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A Győr-Szol Zrt. koordinálásában
szerdán kezdődött az Adyvárosi I-es
számú tavon a hínár vágása. A beavat-
kozás szükséges, mert a vízinövény
belepte az teljes vízfelszínt, mely a
többi vízi élőlénynek, a vízimadarak-
nak sem kedvező, és látványa sem il-
leszkedik a városi környezetbe. A
probléma megoldására a Győr-Szol
Zrt. egy speciális, nagy teljesítményű
nád- és hínárvágó gépet bérelt ki. A

Ingyenes jogsegély Június 1-
jén, szerdán 17 órai kezdettel in-
gyenes jogsegélyszolgálat lesz a
Herman Ottó u. 22. szám alatti
MSZP Székházban.

Sötétedés után több baleset is történt
a kivilágítatlan szakaszon, amit a ha-
marosan kezdődő beruházás tesz biz-
tonságossá.

„A két városrész között jelentős a
kerékpáros és gyalogosforgalom is,
ám a Marcalváros I-et és II-t össze-
kötő liget járdája és bicikliútja, amely
a 821-es főúttól távolodva halad
Marcalváros II irányába, a közvilágí-
tás hiánya miatt este meglehetősen
balesetveszélyes” – mondta el Ró-
zsavölgyi László, a terület önkor-
mányzati képviselője. Hozzátette, a
fejlesztés a lakók jogos igénye, ami
hamarosan megvalósulhat, és a jö-
vőbeni tervek közé tartozik az út bur-
kolatának megújítása is.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szer-
vezet vezetője kifejtette, a kilenc köz-
világítási oszlopból álló sor kivitele-
zése várhatóan a június 6-i héten
kezdődhet. A smart city program-
nak megfelelően vezérelhető, vagyis
„okos közvilágítás” épül ki. A kerék-
párút-közvilágítás korszerűsítésén
túlmenően növelik a Mécs László úti
jelzőlámpás csomópont közvilágítá-
si szintjét, illetve kisebb módosítást
végeznek a jelzőlámpa programjá-
ban, így növelik az Illyés Gyula utca
felőli ág zöldidejét. 

Az önkéntes tűzoltómozgalomnak Győrben mindig is
nagy hagyományai voltak. Azonban amikor városunk-
ban létrehozták a hivatásos tűzoltóságot, egy időre
megszűnt az egyesület. Lelkes önkéntesek néhány éve
újraindították a kezdeményezést, amelynek már látsza-
nak is az eredményei: Az elmúlt évben a felnőtt női csa-
pat egy első és egy harmadik helyezést szerzett, a 2016.
évi 1-es fokozatú tűzoltóversenyen pedig a lelkes lá-
nyok-asszonyok összetettben az ötödik, kismotor fecs -
kendő-szerelésben harmadik helyezést értek el.

„A csapatban van tanuló, tanító, ápolónő, asz-
szisztens, akik szabadidejüket áldozták a verseny
kedvéért. Mivel saját versenyfelszerelésük még
nincs, a Graboplast létesítmény tűzoltói segítették
a felkészülést és a versenyzést” – számolt be la-
punknak Csepi László tűzoltó ezredes.

Megállapodást kötött a Patent Secu-
rity és az Arrabona Polgárőr Egyesü-
let, amely a jövőre nézve még eredmé-
nyesebb közös munkát jelent. 

A Patent Security nevében el-
mondhatom, hogy örömmel tölt el,
hogy sikerült ezt a megállapodást
meghoznunk, hiszen ahogy a mi cé-
günk, úgy az Arrabona Polgárőr Egye-
sület is Győr biztonságáért dolgozik
nap mint nap. Közösen még eredmé-
nyesebbek lehetünk – mondta el kö-
szöntőjében az ügyvezető.

Hasonlóképpen fogalmazott Szvi-
tek Norbert is, a polgárőrök elnöke,
aki szintén a közös és eredményes
munkát emelte ki. 

Eddig is segítettük egymást, ahol
tudtuk, ám ezzel a szerződéssel még
inkább szorosra fontuk a kapcsola-
tot. Fontos, hogy hatékonyak, gyor-
sak és szakszerűek legyünk. A pol-
gárőrségnek sokat jelent, hogy a Pa-
tent Security a támogatásáról bizto-
sította. Tőlünk is hasonló hozzáállást
várhatnak – hangsúlyozta a győri
polgárőrség elnöke. 

A Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda táncosai

Sikeresek voltak
a nôi tûzoltóink

A Győri Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat negye-
dik alkalommal rendezte
meg a „Dalolj, táncolj ve-
lünk!" megyei Német
Nemzetiségi Ifjúsági Ének-,          
Tánc- és Zenei Fesztivált. A
nagy sikerű rendezvény
célja a magyarországi né-
metek hagyományainak
őrzése, ápolása és bemu-
tatása. Ezzel kívánják erősí-
teni már gyermekkorban a
magyarországi németek
egymáshoz való kötődé-
sét, barátságok szövődé-
sét, s remélik, hogy felnőtt-
ként is tovább viszik a né-
met nemzetiségi hagyo-
mányokat.

A biztonságért
fogtak össze

Látványos a hínárvágás
munka során a gép kezelője a tó felső
harmadáig meríti a vágószerkezetet,
majd előrehaladva, a gép mélyen le-
vágja a növényzetet. Az így levágott hí-
nárt legyűjtik a víz felszínéről, majd el-
szállítják a tó partjáról. A beavatkozás
nagyban hozzájárul a csapadékvíz-tá-
rozó tó eliszaposodásának lassításá-
hoz, és a tó is szebb képet mutat majd.
Szükség esetén a hínárvágást a nyá-
ron megismétlik. 

Közvilágítás-
fejlesztés
Marcalvárosban

Ha kell, megismétlik 
a vágást



A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL
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Amikor pontosan egy hete elin-
dultunk az ausztriai Stájeror-
szágban fekvő Spielbergbe, hogy
megnézzük a nagy német autó-
gyárak háziversenyének számító
Német Túraautó-bajnokság futa-
mát, amely szeptember végén a
Hungaroringre is ellátogat, alig-
ha sejtettük, hogy egy darabka
Győrrel is találkozunk majd. 
Spielberg mesés paradicsom,
májusban is hófödte hegycsú-
csokkal, zöldellő erdőkkel, gya-
logos és kerékpáros turisták ez-
reivel. Ausztria zöld szíve,
ahogy a stájerek szívesen defi-
niálják magukat.
Ezúttal a zöld szívet motorok
bőgése verte fel, a Német Tú-
raautó-bajnokság az Audi, a
Mercedes és a BMW házi, né-
met versenye, amelynek külföl-
di futamai is vannak szép
számmal. Nincs még egy olyan
autóipari potenciálú ország a
világban, mint Németország,
amely a nagy márkáinak képes
saját bajnokságot rendezni.
A Red Bull Ring, ahol a ver-
senyt rendezték, magyar szótól
is hangos volt. Egyrészt magya-
rokkal mindig, mindenütt ta-
lálkozik az ember, másrészt pe-
dig vagy fél tucat magyar újság -
író volt jelen, hogy bepillant-
hassanak, körülbelül milyen
lesz majd a magyar futam.
Az Audi sajtóközpontjában egy
autót is kiállítottak. A Győrből
érkezett újságírók legnagyobb
örömére egy olyan autó volt,
amelyet kizárólag nálunk gyár-
tanak. A TT sportautók közül is
a legerősebb és legújabb jármű
került Spielbergben reflektor-
fénybe, az RS modell, amely-
nek egy hónapja Pekingben
volt a nemzetközi premierje.
Az autó mellé Ingolstadtból
egy szakértőt is rendeltek, aki
válaszolt az újságírók kérdése-
ire. Nem árultuk el, honnan jöt-
tünk, csak akkor, amikor kérdé-
sünkre pontos választ kaptunk,
hogy ez az autó Győrben, Ma-
gyarországon készül. 
Jó érzés volt, hogy tudta, ne-
künk meg az, hogy egy darabka
Győr ott volt Spielbergben. 

Koloszár Tamás

Győr Spielbergben

árult a terület ezen részéről: a Széche-
nyi István Egyetem közelsége, vala-
mint a folytatódó fejlesztések és felső-
oktatási-ipari együttműködések ré-
vén egy innovációs, kutatásfejlesztési
bázist képzeltek el a Jedlik híd lábá-
hoz. Az alpolgármester emlékeztetett,
több termelőüzem, mint a Rába Va-
gon- és Gépgyár a Városréten, az Ol-
jagyár Újvárosban, illetve a Kekszgyár
Szigetben a mai Belváros közelében
alakított ki telephelyet, de a rendszer-
váltás környékén vagy megszűnt az
adott gyár, vagy kivonult az ipari park-
ba, így létrejöttek ezek a barnamezős
területek Győrben. „Az önkormányzat-
nak évek óta célja, hogy ezeket felszá-

molja, és úgy hasznosítsa, hogy egy
kiterjesztett belvárosként funkcionál-
janak ezek a területek” – hangsúlyoz-
ta. Az egyik legjobb példa erre az olaj-
gyári terület a Bercsényi liget mellett,
ahol a 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválhoz kapcsolódóan, ma-
gánberuházásként megépül kétszáz
lakás. A terület először olimpiai falu-
ként funkcionál majd, de a jelentős
sporteseményt követően egy új lakó-
környezetet jelent majd Győrben.

Visszatérve a volt Kekszgyár terüle-
tére: Révi Zsolt elárulta, a már említett
sarok – vagyis ahol a „kockaépület áll –
mögötti részt három további részre
osztja a szabályozás: egy nagyobb bel-
ső, illetve két kisebb, a Korányi tér felé
eső tömbre. A három tömb besorolása
továbbra is városközponti vegyes öve-
zet, azonban a tervezésnél főként laká -
sok építésére gondoltak, a földszinten
megtartva a kereskedelmi-szolgáltatási
lehetőségét. Lakóterület révén a beépít-
hető területet csökkentették 60 száza-
lékról 50-re, a zöldterületet pedig növel-
ték 20 százalékról 30-ra. Ez abszolút
egybevág az önkormányzat törekvésé-
vel, ugyanis ahogy Fekete Dávid fogal-

mazott: egy élhető, mi-
nőségi lakókörnyezet
kialakítása a cél. Keve-
sebb lesz tehát itt az
épület, azonban a ter-
vezet megengedi a
magasabb építkezést.
A Korányi tér felé hét
szintnek megfelelő, 18
méteres házakat ter-
veznek, a tömbbelső-

ben viszont megjelenhet egy tízszintes
épület is, mely hangsúlyos felkiáltójel-
ként hirdethetné: komoly városszerke-
zeti újdonság valósul meg az egykori
iparterület rehabilitációjával.

Révi Zsolt elmondta, a rendezési
terv egybeesik a potenciális befekte-
tők érdekeivel. A terület tulajdonosa
intenzív tárgyalásokat folytat, így akár
a több ütemben megvalósuló építke-
zés első része már nyár végén, ősz ele-
jén elkezdődhet.

Komoly városszerkezeti újdonság
valósulhat meg a volt Kekszgyár területén
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Karakteres városkaput tervez-
nek a volt Kekszgyár területére:
21. századi, modern központot
vázoltak fel a szakemberek la-
kásokkal, irodaépületekkel, üz-
letekkel és kutatásfejlesztési
központtal. Maradna a Győrben
emblematikus „kockaépület” is,
az építkezés pedig akár már
nyár végén elkezdődhet – tájé-
koztatta lapunkat Révi Zsolt,
a megyeszékhely főépítésze.

Régóta parlagon heverő terület rende-
zési tervének módosítása került a hét-
fői győri közgyűlésen az önkormány-
zati képviselők elé, akik vita nélkül
megszavazták a tervezetet. A szabá-
lyozás nem csak a volt Kekszgyár te-
rületét érinti, hanem egészen a Strom-
feld Aurél utcától a Szarvas utcán ke-
resztül a töltésig felvázolták a beépít-
hetőséget. „A régi szabályozás ezt a
területet egységesen kezelte, most
osztottabb és részletesebb terv szüle-
tett” – mutatott rá Révi Zsolt és kifej-
tette, a Stromfeld utcai körforgalom-
nál egy kifejezetten városközponti jel-
legű, markáns városkaput vázoltak fel
iroda- és szolgáltatóházakkal. Itt talál-
ható a jellegzetes „kockaépület” is,
melynek erős szerkezetét megtarta-
nák, a mostani, nem túl esztétikus
homlokzat cseréjével azonban, high
tech átépítéssel, modernizált memen-
tó válhat belőle. Fekete Dávid alpol-
gármester további részleteket is el-

Huszonegyedik századi,
modern központ épülhet
lakásokkal, irodákkal



PROGRAMOK  EYOF

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

KAMARAI AJÁNLÓ

Osztrák–Magyar Fém- és Gépipari 
Beszállítói Kooperációs Börze
lesz Győrben, a kamarai székházban, június 14-én.
Jelentkezni lehet!

Az osztrák cégek
igényei alapján összeállított cégprofilok megtalál-
hatók a kamara honlapján. A részvétel a magyar

jelentkezők számára díjmentes, de előszűrésre
kerülnek. Jelentkezési határidő: 2016. május 31.

„Kamara által AJÁNLOTT
vállalkozás 2017” – pályázati felhívás!
Hitelesség, szakmaiság, minőség, biztonság. Az idei
évben is meghirdetik a „Kamara által AJÁNLOTT vál-
lalkozás" védjegyprogramot az önkéntes tagok köré-
ben! Csatlakozzon az Ön vállalkozása is a védjegyet
használó cégekhez, élvezze a tagság nyújtotta előnyö-
ket! A pályázat benyújtási határideje: 2016. május 31.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri delegációk kettős
céllal látogattak a spanyol-
országi településre, egy-
részt beszámoltak az EYOF-
ra való felkészülés jelenlegi
állásáról, másrészt a két vá-
ros egyetemének jelentős
együttműködéséről is tár-
gyaltak.

Az Európai Olimpiai Bizottság
(EOC) végrehajtó bizottsága a
közelmúltban Tarragonában ülé-
sezett, ahol elsősorban a riói
olimpiával kapcsolatban tanács-
koztak az ötven tagország képvi-
selői. A témák között az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal kap-
csolatos döntések is szerepeltek,
többek között, hogy az EOC a jö-
vőben egységes regisztrációs és
akkreditációs rendszert biztosít
az EYOF-ok szervezőinek, ezen-
felül a szövetség logójának meg-
újításáról is határoztak.

A győri delegációt dr. Somo-
gyi Tivadar alpolgármester vezet-
te, aki elmondta, eredményes lá-
togatást tudhatnak maguk mö-
gött, hiszen több területen is si-
került előremutató megbeszélé-
seket folytatnia a küldöttségnek.

Ami az EYOF-ot illeti, városunk
beszámolt az előző tanácskozás
óta eltelt időszakban történt előre-
haladásról, a 2017-es nyári játé-
kokra való felkészülés jelenlegi ál-
lásáról. A koordinációs bizottság-
gal folytatott egyeztetésen a szer-
vezők az összegyűjtött kérdéseik-
re is választ kaptak. 

A megbeszélések másik irá-
nya várospolitikai jellegű volt. Dr.

Közeledik Arrabona és Tarragona
Kovács Barnabás barcelonai fő-
konzul korábban levélben vette
fel a kapcsolatot Győrrel, amely-
ben utalt a két város közti kap-
csolódási lehetőségekre. Az
egyik ilyen a sport területén meg-
figyelhető hasonlóság, míg váro-
sunk 2017 júliusában ifjúsági
fesztivált, addig Tarragona egy
hónappal korábban mediterrán
játékokat szervez. A másik fontos
kapcsolódási pont a két város
egyeteme, amelyek között előre-
mutató együttműködések lehe-
tősége körvonalazódik. A témák-
ról a két város alpolgármestere
egyeztetett egymással, de a győ-

ri delegáció az egyetemre is ellá-
togatott, bízva a gyümölcsöző
folytatásban.

„A két intézmény között ren-
geteg a hasonlóság, akár mére-
tüket, képzési struktúrájukat,
működésüket, akár fejlődéstör-
ténetüket nézzük, és mindez ki-
váló alapot biztosít együttműkö-
désünkhöz. Ennek fő területei
hallgatói és oktatói csereprogra-
mok, közös képzések, valamint

közös kutatási programok indítá-
sa lehetnek” – összegezte la-
punknak dr. Földesi Péter, a győ-
ri intézmény rektora, aki dr. Filep
Bálint egyetemi kancellárral, dr.
Kovács Zsolt igazgatásszervezé-
si főigazgatóval és több egyete-
mi munkatárssal látogatott Tar-
ragonába. Mint megtudtuk, az
egyetem és Magyarország Bar-
celonai Főkonzulátusának közös
gondolkozása révén több konk-
rét együttműködési területet is
kijelöltek, köztük, hogy a Kataló-
niában élő magyar, 5–12 éves
gyermekek részére tábort szer-
veznek a főkonzulátus és a Szé-

chenyi István Egyetem Apáczai
Csere János Karának szervezé-
sében. Az együttműködés fon-
tos hozadéka lehet a győri intéz-
mény által kínált képzések fej-
lesztése a külföldi tapasztalatok
alapján. Mindemellett erősíte-
nék az egyetemi és vállalati kap-
csolatokat, segítve a magyar vál-
lalatok spanyolországi és a spa-
nyol vállalatok magyarországi
térnyerését.

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály http://www.gyor.hu/ innováció/ren-
dezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök
módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:
SZTM 2015-007 Győr, Iparcsatorna melletti Ati-Depo telephely bővítése
SZTM 2015-044 Győr-Pinnyéd, Őzike utcai tömb Lk* övezetbe sorolása
SZTM 2015-046 Győr-Nádorváros, volt Zrínyi Kórház telephely Vt övezetbe sorolása
SZTM 2016-001 Győr, Dózsa-tagi gazdasági terület 01808 sz. övezet szétválasztása

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
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tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 231. szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház
tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.
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Partnerségi együttműködést kötött a győri Széche-
nyi István Egyetem és a Huawei Technologies, a vi-
lág egyik vezető infokommunikációs vállalata. A

megállapodást dr. Földesi Péter rektor és Karish
Cui, technológiai igazgató látta el kézjegyével. Az
ünnepélyes aláíráson jelen volt Kara Ákos, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért
és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára.

A politikus köszöntőjében hangsúlyozta, a ma-
gyar gazdaságnak egyre több informatikusra van
szüksége. Kiemelte, a Huawei  öt évre szóló együtt-
működést kötött, soha nem kötelezte még el magát
ilyen hosszú távra, mint most.

