűtéskészen kerül-
nek  átadásra, de lehetőség van kulcsrakész befejezésre
is. Udvari gépkocsibeállók vásárolhatók! Szoc.pol igé-
nyelhető! Ingyenes hitelszűréssel és ügyintézéssel ál-
lunk Ügyfeleink rendelkezésére! Ne hagyja ki ezt a le-
hetőséget! Foglalja le most álmai otthonát!
Ár: 15,3 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrzámolyon KULCSRAKÉSZEN eladó ez a 70,5 nm-
es ikerház. 300 nm telek tartozik hozzá, elosztása 3 szo-
ba+nappali. 30-as Porotherm téglából épül 10 cm-es

szigeteléssel. Az ingatlan energetikai besorolása: A. A
válaszfalak igény szerint még változtathatóak. Igényei-
nek megfelelően választhatja ki a belső burkolatokat, a
fal színét. Csendes, családbarát környéken, nyugodt kö-
rülmények között élheti mindennapjait, ha ezt az in-
gatlant választja. Várható átadás: 2016. tavasz.
Szoc.pol + támogatott hitel igényelhető! NE KÉSLE-
KEDJEN, KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT!
Ár: 16,9 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrben, a Tihanyi Árpád úton
eladó ez az 53 nm-es lakás! A
második emeleti lakás elosztása
2 szoba+hall. A lakást 2010-ben
felújították. A fürdőszobába zu-
hanykabin került beépítésre. A
rezsije rendkívül alacsony, hi-

juk Önnek a hitelszűrést és az ügyintézést is! A kör-
nyék dinamikusan fejlődik,  pár percre van az új
uszodától, a termáltól, az egyetemtől, illetve a Belvá-
rostól. Kerékpárral is könnyedén be lehet jutni a Bel-

városba, 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

Új, igényes házat keres elit környezetben? Most meg-
találta Révfaluban!!! A nyugodt, kertvárosi környezet
biztosan elnyeri tetszését. Győr-Vízivárosban exklu-
zív családi ház, 134 nm-es lakótérrel, 28 nm-es terasz-
szal, 2 állásos garázzsal, 450 nm-es telken  kertvárosi
övezetben eladó! Minden részletében a kiváló kivite-

lezés és az extra minőségi anyagok köszönnek vissza.
,,A" energetikai besorolású.  30-as Leier N+F típusú
falazóelem, monolit vasbeton födém, egyedi gyártású
Kömmerling , 3 rétegű hőszigetelt nyílászárók, Hör-
mann garázskapu.  Fűtési rendszere egyedi, kombi, 2
körös, padló- és radiátoros megoldással lesz.  A hom-
lokzat 15 cm-es hőszigetelést kap. Kiépítésre kerül
még a beépített redőnyszekrény és a redőnyök  moz-
gatásához szükséges áramellátás, valamint a riasztó-
berendezés hálózata, a klíma, és megegyezés szerint
központi porszívó. Az ár emelt szintű fűtéskész álla-
potot tarkar. Várható átadás 2015. év vége.
Ár: 49,9 M Ft Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győrújfalu kedvelt utcájában eladó ez az összközmű-
ves építési telek! A 805 nm-es telek beépíthetősége
30%. A telek szélessége 19 m, hossza 42 m. Kiváló
fekvésű telek, melyre jó tájolású ingatlan építhető. Itt
biztosan napsütéses reggelre ébredhet! Építse meg ál-
mai otthonát, Győr környékének legkedveltebb köz-
ségében!
Ár: 10,5 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Régóta olyan lakást keres Nádorvárosban, ami exk-
luzív, egyedi és megfizethető? Megtalálta! Ez a 21 la-
kásos társasház a Marcal-tó partján épül, ahol párat-
lan panoráma tárulhat mindennap Ön elé. Ez a lakás
a II. emeleten van, alapterülete 61 nm, melyhez még
tartozik 9 nm terasz. Elosztását tekintve nappali + 2
szoba, de a belső elrendezésen még változtathat. Ki-

alakításra kerül a zárt udvarban 5 db parkoló, ára
635.000 Ft. A mélygarázsban 18 db gépkocsibeálló,
ára: 3.000.000 Ft. A tópart hangulata, a zöldövezet tel-
jesen egyedivé varázsolja ezt az ingatlant. A társasház
megjelenése is tükrözi a magas minőséget és az ele-
ganciát. Garantáltan ez az ingatlan értékálló választás
lehet bárki számára. A lakás emelt szintű fűtéskészen
kerül átadásra, várhatóan 2016. májusban
Ár: 24,9 M Ft Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

szen a társasház szigetelése és a fűtés-korszerűsítés
is megtörtént. A fényképek önmagukért beszélnek!
Befektetők figyelmébe is ajánlanám, hiszen megbíz-
ható albérlő hosszú távon maradna a lakásban. Hív-
jon MOST! Az ár alkuképes!
Ár: 14 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Sziget csendes zsákutcájában, kiváló fekvésű csa-
ládi ház eladó. A kb. 70 nm-es házikó 373 nm-es telken,
téglából épült 1960-ban. A ház felújításra szorul, de lak-
ható. Statikai-
lag kiváló álla-
potban van. Az
ingatlan össz-
közműves. A
fűtés Héra fejes
cserépkályhá-
val, illetve kon-
vektorokkal tör-
ténik. A tetőt
cserép fedi. Jelenleg két szoba, konyha, spejz, fürdőszo-
ba található a házban. Kiváló környék! A Belváros csak
néhány perc! Hívjon, biztosan megegyezünk!
Ár: 14,9 M Ft Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr-Révfaluban épül ez a 18 lakásos társasház. A föld-
szinten elhelyezkedő lakás 51 nm. A kiváló elosztású la-
kásban nappali + 1 szoba található, valamint egy igazán
hasznos külön
gardróbhelyiség
is. A tágas, 28
nm-es, amerikai
konyhás nappa-
lihoz, valamint a
hálószobához is
csatlakozik a 10
nm-es terasz. Szerkezetkész átadás: 2015. november 30.
Szoc.pol. igényelhető! Ingyenes hitelszűréssel és ügyin-
tézéssel is állunk az Ön rendelkezésére!
Fűtéskész ár: 17.788.000 Ft.
Kulcsrakész ár: 19.199.800 Ft.
Érd.: 06-70/866-7424. 
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr-Ménfőcsanakon eladó ez a 75 nm-es, erkélyes
lakás. Az ingatlan egy hatlakásos társasház első eme-
letén található. Elosztását tekintve 3 szoba+nappali,

ezért kiváló lehet nagyobb családok részére is. Amit
külön kiemelnék, hogy egy spejz és egy külön WC is
helyet kapott. A
konyha teljesen
gépesített, moso-
gatógép, sütő és
elszívó is beépí-
tésre került. A
lakás világos, fi-
atalos, igényes
kialakítású és azonnal költözhető!!! Az ingatlanhoz
tartozik egy mélygarázsban elhelyezkedő parkoló,
melynek ára 1,5 millió Ft, ez csak a lakással együtt
vásárolható meg, így az ingatlan teljes ára:
21.000.000 Ft.
Érd.: horvath.klaudia@edesotthongyor.hu
Tel.: 06-20/579-1037.

Marcalváros II-n, a Pátzay Pál utcában eladó ez a tég-
la társasházban lévő, 68 nm-es, földszinti lakás. El-
rendezését te-
kintve, 2 szoba
nappalis, a szo-
bák és a fürdő-
szoba félemele-
ten helyezked-
nek el. Belépve
a lakásba, egy
kis előszoba ta-
lálható, ami ajtóval választja el az egy légtérben lévő
konyha, nappali és étkezőt. Nagyon igényesen, fiata-
los, modern stílusban berendezett, beépített bútorok-
kal és gépesített konyhával. A fűtés gázkazánnal meg-
oldott. Rezsiköltsége nagyon alacsony. Az ingatlan
nagyon közel van iskolához és bevásárlóközponthoz
is egyaránt. Parkolási lehetőség a lakás előtti utcai
parkolóban megoldott. A közös költség 7500 Ft.
Ár: 20,5 M Ft
Érd.: horvath.klaudia@edesotthongyor.hu
Tel.: 06-20/579-1037.

Győr-Pinnyéden, új kialakítású utcában épül ez a 6
lakásos, impozáns társasház. Földszinti,  56,29 nm,
nappali + 2 szoba. Ajándék: kert és 7 nm terasz. A la-
kás rendkívül jó elosztású és világos. Augusztus 31-
ig a földszinti lakásokhoz a kertet és a teraszt Ön aján-
dékba kapja! Várható átadás:  2015. december emelt
szintű fűtéskészen, de vállaljuk a kulcsrakész befeje-
zést is. Hitelre is szüksége van? Ingyenesen biztosít-

– Már egy gyermekkel is igényelhe-
tő (meglévő vagy vállalt). A 24.
hetet betöltött magzat is meglévő
gyermeknek tekintendő (8 napnál
nem régebbi szülész-nőgyógyász
szakorvos által kiállított igazolást
szükséges csatolni a kérelemhez).

– Meglévő gyermek esetén: élettár-
sak vagy házastársak, gyermeket
nevelők vehetik igénybe, az
igénylő életkorától függetlenül. 

– Megelőlegezett családok otthonte-
remtési kedvezményét fiatal házas-
párok – akinek mindkét tagja 40 év
alatti a kérelem benyújtásakor – egy
vagy két gyermek vállalása esetén
igényelheti a meglévő gyermekeik
számától függetlenül. A gyermek-
vállalási idő egy gyermek esetén 4,
két gyermek esetén 8 év.

Győr, Kálvária utca 27/A.
06-70/866-7424 • 06-30/640-8794 •  06-70/866-7426
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GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ  KÖZSZOLGÁK

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

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hir-
detmény útján értékesíti az alábbi lakás megnevezésű ingatlanát.

A komfort fokozatú lakáshoz tartozik, a 3775/1 helyrajzi számú ingatlan udvarán található XXXVIII.
számú 4,20 m2 nagyságú kamra kizárólagos használati joga. Az ingatlan társasházzá alakítási eljá-
rása az illetékes földhivatal előtt folyamatban van, szerződéskötésre csak a Társasház ingatlan-nyil-
vántartásba történő bejegyzését követően kerül sor. A GYŐR-SZOL Zrt. a pályázat benyújtási ha-
táridejéig két időpontban biztosít megtekintési lehetőséget az érdeklődőknek. Első alkalommal
2015. július 8. napján 13.00–14.00-ig, második alkalommal 2015. július 13. napján 9.00–10.00-ig.
A teljes hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthető meg. További információ
a GYŐR-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságánál (9024 Győr, Orgona u. 10., tel.: 06-
96/511-423, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhető be munkaidőben 8–16 óra között.

Cím Helyrajzi szám Terület Kikiáltási ár 

Győr-Nádorváros,
Babits M. u. 25/A fszt./3. 3775/1/A/3 41,47 m2 13.000.000 Ft

Értékesítési hirdetmények

A komfort fokozatú lakáshoz tartozik, a 3775/1 helyrajzi számú ingatlan udvarán található XLI. szá-
mú 4,20 m2 nagyságú kamra kizárólagos használati joga. Az ingatlan társasházzá alakítási eljárása
az illetékes földhivatal előtt folyamatban van, szerződéskötésre csak a Társasház ingatlan-nyilván-
tartásba történő bejegyzését követően kerül sor. A GYŐR-SZOL Zrt. a pályázat benyújtási határ-
idejéig két időpontban biztosít megtekintési lehetőséget az érdeklődőknek. Első alkalommal 2015.
július 8. napján 13.00–14.00-ig, második alkalommal 2015. július 13. napján 9.00–10.00-ig.
A teljes hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthető meg. További információ
a GYŐR-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságánál (9024 Győr, Orgona u. 10. , tel.: 06-
96/511-423, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhető be munkaidőben 8–16 óra között.

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdet-
mény útján értékesíti az alábbi lakás megnevezésű ingatlanát 

Cím Helyrajzi szám Terület Kikiáltási ár 

Győr-Nádorváros,
Babits M. u. 25/A II/11. 3775/1/A/11 49,94 m2 15.000.000 Ft

A Pannon-Víz Zrt. egyik alapfeladata
a háztartásokban és intézmények-
ben keletkező szennyvizek elvezeté-
se, tisztítása. A társaság által üzemel-
tetett, 480 km hosszúságú győri
szennyvízcsatorna-hálózaton a rend-
szeres karbantartás ellenére is hibák
keletkezhetnek. 

Kovács Istvánnal, a Pannon-Víz Zrt.
üzemelésvezetőjével a szennyvízelve-
zető rendszer legérzékenyebb pontjai-
ról a szennyvízátemelők meghibáso-
dásáról beszélgetünk. 