Huawei szuperszámítógép
a Széchenyi-egyetemnek

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A részletekről  sajtótájékoz-
tatón számolt be Csulak Fe-
renc, az E.ON Észak-dunán-
túli Áramhálózati Zrt. vezér-
igazgatója és Pádár Sán-
dor, az E.ON győri üzemé-
nek vezetője.

Csulak Ferenc elmondta, a cég
az üzembiztonságra, a lehető
legkevesebb szolgáltatásszünet
és az újonnan jelentkező ener-
giaigények kielégítésére törek-
szik. Idén több fejlesztés és kar-
bantartás várható Győrben, vil-
lamos vezetékeket, közvilágítási
kábeleket cserélnek és építenek
ki saját beruházásban, melyre
idén több mint 1,1 milliárd forin-
tot költenek Fontos szempont,
hogy a berendezések, a hálózat
felújítását megkezdjék, mielőtt
az üzemzavarok száma növeked-
ni kezdene.

E.ON: 1,1 milliárdos beruházás

A szerződés értelmében a következő öt évben
a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmér-
nöki Karon folyó távközlési és informatikai kép-
zést mintegy 100 millió forint értékben támogat-
ják, egyebek között a „Huawei Akadémia és La-
bor" beindításával.

Földesi Péter úgy fogalmazott, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem nyitott, szolgáltató egyetem, amely
szoros együttműködésben áll az iparral. A jármű-
iparban már erősek az egyetem kapcsolatai, most
az infokummunikáció is reflektorfénybe kerül. A két
terület nagyon is közel áll egymáshoz, a világ vezető
járműgyártói kiemelt figyelmet fordítanak az info-
kummunikációra.  

A Huawei képviselője elmondta, a Széchenyi-
egyetem az első a felsőoktatásban, amellyel együtt-
működést kötöttek. Első lépésként egy szuperszá-
mítógépet ajándékoztak, ezzel alapkutatásokat és
tréningeket tarthatnak.

A cégről Karish Cui elmondta, tavaly 60 milliárd
dolláros forgalmuk volt, 170 országban 170 ezer
embert foglalkoztatnak. Magyarországon 2009 óta
vannak jelen, Kínán kívül itt működik a legnagyobb
gyártó, összeszerelő és logisztikai központjuk. Több
mint hatszáz beszállítójuk van, velük együtt 2500
ember számára jelentenek biztos megélhetést. 

Segítünk építeni egy jobban összekapcsolt vilá-
got – emelte ki  filozófiájuk lényegét, s beszélt arról
is, két éve hirdették meg a kínai tanulmányút prog-
ramjukat, amelynek keretében a Széchenyi-egye-
temről is több diák és oktató jutott ki Kínába. 

Pádár Sándor arról tájékozta-
tott, hogy az első beruházások már
elindultak, és van, ami már be is fe-
jeződött. Az ipari parkban 520 mil-
lió forintból transzformátorállo-
mást építettek. Befejeződött Győr-
ben a volt Kekszgyár transzformá-
torkörzet rekonstrukciója, melynek
keretében a kisfeszültségű hálózat
átépítése történt meg, többek kö-
zött a Korányi Frigyes téren, a Sza-
vas utcában, a Töltés utcában. Fo-
lyamatban vannak a Győri EYOF-
programhoz kapcsolódó hálózat-
fejlesztések, valamint az evangéli-
kus tömb rekonstrukciójával kap-
csolatos villamos munkák. Ezek-
nek a beruházásoknak az összérté-
ke meghaladja a 155 millió forintot.
Emellett pedig Győr 25 pontján kü-
lönböző hálózati beavatkozásokat
végeznek el a szakemberek.

A közvilágítás korszerűsítése is
fontos feladat. A Botond, a Már-
vány és a Köztelek utcában már el-
készült a kábel- és kandeláber-
csere. Ezt követően a Kodály Zol-

tán utcában cserélik ki a közvilá-
gítási kábeleket. A beruházások
összértéke meghaladja a 70 mil-
lió forintot.

„Amíg 2010-ben, üzemzavar
miatt, az egy főre eső áramkima-
radás éves viszonylatban 105
perc volt, addig 2015-re hatvan
percre csökkent. A cél pedig az
53 perc elérése, a folyamatos fej-
lesztéseknek köszönhetően” –
hangsúlyozta Pádár Sándor.
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Rangos elismerést kapott Fekete Dávid, a honvéde-
lem napja alkalmából. Győr alpolgármestere a Ma-
gyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím bronz foko-
zatát vehette át a Budapesten rendezett központi
ünnepségen. 

A Honvédelmi Minisztérium a díjjal a győri hadisírok
és háborús emlékművek folyamatos gondozását és fel-
újítását ismerte el, azt a programot, melynek keretében
eddig kétszáz katonasír szépült meg és egyre több mű-
emlék is megújul Győrben. A városban az elmúlt idő-
szakban 200 első világháborús nyughelyet újított fel az
önkormányzat, de a háborús emlékművekre is odafi-
gyelnek. A honvédelem napja alkalmából Fekete Dávid
vehette át a Magyar Hadisírokért Kitüntető Cím bronz
fokozatát. Az alpolgármester szerint a díj nem csak neki,
hanem az egész önkormányzatnak szól. 

„Borkai Zsolt polgármester I. Világháborús Cente-
náriumi Emlékbizottság néven tanácsadó testületet
hozott létre. A grémium feladata, hogy négy éven ke-
resztül koordinálja a 100 éve kitört „nagy háborúra”
való megemlékezéseket, illetve az ezzel kapcsolatos
feladatokat” – mondta Fekete Dávid. Az alpolgármes-
ter vezeti a bizottságot, melynek munkája nyomán ha-
disírokat és emlékműveket újítottak és újítanak fel, de
egy világháborús vándorkiállítás révén az iskolások-
hoz is próbálják közelebb vinni a múltat. 

A város tavaly és idén is 8–8 millió forintot költ
az említett felújításokra, emellett pedig a világhá-

A májusi közgyűlés elején Borkai Zsolt
polgármester adta át a Bácsa, Belváros,
Marcalváros, Ménfőcsanak, Révfalu és
Szabadhegy Szolgálatáért díjakat.

Dr. Oross István háziorvos több év-
tizedes, fáradhatatlan, magas színvo-
nalú háziorvosi munkája elismerése-
ként vehette át a Bácsa Szolgálatáért
díjat. Belváros Szolgálatáért elisme-
résben részesült Vikman Sándor
hosszú évek óta végzett aktív közössé-
gi munkájáért. Dr. Muzsay Géza házi
gyermekorvos több évtizedes, példa-
értékű házi gyermekorvosi tevékeny-
sége és magas színvonalú szakmai
munkássága miatt kapta meg a Mar-
calváros Szolgálatáért díjat.

A Ménfőcsanak Szolgálatáért elis-
merést Kontra Józsefné tanárnőnek
ítélték oda, aki több évtizedes, példa-
értékű pedagógiai munkájával érde-
melte ki a díjat. Vargáné Lampert And-
rea tanárnő a Révfalu Szolgálatáért dí-
jat vehette át több évtizedes, magas
színvonalú oktató-nevelő munkája el-
ismeréseként, míg dr. Tatai Anna gyer-
mekorvos több évtizedes, lelkiismere-
tes és példaértékű házi gyermekorvo-
si munkájáért kapta a Szabadhegy
Szolgálatáért díjat. 

Elismerések

Hadisírgondozásért kapott díjat 
az alpolgármester 

borús vándorkiállítás is járt már tíz győri iskolában.
„Mi, itt Győrben nem elégedhetünk meg a jövőt épí-
tő fejlesztésekkel, a múltunkra is kiemelt figyelmet
kell fordítanunk” – mondta a díjazott. Az önkor-
mányzat nem csak a köztemetőkben nyugvó hábo-
rús hősök sírhelyeit újítja fel, de megpróbálják fel-
térképezni azokat a magánsírokat is, amelyeket
senki sem gondoz, pedig feltétlenül megérdemlik
a törődést” – tette hozzá az alpolgármester. Jelen-
leg is folyamatban van több emlékmű felújítása. Ki-
emelte a Radó-szigeti Hősi emlékművet, amelyet
új fényében a pénteken 15 órakor kezdődő, Magyar
Hősök Emlékünnepe alkalmából rendezett ökume-
nikus istentisztelettel és koszorúzással egybekö-
tött ünnepségen láthatnak a győriek.

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter 

Mostantól három felmatricázott
autóval, 21 közterület-felügyelő
vigyázza a város rendjét.

A meglévő két autó mellett egy új Skoda
Fabiával gazdagodott a közterület-fel-
ügyelet járműparkja. Radnóti Ákos alpol-
gármester a szerdai sajtótájékoztatón el-
mondta, az észrevehetőség érdekében
szükséges megkülönböztetni a közterü-
let-felügyelők gépjárműveit, akik minden-
napi jelenlétükkel őrködnek a város rend-

Könnyebb észrevenni a közterület-felügyelôket 
jén. Az autók felmatricázásánál az egye-
diségre törekedtek, a város címerének
színeit jelenítették meg a járműveken.
Egyúttal új láthatósági mellényt is kaptak
a felügyelők. Az alpolgármester kiemelte,
a cél az, hogy rend legyen városunkban
és hogy mindenki betartsa a szabályokat. 

Az első negyedévben kétszer annyi
kerékbilincset raktak ki a felügyelők, mint
a tavalyi év hasonló időszakában. Ez talán
annak is betudható, hogy már nem szál-
lítják el a tilosban, a szabálytalanul parko-
ló gépkocsikat, hanem kerékbilincset al-
kalmaznak. A köztisztasági szabálysérté-
sek száma is jelentős emelkedést mutat,

az előző évihez képest. Truka István, a
közterület-felügyelet vezetője hangsú-
lyozta, amíg tavaly ebben az időszakban
2100 szabálysértési eljárást indítottak,
addig idén májusig már 2200-at. A befi-
zetett bírság összege 2015-ben megkö-
zelítette az 50 millió forintot, idén eddig
18 millió forint folyt be ilyen jogcímen.
Truka István kiemelte, a gépkocsik elszál-
lítását azért szüntették meg, mert a bilin-
cselés humánusabb, olcsóbb és na-
gyobb visszatartó erővel bír.  Kiderült az
is, hogy nem kaptak olyan elmarasztalást,
miszerint a közterület-felügyelő jogosu-
latlanul járt volna el valamilyen ügyben. 

Három 
felmatricázott autóval 

vigyázzák a várost

Fekete Dávid



KUKA BERCI MAJÁLIS BESZÁMOLÓ

Első alkalommal rendezte meg a Győr+
Média Zrt. Kuka Berci majálisát múlt
szombaton, a Széchenyi téren, ahol kö-
zel 400 család játszott a környezettuda-
tosság jegyében. Kuka Berci és segítői
számos izgalmas feladattal várták az ér-
deklődőket: a flakon a kukába, a „tóba”
dobott hulladék pedig a szelektív gyűjtő-
be repült. Újrahasznosított anyagokból
hűtőmágnes készült, a kirakózás után
pedig Kuka Berci „érkezett” egy kukás-
autón, és mindenki kipróbálhatta az óri-
ás tereprollert is a Rába Kalandpark jó-
voltából. Az ötpróba végén apró ajándék
volt a jutalma az erdei manó lelkes kis
barátainak. A felsorolás is mutatja, Kuka
Berci figurájával a környezettudatosság-
ra nevelés a cél, mindezt sok játékkal és
nevetéssel.

Egyre több gyermek tudja: játszva óvhatjuk környezetünket!

Több százan játszottak Kuka Bercivel

Ezt tűzte ki célul a Győr+ Média
Zrt., a Győr-Szol Zrt. és a Győri Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. a ma-
nó 2015-ös életre hívásával, a környe-
zettudatosságon belül is a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságát hangsú-
lyozva. Kuka Berci ezért járja az isko-
lákat, részt vett többek között a Győr-
kőc Fesztiválon, az Adyvárosi Tópar -
tyn, és így lesz ez idén is, hogy minél
több gyermek találkozhasson azzal,
mennyire fontos, hogy óvjuk a környe-
zetünket.

A zöld gondolkodás jegyében a
múlt heti rendezvényen az Inicial Au-
tóház Kft., a győri Nissan Autókeres-
kedés jóvoltából az érdeklődők kipró-
bálhatták a tisztán elektromos meg-
hajtású Nissan Leaf típusú személy-

gépkocsit, a Wolf Orvosi
Műszer Kft. ingyenes
egészségügyi szűrésekkel
készült. A Győr+ Rádió is ki-
települt a térre, élő kíván-
ságműsorral jelentkezett, s
ekkor debütált a Pálffy étte-
rem Kuka Berci fagyija, mely-
nek gyümölcsös íze sokak tet-
szését elnyerte.

Kuka Berci délelőtti prog-
rammal is készült a családok-
nak: a Győr Nagytérségi Hul-
ladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás támoga-
tásával a családok megis-
merkedhettek a Sashegyi
Hulladékkezelő Központ
működésével.
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A Melecs EWS GmbH Győri Ipari
Parkban működő fióktelepe, 1500
négyzetméterrel bővíti termelési terü-
letét. Az elmúlt héten átadott új csar-
noknak köszönhetően, így hamarosan
az eddigi 2.700 négyzetméter helyett
már 4.200 négyzetméteren folyik a
munka. A gyár eddig is teljes kihasz-
náltsággal működött, a növekvő meg-
rendeléseknek azonban a jövőben
már csak úgy tudnak eleget tenni, ha
jelentősen bővítik kapacitásukat.

A csarnokavató ünnepségen részt
vettek a társaság tulajdonosai, közü-
lük Bernhard Pulferer tolmácsolta kö-
szönetét a győri gyár vezetőinek és
dolgozóinak. Bernhard Pulferer el-
mondta: osztrák üzemei után Győr-
ben alapította a vállalat 2010-ben ne-
gyedik termelőhelyét. A 900 embert
foglalkoztató cég négy szegmens szá-
mára fejleszt és gyárt csúcstechnoló-
giát képviselő elektronikai berendezé-
seket: a háztartási elektronika, az au-
tóipar, a kommunikáció és a világítás-
technika területén szolgálja ki partne-

Üzemcsarnokot avatott a Melecs
reit kiemelkedő minőségű, innovatív
termékeivel. A sajtó képviselői meg-
tudhatták azt is, hogy a cégcsoport-
nak az ausztriai Siegendorfban, Linz-
ben, Bécsben, Lenzingben valamint a
cseh Teplicében és a kínai Wuxiban
van még telephelye. 

Az ünnepségen Tóvizi Szilveszter, a
győri gyár igazgatója adott áttekintést

a magyarországi telephely fejlődésé-
ről. A korábban az ipari parkban mű-
ködő, elektronikai eszközök gyártásá-
val foglalkozó cégek kivonulása után
új tulajdonosokkal, és új stratégiával
indult el az a munka, melynek gyümöl-
cse a mostani bővítés. A magasabb
hozzáadott érték előállításának, a
kompetenciák erősítésének, az inno-

váció előtérbe helyezésének köszön-
hetően, a győri egység kezdetektől
fogva nyereséggel működik, és folya-
matosan növeli árbevételét. Kezdet-
ben csak háztartási gépekhez készí-
tettek elektronikai eszközöket, majd
2013-tól indult el az autóipari beszál-
lítás, a fénytechnikai termékek, aztán
a tachográfok gyártása. Az elmúlt öt
évben megháromszorozták az előállí-
tott termékek mennyiségét, hasonló
ütemben növekedett a dolgozói lét-
szám, az éves árbevétel pedig elérte
a 70 millió eurót.

A győri üzem évente 15 millió
elektronikai terméket állít elő, a mos-
tani fejlesztéssel mintegy 30 százalé-
kos növekedésre nyílik lehetőség. A
termelési terület bővítésével a dolgo-
zói létszám is nő: a jelenlegi 370 mun-
kavállaló mellett további 160 alkalma-
zottnak biztosítanak megélhetést a
következő években. A Melecs új csar-
nokában autóipari, ipari és háztartás-
elektronikai termékeket gyártanak
majd, a teljes kapacitás elérését 2018-
ra tervezik, addigra állhat fel a gép-
park és érheti el az alkalmazotti lét-
szám az 530 főt.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A kivitelezés során a vasbeton pályale-
mez új szigetelést kap, megújul a híd sze-
gélye, szalagkorlátja, az út és a járda asz-
faltburkolata és a járda korlátja. A mun-
kálatok jelentős forgalmi korlátozások-
kal járnak…

Újabb gyôri híd felújítása kezdôdött meg
Az Ipar úti felüljáró 1977-ben épült, a gyárvárosi úthá-
lózat fő közúti építményeként. Az Ipar út fontos főútja
a városnak, nem csak két városrészt köt össze, de ki-
szolgálja az egyre bővülő ipari parki forgalmat és a Kis-
kút ligeti sport- és szabadidős létesítményeket is –
mondta el Radnóti Ákos alpolgármester. Hozzátette,
bár a hídon történtek javítások, most egy nagyon fon-
tos szakaszához ért a felújítás, ami azonban jelentős
forgalmi korlátozással is jár, és ezért kérik a lakosság

és a közlekedők türelmét. A kétszer két forgalmi sávos,
egyoldali járdát tartalmazó vasbeton-gerenda híd fel-
újító jellegű javításait a korábbi években kezdték el
olyan szakaszokon, ahol a híd alatti vasúti forgalmat
nem zavarták ezzel. Így újult meg több vasbeton szer-
kezeti elem, szegély, korlát és lépcső. Most elérkezett
az idő a híd eddig fel nem újított szakaszának teljes
mértékű rekonstrukciójára, annak első ütemű szaka-
sza kezdődik el, mely jelentős korlátozásokkal jár. Ez a
szakasz a híd tetőpontján található és a Budapest–
Győr 1. számú vasútvonal feletti szakaszt jelenti. 

A munka kedden kezdődött és várhatóan július
közepéig tart majd – ismertette a részleteket Prédl
Antal, a győri Útkezelő Szervezet vezetője. A hídfel-
újítás ideje alatt a hídon áthaladó forgalmat csak
egy-egy sávon tudják biztosítani, ezért a reggeli és
délutáni csúcsforgalomban torlódásra kell számíta-
ni az erre közlekedőknek. A járda és a korlát felújítá-
sa miatt a gyalogos forgalmat nem lehet biztonság-
gal a hídon tartani, ezért a gyalogosok csak a Gyár-
városi vasúti aluljárót használhatják. 