„A nagyrészt sík terepviszonyok mi-
att Győrben és környékén az átlagos-
nál több átemelési pontra van szüksé-
günk. A csatornáknak folyamatosan
lejteni kell, az áramló szennyvíz csak
így tudja magával ragadni a darabos
szennyeződéseket. Amikor már 5 mé-

Hónapok óta figyeli a győri hulladék-
gyűjtő szigeteket és az illegális sze-
métlerakók környékét a Győr-Szol
Zrt., a közterület-felügyelet és a rend-
őrség munkatársaiból szerveződött,
szemétkommandó néven ismertté
vált csoport. A közelmúltban nagy hal
akadt a horogra: egy közeli települé-
sen vállalkozást működtető személyt
értek tetten, amint kisteherautójáról
nagy mennyiségű, több zsáknyi ve-
gyes hulladékot akart illegálisan lerak-
ni a Nép utcai szelektívhulladék-gyűj-
tő szigeten. Az alkalmanként 30-40
zsáknyi szemét feltűnését már koráb-
ban is rendszeresen észlelte a szolgál-
tató biztonsági csoportja, s a rendsze-
res és célzott ellenőrzésnek köszön-
hetően, most sikerül tetten érni az el-
követőt. A szabálysértés tényét rögzí-
tették, a rendőrség helyszíni bírságot
szabott ki, kötelezte az illetőt a szemét
eltakarítására és eljárást is indítottak
ellene. A szóban forgó vállalkozó vél-
hetően rendszeresen, utánfutóval vit-
te az említett helyre a szemetet, ennek
a lehetőségnek visszamenőleges vizs-
gálatát a hatóság végzi.

Persze nem ő volt az egyedüli tet-
ten ért elkövető, akire a szemétkom-
mandó lecsapott. Csak júniusban
majd’ harminc esetben történt valami-
lyen hatósági intézkedés a város kü-
lönböző pontjain, illegális hulladékle-
rakás miatt, de feljelentéssel is élt és
helyszíni bírság kiszabásával is szank-
cionált a hatóság. Két alkalommal a
hulladék átvizsgálása vezetett az elkö-
vetők nyomára, akiknek szintén szem-
be kellett nézniük a büntetéssel.

Figyel és lecsap
a szemétkommandó

Az ellenőrzések egyik meglepő ta-
pasztalata, hogy nem elsősorban a
láthatóan nehéz körülmények között
élő, kispénzű emberek próbálnak ille-
gálisan hulladékot lerakni, hanem sok
esetben középkategóriájú, nem túl
koros autókkal érkező, rendezetten öl-
tözött polgárok igyekeznek megsza-

badulni ilyen módon a szeméttől,
akiknek feltehetően egyébként nem
jelent súlyos anyagi terhet a hulladék-
díj fizetése.

A szelektív gyűjtőszigeteket, a köz-
területet továbbra is szemmel tartják
a Győr-Szol Zrt., a közterület-felügye-
let és a rendőrség munkatársai, az el-
lenőrzések a nyári hónapokban is foly-
tatódnak.

Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton
ternél mélyebbre kerülne a csatorna,
olyankor szivattyúkkal emeljük fel a
magasabb pontokra a szennyvizet –
vázolja a szennyvíz-elvezetési helyze-
tet Kovács István.

Ha egy ilyen szennyvízátemelő szi-
vattyúja elromlik, akkor a folyamato-
san érkező szennyvíztől megtelik a há-
lózat. Számítógépes üzemirányító
rendszerünk ilyenkor jelzi a hibát, a
diszpécser kiküldi a javítóbrigádot a
helyszínre. A szakemberek kimennek
és elhárítják az üzemzavart.

A szivattyú meghibásodását leg-
gyakrabban az okozza, hogy nem
megfelelő minőségű szennyvíz jut a
csatornába. „A szivattyú járókerekére
ilyenkor rátekeredik a felmosórongy,
az alsónadrág vagy az eldobható pe-
lenka” – mondja az üzemelésvezető.
Az üzemzavar miatt a csatornarend-
szer feltelik, nem kis bosszúságot
okozva ezzel a környéken lakóknak. 

A legújabb sláger a „popsikendő” –
amely gyakorlatilag eltéphetetlen tex-
tilszálakkal van megerősítve. Legtöbb-
ször ilyen textilszálakat találunk a szivaty-
tyúk járókerekére tekeredve. Gyakori
még a felmosórongy, az alsónadrág
vagy az eldobható pelenka is – illetve az,
ami megmarad belőle. A gép ugyanis
egy ideig birkózik vele, apró szálakra tépi.
Az eldobható pelenkáknak, toalett- és
popsikendőknek nem a csatornában,
hanem a szeméttárolóban a helyük! 



Több mint ötven darab színes szék
hirdeti a Baross úton, a hétvégén is-
mét mesevárossá változik Győr! A
szervező Vaskakas Bábszínház idén
még több helyszínen, még több
programmal készül a győrkőcök-
nek: a pénteki Dunakapu téri meg-
nyitón a 19 órakor kezdődő Szalóki
Ági-koncertet követően, Az ének is-
kolájának tanulói mutatkoznak be,
majd a Győri Nemzeti Színház és a
Vaskakas Bábszínház művészei lép-
nek fel gyermekdalokkal a Hello
Kids zenekar kíséretében. Ezután
Borkai Zsolt polgármester átadja a
gyerekeknek a város kulcsát, majd
tűzijáték következik. Szombaton és
vasárnap 10 órakor kezdődik, és es-
te 20, valamint 18 óráig tart a játék:
a Győrkőcközpont a Bécsi kapu té-
ren lesz, a Széchenyi tér kacsaúsz-
tatóvá változik, a Kazinczy játszóut-
cává, a Radó-sziget mesevárossá. A
várágyúk mellett Vers-Játszó-Teret

t a l á -
l u n k ,
a Zech-
meister ut-
cában a feszti-
vál egyik támogatója, az E.ON hív
kalandra. A Rába-kettős híd szivár-
ványba borul, a Mihálkovics sétányt
Kaland-parttá varázsolják a szerve-
zők, a Bercsényi ligetben Öko-liget
vár Kuka Bercivel, a Vársétányon Ak-
tív-part üzemel. Ráadásként a fesz-
tiválhoz több szervezet is csatlako-
zott, a családokat többek között a
Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum, a Szent László Látogató-
központ, a Füles Bástya és a Mobilis
is várja programokkal. A Látogató-
központ városfelfedező játékokat
szervez, a bámészkodni vágyókat
pedig a városnéző kisvonat és a
győrkőctutaj szállítja.

A belépő továbbra is a gyerekek
mosolya!