A munkavégzés során június végén több éjszakai
munkavégzés is lesz, mely során a vasúti forgalmat is el
kell terelni a Budapest–Győr 1. számú vasútvonalról,
mert a hídfelújítás olyan szakaszához fog érni, mely so-
rán az alatta elhaladó vasúti teherforgalom számára
nem lesznek biztosíthatók a biztonságos közlekedés fel-
tételei. A felújítás értéke 120 millió forint, melyet önkor-
mányzati forrásból az Útkezelő Szervezet valósít meg.

További 160 alkalmazottnak
lesz munkája

Július közepéig
biztos, hogy dolgoznak



PORTRÉ SIKER

szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

Csaknem négy évtizede hivatá-
sa a temetkezés dr. Ladocsy Gé-
zának, a Jószív Temetkezési Kft.
vezetőjének, aki egyben az alel-
nöki posztot is betölti az Orszá-
gos Temetkezési Egyesületnél.
Mindent tud és ismer, amit erről
az érzékeny, de kikerülhetetlen
témáról érdemes. Sőt, még azt
is, amit nem. A fény és árny eb-
ben a szakmában is kéz a kéz-
ben jár. Ám Géza bácsi töretle-
nül hisz a jó erejében. 

Életunt, mosolytalan és megkesere-
dett. Sokak mellett ezek a jelzők is
eszébe juthatnak az embereknek, ha
egy temetkezési szakemberről van
szó. Sztereotípiák és előítéletek, ame-
lyek Magyarországon igencsak erő-
sen körüllengik a halállal együtt járó
feladatokat. Dr. Ladocsy Géza bizo-
nyítja: szó nincs semmiféle szakmai
„belefeketedésről”. Mosolygós, nagy
tudású, jó kedélyű ember a Jószív ve-
zetője, nehezen hihető, hogy ebben az
esztendőben már 80 éves lesz. Pedig
korát büszkén viseli, nem titkolja. Mi-
ért is tenné? Őszinte mindenkivel, le-
gyen az újságíró vagy éppen ügyfél.
Mert a temetés bizalmi ügy… 

– Sajnos még mindig kényes téma
Magyarországon a halál, a temetés –
kezdte Ladocsy úr.  – Pedig mindenki
életében jelen van, akár beszélünk ró-
la, akár nem. Egy nemzet kultúráját
pedig igenis meghatározza, hogyan
bánunk halottainkkal. Itthon még so-
kat kell ezen javítani... Hozzá kell ten-

ni, hogy az országban működő, min-
denféle, közel 600 temetkezési vállal-
kozás nem teszi könnyebbé a helyze-
tet. Él az emberekben a mondás,
hogy a halál gátlástalan vámszedői
vagyunk. Ez nincs így, s kötelessé-
günk is becsületesen dolgozni. Vi-
szont nagyon nehéz kiszűrni azokat,
akik kényszervállalkozás miatt dön-
töttek a temetkezés mellett, vagy
azért, mert jó üzletnek tekintik. Öt
ember már elég ahhoz, hogy valaki
temetkezési vállalkozást indítson. El-
lenőrizni viszont nagyon nehéz, így
nagy a kísértés az ügyeskedésre. Pe-
dig a bizalmat csak egyszer lehet el-
veszíteni...

A már negyven éve szaktekintély-
nek számító vezető elmondta azt is,
hogy a Jószívnél – a félreértések elke-
rülése végett is – a számla tételes, te-
hát a hozzátartozók láthatják, mi
mennyibe került. Sajnos a gyászolók
sokszor beleesnek abba a hibába,
hogy azokat a – nevezzük így – járulé-
kos költségeket is a temetési számlá-
hoz sorolják, amelyek egyáltalán nem
oda tartoznak. Ilyenek például a virá -
gok, a koszorúk, a lelkipásztori díjak.
Ezek nem közvetlenül a temetés költ-
ségei, szabadon választott kiadások. 

– Azt mi soha nem szabjuk meg,
hogy a hozzátartozó mit kérjen a te-
metéshez: szeretne-e koszorúkat, vi-
rágot, papot kér-e vagy polgári bú-
csúztatást – folytatta a Jószív vezető-
je.  – Az utóbbi időben és főleg itt a vá-
rosban egyre gyakrabban kérnek nem
egyházi temetést. A polgári gyász-
szertartáson pedig általában az el-
hunyt erényeit, életútját sorolják fel,
felidézve a szép emlékeket. Sokan ezt

emberközelibbnek tartják. Faluhelyen
persze ez még nagyon ritka, ott job-
ban tartják a szokásokat – mondta el
Ladocsy Géza. Az arányeltolódásnak
számtalan oka lehet, kevés a pap, a te-
metés időpontjában egyéb elfoglalt-
ságuk van, pl. hitoktatás, a polgári
szertartás szövege pedig sokszor em-
berközelibb stb.

Az egyházi temetés egyébként
nem más, mint imádság az elhunytért,
nem szentség, csak szentelmény. A
római katolikusoknál a temetés előtt
többnyire engesztelő szentmisét mu-
tatnak be a meghalt lelki üdvéért, a
testet és a sírt is beszentelik. Termé-
szetesen más felekezet híveinek is van
lehetősége egyházi szertatással bú-
csúznia halottaitól. 

– Az sem a temetés költségéhez tar-
tozik, hogy a hozzátartozók milyen sír-

emléket csináltatnak majd. Régen
még az akác kereszt volt a szokás és a
szépen gondozott földhalom, virágok-
kal beültetve. Később megjelent a mű-
kő, ami azért macerásabb volt, mert
idővel mohásodott, csiszolni kellett.
Napjainkban már gránittal és márvány-
nyal dolgoznak a sírkövesek. Az, hogy
teljesen lefedjenek kővel egy sírt, az
újabb kor szokása. Főleg azért szeretik,
mert mutatós és nincs vele munka,
nem kell gondozni, nem kell virágot ül-
tetni. Akik ritkán tudnak megemlékezni
halottaikról, azok is nyugodtak lehet-
nek, hogy a sír rendben van. Ez is a szo-
kások egyik változása – zárta dr. La-
docsy Géza, majd megígérte, hogy a
következő beszélgetés alkalmával ab-
ba is beavat minket, hogy mi magyarok
a temetés terén miben vagyunk igazán
egyedülállók. 

A temetkezés nem egy morbid munka, 
jó szívvel igazi hivatás

Dr. Ladocsy Géza
a Jószív Temetkezési
Kft. vezetője
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Folytatódik Győrben a körforgalmak nö-
vényzetének megújítására tavaly meghir-
detett program. Radnóti Ákos városüze-
meltetésért felelős alpolgármester kez-
deményezésére a Győr-Szol Zrt. tavaly
kezdte el megújítani a városban található
körforgalmak díszítő növényzetét.

A munka első szakaszában már elké-
szült a Jedlik híd lábánál, a Tihanyi Ár-
pád út–Földes Gábor utca keresztező-
désében, a nádorvárosi köztemető
előtt, valamint az Új Bácsai úton találha-
tó első körforgalom megújítása. Az em-
lített körforgalmak közepére a Győr-
Szol évelő növényeket, cserjéket telepí-
tett, díszkaviccsal és mulccsal tette esz-
tétikusabbá a virágágyásokat, valamint
öntözőrendszert is telepített.

Az idei szezonban elsőként az Új
Bácsai út harmadik, a településrész

Májusban is folytatódott az illegális hulladéklerakás
és a zugszemetelők elleni küzdelem. A Győr-Szol Zrt.
biztonsági osztályának munkatársai, a közterület-fel-
ügyelet és a rendőrség állományával kiegészülve, az
elmúlt hetekben is rendszeresen szemmel tartották
Győrben a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. A sze-
métkommandó tagjai összesen több mint 50 helyszí-
nen végeztek ellenőrzéseket, s annak ellenére, hogy
sokan megpróbálják kijátszani a figyelmüket, ezúttal
is több elkövetőt sikerült tetten érni. 

Radnóti Ákos, a városüzemeltetésért is felelős al-
polgármester elmondta, ebben az esztendőben
már másfélszer annyi eljárást kezdeményeztek,
mint 2 éve egész évben, illetve idén már négyszer
annyi szabálysértési eljárás indult, mint tavaly má-
jusig. Továbbra is határozott intézkedések és bírsá-
gok várnak a szabálytalankodókra, s bármely nap,
bármely órájában szolgálatban van a közterület-fel-
ügyelet a rendőrséggel és a polgárőrséggel.

Folytatódik a körforgalmak növényzetének 
megújítási programja

temploma közelében lévő körforga-
lom szépül meg. A kör külső, másfél
méteres sávja gyep lesz, a középpont
felé eső, következő háromméteres
sávba évelő növények: levendula, kúp-
virág, deres cserkesz, kasvirág kerül.
A kör közepén lévő Szentkorona köré
egynyári virágokat telepítenek, a leg-
belső területre pedig gyeppel körül-
vett vérborbolya és cédrusfa kerül.

A tervek szerint hasonló rekonstruk-
ción esik át az Új Bácsai úton a középső
körforgalom, a Fehérvári úton a Grabo -
plast központi épülete előtti, valamint az
Ipar út–Fehérvári út–Szigethy Attila út
kereszteződésében lévő körforgalom.

A cél az, hogy dekoratív, színes te-
rületek alakuljanak ki, ugyanakkor an-
nak fenntartása minél költséghatéko-
nyabban, kevés kézi erő igénybevéte-

lével valósuljon meg. Ahol a technikai
feltételek engedik, ott öntözőrend-
szert is kiépítenek a körforgalomban. 

Radnóti Ákos alpolgármester hoz-
zátette: Az önkormányzat sokat tesz
azért, hogy a Győrben élők és a hoz-
zánk érkező turisták szép, esztétikus

városképpel találkozzanak, ne csak a
Belvárosban, hanem a közutak mel-
lett is. A körforgalmak növényzetének
megújításával valamennyi városrész
gazdagodik, a lakók és az ide látogató
vendégek európai színvonalú környe-
zettel találkozhatnak.

Cseles zugszemetelôt értek tetten
Változatlanul kiemelten fertőzött területnek mi-

nősülnek a fő közlekedési útvonalakról kieső, a vá-
ros peremkerületeihez tartozó, családi házas öve-
zetekben lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek.

Itt intézkedtek olyan emberrel szemben, aki rend-
szeresen helyez el háztartási szemetet a szelektív
sziget környezetében, ráadásul mindent megtesz,
hogy ne leplezzék le: például a szelektív szigetet
megkerülve, kisgyermekkel sétálva, több méteres
távolságból, a bokros terület takarásából dobta a
hulladékot az edényekhez. Ám mégis sikerült raj-
taütni... 

Rajta kívül még 17 elkövetőt értek tetten egy hó-
nap alatt a biztonságiak, ők pénzbüntetést kaptak.
Négy zugszemetelő ellen a helyszínen rögzített ada-
tok alapján sikerült intézkednie a hatóságoknak.

A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken kívül saj-
nos közterületeken, üresen álló telkeken is jelentős
illegálisan lerakott hulladékmennyiség halmozódik
fel. Csak májusban egy Zúgó utcai telekről és a kö-
zelében lévő közterületről 300 köbméter, egy a Ró-
zsa közben lévő telekről pedig 30 köbméter zugsze-
metet szállított el a Győr-Szol Zrt.  

Még mindig gyakori
az illegális szemétlerakás

Szebbé varázsolják
a körforgalmakat
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A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Raktári adminisztrátorokat
keres azonnali kezdéssel.

Fôbb feladatok, munkák:
• Anyagmozgások leképezése SAP vállalatirányítási rendszerben
• Raktári folyamatokhoz tartozó adminisztrációs feladatok elvégzése
• Raktárkészletekkel kapcsolatos ellenôrzések
• Dokumentációkezelés
• Munkavégzés több mûszakos munkarendben 

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú iskolai végzettség
• Erôs felhasználói szintû számítógépes ismeretek (MS Office) 
• Elôny: SAP vállalatirányítási rendszer ismerete
• Terhelhetôség
• Jó problémamegoldó képesség
• Csapatmunka
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási és cafetéria rendszer
• Munkába járási támogatás
• Erzsébet Utalvány már a próbaidô alatt

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

Munkavégzés helye: Gyôr • Érd.: 96/900-174
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu 

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

Munkavégzés helye: Gyôr • Érd.: 96/900-174
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu 

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jogosítvány elektromos targoncára

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Több mûszakos munkarend vállalása

(három és folyamatos mûszak)
Fôbb feladatok:

• Anyag (termék) sérülésmentes gépi mozgatása,
betárolása, kitárolása

• Göngyölegkezelés
• Egyéb raktáros feladatok 

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Típusvizsgák indítása
• OKJ-s tanfolyamokon való részvétel
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Jutalmazási és cafetéria rendszer 
• Munkába járási támogatás
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Ezekben az időkben kell
nagy hangsúlyt fektetnünk
kereszténységünkre, ami-
kor Európa és hazánk is tör-
ténelmi sorsforduló előtt áll
– hangsúlyozta dr. Rétvári
Bence parlamenti államtit-
kár, miniszterhelyettes csü-
törtöki győri előadásán.

Rétvári Bence a győri Ifjúsági Ke-
reszténydemokrata Szervezet
meghívására érkezett a bencés
gimnáziumba, ahol reményét fe-
jezte ki, hogy az előadás résztve-
vői azért jöttek el, mert szeretné-
nek egy tevékeny keresztény kö-
zösségnek a részesévé válni. A
keresztény ember ugyanis nem
tud elmenni úgy egy társadalmi
probléma mellett, hogy ne foglal-
kozzon vele, ne próbálna meg se-
gíteni. A keresztények úgy érzik,
világi téren is küldetésük van.

Az államtitkár abban bízik,
hogy minden találkozó, minden
együtt töltött idő bátrabb cselek-
vésre ösztönzi az embereket.
2016-ban Magyarországon a
legfontosabb kérdés a bevándor-

Kereszténység és közélet
Rétvári Bence Gyôrben tartott elôadást

lás, az újkori népvándorlás kérdé-
se. Hazánknak jogi eszközökkel
és érvekkel kell megvédenie ma-
gát a brüsszeli kényszerbetelepí-
tési kvóta ellen. Azoknak, akik bé-
kés, együttműködő szándékkal

kívánnak letelepülni, hazánk min-
dig is segítséget nyújtott. Ám aki
nem akar alkalmazkodni az itteni
körülményekhez, azokkal szem-
ben Magyarországnak meg kell
védeni értékeit.

A kereszténység a magyar-
ságnak és az európai identitás-
nak is fontos része. Büszkének
kell lennünk kereszténységünkre,

és ha szükséges, meg is kell vé-
denünk azt.

A Kereszténydemokrata Nép-
pártnak megalakulása óta van ifjú-
sági szervezete, ez az életképesség
mutatója minden politikai szerve-

zetnek. Mindig vannak olyan fiata-
lok, akik szeretnének valamilyen po-
litikai közösséghez tartozni, így egy-
re több fiatal csatlakozik a keresz-
ténydemokrata politikai családhoz
is. Azok, akik egyházi iskolákból ke-
rülnek ki, már magukban hordoz-
zák ezt az értékrendet, és ők azok,
akik további életükben is ezt kíván-
ják követni – zárta az államtitkár.

szerző: földvári gabriella

Ez hosszú folyamat, de minden esély megvan
rá, hogy megvalósuljon – erről Palkovics Lász-
ló, oktatásért felelős államtitkár beszélt szer-
dán este Győrben, az Apáczai-karon megren-
dezett, Az idők jelei konferencián. 

Az idők jelei vitairatot tavaly készítette a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári Együtt-
működési Egyesület és a Professzorok Batthyány
Köre. A kiadvány áttekinti a magyar társadalomban
az elmúlt években lezajlott fejleményeket és a jelen-
legi kihívásokat – tájékoztatott dr. Osztie Zoltán, a
KÉSZ országos elnöke. 

A KÉSZ 600 olyan problémás ügyet tárt fel, amelyek
megkeserítik a tagjaik mindennapjait, ezekből a felve-
tett problémákból született a kötet, amely 16 területet
fog át, és azt vizsgálja, hogy a mai Magyarországon me-
lyek a fontos kérdések, és ezekre milyen, speciálisan ke-
resztény válaszok adhatók. A 10 állomásból álló rendez-
vénysorozat célja az anyag országos megismertetése,

Európa egyik legjobb
oktatási rendszerét kívánják létrehozni

és a kiválasztott témákkal kapcsolatos társadalmi vita
kezdeményezése – ígérte dr. Osztie Zoltán. 

Palkovics László elmondta, a vitairat olyan célokat
fogalmaz meg, amelyek az oktatásban ma zajló átala-
kítási folyamatoknak megfelelnek. Ilyen többek között
a tanárképzés átalakítása – emelte ki az államtitkár.
Ma már arról szól az oktatás, hogy megtanítsuk tanul-
ni a gyereket, minőségi oktatás kell – hangsúlyozta az
államtitkár.  

Szeptembertől máris sok minden változik az okta-
tásban, például állami fenntartásba kerülnek az iskolák,
melyhez az állam 50 milliárd forintot biztosít. Az iskola-
igazgatók erőteljesebb pozíciót kapnak, egyszerűsödik
és átalakul a minősítési rendszer, a tanfelügyelet.

A jövőben az állam lényegesen csökkentené a ta-
nulók terheit. A nemzeti alaptantervben határozzák
meg, mi az, amit minden Magyarországon tanuló
gyereknek meg kell tanulnia. Ezen túl az iskolákra
bíznák, hogy a maradék időt mire használja. A lé-
nyeg, hogy a negyedik, a nyolcadik osztály végén,
valamint az érettségire a gyermek az előírtakat tel-
jesíteni tudja.  

Dr. Rétváry Bence
az előadáson
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
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Von 06.-12. Juni öffnet die INTER-
AKTIVE AUSSTELLUNG „Wun-
der” ihre Pforten im Haus der Gene-
rationen („Generációk ház”). Ziel der
Ausstellung ist es die Funktionen
des Körpers mit individuellen Mit-
teln und in für Kinder verständlicher
Weise zu präsentieren. Um zuvorige
Anmeldung wird gebeten!

Am ersten Juni-Wochen -
ende, wird am 4.und 5.
Juni zwischen 7 Uhr
und 17 Uhr der IX.
NACHWUCHS-JU-
DO EUROPA-CUP
S P O R T W E TT B E -
WERB organisiert, wo man
die Kämpfe der kommenden Judo-
generationen sehen kann. Ort:
Magvassy-Sporthalle.

DER XV. BÜCHL HALBMARATHON
LAUFWETTBEWERB findet am 5. Juni im
Püspökerdő statt. Strecken: 21 km Einzel,
Halbmarathon-Stafette 3 Personen, 4 km
Lauf, Nordic-Walking 7 km. 

FISE DESIGN 2016 PAN-
NONHALMA – Eine aus den
Mitgliedern des Vereins Studio
Junge Gewerbekünstler (FISE)
ausgewählten neuesten Kreati-
onen zusammengestellte zeit-
genössische Designausstel-
lung findet ab 4. Juni in der Pan-
nonhalmer Hefter Galerie statt.

Musikalische Programme, Handwerksbes-
chäftigungen, Gesichtsbemalung und Hüpf-
burg erwarten Klein und Gross am 4. Juni ab
17 Uhr am PINNYÉDER JUNIFEIER-
UND KINDERTAG. Es treten auf: die Band
Garabonciás mit einer freudigen musikali -
schen interaktiven Show, sowie unter dem
Motto „Purzelbaum” das Hoppáré Ensemble. 

Mit dem Titel Gi-
tár-nyitány! wird
ein Sommereröff-
nungskonzert für
Musikinteressenten
am 1. Juni um 17.30
Uhr auf der Terrasse
der Zentralbibliothek
Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér (Herman
O. u. 22.). Die Interes-
senten können po-
puläre Musikstücke
von der Renaissance
bis heute hören. 

Am 29. Mai findet im Gyirmó-
ter Alcufer Stadion die BE-
GEGNUNG AQVITAL FC
CSÁKVÁR gegen den GYIR-
MÓTER FC GYŐR statt.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

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! 2016. május 27.   / + / 13

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

A Generációk Háza GYERMEKPIKNI-
KET szervez május 29-én 10–18 óra
között az Aranypart II-n. Az érdeklődők
sok érdekes játékban vehetnek részt,
próbára tehetik ügyességüket a külön-
féle akadálypályákon, kipróbálhatnak
sokféle játékot, kézműves foglalkozáso-
kon szép tárgyakat bütykölhetnek. A
színpadon közben bábosok és zené-
szek gondoskodnak a közönség szóra-
koztatásáról. A program ingyenes!

MY WAY – Nyári Károly és a győri Friends Big
Band Sinatra estjére várják az érdeklődőket május
30-án 19 órai kezdettel, a Richter Teremben. 

GITÁR-NYITÁNY! Nyárköszöntő koncert ze-
nekedvelőknek című rendezvényével várja az
érdeklődőket június 1-én 17:30 órakor a Dr. Ko-
vács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
Központi Könyvtárában (Herman Ottó u. 22.).
A zenét a Richter János Zeneművészeti Szak-
középiskola növendékei szolgáltatják. 

A zenetörténet egyedülálló alkotását, Istvánffy
Benedek szerzeményét, a DOROTHEA-MISE
című nagyszabású zeneművet ingyenes, sza-
badtéri koncert keretében hallgathatják meg az
érdeklődők a Széchenyi téren, június 3-án 19
órától, a Győri Filharmonikus Zenekar és a
Szent Efrém Férfikar tolmácsolásában, Rácz
Márton karmester vezényletével.

A GYŐRI TÁRSASJÁTÉK EGYESÜLET
RENDSZERES KLUBOT SZERVEZ, ahol vár-
ják mindazokat a játékos kedvű embereket, bará-
tokat, családokat, akik kellemes környezetben,
társasjátékozással szeretnének eltölteni pár órát.
Szerdánként 17–22 óráig és szombat-vasárnap
14–20 óráig, a Szt. István út 41. szám alatt. 

BÁCSAI JUNIÁLISRA várják a kicsiket és
nagyokat június 4-én 16 órától a bácsai orvosi
rendelő és a templom közötti parkban. A dél-
után folyamán mesejáték, táncbemutatók, sé-
takocsikázás, elektromosjármű-bemutató,
sörsátor, a UNIQUE zenekar és utcabál  szó-
rakoztatja a programra látogatókat.

A PANNONHALMI JAZZ-TE-
RASZ ebben az évben is igényes
előadókkal és produkciókkal várja
az érdeklődőket. Június 3-án 19.30
órakor Babos Gyula, László Attila
és Tátrai Tibor gitártrió lesz a ven-
dég.  Helyszín: Pannonhalmi Jazz-
Major Pannonhalmi Apátsági Mú-
zeum belső kertje. (A koncertek
esőhelyszíne: Biomassza-fűtőmű.)

FISE DESIGN, 2016 – Pannonhalma. – A Fi-
atal Iparművészek Stúdiója Egyesület (FISE)
tagjainak legújabb alkotásaiból válogatott kor-
társ dizájnkiállítást rendeznek június 4-től a
pannonhalmi Hefter-galériában.

Zenés műsorok, kézműves foglalko-
zások, arcfestés, légvár várja a kicsi-
ket és nagyokat június 4-én 17 órá-
tól, a PINNYÉDI JUNIÁLIS ÉS
GYERMEKNAPON. Fellép a Ga-
rabonciás együttes vidám, zenés, in-
teraktív műsorral és a Hoppáré Ze-
nekar. Esti slágerek mindenkinek.

A Győri Filharmonikus Zenekar hagyományos,
GYERMEKNAPI KONCERTJÉRE várják a ze-
nekedvelő gyermekeket május 29-én 10.30 óra-
kor a Richter Teremben.

AZ OROSZ ZENE VARÁ-
ZSA címmel a győri Orosz–
Magyar Egyesület meghívásá-
ra ad közös koncertet május
29-én 17 órai kezdettel az al-
bán származású Almira Emiri

zongoraművész és a magyar
csellóművész, Onczay

Zoltán. Az orosz zene-
szerzőket felvonulta-

tó műsoron többek
között Csajkovsz-

kij, Szkrjabin,
M o s z o l o v,
Ljatosinsz-
kij, Koszen-
ko, Soszta-
kovics mű-

veit hallgat-
hatják meg a ze-
nebarátok a zsi-

nagógában.
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PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben

SZEPTEMBERTŐL.

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

számon, illetve a
www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 + 1 éves.

Főbb tantárgyak:
parapszichológia,

transzperszonális pszichológia,
a betegségek okai,

holisztikus kezelések, 
metafizika,

különféle meditációk, ezotéria,
csoportos gyakorlás.

CSEMPÉK • JÁRÓLAPOK
ZUHANYKABINOK • KÁDAK • CSAPTELEPEK

FÜRDÔSZOBABÚTOROK

FOLYAMATOS AKCIÓK!
Jól számít, ha minket választ!

FÜRDÔSZOBÁK TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE. 
KIVITELEZÔKNEK EGYEDI KEDVEZMÉNYEK.

9027 Győr, Szeszgyár u. 9. • Tel.: 96/316- 647
www.mediterranfurdoszoba.hu
info@mediterranfurdoszoba.hu 

Nyitva tartás: hétfő-péntek 9- 17,szombat 9- 12 óráig

Míg a babák 2-3 éves koráig rengeteg
könyv és cikk foglalkozik azzal, ho-
gyan etessük a piciket, a nagyobbak
szüleinek mindeddig nem készült táp-
lálkozási útmutató magyar szakem-

bertől. A hiánypótló, Gyermek az asz-
talnál című kötetben a 3–15 éves
gyermekek gondozóinak ad tanácsot
a győri születésű Antal Emese dieteti-

Táplálkozási útmutató a 3—15
éves gyermekek szüleinek

kus, szociológus: mit tehetnek azért,
hogy az étkezés egészséges, ugyan-
akkor örömteli legyen. A könyv a táp-
lálkozástudomány legfrissebb ajánlá-
sai alapján körbejárja az egyes kor-
csoportok – óvodások, alsó tagozato-
sok és felsősök – szükségleteit, be-
mutatja, hogy az egyes élelmiszercso-
portokból mikor és mennyit kellene
enniük. Arra bátorítja a szülőket, hogy
gyermekükkel közösen vásároljanak,
vonják be őket az ételek elkészítésébe,
tippeket ad például az egészséges fő-
zéshez, az éttermi étkezéshez, de fog-
lalkozik az élelmiszer-biztonság min-
dennapi szabályaival is. A szerző a
problémás esetekkel is foglalkozik:
többek között az ételallergia, az étke-
zési zavarok, a túlsúly és a soványság
kérdéseit is érinti. A könyvben taná-
csok, tippek, korosztályokra szabott
mintaétrendek, valamint hasznos táb-
lázatok várnak mindenkit, akinek napi
kihívás az óvodás és általános iskolás
korosztály helyes táplálása.

A könyv szerzőjével személyesen is
találkozhatnak május 28-án, szomba-
ton 17 órakor a Győr Plaza Libri köny-
vesboltjában.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A gyermekintenzív osztályon nélkülöz-
hetetlen eszköz megvásárlását támo-
gatja a győri Patrónus Lions Club – je-
lentette be szerdán a mozgalom soros
elnöke, Nagy Tamás, a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórházban.

Az Infusomat Space infúzióadago-
ló pumpával milliméterre pontosan
tudják a súlyos állapotban lévő gyer-
mekeknek az infúziót adagolni, ami a
gyermekintenzív osztályon különös
fontosságú – mutatott a rá félmillió fo-
rint értékű eszköz hasznára dr. Hor-
váth Eszter, a Gyermek Intenzív Terá-
piáért Alapítvány elnöke, aki azt is el-
mondta, a hatágyas osztályon két rég -
óta működő gépet használnak, illetve
a  Patrónus Lions Club segítségével a
mostani a negyedik infúzióadagoló
pumpa, amit újonnan tudnak megvá-
sárolni.

A győri Patrónus Lions Club tagjai
2014. óta összesen 850 ezer forint
adományt gyűjtöttek össze a gyer-
mekintenzív osztály számára. Az át-
adón Nagy Tamás elmondta, prog-
ramjaik a társadalom toleranciájának,
a szolidaritás, a segítőkészség és a fel-
készült segítést lehetővé tevő érzéke-
nyítés megvalósítására irányulnak, il-
letve a támogató szándék, a cselekvő-
készség erősítése is cél. Hangsúlyoz-
ta a győriek segítőkészségét, ezzel az
eszközzel is kézzelfoghatóvá váltak a
jó célok érdekében tett erőfeszítések,
áldozatvállalások.

Félmillió forintos
életmentés

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Szokatlannak tűnhet, hogy
a nagymamától örökölt
képkeretben gofrifotót lá-
tunk, de az alkotó, Csigó
Zita számára ez termé-
szetes.

Ételfotóiból nyílt kiállítás a Ró-
mer-házban. A fotós hölgy el-
mondta, a fotózás, az ételfotó-
zás iránti lelkesedését édesap-
jától örökölte, aki számos sza-
kácskönyv illusztrátora volt, így
gyakorlatilag beleszületett eb-
be a világba. Szerinte a fotózá-
son belül ez a legkreatívabb te-
rület. „Az emberek életében az
étel egy alapszükséglet, a szép
ételfotók segítségével pedig át-
adhat egy életérzést, egy kis
pluszt az emberek hétköznap-
jaihoz” – vallja Csigó Zita.

Elsősorban maga készíti el
az ételeket, majd fotózza és
stylistolja azokat. Azt meséli, tíz
éve, amikor komolyan kezdte
érdekelni a szakma, még min-

Gofri — képkeretben 
Ételfotó-kiállítás a Rómer-házban

den mű volt, habok és vegysze-
rek, műételek készültek, mára
azonban erre nincs igény. A fo-
tóin minden valódi. Néhány
esetben azért némi rafinériára
is szükség van a gusztusos fo-

tók elkészítéséhez. Egy titkot
elárult Zita: ressre főzi a zöld-
ségeket, azért, hogy megtart-
sák állagukat és élénk színü-
ket.  Ez a kiállítás azt mutatja,
a fotó a recept nélkül is meg-
állja a helyét, egyfajta életér-
zést sugallva.

A kiállítás egy hónapig te-
kinthető meg a Rómer-házban.

Dr. Horváth Eszter



Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs Fernsehprogramm 

Az Audi látogatói
központjában jártunk

Wir haben im Besucherzentrum
von Audi einen Besuch erstattet

A Gázfröccs adását keressék  a Győr+ Televízió műsorán, valamint
a tévé internetes oldalán.

Die Sendung des Gasspritzers suchen Sie im Programm  des Fern -
sehsenders Győr+, sowie auf der Internetseite des Fernsehens.

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

Web: tv.gyorplusz.hu/cikklista/gazfroccs.html

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net

Írja és szerkeszti: 
Nagy Viktor
Fotó: 
Marcali Gábor 
Nagy Viktor
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Vor einem Jahr hat Audi Hungaria
Motor Kft. in Győr das Gebäude des
Besucherzentrums verdoppelt, das
so jährlich etwa 18 tausend Interes-
senten empfangen kann. Drei Präsen-
tationsräume, ein Shop, eine Café-Ec-
ke erwarten die Besucher. Die Erwei-
terung war notwendig, weil die Zahl
der Besucher von Audi immer wieder
steigt, und sie möchten ein Blick auch
hinter die Kulissen werfen. Die Fabrik
ist populär, das bestätigt auch die Tat-
sache, dass die vorabgemeldeten
Gruppen bei unserem Besuch mit Ka-
meras nacheinander ankamen.

Das Besucherzentrum wurde im
Jahre 2010 eröffnet, und seitdem
konnten mehr als 60.000 Gäste in die
Funktion des Unternehmens einblick -
ken. 5 Führungen können täglich abge-
wickelt werden, in ungarischer,
deut scher oder englischer Sprache.
Der längere Besuch dauert 2 Stunden,
der kürzere 1 und ½ Stunde. Die Grup-
pen kommen nicht nur aus Ungarn,
sondern aus der ganzen Welt, alle Al-
tersklassen von Schülern bis zu den
Rentnern. An die Bewegungsbehinder-
te hat man hier auch gedacht, sie kön-
nen das Werk barrierefrei besuchen.

Außer der klassischen
Werkbesuche bei Motor-,
und Fahrzeugproduktion
können die Besucher an
vielfältigen Themenführun-
gen teilnehmen, wie zB.
„Logistik bei Audi Hungaria“.

Das Team von Gáz-
fröccs konnte mit den Be-
suchern das Zusammen -
spiel von Präzision und
Technologie in Motorenfer-
tigung sowie Automobil-
produktion erleben.  Es
kann nicht nur für die Lieb-
haber der Autos interes-
sant sein, aus wie vielen Er-
satzteilen ein V6 TDI Motor
besteht, wie die Pressma -
schinen funktionieren, oder
auch der Karosseriebau,
wo mit Hilfe von Kollegen
mehr als 900 Roboter die
Elemente zu einer komplet-
ten Audi-Karosserie zu sam -
menschweißen. 

Egy évvel ezelőtt duplázta meg a lá-
togatói központ épületének nagysá-
gát a győri Audi Hungaria Motor
Kft., amely most már évente 18
ezer érdeklődőt fogad. Három pre-
zentációs terem, shop, kávézósarok
várja a látogatókat. A bővítésre
azért volt szükség, mert folyamato-
san növekszik azok száma akik fel-
keresik az Audit, és szeretnének a
kulisszák mögé is belesni. A gyár
népszerűségére jellemző, hogy
amikor kameráinkkal ott jártunk, fo-
lyamatosan érkeztek az előre re-
gisztrált csoportok.

A látogatói központ
2010-ben nyílt meg,
azóta jóval több, mint
hatvanezer vendége
pillanthatott be a gyár
működésébe. Naponta
öt vezetést tudnak be-
iktatni, magyarul, né-
metül vagy angolul. A
hosszabb gyárlátoga-
tás kétórás, a rövidebb
másfél órás. Magyaror-
szágon kívül szinte az
egész világból érkez-
nek csoportok, a diá-
koktól a nyugdíjasokig
minden réteg megta-
lálható. Gondoltak a
mozgássérültekre is,
akadálymentes útvo-
nalon járhatják be a
gyárat.

A motor- és jármű -
gyártáson végigvezető
klasszikus gyárlátoga-
tások mellett a látoga-

tók sokrétű témavezetéseken vehet-
nek részt, mint például „Logisztika az
Audi Hungariánál“.

A látogatókkal együtt a Gázfröccs
stábja is testközelből élhette át a pre-
cizitás és a technológia összjátékát a
motor- és járműgyártásban.  Érde-
kes lehet, nem csak az autók szerel-
meseinek, hogy hány alkatrészből
épül fel egy V6 TDI motor, hogyan
működnek a présgépek vagy a ka -
rosszériaüzem, ahol a kollégák segít-
ségével több mint 900 robot hegesz-
ti össze az elemeket egy komplett
Audi-karosszériává. 



INICIÁL AUTÓHÁZ KFT. • 9028 Győr, Külső Veszprémi út • Telefonszám: 96/583-525 •  www.inicial.hu/toyota

Amikor az ember a jövő autóját el-
képzeli, akkor elsőként a hangtalan
suhanást, majd a balesetmentes
közlekedést, végül a multifunkciós
használhatóságot vizionálja. Tehát
az autó legyen családi, minden cso-
mag beférjen, de ha kell, örvendez-
tesse meg sofőrjét egy kis élmény-
nyel is. Úgy tűnik, a Toyota kezdi
megvalósítani álmainkat.

A Toyota volt az első autógyártó, aki
hibridautót kezdett gyártani nagy so-
rozatban. A Toyota Prius első generá-
ciója (1997) villamos és benzines so-
ros-párhuzamos hajtásláncával új kor-
szakot nyitott az autóiparban. A városi
terepjárók kategóriáját is a japán gyár-
tó alapozta meg, mégpedig a RAV4
bevezetésével (1994). A mozgalmas
90-es évek után 2016-ban üdvözöl-
hetjük a hibrid crossovert, a RAV4
Hybridet, amely egyesíti a villamos
hajtás előnyeit a divatos és méretes

felépítménnyel. Ráadásul ehhez olyan
árcédula tartozik, ami kihagyhatatlan
ajánlattá teszi a kocsit.

A RAV4 jelenlegi generációja 2013-
ban mutatkozott be, és idén érkezett
a jelentősen frissített változat. Teszt-
autónk a legnagyobb újdonságot, a
hibrid hajtást is megkapta. Ráadásul
az összkerékhajtású változat járt ná-
lunk. Ennek érdekessége, hogy az el-

ső tengelyt a 155 lóerős 2,5 literes ben-
zinmotor és a 140 lóerős villanymotor
hajtja, míg a hátsó tengelyre egy másik
elektromotort is szereltek (67 lóerős),
ami biztosítja a tökéletes tapadást, il-
letve könnyebb terepen segíti az előre
jutást – és 1,6 tonnát vontathat. A rend-
szer összteljesítménye 197 lóerő.
Egyébként a villamos gépek többet is
tudnának, de az 1,6 kWh kapacitású –
egyébként nikkel-metál-hidrid – akku-
mulátor csomag korlátozza maximáli-
san leadott teljesítményüket.