HIRDETÉS  FESZTIVÁL
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Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

07. 03.—07. 10.
DELIKÁT

Sertéslapocka

Újburgonya

Hazai túró 
450 g,

775,56 Ft/kg

Lecsókolbász

499,- kg

999,-kg

349,-db

149,-kg

109,- db

Pápai sertészsír 0,5 kg, 218 Ft/kg

129,-db

CBA UHT tej
1,5%-os

Július 3-án (pénteken) 18.00 óra és
július 5-én (vasárnap) 24.00 óra
között a Vaskakas Bábszínház
szervezésében megrendezendő
„8. Győrkőcfesztivál” miatt teljes
szélességében lezárják a Zech-
meister utca Virágpiactól a Bécsi
kapu térig terjedő szakaszát és a
Rába-kettős híd, illetve a Híd utca
Bercsényi liget két oldala által
határolt rövid szakaszt. A lezárás
teljes időtartama alatt az

1, 1A, 8, 8B, 9, 11, 11A, 14, 14B és 19
jelzésű járatok mindkét irányban tere-
lőúton, a Petőfi hídon át közlekednek.

Az 1-es és 1A járatok Újváros irá-
nyába a Zechmeister utca − Petőfi híd –
Petőfi tér (nyugati oldal) − Kossuth Lajos
utca útvonalon közlekednek, nem érin-
tik a „Zechmeister utca, Bécsi kapu tér”
és a „Petőfi tér, zsinagóga” megállóhe-
lyeket, de megállnak a „Zechmeister ut-
ca, Rába-part” megállóhelyen és a Kos-
suth Lajos utcában a református temp-
lommal szemben létesített ideiglenes
megállóhelyen. Marcalváros és Gyirmót
irányába az 1 és 1A járatok a Kossuth
Lajos utca − Petőfi tér (nyugati oldal) –
Petőfi híd – Munkácsy Mihály utca –
Szent István út útvonalon közlekednek,
nem érintik a „Petőfi tér, zsinagóga” és
a „Zechmeister utca, Rába-part” meg-
állóhelyeket, de megállnak a református
templom előtt létesített ideiglenes meg-
állóhelyen.

A 8-as és 8B járatok Pinnyéd irányá-
ba a Zechmeister utca − Petőfi híd – Pe-

Buszközlekedés és útlezárások
tőfi tér (nyugati oldal) − Kossuth Lajos
utca – Városház köz – Hársfa utca – Köz-
telek utca – Radnóti Miklós utca útvona-
lon közlekednek. Nem érintik a „Zech-
meister utca, Bécsi kapu tér” és a „Híd
utca, Rába Quelle fürdő” megállóhelye-
ket, de megállnak a „Zechmeister utca,
Rába-part” megállóhelyen, a „Kossuth
Lajos utca, református templom” ideig-
lenes megállóhelyen, a „Kossuth Lajos
utca, Kispiac” megállóhelyen és a Köz-
telek utcában, az ideiglenes megállóhe-
lyen. A „Stromfeld utca” és a „Radnóti
Miklós utca, Köztelek utca” megállóhe-
lyeket csak a 8B járatok érintik. Likócs
irányába a 8-as és 8B járatok az Erkel
Ferenc utca – Dr. Róth Emil utca − Petőfi
híd – Munkácsy Mihály utca – Szent Ist-
ván út útvonalon közlekednek, nem érin-
tik a „Petőfi tér, zsinagóga” és a „Zech-
meister utca, Rába-part” megállóhelye-
ket, de megállnak az Erkel Ferenc utcá-
ban, a jelzőlámpa előtt létesített ideigle-
nes megállóhelyen.

A 11, 11A és 19-es járatok Révfalu,
Bácsa irányába a Zechmeister utca −
Petőfi híd – Petőfi tér (nyugati oldal) −
Kossuth Lajos utca – Városház köz –
Hársfa utca – Köztelek utca – Radnóti
Miklós utca – Jedlik híd útvonalon köz-
lekednek. Nem érintik a „Zechmeister
utca, Bécsi kapu tér” és a „Híd utca,
Rába Quelle fürdő” megállóhelyeket,
de  megállnak a „Zechmeister utca,
Rába-part” megállóhelyen, a „Kossuth
Lajos utca, református templom” ide-
iglenes megállóhelyen, a „Kossuth La-
jos utca, Kispiac” megállóhelyen, a

Köztelek utcában az ideiglenes megál-
lóhelyen, a „Radnóti Miklós utca, Köz-
telek utca” megállóhelyen és a Jedlik
híd előtt a „Stromfeld utca” megállóhe-
lyen. Adyváros és Marcalváros irányá-
ba a 9, 11, 11A járatok az Erkel Ferenc
utca – Dr. Róth Emil utca − Petőfi híd –
Munkácsy Mihály utca – Szent István
út útvonalon közlekednek, nem érintik
a „Petőfi tér, zsinagóga” és a „Zech -
mei s ter utca, Rába-part” megállóhe-
lyeket, de megállnak az Erkel Ferenc
utcában a jelzőlámpa előtti ideiglenes
megállóhelyen.

A 14, 14B járatok Sziget, Újváros irá-
nyába a Zechmeister utca − Petőfi híd –
Petőfi tér (nyugati oldal) − Kossuth Lajos
utca – Városház köz – Hársfa utca – Köz-
telek utca – Radnóti Miklós utca útvona-
lon közlekednek. Nem érintik a „Zech -
meister utca, Bécsi kapu tér”, a „Híd utca,
Rába Quelle fürdő”, a „Stromfeld utca”
és „Radnóti Miklós utca, Köztelek utca”
megállóhelyeket, de megállnak a „Zech-
meister utca, Rába-part” megállóhelyen,
a „Kossuth Lajos utca, református temp-
lom” ideiglenes megállóhelyen, a „Kos-
suth Lajos utca, Kispiac” megállóhelyen
és a Köztelek utcában, az ideiglenes
megállóhelyen. Marcalváros irányába az
Erkel Ferenc utca – Dr. Róth Emil utca −
Petőfi híd – Munkácsy Mihály utca –
Szent István út útvonalon közlekednek,
nem érintik a „Petőfi tér, zsinagóga” és a
„Zechmeister utca, Rába-part” megálló-
helyeket, de megállnak az Erkel Ferenc
utcában, a jelzőlámpa előtti ideiglenes
megállóhelyen.

Itt a Gyôrkôcfesztivááál!
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Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

Péntek: levesek (palócleves, paradicsomleves)
Rántott halfilé, párolt rizs, tartármártás, levessel:...................................................... 890 Ft
Vadas marhaszelet, zsemlegombóccal, levessel: ........................................................ 890 Ft
Halászlé, túrós tészta, tepertővel: ...................................................................................... 1300 Ft

Szombat, vasárnap: levesek (tyúkhúsleves, húsgombócleves)
Pácolt sertéskaraj rántva, vegyes köret, saláta, sütemény, levessel: ............ 1100 Ft
Sonkával, sajttal töltött csirkemell, vegyes köret, saláta, sütemény, levessel:.... 1200 Ft
Sült kacsacomb, főtt burgonya, párolt káposzta, sütemény, levessel: ........ 1200 Ft

Ezeken kívül további 2 féle levessel és 4-5 féle második fogással várjuk Kedves Vendégeinket!