Ami a
hétközna-
pokban vi-
szont fontosabb a fenti technikai ada-
toknál, hogy a bonyolult rendszer tel-
jesen automatikusan vezérelt, és mű-
ködéséből a középkonzol kijelzőjén
látható energiaáramlást szemléltető
grafikán kívül nem sok mindent érzé-
kelünk. Ha óvatosan elindulunk, és
nem tapossuk a gázt, akkor akár 50-
60 km/h-ig tisztán villamos hajtással
is közlekedhetünk. Ha pedig lepadlóz-
zuk a pedált, akkor a RAV4 hirtelen
megtáltosodik, és a motor felpörög,
majd megindul az 1,7 tonnás autó. Ek-
kor a hátsó kerekekre is ad nyomaté-
kot a rendszer és megtapasztaljuk a
8,7 mp-es 0–100 km/h gyorsulás él-
ményét, illetve a villamos motorok
270 és 139 Nm-es nyomatékát, rugal-
masságát. Elképesztő, ahogy az ülés-
be préselődünk, pedig nem egy nagy-
köbcentis dízelben ülünk. A benzin-
kútnál viszont csodálkozhatunk, mert
városban és országúton 6,5-7 literes
fogyasztást produkál a hibrid. Csak
autópálya-tempónál ugrik ez feljebb
(8-9 literre), de az átlag 8 liter alatt
tartható. Egy 200 lóerős, alapvetően
benzines SUV-tól, nem rossz!

A RAV4 nemcsak műszaki cseme-
géivel büszkélkedhet, hanem óriási
utas-, illetve az akkuk térigénye mel-
lett is 501 literes csomagterével. Elöl
az igényes alcantara ülések és a bősé-
ges hely eggyel nagyobb kategóriá-
ban is megállná a helyét. Hátul nincs
kardánalagút, az ülésen három fel-
nőttnek is kényelmes az utazás. A mű-
szerfal modern, bőr borítása a Lexu-
sok minőségét hozzák el a Toyotába.
A központi kijelzőn minden infót követ-

hetünk például a hajtásrendszer pilla-
natnyi állapotáról, így látjuk, ha féke-
zéskor visszatáplálunk, vagy bekap-
csol a hátsó villanymotor is. A váltó ku-
lisszája hagyományos automata váltót
imitál, ezért nincs joystick hatása, vi-
szont a szerkezet fokozatmentes, boly-
góműves egység. A RAV4 ennek elle-
nére ad kézi beavatkozásra lehetősé-
get, így 6 rögzített fokozatból választ-
hatunk. És még van extra EV (tisztán
elektromos) és Sport gomb. Utóbbit
aktiválva, tényleg sportosan közvetlen
lesz a gázreakció és a kormányzás.

Már előrevetítettem, hogy a RAV4
hibrid olcsó. Persze 8,7 millió forintért
van olcsóbb Toyota, de nem hibrid, és
az Active változat sem fapados (Safety
Sense biztonsági csomag, alufelnik,
dupla digit klíma). Ha olyan összkere-

keset szeretnének, mint a tesztautó,
akkor 9,7 az indulóár. Viszont jár hoz-
zájuk hangtalan, suhanó és féktelenül
vágtató üzemmód egyaránt.

TESZT: Toyota Rav4 Hybrid AWD

Valóra vált álom
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A hátsó kerekekre
is ad nyomatékot
a rendszer
és megtapasztaljuk 
a 8,7 mp-es
0—100 km/h 
gyorsulás  élményét



A magyar luxus roncsderbi
Friss statisztikai adatok szerint ta-
valy hazánkban 550 ezer használt-
autó-adásvétel történt (11%-kal
több, mint egy évvel korábban), 77
ezer új autó forgalomba helyezése
mellett (ami 13% növekedést mu-
tat). Ez azt jelenti, hogy éledezik az
autópiac, ami jó. Az 550 ezer adás-
vételből 120 ezer külföldről beho-
zott autóra köttetett. Ez a szám
2014-ben 97 ezer volt, 2013-ban
pedig még csak 65 ezer. Ez regiszt-
rációs adó bevétel növekedés az ál-
lamnak, ami szintén jó. Csakhogy
az országba érkező autók döntő
többsége 11-12 éves, vagy annál is
öregebb. Ami viszont nem jó.

A 12 éves új autók
A jelenlegi járműpark átlagéletkora

Magyarországon 13,4 év. Valljuk be,
ez egy egészen lehangoló adat. Egy új
autó forgalomba állítása egy 26 éves
autóval párba állítva hozza ki az átla-
got. Nos, a helyzet javulását nem na-
gyon segíti a külföldről özönlő öreg ro-
mok tömege. Sajnos azok az autók ér-
keznek hozzánk, amiket Nyugat-Euró-
pában már kidobnak, ott már csak
szemét. Természetesen ezek az autók
azért még működőképesek, több-ke-
vesebb hibájuk van, ami miatt nem
menne át az aktuális műszaki vizsgán.
Ismerve azt a tényt, hogy a kinti élő
munka euróban jóval borsosabb, mint
itthon, ez sok esetben azt jelenti, hogy
egy pl. 1000 € piaci értékű autóra
több mint 1000 €-t kellene elkölteni
kinti tulajdonosának, ahhoz, hogy is-
mét forgalomképes legyen. Tehát kvá-
zi elkölti az autó árát, hogy annyit ér-
jen, amennyit elköltött rá. Ehhez ké-
pest nettó nyereség, ha kisujját sem
mozdítja és odaadja a nagyvárosok-
ban cirkáló, kimondottan az ilyen kis
értékű autókra vadászó, a szélvédőre
„autóját készpénzért megvásároljuk”
szórólapot tűzködő arab, török vagy
épp afrikai származású kereskedők-
nek 100-200 €-ért. 

Na, ezek a 100 eurós autók kötnek
ki aztán nálunk a család 12 éves ÚJ
autójaként. Kettőt pislogunk, még az
asszony ki sem ülte magának az
anyós ülést és máris 15 éves a kocsi.
Így lesz az ország roncstemető. Nesze
Euro 6 környezetvédelmi besorolás,
nesze kiotói egyezmény: nálunk ma-
gas károsanyag-kibocsátású autók
egyre növekvő tömege rója az utakat.
Hozzáteszem, hogy ezeknek az autók-
nak a műszaki állapota legtöbb eset-
ben magasan a hazai színvonal fölött
áll, javarészt követhető szerviztörté-
nettel, számlákkal, valós kilométeróra-

állással, ami a hazai állományra nem
igazán jellemző. (Apropó: Látott már
valaki olyan pizzafutár vagy ételkiszál-
lító autót, ami nem egy füstokádó ma-
tuzsálem, 4 színű karosszériaelemek-
kel, és többet ér 200.000 Ft-nál?
Ugye nem? Ez vajon miért van így?)

Abba azért kellemetlen belegon-
dolni, hogy az ide özönlő öreg autók-
ból később itt lesz szemét. Ahogy a
fejlett országok Afrikát, Ázsiát hasz-
nálják szemétlerakóként, úgy Nyugat-
Európa minket, illetve az egykori ke-
leti tömb országait. (Nem tartozik ide
szorosan, de érdemes kitérni a nyu-
gaton kapható ugyanolyan márkájú
mosópor nagyobb hatékonyságára,
a magasabb kakaótartalmú lila cso-
koládé és a sokkal töményebb ízű
mogyorókrém kérdésére. Ami arra
utal, hogy másodrendű polgárai va-
gyunk az Európai Uniónak, mint min-
dig is voltunk – és talán sosem le-
szünk egyenrangú tagja.)

Az említett öreg autókat többsé-
gében a vállalkozást ki sem váltó ma-
gánszemélyek vagy az ügyeskedő ke-
reskedők importálják úgy, hogy sehol
sem jelennek meg az adásvételben.
Kétnyelvű adásvételi szerződés gyár-
tódik: Hans Jürgen eladja a későbbi
magyar vevőnek, függetlenül attól,
hogy akár 2-3 kézen is átmegy a vég-
felhasználóig az adott autó. A regiszt-
rációs adót már a végfelhasználó fize-
ti meg a saját nevében, mintha ő ma-
ga hozta volna az autót saját magá-
nak. A kérdés ilyenkor az, hogy kihez
fordulhat a jóhiszemű kispénzű vevő,
ha kiderül, hogy a megvásárolt autó
egy romhalmaz? Hans Jürgenhez?
Ugyan! Ő nem külföldre adta az autót,
nem is látott kétnyelvű adás-vételit.
Az autót behozó magánszemélyhez?
Ugyan! Sehol nem szerepel a papíro-
kon, „sosem láttam magát, hagyjon
békén, ha nem, elengedem a kutyá-
kat!”.

Ha adhatok tanácsot, magam ré-
széről sosem vennék magánimportőr-
től autót, de még egy kereskedés mér-
legadatait is megnézném az előtt,
hogy sok százezer forintot a kezébe
tennék (az interneten minden cég elő-
ző éves mérlege nyilvános, két-három
kattintás). Mert ha nincs megfelelő
forgalma, akkor sem adót nem fizet a
tevékenysége után, sem felelősséget
nem vállal az általa forgalmazott autó-
kért, vagy nem hosszú távra tervez.

100 € az annyi, 
mint 500.000 forint
Játsszunk! Számoljuk végig, hogy

hogyan lesz a fenti 100 eurós bontó-

szökevényből nálunk végül 400-500
ezer forint értékű használt autó. Az
említett külföldi nepper haszonnal 4-
500 euróért elpasszolja a magyar nep-
pernek, aki nem alkuszik, mert ott li-
heg a sarkában a másik magyar vagy
a román, bolgár kolléga. Az autót haza
kell szállítani, távolságtól, autó állapot-
tól függ, hogy tréleren vagy saját lá-
bán érkezik. Itt számoljunk egy 30–40
ezer forintos költséggel. A gépkocsi
honosításához műszakivizsga-képes
kell, hogy legyen, tehát az ehhez mini-
málisan szükséges javításokat el kell
végezni. Legyen 100 ezer forint. Szu-
per, vizsgakész az autó. Honosítás 40
ezer, regisztrációs adó 50–100 ezer,
kortól, teljesítménytől függően. 360–
410 ezer forintnál járunk, a nepper
hasznával mindez már 440-500 ezer.
Megérkeztünk. Nincs más hátra, mint
a névre írás költségeit megfizetni: kb.

CarMen Autó Győr, Nádor tér 1. 
+36 70 335 5335 • +36 70 427 6000
www.carmenauto.hu

PR-riport: CarmenAutó

60 ezer vagyonszerzési illetéket,
8.500 Ft rendszám árát, és 12.000 Ft-
ot a forgalmiért és a törzskönyvért.

Azért azt érdekes megvizsgálni,
hogy az egész ügylettel ki kereste vas-
tagra magát: az állam. 160-200 E fo-
rint vándorol az államkasszába egyet-
len ilyen ügylettel. Akinek van mersze,
szorozza meg ezt a számot a 120 ezer
behozott autóval.

Folytatjuk…

Szabó Gábor
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Gyorújbarát, 
Fo utca 178.
+36 70 633-5969, info@ekart.hu
www.facebook.com/ekartring
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Füstmentes száguldás 
az egész családnak!
Folyamatos akciók,
családi kedvezmények!

HÍREK

continental fejlesztések
A Continental nem csak autó gumiab-
roncsokat fejleszt és gyárt, hanem sok
további alkatrészt, részegységet. Így le-
hetséges az, hogy két újdonságot is be-
mutatott az utóbbi hetekben. Az egyik
egy „mild-hibrid” megoldás, ami 10-20
%-os fogyasztáscsökkentést ígér és
szinte bármilyen autóba beszerelhető.
Miről is van szó? Egy 48 voltos segéd-
rendszerről (Eco Drive), ami áll egy ak-
kumulátorból (a normál 12 V-os akksi
helyére kerülhet), egy villamos motorból
(a generátort, illetve indítómotort kivált-
ja), és egy DC-DC konverterből. A gyári
motorvezérlő szoftvert (ECU) lecserélik,
így csak néhány kilogrammot nyom a
rendszer. A tesztek azt mutatják, hogy
jelentős spórolás érhető el a kiegészítő-
vel, miután „vitorlázó módban” a motor
leállítása mellett gurulhatunk, fékezés-
kor pedig legalább annyi energiát ter-
melhetünk vissza, ami könnyedén ellát-
ja a kifinomult start-stop rendszert – sőt
kigyorsításokkor is segít. Ráadásul az
elektromos kormányszervó, és például
a klíma álló helyzeti működtetésére is
képes a 48 V-os rendszer. Az egység
tesztelés alatt áll, és hamarosan megje-
lenhet valamelyik gyártó palettáján.

A Continental egy új, és eddiginél
hasznosabbnak tűnő gesztus vezérlési
rendszeren is dolgozik. Az új 7-es BMW-
ben megjelent „hadonászós” kezelés
még kiforratlannak tűnik, és sokan a
szükségességét is megkérdőjelezik. A
német cég annyit adott hozzá a koncep-
cióhoz, hogy a kormányra fókuszálta a

vezérlést. Ehhez a váltófülekhez hasonló
plexilapokat is használnak, mely segíti a
kétkamerás rendszer megbízható mű-
ködését. Kicsit talán ahhoz hasonlítható
az ötlet, mintha a multikormány funkci-
onalitását egészítenék ki egy érintő
 képernyő előnyeivel. Persze ehhez LCD
műszeregységre is szükség van, de már
a kompakt kategóriába – és nem csak
prémium márkáknál – elérhető opció
gyakorlatilag adott.

HIRDETÉS

Céges rendezvényekre

gyerek e-kartok
kitelepüléssel!
Felejthetetlen élmény 
a kicsiknek,
biztonságosan.



az S line külső felszereltségcsomag-
hoz rendelhető.

Az Audi Hungariánál a 2013-ban
megnyitott járműgyárban összesen

több mint 240 ezer Audi A3 limuzin
készült. A nyitott tetős Audi A3 cabrio -
let-ből több mint 40 ezer darabot
gyártottak Győrben. 

MOZAIK HIRDETÉS
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Ausztráliától Spanyolországon át Ma-
gyarországig a nemzetközi sajtó kép-
viselői a bajor fővárosban próbálhat-
ták ki a Győrben készülő, megújult Au-
di A3-asokat.  Új motorkínálattal, új
színválasztékkal és technológiafrissí-
téssel nyáron kerül a vevőkhöz a győri
limuzin és cabriolet.

A győri A3 limuzinok fő piaca az
Egyesült Államok, míg a nyitott verzió
nagy része Németországban talál ve-
vőt.  Nyártól már 1.0 TFSI és új fejlesz-
tésű 2.0 TFSI motorral is rendelhető
az A3.  Az autó külső formája is meg-
újult, még sportosabb kinézetű. A paj-
zsot idéző, egybefüggő hűtőrács kon-
túrosabb és szélesebb lett, a fényszó-
rók pedig laposabbak, markáns kör-
vonalakkal.

A beépített újdonságok közé tarto-
zik az Audi virtual cockpit innovatív ke-
zelő- és kijelzőrendszer. A TT-ben elő-
ször alkalmazott virtuális kijelzővel a
sofőr két nézet közül választhat, a
klasszikus nézetben az egyes műsze-
rek ugyanolyan nézetben jelennek
meg, mint a megszokott analóg órák.
A második verzióban egy nagyobb

Münchenben újságírók elôtt tesztelték 
a megújult gyôri A3-asokat

méretű kijelző ablak uralja a műszer-
falat, amelyen a navigációs térkép na-
gyobb. A színskála szintén kibővült: ti-
zenkétféle fényezésből választhatnak

a vevők, közötte az öt új szín: az ara-
kék, kozmoszkék, nanoszürke, tangó-
vörös és a Vegas-sárga. A Daytona
gyöngyházszürke fényezés kizárólag

Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Adóügyi Osztálya felhívja
Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a
2015. évi helyi iparűzési adóbevallá-
sok beadásának törvényes határideje
2016. május 31. A bevallások beadá-
sára az idei évtől kezdődően elektroni-
kus úton is van lehetőség.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy
az elektronikusan benyújtott bevallá-
sokat érvényes meghatalmazás nél-
kül nem áll módunkban elfogadni.
Meghatalmazások elkészítésére a
www.gyor.eado.hu honlapon van lehe-
tőség, ügyfélkapus bejelentkezést kö-
vetően.

Az adóegyenleg-lekérdező rend-
szer működéséről, iparűzési adóban
az elektronikus ügyintézésről bővebb
információ, valamint az iparűzési adó-
bevallási nyomtatványok a www.eko-
zig.gyor.eu honlapon találhatóak.

Adóügyi Osztály

Iparûzési
adóbevallási
határidô

Tájékoztatás
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Nyárváró zöldség-
és gyümölcsvarázs
Nagy Eszter, az RTL Klub Kony-
hafőnök 2 című műsorának har-
madik helyezettje ezen a héten a
zöldségekre és a gyümölcsökre
helyezte a hangsúlyt. Igazi tava-
szi, könnyed és különleges me-
nüsor, próbálják ki önök is!  

12 db rizslap, 1 cs újhagyma,
1 nagy szál sárgarépa, 2 szál
szárzeller, néhány szem gom-
ba, 3 ek. szójaszósz, 1 ek.
szezámmag (ha van, korian-
derzöld), 2 ek. szezámolaj (el-
hagyható), étolaj a sütéshez.
Mártogatóshoz: fél dl szója-
szósz, 3 ek. méz, 1 ek. sze-
zámmag, 1 kk. erôs paprika

Zöldséges tavas

Salátafôzelék 
lágy tojással

Az újhagymát kis olívaolajon lepirítom,
hozzáadok 4 db durvára vágott salátát
és fedô alatt puhára párolom. Hozzá -
adom a zúzott fokhagymát, felöntöm
az alaplével, sózom, borsozom, majd
összeforralás után a vajjal és 1 dl tejföl-
lel krémesre turmixolom. A 2 megma-
radt salátát félbevágom és olívaolaj-vaj
keverékén meggrillezem. A tojásokat
lágyra fõzöm és a krémfôzeléket ezek-
kel, a grillezett szívsalátákkal és né-
hány kanál tejföllel tálalom.

Chiapuding 
gyümölcsökkel

A tejet a fahéjjal és a mézzel kike-
verem és a magokat 5-10 percre
ebbe áztatom (néha megkeverem).
A rebarbarát apróra vágom és a
darabolt eperrel és a mézzel pürét
fôzök belôle. Miután a chia meg-
szívta magát és pudingszerû álla-
ga lett, az epres-rebarbarával fel-
váltva pohárba rétegzem. A tetejét
friss mangóval díszítem.

6 db szívsaláta, 2 cs újhagy-
ma, 2-3 dl alaplé, 10 dkg
 teavaj, 1,5 dl tejföl, 1 gerezd
fokhagyma, 4 db tojás
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitvatartás: hétfô—szombat 10—20 óra
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 

6-8 dkg chiamag, 3 dl tej, 4
ek. méz, 1 tk. fahéj, 25 dkg
eper, 1 szál rebarbara, 2
ek. méz, mangó

zi tekercs
A rizslapokat langyos vízbe ázta-
tom (egyesével, különben összera-
gad), majd konyharuhán lecsepeg-
tetem. A zöldségeket julienre (gyu-
faszál formájúra) vágom és a sze-
zámolajon forró serpenyôben a
szezámmagokkal együtt átforga-
tom. A tûzrôl levéve, meglocsolom
a szójaszósszal és rácsipkedem a
friss koriandert. A zöldségeket a
rizslapokba csomagolom és forró
olajban mindkét felét aranybarnára
sütöm. A szójaszószt felforralom.
Tûzrôl levéve belekeverem a csilit,
a mézet és a szezámmagokat. A
ropogós tekercseket ezzel a márto-
gatóssal tálalom.

POLGÁR ZOLTÁN

SERUM VERITAS
CUVÉE 

1.980 Ft
1,5 l Magnum

Cabernet franc és shiraz szenvedélyes házas-
sága. Az új, nagy tölgyfahordós érlelésbôl szár-
mazó aromák szépen keretezik a fajtákra jellem-
zô áfonyás, meggyes illatokat, ízeket. A pincé-
szet tulajdonosa, borásza a rendkívül nyi-
tott és kedves Polgár Zoltán. A Polgár
család hitvallásának legfontosabb
eleme a tradíciók tisztelete a szôlô-
fajták kiválasztásától a borkészíté-
sig. A Pécsi Tudományegyetem
analízisei tanúsítják, hogy a Polgár
borok elôállítása során semmiféle,
élô szervezetre káros anyagot
nem alkalmaznak, klinikailag bizo-
nyítottan pozitív hatással bírnak az
élô szervezetekre. Az optimális ter-
môhely kiválasztásával, termés-
korlátozással, gondos szürettel és
a legkorszerûbb feldolgozással a
pincészet garantálja boraik kima-
gasló minôségét. „Célunk az,
hogy kézmûves gondossággal
szüretelt szôlôszemekbôl készült
finom borok egyedülálló élmény-
nyel ajándékozzák meg a termé-
szet harmóniájának tisztelôit.” Iga-
zi különlegesség, nyáresti boroz-
gatások hûséges társa. 

Csak nálunk kapható.
Kizárólag Mindenkinek!
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MÁJUS 28., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Pasik  04:40 Hazug csajok
társasága  05:20 Hazug csajok tár-
sasága  06:05 Top Shop 06:40 Kö-
lyökklub  09:35 Kisdumások 
10:15 Top Shop 11:00 Brandmánia
 11:30 Street Kitchen  12:00 Au-
togram  12:35 Fitt Mánia  13:05
Sztár Gokart  13:40 Döglött akták
 14:40 Farm  15:50 Wild Wild
West – Vadiúj Vadnyugat  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz Plusz
 20:00 Farm  21:10 Rossz tanár 
23:10 Rémálom az Elm utcában 
01:05 Wild Wild West – Vadiúj Vad-
nyugat  02:55 Győzike 

04:05 Babavilág  04:30 Aktív 
04:50 Sportos 05:00 Hungerő 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
08:05 Éjjel-nappal szülők  08:35
Otthon a kertben  09:10 Trendmá-
nia  09:40 Ízes élet  10:15 Babavi-
lág  10:45 Otthontérkép  11:20
Poggyász  11:50 Egészség Klinika
 12:25 Duval és Moretti  13:30
Duval és Moretti  14:40 Gyilkos so-
rok  15:45 Kongó  18:00 Tények
18:50 Derült égből fasírt 2. – A máso-
dik fogás  20:50 A boldogító talán
 23:00 A nagy kékség  01:40
Sportos 01:50 Psych – Dilis detektí-
vek  02:30 Psych – Dilis detektívek
 03:15 Duval és Moretti 

05:05 Doktor House  05:50 TV-
SHOP 06:25 Zöld térben  06:50
Trendközelben  07:20 Will és Grace
 07:45 Szívek szállodája  08:45
Amerikai mesterszakács  09:35
Amerikai mesterszakács  10:30
Megruházlak!  11:30 Megruházlak!
 12:35 Feketelista  13:30 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  14:25
Négy esküvő  15:30 Ádám keresi
Évát  16:35 Csalóból csali  18:35
Sztárom a párom  21:00 Én, a nő és
plusz egy fő  23:20 Égető bizonyíték
 01:15 Will és Grace  01:45 Will
és Grace  02:10 Doktor House 
03:00 Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Gázfröccs (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Creative chef (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:25 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:25 Sporthírek (ism.) 10:30
Képújság 18:00 Vény nélkül  (ism.)
18:30 Hello Győr! (ism.) 19:00 Győri7
19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Creative
chef (ism.) 20:30 Épí-tech (ism.) 21:00
Hello Győr! (ism.) 21:30 Üzleti negyed
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Im-
port Impro (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 29., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Chuck  04:40 Chuck 
05:25 Fókusz Plusz  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub  09:45
EgészségKalauz  10:10 Top Shop
11:05 Egy rém modern család 
11:35 A segítség házhoz jön  12:05
XXI. század – a legendák velünk élnek
 12:25 Házon kívül  Heti 13:05
Döglött akták  14:05 Agymenők 
14:35 Farm  15:50 Én a vízilovakkal
vagyok  Közben: 16.05 Hatoslottó-
sorsolás 18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Cobra 11  19:55 Farm 
Farm 21:20 A szállító 2.  22:50 Utá-
nunk a tűzözön  01:15 Portré 
01:50 Mars-kommandó  03:20 Gál-
völgyi-show 

04:05 Gyilkos sorok  04:50 Sportos
05:00 Hungerő  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 08:10 Éjjel-nappal
szülők  08:40 Nagy Vagy, Győr! 
09:10 a'la CAR  09:45 Tűsarok 
10:15 Stahl konyhája  10:50 Az Év
Pasija  11:20 Több mint TestŐr 
11:55 Falforgatók  12:55 Csapdá-
ba csalva  13:25 Gyilkos sorok 
14:30 Gyilkos sorok  15:35 Villám-
tolvaj – Percy Jackson és az olimpo-
sziak  18:00 Tények 18:50 A Nagy
Duett  21:30 Die Hard – Drágább,
mint az életed  23:35 A bűn színe 
02:00 Sportos 02:10 Lángoló Chica-
go  02:50 Lángoló Chicago 
03:35 Maffiadoktor 

04:10 Vérmes négyes  05:10 TV-
SHOP 05:40 Amerikai mestersza-
kács  06:30 Amerikai mestersza-
kács  07:20 Szívek szállodája 
08:10 Szívek szállodája  09:10 Will
és Grace  09:40 Will és Grace 
10:15 Zöld térben  10:40 Trendkö-
zelben  11:10 Négy esküvő  12:15
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
13:10 Feketelista  14:10 Hajrá csa-
jok 3.  16:10 Sztárom a párom 
18:45 Én, a nő és plusz egy fő 
21:00 Largo Winch – Az örökös 
23:15 A nyolcadik utas: a Halál – Ren-
dezői változat  01:40 Ádám keresi
Évát  02:30 Zöld térben  02:55
Trendközelben  03:20 Vérmes né-
gyes  03:45 Vérmes négyes 

07:30 Nyugdíjas egyetem (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.) 09:00 Üz-
leti negyed (ism.) 09:30 Konkrét
(ism.) 09:45 Made in Hungary (ism.)
10:00 Creative chef (ism.) 10:30 Kép -
újság 18:00 Győri7 (ism.) 18:45
Konkrét (ism.) 19:00 Épí-tech (ism.)
19:30 Creative chef (ism.) 20:00 Zo-
oo+ (ism.) 20:30 Üzleti negyed (ism.)
21:00 Kulisszák mögött (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Győri7
(ism.) 22:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 30., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:20 Az uralkodónő  05:00 Sport-
os 05:10 Hungerő  06:10 Red Car-
pet – Sztárok testközelben  06:20
Mokka  Tények Reggel 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Knight Rider  13:50 Walker, a
texasi kopó  14:50 Walker, a texasi
kopó  15:50 Szeretned kell! 
16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:20 Drágám, add az életed! 
20:35 Jóban Rosszban  21:20 Szá-
guldó bomba  23:30 Red Carpet –
Sztárok testközelben  23:40 Ügyfél-
lista  00:40 Tények Este 01:25 Aktív
 01:55 Sportos 02:05 Ezo.TV 03:05
Elit egység  03:50 Knight Rider 

05:15 Televíziós vásárlás 05:45 Will
és Grace  06:10 Will és Grace 
06:35 Jóbarátok  07:00 Jóbarátok
 07:25 A nagy svindli 08:10 Megru-
házlak!  09:10 Szívek szállodája 
10:15 Sütimester 11:25 Feketelista
 12:25 Feketelista  13:20 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  14:20
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
15:20 Castle  16:20 Castle  17:20
Sütimester 18:40 Jim szerint a világ
 19:05 Jim szerint a világ  19:35
Két pasi – meg egy kicsi  20:05 Két
pasi – meg egy kicsi  20:35 Két pasi
– meg egy kicsi  21:00 Lucifer 
22:00 Ádám keresi Évát  23:05 Lar-
go Winch – Az örökös  01:20 Négy
esküvő  02:15 Két pasi – meg egy
kicsi  02:40 A nagy svindli 03:30
Megruházlak! 

07:30 Nyugdíjas egyetem (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Vény
nélkül  (ism.) 09:30 Konkrét (ism.)
09:45 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Kulisszák mögött
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Kamarai Magazin 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 31., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
Tények Reggel 09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:50 Knight
Rider  13:50 Walker, a texasi kopó
 14:50 Walker, a texasi kopó 
15:50 Szeretned kell!  16:55 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:20 Drá-
gám, add az életed!  20:35 Jóban
Rosszban  21:20 Nyakiglove 
23:15 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  23:25 Propaganda  00:30
Tények Este 01:15 Aktív  01:45
Sportos 01:55 Ezo.TV 02:55 Hunky
Blues – Az Amerika Álom 

05:15 Televíziós vásárlás 05:45 Will
és Grace  06:10 Will és Grace 
06:35 Jóbarátok  07:00 Jóbarátok
 07:25 A nagy svindli 08:10 Megru-
házlak!  09:10 Szívek szállodája 
10:15 Sütimester 11:25 Feketelista
 12:25 Feketelista  13:20 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  14:20
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
15:20 Castle  16:20 Castle  17:20
Sütimester 18:40 Jim szerint a világ
19:05 Jim szerint a világ 19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:05 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Flash – A Vil-
lám22:00 Flash – A Villám 22:55
Ádám keresi Évát  00:00 Lucifer 
01:00 Két pasi – meg egy kicsi 
01:30 A nagy svindli 02:20 Megruház-
lak!  03:10 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Kamarai Magazin (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek  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 Crea -
tive chef (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Vény
nélkül  (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Magyarul Ba-
lóval 08:45 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 12:00 A segít-
ség házhoz jön  12:35 Story Extra
 13:05 Hazug csajok társasága 
14:00 Szívek doktora  15:05 Éjjel-
nappal Budapest  16:20 Isten áld-
jon, Esperanza!  17:25 Story Extra
 18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz  19:30 Éjjel-nappal Budapest
 20:50 Barátok közt  21:25 Castle
 22:25 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  22:55 RTL Klub Híradó
23:25 Magyarul Balóval 00:05 A Gra-
ce klinika  01:10 Az élet csajos olda-
la  01:35 Az élet csajos oldala 
02:00 Mi muzsikus lelkek (2013)
02:25 Győzike  03:15 Győzike 

05:15 Ízőrzők: Buzsák 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Hazajá-
ró 06:25 EuropeS 06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:30 Család-barát 09:05 Egy
rendőrkutya kalandjai: Az elveszett arany
legendája  10:35 A világörökség kin-
csei 10:55 Noé barátai 11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők: Liptód
13:40 Hazajáró 14:10 Magyar Krónika
14:45 Peru – Chile – Húsvét-szigetek
– Juan Fernandez-szigetek 15:20 Apám
néhány boldog éve 17:00 Gasztroan-
gyal  18:00 Híradó 18:35 Szerencse-
Szombat  19:35 Zsaruvér és csigavér
3: A szerencse fia 20:35 Krokodil Dun-
dee 2. 22:30 Kenó 22:35 MüpArt –
Illényi Katica 80 nap alatt a föld körül
00:35 Titokban Hongkongban 02:15
Határtalanul magyar 02:40 Életkerék
03:10 Szellem a palackból... 

05:15 Ízőrzők: Lovasberény 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Rome Reports 06:15 "Így szól az
Úr!" 06:25 Református riportok 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:30
Család-barát 09:00 Isten kezében 
09:25 Kereszt-Tények 09:40 Katolikus
krónika 10:05 Új nemzedék  10:35
Baptista magazin 11:05 Az utódok re-
ménysége 11:30 Mai hitvallások 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Kult+  12:50 Rúzs és selyem 13:25
Krokodil Dundee 2.  15:20 Dalolva
szép az élet 17:00 Hogy volt!? 18:00
Híradó 18:35 Cédrusliget 19:30 Ma-
gyarország, szeretlek! 21:00 Quantum
csendje  22:45 Kenó  22:50 A hold
hangjai  00:55 Quantum csendje 
02:35 Magyar történelmi arcképcsar-
nok  02:50 Életkerék 03:20 Szellem
a palackból... 03:50 Hazajáró 

05:15 Ízőrzők: Dunabogdány 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Halálbiztos diagnózis  06:55
Kenó 07:00 Híradó 07:25 Roma Ma-
gazin 07:55 Domovina 08:25 Váratlan
utazás  09:20 A hegyi doktor 
10:15 Család-barát 11:35 Kincsünk a
ló 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55 Főzni úton-útfélen 13:25 Mind-
örökké Gordon 14:20 Erdészház Fal-
kenauban 15:15 Halálbiztos diagnó-
zis  16:05 Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A hegyi
doktor  19:30 Maradj talpon! 
20:30 Kékfény  21:30 Hawaii Five-0
 22:15 Kenó  22:20 Magyar Króni-
ka  22:55 Két apának mennyi a fele?
00:45 Te még élsz? 02:20 Csonka
Bereg  03:50 Hazajáró 

05:15 Ízőrzők: Cserépfalu 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Srpski Ekran 07:55 Unser Bild -
schirm 08:30 Váratlan utazás 09:20 A
hegyi doktor  10:15 Család-barát
11:35 Kincsünk a ló 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelen-
tés 12:45 Kult+  12:50 Főzni úton-út-
félen 13:25 Mindörökké Gordon 
14:15 Erdészház Falkenauban  15:15
Halálbiztos diagnózis  15:55 Charly,
majom a családban  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35A hegyi doktor 19:30Maradj tal-
pon! 20:30 Önök kérték! 21:30 Laura
rejtélyei  22:15 Kenó  22:20 A Na-
gyok  22:55 MüpArt classic – Men-
delssohn: Paulus-oratórium 01:15Sé-
fek csatája 02:05 Férfivadászat 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Magyarul Ba-
lóval 08:45 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 12:00 Street
Kitchen  12:30 Story Extra  13:05
Új csaj  13:30 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:45 Farm  Farm – Fördős
Zé 16:20 Isten áldjon, Esperanza! 
17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:30 Éjjel-
nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:25 Dr. Csont  22:25 Gla-
des – Tengerparti gyilkosságok 
23:15 RTL Klub Híradó 23:45 Magya-
rul Balóval 00:25 Nyomtalanul 
01:30 Sztár Gokart  02:05 A zöld
íjász  02:45 Odaát  03:25 Gálvöl-
gyi-show 
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CÉGAUTÓBÉRLET

www.carmenrent.hu  • info@carmenrent.hu 
+36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció

Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

WWW.HATOS.HU 

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• NYÁRI INTENZÍV TANFOLYAMOK
június 20-július 1., július 4–július 15, augusztus 15–26.