MENÜAJÁNLATA
péntek, szombat és vasárnap délre

július. 3–4–5. • július. 10–11–12.

ÁLLÁS
CNC-gépkezelőket kere-
sünk győri munkahelyre (egyedi
gyártásra). 1500 Ft-os órabér! Tele-
fon: 06-70/366-5722, 06-70/941-
0185, e-mail: munka15@index.hu

Gyakorlattal rendelkező gyógy -
 masszőr állást keres. Tel.: 06-20/356-
5843.

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

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

Fogászati asszisztenst
keresek Rábaszentmihályi rendelő-
be. (Győrtől kb. 20 percre.) Heti 2 nap.
Érd.: 06-70/602-5606.

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

Szobafestést, mázolást, lami-
nált parkettázást vállalok. Nyugdíjasoknak
kedvezménnyel. Tel.: 06-30/984-3518.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

Vizes falak, épületek utólagos szigete-
lése, rövid határidővel, 20 év garanciával. Te-
lefonszám: 06-30/ 683-4055.

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

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, metszés, kerti mun-
kák! Tel.: 06-96/826-322, 06-30/403-6810.

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

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

Lomtalanítás! Vállalunk minden típu-
sú lomtalanítást, igény szerint rakodókkal, tel-
jes körű elszállítással, akár díjmentesen, hét-
végén is. 06-20/944-6667

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

Régi kapuk, kerítések felújí-
tása, újak készítése, laka-
tosmunkák, ajtó-, ablak- és
zárjavítás, költségkímélő
megoldások. Tel.: 06-
70/223-7957.

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

Hívjon bizalommal! Teljes körű lom-
talanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarí-
tom. Feleslegessé vált holmiját ingyen elszál-
lítom. Stuka Tibor: 06-30/217-
0848.

TÁRSKERESÉS

43 éves férfi komoly kapcsolatra keres
40-50 éves hölgyet. 06-20/233-9042

EGYÉB

Ellopott, elcsalt könyveimet
keresem Szolnoky Kálmán névbeírásokkal. Pl.
5 kötet Völkerkunde fekete kötésben. kalman-
szolnoky@gmail.com

SIMPSON SWALBE MOTORKE-
RÉKPÁR ELADÓ. IRÁNYÁR: 35.000 Ft. Tel.:
06-20/434-3633.

Gönyűi munkahelyre lovászt felve-
szek. 06-20/971-5702

Ingyen Bibliaóra. Bármilyen té-
ma. Bármilyen bibliai könyv. Szinte min-
denhol. +36-70/216-5242

Akác konyhakész tűzifa házhoz
szállítással rendelhető 2,5, illetve 5 m3.
35.000 Ft-tól. Ellenőrizhető mennyiség, kiváló
minőség. Tel.: 06-70/219-7947.

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

S Z É LV É D Ő - J AV Í TÁ S
kőfe lverő dés-  és  rep e dés jav í t ás
H e l y s z í n i  k i s z á l l á s s a l  i s !
A  M e g b í z h a t ó  P o n t !
0 6 - 7 0 / 2 8 6 - 3 6 6 5

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

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

INGATLAN
Győr peremkerületén me-
legkonyhás étterem (300
nm) – amely több más tevékenységre
is alkalmas lehet (pl. kifőzde, raktár, ter-
melő üzem, esetleg munkásszállás stb.)
– tulajdonjoga eladó! Érd.: 06-
30/215-8190.

Nyúlon, a Mandulafa utcában kis csa-
ládi ház eladó, akár 4 millió forinttól. Győri
csere is érdekel. Irányár: 7,2 millió Ft. 06-
30/725-1382

Felmondott hitellel terhelt in-
gatlanokat vásárolunk Győrben és környékén,
négyzetmétertől, állapottól függetlenül. Vég-
rehajtás alatt lévő nem akadály. Hívjon most!
06-30/612-6301

LAKÁSCSERE
Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es, távfűtéses,
teljesen felújított, határozott idejű bérleti szerző-
déses lakást cserélne, adyvárosi, 36–50 nm-es,
1-2 szobás, határozatlan-határozott idejű bérle-
ményre.  (Hirdetésszám: 359.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

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

Gyárvárosi, 1 szobás, 48 nm-es,
egyedi gázfűtéses, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne, 50-55 nm-es,
téglaépítésű, nem liftes házban, második
emeletig, határozott-határozatlan idejű bér-
leményre. Udvari lakás előnyben. (Hirde-
tésszám: 354.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, 1 szobás, 44 nm-es,
egyedi gázfűtéses, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne, 44-47 nm-es,
1+fél szobás, távfűtéses, maximum 2-3.
emeletig lévő, határozott-határozatlan ide-
jű, bérleményre. Sziget, Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 358.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

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

Adyvárosi, 1+fél szobás, 47 nm-es,
távfűtéses, minimális tartozásátvállalással,
határozott idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 45–55 nm-es, 1+fél vagy 1+2 fél
szobás, határozatlan-határozott idejű bér-
leményre. WC külön legyen. Újváros, Bán
A. u. kizárva. (Hirdetésszám: 362.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szobás, 55 nm-es,
távfűtéses, költségmegosztós, teljesen fel-
újított konyhás, műanyag nyílászárós, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserélne
55–75 nm-es, 3 szobás, összkomfortos
bérleményre. Tatozásátvállalás lehetséges.
(Hirdetésszám: 363.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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Az Európai Labdarúgó Szövetség, azaz az UEFA jóvá-
hagyta a győri pályázatot, így októberben ismét a vi-
lág legjobb futsalcsapatait fogadhatja a megújult
Magvassy-csarnokban a Rába ETO FC. A klub ne-
gyedszer lesz házigazda az UEFA Futsal Cup főtáblá-
ján. A legrangosabb európai kupasorozatban idén a
lengyel bajnok visszalépése ellenére 48 ország 49
klubja vesz részt. Az előselejtező körben 29 csapat in-
dul, öt négyes, három hármas csoportban, és a nyolc
csoportgyőztes jut a főtáblára, ahol hat négyes cso-
portot alakítanak ki, s a csoportokból az első kettő jut-

Szerbia nyerte meg a magyar–román közös rendezé-
sű női kosárlabda Európa-bajnokságot, miután a bu-
dapesti döntőben legyőzte a francia válogatottat. Tör-
ténetük első diadalával a szerbek részvételi jogot sze-
reztek a jövő nyári, riói olimpiára. A kontinenstornán
második franciák, a harmadik spanyolok, a negyedik
fehéroroszok és az ötödik törökök részt vehetnek egy
év múlva az ötkarikás játékokat megelőző selejtező
tornán. A magyarok a csoportkör végén búcsúztak
egy győzelemmel és három vereséggel.