• ANGOL ÉS NÉMET NYÁRI GYERMEKTÁBOROK
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok 

több szinten is
• ÖSD, EURO, ECL nyelvtanfolyamok a nyári nyelvvizsgákra
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz

folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok

több szinten is 
• Fordítások szakképzett fordítók által

JÚNIUS 1., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
Tények Reggel 09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:50 Knight
Rider  13:50 Walker, a texasi kopó
 14:50 Walker, a texasi kopó 
15:50 Szeretned kell!  16:55 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:20 Drá-
gám, add az életed!  20:35 Jóban
Rosszban  21:20 A felejtés bére 
23:55 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  00:05 Lángoló Chicago 
01:05 Tények Este 01:50 Aktív 
02:10 Sportos 02:20 Ezo.TV 03:20
Lángoló Chicago 

04:00 Szívek szállodája  05:15 Tele-
víziós vásárlás 05:45 Will és Grace 
06:10 Will és Grace  06:35 Jóbará-
tok  07:00 Jóbarátok  07:25 A
nagy svindli 08:10 Megruházlak! 
09:10 Szívek szállodája  10:15 Sü-
timester 11:25 Feketelista  12:25
Feketelista  13:20 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  14:20 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  15:20
Castle  16:20 Castle  17:20 Süti-
mester 18:40 Jim szerint a világ 
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:05 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 16 utca 23:10
Ádám keresi Évát  00:10 Két pasi –
meg egy kicsi  00:45 A nagy svindli
01:40 Megruházlak!  02:35 Szívek
szállodája  03:20 Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Zooo+ (ism.) 19:45 Konkrét
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Hello Győr! (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 3., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Knight Rider  05:10 Hungerő
 06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  Tények Reg-
gel 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:50 Knight Rider 
13:50 Walker, a texasi kopó  14:50
Walker, a texasi kopó  15:50 Szeret-
ned kell!  16:55 Megtört szívek 
18:00 Tények 19:20 Drágám, add az
életed!  00:35 Jóban Rosszban 
21:20 Bizsergés  23:50 Red Carpet
– Sztárok testközelben  00:00
Grimm  01:00 Tények Este 01:45
Aktív  02:05 Sportos 02:15 Ezo.TV
03:15 Knight Rider 

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 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek  19:30 Épí-tech (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Ka-
marai Magazin (ism.) 20:45 VoltTimer
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sport-
hírek (ism.) 21:30 Konkrét 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Épí-tech (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 2., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:15 Ízőrzők: Csolnok 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Halál-
biztos diagnózis 06:55 Kenó 07:00
Híradó 07:10 Időjárás-jelentés 07:25
Slovenski Utrinki 07:55Alpok-Duna-Ad-
ria 08:25 Váratlan utazás  09:20 A he-
gyi doktor  10:15 Család-barát 11:35
Kincsünk a ló 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:30 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+ 12:50 Főzni úton-útfélen
13:25 Mindörökké Gordon  14:15 Er-
dészház Falkenauban 15:05 Halálbiz-
tos diagnózis  15:50 Charly, majom a
családban 16:45 Szerencse Híradó 
17:00 Ridikül 18:00 Híradó 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:35 A hegyi doktor 
19:30 Maradj talpon!  20:30 Fábry 
21:50 Harry és Sally  23:25 Kenó 
23:30Ha megjön József 01:05Haber-
mann 02:50 Életkerék 03:15 Szellem
a palackból... 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Knight Rider  04:50 Aktív 
05:10 Hungerő  06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:20 Mok-
ka  Tények Reggel 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Knight Rider  13:50 Walker, a
texasi kopó  14:50 Walker, a texasi
kopó  15:50 Szeretned kell! 
16:55 Megtört szívek  18:00 Tények
19:20 Drágám, add az életed! 20:35
Jóban Rosszban  21:20 NCIS – Ten-
gerészeti helyszínelők  22:25 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők 23:25 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
23:35 Felejthetetlen  00:40 Tények
Este 01:25 Aktív  01:50 Sportos
02:00 Ezo.TV 03:00 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők 03:45 NCIS – Ten-
gerészeti helyszínelők 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 07:45
Konkrét (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény
nélkül  20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül 
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Gázfröccs
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Magyarul Ba-
lóval 08:45 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 12:00 Kisdu-
mások  12:35 Story Extra  13:05
Hazug csajok társasága  14:00 Szí-
vek doktora  15:05 Éjjel-nappal Bu-
dapest  16:20 Isten áldjon, Espe-
ranza!  17:25 Story Extra  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest  20:50
Barátok közt  21:25 CSI: Miami hely-
színelők 22:25 CSI: A helyszínelők 
23:30 RTL Klub Híradó 00:00 Magya-
rul Balóval 00:40 Brandmánia 01:15
Homeland – A belső ellenség 02:20
A tanúnak meg kell halnia 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Magyarul Ba-
lóval 08:45 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 12:00 Egész-
ségKalauz  12:35 Story Extra 
13:05 Hazug csajok társasága 
14:00 Szívek doktora  15:05 Éjjel-
nappal Budapest  16:20 Isten áld-
jon, Esperanza!  17:25 Story Extra
 18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt  21:25 Két túsz
között 23:45 RTL Klub Híradó 00:20
Magyarul Balóval 01:00 Gyilkos elmék
 02:00 Street Kitchen  02:35 Győ-
zike  03:15 Gálvölgyi-show 

05:15 Ízőrzők: Kiskunfélegyháza 05:45
Himnusz 05:50Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Hrvatska kronika 07:55 Ecranul
nostru 08:25 Váratlan utazás  09:20 A
hegyi doktor 10:15Család-barát 11:35
Kincsünk a ló 12:00Déli harangszó 12:02
Híradó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45
Kult+  12:55 Főzni úton-útfélen 13:30
Mindörökké Gordon 14:25 Erdészház
Falkenauban 15:15Halálbiztos diagnó-
zis 16:05Charly, majom a családban 
17:00 Ridikül 18:00 Híradó 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:35 A hegyi doktor 
19:30Maradj talpon! 20:25Skandináv
lottó sorsolás 20:40Szabadság tér '56
21:30Eldorádó 23:15Kenó 23:20
A rejtélyes XX. század  23:55 Mamma
Róma  01:40 A Rabbi macskája 
03:10 Szellem a palackból... 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Magyarul Ba-
lóval 08:45 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 12:00 Auto -
gram  12:35 Story Extra  13:05
Hazug csajok társasága  14:00 Szí-
vek doktora  15:05 Éjjel-nappal Bu-
dapest  16:20 Isten áldjon, Espe-
ranza!  17:25 Story Extra  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt  21:25 Szulej-
mán  Szulejmán – Halit Ergenç
22:35 Házon kívül  23:00 RTL Klub
Híradó 23:30 Magyarul Balóval 00:10
A rejtély  01:15 Fitt Mánia  01:45
Esküvőtől válóperig 

05:10 Ízőrzők: Kerekegyháza 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Halálbiztos diagnózis  06:55
Kenó 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:25 Életkerék 07:55 Öt konti-
nens 08:25 Váratlan utazás  09:20 A
hegyi doktor  10:15 Család-barát
11:35 Kincsünk a ló 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Főzni úton-útfélen 13:30 Mindörökké
Gordon 14:25 Erdészház Falkenauban
15:15 Halálbiztos diagnózis 16:05
Charly, majom a családban 17:00 Ri-
dikül 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 A hegyi doktor  19:30
Maradj talpon!  20:30 Virtuózok
22:40 Kenó 22:45 Nora Roberts: Ár-
tatlan áldozatok  00:20 Chéri – Egy
kurtizán szerelme  01:50 Szellem a
palackból... 02:20 Nora Roberts: Ártat-
lan áldozatok 03:50 Hazajáró 

05:15 Televíziós vásárlás 05:45 Will
és Grace  06:10 Will és Grace 
06:35 Jóbarátok  07:00 Jóbarátok
 07:25 A nagy svindli 08:10 Megru-
házlak!  09:10 Szívek szállodája 
10:15 Sütimester 11:25 Feketelista
 12:25 Emberi tényező  13:20
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:20 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:20 Castle  16:20 Castle 
17:20 Sütimester 18:40 Jim szerint a
világ  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Négy esküvő  22:10 Tökéle-
tes gyilkosság  00:25 Két pasi –
meg egy kicsi  00:55 A nagy svindli
01:50 Szívek szállodája  02:40 Dok-
tor House  03:30 Doktor House 

05:15 Televíziós vásárlás 05:45 Will
és Grace  06:10 Will és Grace 
06:35 Jóbarátok  07:00 Jóbarátok
 07:25 A nagy svindli 08:10 Megru-
házlak!  09:10 Szívek szállodája 
10:15 Sütimester 11:25 Emberi té-
nyező  12:25 Emberi tényező 
13:20 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:20 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  15:20 Castle  16:20
Castle  17:20 Sütimester 18:40 Jim
szerint a világ  19:05 Jim szerint a
világ  19:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  20:05 Két pasi – meg egy kicsi
 20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 A bolygó neve: Halál  00:00
16 utca 02:00 Két pasi – meg egy ki-
csi  02:25 A nagy svindli 03:15 Szí-
vek szállodája 
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konyhás nappali + két szobás, teraszos lakás eladó. A
66,5 nm-es lakáshoz 10 nm terasz és 100 nm kizáróla-
gos használatú zöldterület tartozik! A főfalak 30 cm-
esek, a válaszfalak 10 cm-esek, a födém 18 cm-es mo-
nolit vasbeton. A fűtés radiátoros vagy padlófűtéses, a
nyílászárók 3 rétegű üvegezésűek. A lakáshoz egy gép-
kocsibeálló tartozik, melynek ára 400 E Ft. 3,5 M Ft-
ért vásárolhatunk garázst, amelyből már csak 1 darab
van! Az ár emelt szintű fűtéskész ár, a közművek ki-
építése 460 E Ft. Ősszel már költözhet is! Díjmentes
CSOK- és hitelügyintézéssel állunk rendelkezésére!

Ár: 21,2 M Ft. Érd.: +36/70-587-4020. 
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Győr-Szitásdombon, igényes lakókörnyezetben épülő,
modern, felső kategóriás társasházban lakások eladók! A
15 lakásos társasházban 37 és 84 nm-es lakások közül vá-

laszthat. A ház 30-as Leier téglából épül 10 cm hőszigete-
léssel, 5 légkamrás Salamander prémium nyílászárókkal.
A fűtés egyedileg szabályozható kombi gázkazánnal tör-
ténik, radiátoros hőleadókkal. Ez az 54,8 nm-es lakás a
földszinten és az emeleten is megtalálható. Az amerikai
konyhás nappali mellett kialakításra került 1 hálószoba,
fürdőszoba és WC. A nappaliból és a hálószobából is meg-
közelíthető a 5 nm-es terasz.  Az ingatlanok értékét növe-
lik a pinceszinten kialakított privát, zárható tárolók és gép-
kocsibeállók, valamint mélygarázsok. A tárolók 90 E
Ft/nm áron, a beállók 550 E Ft-tól, a garázsok 1,3 M Ft-tól
vásárolhatók meg. Az ár emelt szintű fűtéskész állapotra
vonatkozik, de van lehetőség kulcsrakész befejezésre is.
Várható átadás 2016. nyár. Díjmentes CSOK- és hitel-
ügyintézéssel állunk rendelkezésére!

ÁR: 15,5 M Ft. Érd.: +36/30-376-3718. 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győrben, a Szitásdombon családias környezetben új épí-
tésű társasházi lakások eladók. A lakóparkban 3 egymást
követő telken 3 tömb kerül kialakításra. A 3 tömb kerítés-
sel lezárásra kerül. A kerítésen belül játszóteret alakítanak

ki. A 15 lakásos társasházban 34 és 97 nm-es lakások kö-
zül választhat. A ház 30-as Leier téglából épül, 10 cm szi-
geteléssel. A belső válaszfalak szintén 30-as hanggátló tég-
lából épülnek. A fűtést egyedi gázkazán biztosítja. A re-
zsiköltség a téli hónapokban sem lesz magas. Ez a 60 nm-
es lakás a földszinten található. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali, 2 hálószoba, fürdőszoba és WC. A nappali-
ból, és a hálószobából is megközelíthető a 6 és 4,4 nm-es
erkély. A zárt udvarban gépkocsibeálló 550 E Ft-ért, tároló
90 E Ft-os nm áron vásárolható. Az építkezés kezdete:
2016. szeptember, várható átadás: 2017. május.

Ár: 17,99 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

A Duna és a Rábca ölelésében, néhány percre a belváros
nyüzsgésétől, Győr-Pinnyéd legújabb és legszebb részén,
csendes utcában épül ez a családias méretű, 6 lakásos, kör-
nyezetbarát társasház, melyben eladó ez a 79 nm-es, föld-
szinti, kertkapcsolatos, nappali + 3 szobás lakás. Az ame-
rikai konyhás nappaliból léphetünk ki a hatalmas teraszra,

s az életszerű elrendezésnek köszönhetően, az étkező –
konyha rész akár le is választható a nappaliból. A ház gon-
dos kivitelezéssel készül, a főfalak 30 cm-esek, 10 cm hő-
szigeteléssel, a válaszfalak 10 cm-esek, a lakásokat elvá-
lasztó falak hanggátló téglából épülnek. A monolit vasbe-
ton födém 20 cm vastag. Korszerű, műanyag nyílászárók
kerülnek beépítésre, a fűtést lakásonként külön levegő–
víz hőszivattyús rendszer biztosítja. A házban 79 nm-től
96 nm-ig választhatunk még lakást!

Ár: 21,8 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020.
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Gyirmót Győrhöz közel eső részén fiatalos, igényes kör-
nyezetben, csendes zsákutcában épül ez a 4 lakásos társas-
ház, melyben eladó az emeleti (tetőtéri) lakás. Hasznos
alapterülete 84,36 nm, bruttó 109 nm. A családias hangu-
latú ház lakásában amerikai konyhás nappali + 3 szoba,
kamra, gardróbszoba, nagyméretű fürdőszoba és még egy
külön WC kapott helyet. Az erkélyre a nappaliból és még

egy szobából is kiléphetünk. A lakáshoz tartozik egy 100
nm-es kertrész, melyet két lakás lakói használnak közösen.
A társasház főfalai 38 cm vastagok, Porotherm téglából
épülnek, a födém monolit vasbeton, a tető Bramac cserép-
pel készült. Az ár emelt szintű fűtéskész ár, átadáskor kié-
pített locsolórendszert és füvesített, parkosított udvart ka-
punk! A házban szabad még egy földszinti lakás. Díjmen-
tes CSOK és hitelügyintézéssel állunk rendelkezésére!

Ár: 19,8 M Ft. Érd.: +36/70-587-4020 
horvath.edina@edesotthongyor.hu

A Pacsirta lakóparkban eladó egy földszinti kertkap-
csolatos, új építésű lakás társasházban! Elrendezése:
nappali-étkező-konyha, két szoba, fürdő, WC. A lakás-
hoz tartozik egy 5 nm-es terasz is. Az udvari gépkocsi-
beálló ára 500 E Ft. Tároló is vásárolható, mérettől füg-
gően 650 E Ft-tól 1,1 M Ft-ig. A társasház főfalai 30 cm

vastagok, a válaszfalak 10 cm-esek, a nyílászárók 3 ré-
tegű üvegezésűek. A fűtést turbó gázkazán szolgáltatja.
A lakás emelt szintű fűtéskész állapotban kerül átadás-
ra. A városrész csendes, barátságos, néhány percre a
belváros forgatagától! Az öt lakást magába foglaló tár-
sasházban vannak még szabad lakások 44 nm-től 60
nm-ig! Díjmentes CSOK- és hitelügyintézéssel állunk
rendelkezésére!

Ár: 18 M Ft. Érd.: +36/70-587-4020. 
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Miért jó Pinnyéden élni? Mert rohamosan fejlődik, mo-
dern, fiatalos, csendes, mégis öt percre van csak a bel-
várostól! Új építésű társasház földszintjén amerikai

Miért jó Pinnyéden élni? Mert rohamosan fejlődik, mo-
dern, fiatalos, csendes, mégis öt percre van a belvárostól!
Győr-Pinnyéden, csendes utcában épülő társasház föld-
szintjén eladó ez az 55 nm-es teraszos lakás. Az elrende-
zés praktikus, nappali-konyha-étkező és még egy szoba
kapott helyet. Ha több helyiséget szeretne, a terület meg-
osztható. A lakáshoz 8,73 nm-es teraszt kap ajándékba!
Az épület fűtését és hűtését alternatív energia felhaszná-
lásával levegő–víz hőszivattyús rendszer szolgáltatja, la-
kásonként külön hőszivattyúval. A hő leadása padlófűtés-
sel megoldott, a hűtés légbefúvással. A falak 30 és 38 cm-

esek, a válaszfalak 10 cm vastagok. Az ablakok 3 rétegű
műanyag ablakok, az épületet felül fa födém zárja.  Az
épületben tárolók állnak rendelkezésre, garázs is vásárol-
ható 2 M Ft-ért, illetve gépkocsibeálló 400 E Ft-ért. A lakás
emelt szintű fűtéskész állapotban kerül átadásra. 

Ár: 16,2 M Ft. Érd.: +36/20-919-4518. 
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

AKCIÓS KULCSRAKÉSZ ÁR! Gyönyörű otthon, gyönyö-
rű környezetben! Győr rohamosan fejlődő részén, a Pacsir-
ta lakóparkban, a belvárostól mindössze néhány percre,
csodálatos kertvárosi környezetben épül ez a minden
igényt kielégítő, kétszintes társasház. Minőségi munka, ki-
váló kivitelezés! Az impozánsan kialakított épületben 40
és 60 nm közötti lakások közül választhat. Kisebb lakást
keres, egy-, vagy kétszobásat? Akkor ez a megfelelő válasz-
tás! Ez az 58 nm-es lakás az első emeleten található. El-
osztása kiváló, az amerikai konyhás nappali mellett kiala-

www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    0620/919-4518    •

MOST
BEVEZETŐ ÁRON

juthat hozzá ingatlanához,

és még az ügyvédet is

mi fizetjük Önnek!

Győr-Szabadhegy egyedi panorámával rendelkező, új építésű részén társasházi lakások eladók.
A 3 szintes, 28 lakásos társasházban 46 nm és 103 nm közötti lakások közül választhat. A tár-
sasház rendkívül magas műszaki tartalommal kerül megépítésre, 30-as Porotherm és Leiert-
herm téglából, 10 cm-es Austrotherm Grafit hőszigeteléssel, és 3 rétegű műanyag nyílászáróval.
Fűtését lakásonként egyedi kondenzációs gázkazán látja el padlófűtéssel. A riasztó-, és a klíma -
előkészítéssel sem kell később bajlódnia, hisz ezek kialakítására is sor kerül. Kettő energiata-
karékos, csendes járású lift kerül beüzemelésre. Az épület akadálymentes közlekedésre alkal-
mas! Ez a 62 nm-es lakás az első emeleten található. Elosztása rendkívül praktikus, az amerikai
konyhás nappali mellett kialakításra került 2 hálószoba, valamint fürdőszoba és WC. A lakás
különlegessége a nappaliból megközelíthető 8,12 nm-es terasz, melyről gyönyörű panoráma
nyílik Győr belvárosára. Tájolásának köszönhetően, rendkívül világos.
Ár: 22,2 M Ft. Érd.: +36/30-640-8794. 
budai.monika@edesotthongyor.hu

kításra került 2 hálószoba, valamint fürdőszoba és WC. A
nappaliból az 5 nm-es teraszra léphetünk. Dél-nyugati tá-
jolásának köszönhetően, rendkívül világos. A 30-as Poro -
therm tégla 10 cm szigetelést kap. 2 rétegű műanyag nyí-
lászárók kerülnek beépítésre. Fűtése egyedi gázkazánnal
történik. Az ár kulcsrakész állapotra vonatkozik, mely
nem tartalmazza a konyhabútor árát.

Ár: 16,9 M Ft. Érd.: +36/30-640-8794. 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Kisbácsán, a Szitásdombon, családbarát környezet-
ben épül ez a 15 lakásos társasház, melyben eladó ez a
60,25 nm-es lakás a földszinten 6,81 nm-es terasszal, kert-

kapcsolattal, D-K-i tájolással. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 2 hálószoba, fürdőszoba és WC. A ház 30-as Po-
rotherm téglából épül, 10 cm hőszigeteléssel, 2 rétegű mű-
anyag nyílászárókkal. A fűtés egyedileg szabályozható tur-
bó gázkazánnal történik. Az árak emelt szintű fűtéskész
állapotban kerültek meghatározásra, de van lehetőség
kulcsrakész befejezésre is. Várható átadás: 2016. decem-
ber. A lakáshoz vásárolható zárt udvari gépkocsibeálló
500 E Ft-ért, valamint garázs is, és tárolók 300 E Ft-tól.