Szombaton kezdődött és szom-
batig tart az úszók országos
bajnoksága Győrben, az Aqua
Sportközponban. A nemzetközi
szövetség elvárásai szerint nyílt
viadalon 14 ország versenyzői
szerepelnek, összesen 250-en
állnak rajtkőre. A hazai úszók
közül Jakabos Zsuzsanna volt a
legesélyesebb az aranyéremre
a hétvégén, és meg is szerezte
a győri úszósport első országos
bajnoki címét.

A 8 napos versenyt a kaza-
nyi világbajnoksággal teljesen
megegyező menetrend szerint
rendezik, így tökéletes felkészü-
lés lesz a válogatottaknak. A
szombati megnyitón Kiss Lász-
ló szövetségi kapitány is jelen
volt, elmondta, biztos benne,
hogy legjobbjainknak sikerül
csúcsformába kerülni a vb-re.
Az országos bajnokságot Rad-
nóti Ákos alpolgármester nyi-
totta meg, aki kiemelte, a ver-
seny szinte száz százalékig győ-
ri rendezésű. 

Az első győri érem rögtön
arany lett a hétvégén. Jakabos
Zsuzsanna megszerezte a győri
úszósport első országos bajnoki
címét, 200 vegyesen nyert. Az
első napon Bernek Péter, Kapás
Boglárka, míg a másodikon Ja-
kabos mellett, Horváth Dávid,
Cseh László és Verrasztó Evelyn

Jakabos történelmi sikerével kezdôdött az OB

Szerbiáé az aranyérem

Újra Main Roundot rendezhetnek a futsalosok
hat az elitkörbe. A szeptember 29. és október 4. kö-
zött esedékes forduló házigazdái a pozsonyi Slov-Ma-
tic, a lett Nikars Riga, a román Marosvásárhely, a szlo-
vén Dobovec és a ciprusi Apoel Nicosia lesznek az
ETO mellett. Négy csapatnak nem kell selejteznie, ők
az elitkörben kezdik majd a szereplésüket. 

A győri futsalosokat a 8. helyre rangsorolta az
UEFA Európában, ami óriási eredmény, így a klub
első kalapos kiemeltként várhatja a júliusi sorsolást.
A Rába ETO öt éve még huszonhetedik volt a rang-
listán, azóta folyamatos az előrelépés. 

ünnepelhetett bajnoki címet. A
hétfői napon aztán újabb győri
kötődésű bajnoki címnek örül-
hettek a helyiek. A Győrben ed-
ző, ám a Dunaferr színeiben in-
duló hátúszó-specialista, Balog
Gábor 100 méteres hátúszás-
ban lett első. Mellette Bernek
Péter, Kapás Boglárka már a
második, míg Joó Sára és Se-
bestyén Dalma első aranyát zse-
belte be. Sőt szerdán Bernek és
Kapás harmadik sikerét is elérte.
Financsek Gábor, Kenderesi Ta-
más és a férfi 4x100 m-es ve-
gyes váltó is első lett. 

Az úszó OB további eredmé-
nyeiről jövő heti lapszámunk-
ban olvashatnak. 

MTI fotó: Illyés Tibor
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Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) pénteken Bécsben elké-
szítette a női Bajnokok Ligája selejtezőkörének és főtáblájának
sorsolását. A Győri Audi ETO KC az első selejtezőcsoportba ke-
rült, elődöntős ellenfele a szerb WHC Radnicki Kragujevac lesz,
míg a döntőben a norvég Glassverkettel vagy a holland Sercodak
Dalfsennel találkozhat. Ha az ETO továbbjut, a legkeményebb né-
gyesben folytathatja. Az első selejtezőtorna nyertese az FC
Midtjylland (dán), a Vardar Szkopje (macedón), a Hypo Niederös-
terreich (osztrák) hármas mellett játszhat.

Nehéz csoportba került a magyar női kézi-
labda-válogatott, amely a házigazda dán, va-
lamint a montenegrói, a japán, a tunéziai és
a szabadkártyával induló szerb csapattal ta-
lálkozik a decemberi olimpiai kvalifikációs vi-
lágbajnokságon. A szerdai, koldingi sorsolá-
son eldőlt az is, hogy Németh András szövet-
ségi kapitány Eb-hatodik együttese Her-
ningben játssza majd csoportmeccseit. 

Németh András szövetségi kapitány azt
mondta, nem a legszerencsésebb a házigaz-
dával egy hatosban szerepelni, és az ötödik
és hatodik kalapból is a legerősebb váloga-
tottakat kaptuk. A csoportunkban realitás a

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Győr egy újabb színvonalas sportlétesít-
ménnyel gazdagodik a közeljövőben, mert
a város és a Nemak Győr Alumíniumöntöde
Kft. pénzügyi támogatásával több fázisban,
2018 elejéig megépül – „Nemak Jégcsarnok”
néven – egy modern, XXI. századi jégpálya,
új kiszolgáló épülettel.

Modern jégcsarnok épül
„Mint sok más fejlesztésnek, ennek a beruházás-
nak is a gazdaság a motorja. Köszönet a Nemak-
nak, hogy a társasági nyereségadóból a győri jég-
csarnok megépítését támogatják” – fogalmazott
Borkai Zsolt. A polgármester elmondta, Győrben
nagyon népszerű a korcsolyázás, a jégpályát eddig
is rengetegen használták, és az elmúlt évek folya-
matos fejlesztésével a növekvő igényeket igyekez-
tek kiszolgálni. A most bejelentett nagyberuházás
hatalmas előrelépés a szabadidő- és a ver-
senysportnak egyaránt. A polgármester hangsú-
lyozta, az egyesület és a Győr Jégsportjáért Ala-
pítvány nagy munkát végez a jeges sportágak győ-
ri népszerűsítésében.

David Toth, a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft.
ügyvezetője kifejtette, cégük hosszú távra tervez
Győrben, ezért természetes, hogy szerepet kíván-
nak vállalni a társadalom életében is. Mint mondta,
az egyesület és az alapítvány elhivatottsága őket is
meggyőzte, s a győri jégsportot nem csak egyszeri
alkalommal, de az elkövetkezendő években is támo-
gatni szeretnék. Az erről szóló ötéves megállapo-
dást az ügyvezető Szarvas Zoltánnal, a Győri ETO

Hockey Club elnökével írta alá. A csapat a jövőben
a Győri Nemak ETO HC nevet viseli majd.

Szarvas Zoltán elmondta, a fejlesztés három ütem-
ben valósul meg, amiből az első már zajlik, és nyár vé-
gére újra lesz jég. A második ütemben, jövőre készül
el maga a csarnok, utána pedig a kiszolgáló épület és
az 1000-1500 férőhelyes, bővíthető lelátó. „A támoga-
tásnak és a létrejövő 21. századi körülményeknek kö-
szönhetően, joggal bizakodhatunk, hogy néhány éven
belül újra első osztályú csapata lesz a városnak.”

Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség
főtitkára hozzáfűzte, a szövetség törekvése, hogy mi-
nél több nagyvárosban legyen fedett jégcsarnok,
ezért üdvözlik a győri beruházást. Mint mondta, azzal,
hogy a válogatott az „A” csoportba jutott, a jégko-
rong népszerűsége is tovább nőhet, és a jövőben a
győri fiatalokból is válhat válogatott játékos. A fejlesz-
tés tehát az egész sportág számára üdvözlendő.

A teljes beruházás értéke mintegy 700 millió fo-
rint, amelyből a Nemak 450 millió forintot vállal ma-
gára. Az önkormányzat épp a bejelentést megelőző
júniusi közgyűlésen döntött első ütemben 40 millió
forint támogatás nyújtásáról.

Elkészült a sorsolás

Nehéz csoportban a magyarok
legjobb négy közé jutás. Ha le tudjuk győzni
Japánon és Tunézián kívül Szerbiát is, és
esetleg egy bravúrra is képesek lennénk, ak-
kor feltehetőleg a második-harmadik helyen
továbbjutva, Hollandia vagy Lengyelország
lenne az ellenfelünk a vb legfontosabb mér-
kőzésén, a nyolcaddöntőben. 

A december 5–20. közötti vb-n négy ha-
tos csoport lesz, ezekből a legjobb négy-
négy jut a nyolcaddöntőbe. A torna győztese
kijut a riói olimpiára, a 2–7. helyezettek pe-
dig jogot szereznek a 2016 márciusában
sorra kerülő ötkarikás selejtezőtornákon va-
ló részvételre.
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A Magyar Diáksport Szövetség nemré-
giben megtartotta évi rendes küldött-
gyűlését, amelyen a hagyományokhoz
híven átadták a „Diáksportért” díjakat
a diáksportban hosszú évek óta lelke-
sen dolgozó testnevelők, intézményve-
zetők számára. A Magyar Diáksport
Szövetség emlékplakettet adományo-
zott a győri Fekete István Általános Is-
kola testnevelés–matematika szakos
tanárának, Kovács Bélának is.

„A Diáksportért díjat minden me-
gyéből egy pedagógus kapja meg –
mesélte Kovács Béla, aki nemcsak az
iskola tanárjaként, hanem labdarúgó-
edzőként is erősíti az intézményt.
Vannak, akik a pályafutásukért vagy
a diáksportért elvégzett munkájukért
kapják a díjat, és vannak, akik az
eredményeikért vagy a versenyeken
való részvételért. Én ez utóbbiért
kaptam a díjat.”

Hat éve kezdtük el egy labdarúgó-
osztály felépítését – tette hozzá a test-
nevelő. Itt olyan tehetséges fiatalok
vannak, akik labdarúgásban és atléti-
kában is kiemelkednek. Valamely kor-
osztályú labdarúgóink évek óta az or-
szágos verseny dobogóján végeznek.

Kevesebb, mint két évvel a győri női kosárlabdázó-
kat ért tragikus buszbaleset után, szombaton az Eu-
rópa-bajnokság gálamérkőzésén visszatért a pályá-
ra Natasa Kovacevic, akinek térdből amputálni kel-
lett az egyik lábát. A még csak 21 éves szerb kosa-
ras pályafutása pillanatok alatt tört ketté a tragédi-
ával. Natasa azonban nem adta fel. A mindig mo-
solygós lány gondolatai már kevéssel a műtétet kö-
vetően azon jártak, miként térhetne vissza a pályára.
Az álomból pedig most valóság lett. 

Kovacevic örömmel tért vissza Győrbe is, hiszen a
várost második otthonának tartja, ahol rengeteg ba-
rátot szerzett. Natasa Kovacevic a Széchenyi-akadé-
mia tehetségeinek azt mondta, a legfontosabb, hogy
szeressék azt, amit csinálnak. Ő mindig minden per-
cét élvezte a kosárlabdának. Ha a fiatalok is így állnak
hozzá, eljuthatnak a profik szintjéig.

A fővárosi közgyűlés múlt heti
ülésén úgy döntött, támogatja,
hogy Budapest pályázzon a
2024-es nyári olimpia és para-

limpia rendezési jogára. Az elő-
terjesztést 25 igen szavazattal,
egy ellenszavazat és egy tartóz-
kodás mellett fogadták el. 

Visszatért a pályára

Gyôri tanárt díjazott a Magyar Diáksport Szövetség

Ám ezek a fiatalok atlétikában is na-
gyon ügyesek, például a mezei futó-
versenyen országos bajnokok is let-
tek. A bajnokokat meg is hívták egy

közép-európai versenyre, Lengyelor-
szágba, ahol váltófutásban nyerni tud-
tak. Ám ez mellett is van több orszá-
gos díja a fiataloknak, amit évek óta

gyűjtenek, és ennek a munkának a
gyümölcseként kaptam én ezt a díjat.”

Az intézmény labdarúgói nemcsak
az iskolában fociznak, hanem mind-
egyikük klubszinten is rúgja a bőrt. 

„Amikor elkezdtük, az volt a cél,
hogy a Győri ETO FC-re épüljön az
osztály. Aztán be kellett látnunk, hogy
ez így nem működhet, hiszen oda egy-
szerre 18-20 játékos kell mindössze.
Nekünk pedig az osztálylétszám 23-nál
kezdődik. Persze azért mindig van
olyan gyerek is, aki nem a futballban
látja a jövőt, de mégsem szeretne is-
kolát váltani. Győrből, illetve a környé-
kéről jönnek össze a fiatalok, akik az
iskolai foglalkozáson kívül, délutánon-
ként a saját egyesületükbe játszanak.
Nem gond az, hogy reggel a gönyűi-
nek az ETO-ssal kell együtt játszania,
sőt ez jó dolog. Tudják egymást moti-
válni vagy felfelé húzni.”

Az iskola és Kovács Béla is fontos-
nak tartja a sport mellett a tanulmá-
nyokat is. Példának okáért a tavalyi
végzősök közül 21-en mentek a 29-ből
a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémiá-
ra, a tanulmányi átlaguk négy egész
felett volt. 

Igen a budapesti olimpiára
Egy újabb nagy lépés volt

a mostani határozat az olim-
piai pályázat felé vezető úton.
A fővárosi közgyűlés felkéri

az Országgyűlést, hogy dön-
tésével támogassa Buda-
pest és a MOB pályázási
szándékát.

Borkai Zsolt, a napirend vitája
előtt azt mondta: a közgyűlés
megadhatja a lehetőséget, hogy
az álmok teljesüljenek. A MOB el-
nöke szerint a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság új reformprogram-
jával, az Agenda2020-szal vége
a drága olimpiáknak. Ennek lé-
nyege, hogy a jövőben olcsóbb,
fenntarthatóbb, kisebb olimpiák
legyenek, így a közepes méretű,
2–4 millió lakosú városok, sőt
szomszédos országok is rendez-
hessenek gazdaságos, megtérü-
lő játékokat. Olimpikonjaink kö-
zül szinte mindenki támogatja a
rendezési szándékot.

Az elképzelések szerint a buda-
pesti olimpia nem csak a főváros-
ra korlátozódna, több város, így
Győr is fontos szerepet kapna. A
2024-es játékokra idén szeptem-
ber 15-ig lehet jelentkezni, a házi -
gazdáról 2017-ben Limában dönt
a NOB. Eddig Boston, Hamburg
és Róma jelezte, hogy versenybe
száll a rendezés jogáért. 

Az országgyűlés hétfőn dönt-
het a 2024-es olimpia és paralim-
pia budapesti megrendezésére vo-
natkozó pályázati szándék támoga-
tásáról szóló határozati javaslatról.
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HIRDETÉS   HOROSZKÓP, ÁLLATKERT

KOS 
Legyenek türelmesebbek a héten, ne
akarják mindenáron sürgetni az időt, ha lehet. Fi-
gyeljenek az „itt és most”- ra, élvezzék minden
pillanatát. Figyeljenek párjukra is sokkal jobban. 

BIKA 
Törődjenek a héten többet egészségükkel,
főleg az étrendjüket gondolják át, vajon jó-e. Ha kell,
kérjenek tanácsot egy hozzáértőtől. Ha rávehető pár-
juk, együtt könnyebb lenne életmódot váltaniuk. 

IKREK 
Gondolják át életüket a héten, vizsgálják
meg minden szemszögből azt, amiről döntést kel-
lene hozniuk. Sok beszélgetés vár Önökre, szánja-
nak időt az Önök számára fontos emberekre.

RÁK 
A héten a feszültségeket ne halmozzák fel
önmagukban, nehogy az egészségük kárára menjen.
Mondják ki véleményüket, aki szereti Önöket, az
megérti mindezt. Vigyázzanak párkapcsolatukra. 

OROSZLÁN 
Mindent gondoljanak jól végig a héten,
mielőtt fejest ugranának bármibe is. Kicsit lassít-
sanak a tempón, nem szabad mindenbe ennyi
energiát fektetniük. Menjenek el sportolni, szel-
lőztessék ki fejüket. 

SZŰZ 
Lazítsanak a héten, igazán megérdem-
lik már a pihenést. Beszélgessenek sokat párjuk-
kal, figyeljenek jobban egymásra. Ha egyedül van-
nak, tervezzenek, vonzzák be az Önök számára
kedvező eseményeket.

MÉRLEG 
Ne folyjanak bele nagyon az esemé-
nyekbe a héten, tartsák távol magukat a konflik-
tusoktól. Hallgassák meg a véleményeket és szűr-
jék le a tanulságot. Párjuk sem tud ehhez most
hozzászólni, ez a saját feladatuk. 

SKORPIÓ 
A párkapcsolat kérdése köti le most na-
gyon Önöket, rendezzenek minden félreértést, vitát.
Döntsék el, mit szeretnének. Figyeljenek pénzügye-
ikre, ne ugorjanak bele kétes helyzetekbe. 

NYILAS 
Nagyon boldog pillanatokat élhetnek meg
párkapcsolatukban, merjék átélni mindezt párjukkal
együtt. Tervezgessenek, ötleteljenek, tűzzenek ki közös
célokat. Munkájuk most megy a maga tempójában. 

BAK 
Álljanak ki önmagukért, még saját negatív
gondolataikkal szemben is. Nem engedhetik most
meg maguknak, hogy önmaguk ellen tegyenek. Ne
akarjanak mindenkinek megfelelni, nem tudnak.

VÍZÖNTŐ 
Lezárul a héten egy szakasz az életükben,
felszabadulnak a problémák alól. Engedjék ki a fe-
szültségeiket, tegyék le a terheiket lelkükből, ha tud-
nak, akár utazzanak is el párjukkal kettecskén. 

HALAK 
Élvezzék párkapcsolatukat a héten, élje-
nek át minden pozitív eseményt. Most minden
csak jól sikerülhet, párjuk, családjuk Önök mel-
lett állnak, támogatják Önöket mindenben. Be-
széljék meg anyagi helyzetüket.

Mit ígérnek a csillagok?
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Mókusmajom-csemeték az állatkertben
képs és szöveg: xantus-állatkert

A győri állatkert 12 tagból álló mókusmajomcsapata, talán az
egyik legmozgékonyabb közösség a parkban, egész nap vidá-
man játszadoznak, ugrándoznak kifutójukban. Annak bizonyí-
téka, hogy jól érzik magukat, látható a csoportban, a hónap
elején két taggal bővült a csapat, június első hetében két kö-
lyök is született. 

A közönséges mókusmajom, a csuklyásmajomfélék
családjába tartozó faj. Korábban magyarul halálfejes
majomnak vagy halálfejes majmocskának nevez-
ték, ami a faj német nevének fordításából szárma-
zik. Dél-Amerikában él, élőhelye Kolumbiától Pa-
raguayig terjed. Főként a sűrű erdőségeket ked-
veli, testalkata is ehhez idomult. Idejének nagy
részét a fák ágai között tölti. Bár hosszú farka
van, azt sohasem használja kapaszkodásra, in-
kább csak egyensúlyozik vele, illetve bizonyos
testhelyzetnél támaszkodik rajta. 

A közönséges mókusmajom vemhességi ideje
152–172 nap, az utódok száma általában csak egy. Az
újszülött tömege – fejlettségétől függően – 72–144
gramm. A kis mókusmajom 5-10 hónapos koráig él
anyatejen, eddig az anyja a hátán cipeli, és 3–5 éve-
sen éri el az ivarérett kort. 

Az állatkertben született két apróságnak így egye-
lőre semmi dolga nincs, mint egész nap kapaszkodni
a mama hátába. A szerencsés látogatók már megfi-
gyelhetik őket a mókusmajmok kifutójában. 

További képek: www.zoogyor.com