Ár: 18 M Ft. Érd.: +36/20-919-4518 
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu



VÁLLALKOZÁS  HIRDETÉS

2016. május 27.   / + / 25

program arra törekszik, hogy segítse olyan fizikai eszkö-
zök, szoftverek vagy módszerek meghonosítását, ame-
lyek kiváltják a hagyományos, papír alapú feladatvég-
zést, vagy a korszerűtlenné vált informatikai megoldá-

sok cseréjét eredményezi. 29 fős tanácsadói hálózat se-
gít a vállalkozásoknak, javaslatokat tesznek a bevezeten-
dő informatikai szolgáltatásokra, eszközökre, tájékozta-
tást adnak az elérhető pályázati forrásokról. Elindul egy
127 állomásból álló rendezvénysorozat, a csatlakozó vál-
lalkozásokat ingyenes tudástár is szolgálja majd, akik
kedvezményes ajánlatokhoz juthatnak.

Kara Ákos, infokommunikációért felelős államtitkár
hangsúlyozta, a kormányzat a digitalizációval kapcsola-
tos feladatokat rendszerben kezeli, a most ismertetett
program például szervesen kapcsolódik egy nyáron in-
duló projekthez, amelyből a vállalkozások már konkrét
támogatási forrásokat is nyerhetnek. A negyvenmilliár-
dos keretből 23 milliárd forint visszatérítendő, 17 milliárd
forint pedig vissza nem térítendő támogatás. Szintén
fontos program a lakosság felzárkóztatása, ezértkétszáz -
ezer embert szeretnének elérni, akiknek az informatikai
alapkompetenciák fejlesztése révén bővítenék a lehető-
ségeiket a munkaerőpiacon. „Mindemellett elindítjuk a
mérnök-informatikus pályaorientációs programot is,
amelynek az egyik fókuszpontja éppen Győr lesz.” 

„A digitalizáció nem cél, hanem eszköz!” – jelentette
ki Deutsch Tamás, miniszterelnöki biztos, aki felhívta rá
a figyelmet, hogy előbb-utóbb nem lesz olyan munka-
kör, amelyhez ne lenne szükség valamilyen szintű szá-
mítástechnikai ismeretre. Az előadó tolmácsolta a mi-
niszterelnök bejelentését, amely szerint a kormányzat
szeretné az internet áfáját 2017. január 1-jével 27-ről 18
százalékra csökkenteni, majd a következő másfél év gaz-
dasági teljesítményének függvényében, 2018-tól az öt
százalékra csökkentést céloznák meg.

A Vállalkozz digitálisan! program konzorciumban va-
lósul meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koor-
dinálásával, a konzorcium további tagjai az Informatika
a Társadalomért Egyesület és a Kormányzati Informati-
kai Fejlesztési Ügynökség. Részletes információk a val-
lalkozzdigitalisan.hu oldalon.

Változtass! Vállalkozz digitálisan!
szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A hazai kis- és közepes vállalkozások versenyképessé-
gének javítását célozza az a program, amely az új infor-
matikai alkalmazások használatát ösztönzi a gazdasági
élet szereplői körében. A győri projektnyitón az internet
áfájának csökkentéséről is szó esett.

A hazai kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) jelenleg
korlátozottan használják a korszerű informatikai megol-
dásokat, ezért a Modern Vállalkozások Programja – Vál-
lalkozz digitálisan! projekt ezen hivatott változtatni. A
program hivatalos nyitórendezvényét Győrben tartották,
ahol házigazdaként Mihalicz Antal, a megyei kereske-
delmi és iparkamara elnöke úgy fogalmazott: Győr az
autóipar zászlóshajója, és ezen a területen különösen is
fontos a digitalizáció, így a programot várhatóan nagy
érdeklődés kíséri a megyéből. „Győr évek óta szoros
együttműködésben tevékenykedik a helyi vállalatokkal,
de az egyetemmel, a megyei kereskedelmi és iparkama-
rával is. „Önkormányzatunk folyamatosan intézkedése-
ket tesz annak érdekében, hogy a befektetői környezet
még vonzóbbá váljon, emellett azonban fontos, hogy a
vállalkozások is kihasználják azokat a lehetőségeket,
amelyek versenyképességük továbberősítését szolgál-
ják” – fűzte hozzá a város nevében Szeles Szabolcs ön-
kormányzati képviselő.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke a részletekről szólva kiemelte, a közel két-
éves időtartamú, kormányzati támogatással létrehozott

Deutsch Tamás
és Kara Ákos
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KUKARAKODÓ
Munkavégzés helye: Gyôr, Külsô Fehérvári út 1. Feltétel: 8 általános. Elônyt
jelent: darukezelôi végzettség, konténeremelôi végzettség. Bérezés: munka-
bérrôl személyes elbeszélgetés során adunk tájékoztatást.

Jelentkezési határidô: 2016. június 13.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9024 Gyôr, Orgona utca 10. vagy
munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör megnevezését.

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

HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

26 / + / 2016. május 27.

A GYHG Nonprofit Kft. Fekete Dávid al-
polgármester, önkormányzati képvise-
lő és Szeles Szabolcs önkormányzati
képviselő kérésére és támogatásával a
háztartásokban felhalmozódott lom jel-
legű hulladékok elhelyezésére gyűjtő-
pontot üzemeltet egyszeri alkalommal.
A hulladékok átvételére kizárólag a
gyűjtőhelyen van lehetőség. 

Június 3-án, pénteken 13 és 17
óra között Pinnyéden, a Pinnyédi Mű-
velődési Ház mögött lesz az esemény.
Június 4-én, szombaton 8 és 16 óra
között Sziget–Újvárosban, a Bercsé-
nyi Miklós Szakközépiskolával szem-
beni aszfaltos sportpályán működik a
szelektív hulladékgyűjtés.

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

Kihelyezett szelektív hulladékgyûjtés

zési tárgyak stb. Veszélyes hulladékot a
kihelyezett gyűjtőponton nem lehet le-
adni, a veszélyes anyagokat az állandó
helyszíneken működő hulladékudvarok-
ban fogadják be. A hulladék lerakására
a győri lakosok, a Győrben szemétszál-
lítási díjat fizetők jogosultak. Jogosultsá-
gukat igazolhatják a hulladékszállítási díj

befizetéséről szóló számlával, akiknek
pedig ilyen nincs – mert a társasház kö-
zösen fizet –, a korábban kiadott Győr
Kártyával vagy lakcímkártyával, illetve
személyi igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladékgyűj-
tés a rendőrség és a közterület-felügye-
let kiemelt biztosítása mellett zajlik.

szerző: pannon-víz

RÁCSOS VÍZNYELŐK: A csapadékvíz
könnyen odasodorja a rácsokhoz a
gyepnyiradékot, utcai szemetet, ez
lassítja a vízelvezetést. A víznyelődu-
gulások túlnyomó részét egy-két perc
alatt el tudjuk hárítani. Legtöbbször
csak szabaddá kell tenni a rácsokat,
hogy működni tudjon az elvezetés. Ar-
ra kérjük az ingatlantulajdonosokat és
a területek kezelőit, lehetőség szerint
hagyják szabadon a víznyelők környé-

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A GYŐR-SZOL Zrt. Pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonú bérlakás
határozott idejű bérleti jogának elnyerésére.

Bérlemény címe: Győr, Ráth Mátyás tér 8. Fsz/4. • Alapterület: 67 m2 • Szobák
száma: 2 • Bérleti díj: 60.000 Ft/hó • Megtekintés időpontja: 2016. május 31.
10–10:30; 14–14:30 • Várható költözés: Szerződéskötést követően

A lakás összkomfortos, felújításra szorul, a munkák elvégzése és az ezzel kapcsolatos
költségeket teljes mértékben a nyertes pályázó köteles viselni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 6. 12 óra

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetŐ meg.

Itt a zivatarszezon! Mire érdemes ilyenkor figyelni?
két, hogy azok a legnagyobb kapaci-
tással működni tudjanak. Ha eldugult
víznyelőt látnak, a 06-80/204-086-os
zöld számon tehetnek bejelentést.

TÉRSZINT ALATTI HELYISÉGEK:
a hatalmas záporok idején az utcai
csatornák színültig tele lesznek,
ilyenkor a pincékben lévő csatorna-
csövek jóval nagyobb terhelést kap-
nak. Érdemes a csövek illesztéseit
és a tisztítónyílások fedeleit gyakran
ellenőrizni, nehogy kárt okozzon a
pincébe visszafolyó csapadékvíz. Az

épületek csatornahálózatát úgy kell
kialakítani, hogy szennyvíz-vissza-
áramlás ne keletkezzen.

ILLEGÁLIS CSAPADÉKVÍZ-BEVE-
ZETÉSEK: Győr külső kerületeiben
előfordul, leginkább Ménfőcsanakon
és Győrszentivánon, hogy záporesők-
nél csapadékvíz kerül a szennyvízelve-
zető rendszerekbe. A mélyebb fekvé-
sű ingatlanokon ez elöntéseket okoz-
hat. A szennyvízelvezető rendszerek
nem ilyen nagy mennyiségű víz elve-
zetésére készültek. 

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Príma Gyôr, Új-Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma 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.

03. 25.—03. 31.
DELIKÁT

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2016. május 27— június 2.

MANGALICA TERMÉKEK
széles választékban kaphatók!

Házi sertészsír 
1kg

299Ft/db

Steffl
0,5 l. Dobozos sör

298 Ft/l

149Ft/db

Rizs „A”
1 kg

249Ft/db

Faros csirkecomb
1kg

399 Ft/kg

199Ft/cs

Csirkemáj, fagyasztott
500 g., 398 Ft/kg.

Dream habspray
növényi, 250 ml.

796 Ft/l

399Ft/db

CBA jégkrém 
1l.

Réteslap
150 g, 8 db,

1526 Ft/kg

229 Ft/cs

199Ft/db
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Tartalma: • Tyúkhúsleves, vagy májgombócleves 2 főre
2 személyes Marcal-tál:  • Gordon csirkemell • Óvári karaj

• Hawaii csirkemell • Rántott szelet • Natúr karaj csirkemáj -
raguval • Rántott gombafejek • Főtt burgonya • Párolt rizs

• 2 adag saláta • 2 adag desszert

Ára: 6000 Ft/2 fő helyett 4600 Ft/2 fő
Jegyvásárlási akció június 1-én és 2-án (szerda, csütörtök). 10 db vásárlása

esetén 1 db-ot, 20 db vásárlása esetén 3 db-ot ajándékba adunk!!

Szombaton és vasárnap

Extra menüajánlattal várjuk
Kedves Vendégeinket!

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

ÁLLÁS 

Angol nyelvtanárokat
keresünk! 

Információ: 
www.hatos.hu/karrier

Német nyelvtanárokat 
keresünk! 

Információ: 
www.hatos.hu/karrier

Partnercégünk számára
betanított munkásokat, il-
letve pék, cukrász, mű-
szerész-gépbeállító mun-
kakörbe keresünk kollé-
gákat, szakirányú vég-
zettséggel. Jelentkezni e-mailben:
info@uni-worker.hu vagy telefonon: 06-
96/283-281.

Nettó 130.000 Ft/hó bére-
zéssel, közepesen nehéz fizikai, beta-
nított munkára keresünk kollégákat. 2+2
munkabeosztás, albérlet-támogatás vagy
térítésmentes szállás megoldható. Érdek-
lődni: 06-70/882-0610.

Győri Ipari Parkba keresünk egy
műszakos munkára,
győri friss nyugdíjast.
Előny: targoncavezetői gyakorlat, B ka-
tegóriás jogosítvány.
Jelentkezés: 7:00–15:00 óra
között, tel.: 06-30/735-0110.

Fodrász munkatársa-
kat keresünk alkalma-
zotti munkaviszonyba.
Munkavégzés helye: Győr-Ár-
kád, Klier-fodrászat.Ha
szeretnél tagja lenni egy fiatalos és
pörgős csapatnak, és emellett szak-
mailag is szeretnél fejlődni, akkor
bátran küldd el önéletrajzodat az in-
fo@klier.hu-ra, illetve hívj a
06-70/364-7752-es telefon-
számon.

A Per-Clean 2002 Kft.
győri munkahelyre
keres: takarítási vezetőket,
Okj-s takarítókat, és takarítógép-
kezelőket, és csak szombati napo-
kon történő takarításra takarító-
kat. Érdeklődni: 06-30/641-
5968, perclean@perclean.t-on -
line.hu e-mail címen lehet.

ÉPÍTŐIPARI  SEGÉD-
MUNKÁSOKAT 
keresünk győri munkavégzésre. 
Bérezés megegyezés szerint. 
Érd.: 06-20/777-5080.

Gyártósori operátorokat
keresünk győri munkavégzésre, há-
rom műszakos munkarendbe. gyor@mino-
segellenor.hu. Tel.: 06-30/697-2156.

VALUTAPÉNZTÁROSI
ÁLLÁS

GYŐRBEN!
ÉRDEKLŐDJ A

06-30/230-9683-ON,
VAGY KÜLDJ 

ÖNÉLETRAJZOT AZ
info@northline.hu-ra

HÁZVEZETŐNŐTkeresek
teljes munkaidős foglalkoztatásra.
Önletrajzot az alábbi jeligére kérem a
kiadó címére: Házvezetőnő 2016.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kőmű-
vesmunkák végzése ked-
vezménnyel, garanciával.
Tel.: 06-30/355-6991.

Sírkőfelújítás, csiszolás,
lefedés, betűvésés. Mindez
garanciával. Nyugdíjasoknak kedvez-
mény. 06-30/906-1025

LOMTALANÍTÁST, LOMEL-
SZÁLLÍTÁSSAL EGYÜTTvál-
lalunk az egész megyében, pincétől a padlá -
sig, akár az egész ház területén, IN-
GYEN.Hívjon bártan! Tibor: 06-30/212-
4830; Tamás: 06-20/205-0387.

Sírkövek tisztítását és felújítását
vállalom. 06-20/852-7531

Udvarok, járdák, kocsibe-
állók, garázsbeállóktérkövezé-
sét ingyenes felméréssel, gépi földmunkát
vállalok. 06-30/695-4930

Villanyszerelést vállalokGyőr-
ben és környékén. Tel.: 06-70/384-6557.

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítással.
Hívjon bizalommal! 06-70/707-5812

Villanyszerelő-mun-
kák, átalakítás, felújítás, szerel-
vények, tanácsok, rövid határidő-
vel. 06-20/402-6657

Fűnyírás, fűkaszálás,sövény-
vágás, fakivágás, bozótirtás Győr és kör-
nyéke! 96/826-322, 06-30/403-6810.

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostető-

szigetelést, falak javítá-
sát, festését garanciá-
val, engedménnyel válla-
lom. Tel.: 06-30/376-2712.

Mindennemű lakatosmun-
ka.Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlá-
tok készítése, felújítása. Tel.: 06-30/313-2351
www.ironart.hu e-mail: ironart@ironart.hu

Hagyatékvétel, szállítás,
lomtalanítás!Lakások, családi há-
zak, garázsok hagyatékának megvásárlá-
sa, lomtalanítása, igény szerint rakodókkal.
Hétvégén is! 06-20/944-6667

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lerakása,
tisztasági festések, homlokzatfestés
és gipszkarton rendszerek kivitelezé-
se. Tel.: 06-70/245-8931.

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

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

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

Lakatosmunkákat vál-
lalunk (kapuk, kerítések, úszóka-
puk stb.). 06-70/223-7957

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, festményt,

herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt,

ezüsttárgyakat, tört és fazon
arany ékszert, régi kar- és faliórákat,

hagyatékot vásárolunk. 
Hívjon bizalommal!

06-70/640-5101

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-
tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt,

könyvet, egyéb régiséget vásárol magán-
gyűjtő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

RIPLI ANTIKVITÁS!
ÜZLETEMBEN MAGAS
ÁRON, KÉSZPÉNZÉRT

 VÁSÁROLOK
RÉGI BÚTORT, FEST-
MÉNYT, SZŐNYEGET,

EZÜST TÁRGYAT,
PORCELÁNT, MINDEN -

FÉLE ANTIK TÁRGYAKAT.
DÍJTALAN KISZÁLLÁS!
DR. KOVÁCS PÁL U. 3.
TEL: +36-20/442-0433.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, SÉRÜLÉSEK, 

ZSIBBADÁSOK, GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS GYÓGYKEZELÉSE

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

INGATLAN

Kétszobás bútorozott la-
kásGyőr, Hunyadi utcában kiadó: 75.000
Ft+rezsi+kaució. 06-30/221-2976

Marcalváros II-n 55 nm-es
lakás hosszú távra kiadó.
Irányár: 75 E Ft+rezsi, +1 hónap kaució. 06-
20/424-2346; 06-20/427-8053.

Győr környéki kertváros-
ban, felújított, alápincézett, téliesített, be-
rendezett téglaház örökzöldes díszkerttel el-
adó. Tel.: 06-30/282-5101.

LAKÁSCSERE

Szigeti 1 szobás, 41 nm-es, összkom-
fortos, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 1+ fél vagy 2 szobás, határozat-
lan-határozott idejű bérleti szerződéses la-
kásra. (Hirdetésszám: 547.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Győr-Marcalvárosi,2 szoba, hal-
los, 55 nm-es, összkomfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne gyárvárosi,
szabadhegyi, vagy Marcalváros II, 68 nm-es
3, vagy 1+2 fél szobás lakásra. (Hirdetésszám:
110.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi,1+fél szobás, 61 nm-
es, komfortos, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne kettő, vagy 1+2 fél szobás bér-
leményre. (Hirdetésszám: 112.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Révfalui, l szoba, 36 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses, nyugdíjasházban lévő lakást
cserélne adyvárosi, marcalvárosi vagy

gyárvárosi 45–55 nm-es, 2 szobás, távfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra. Lift nélküli épületben maximum 2.
emeletig. (Hirdetésszám: 114.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 36 nm-es, 1,5 szobás,
összkomfortos, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne nádor-
városi vagy adyvárosi 2, 1+2 fél szobás vagy
3 szobás távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (Hirdetésszám: 115.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros II-n, 55 nm-es,
2 szobás, összkomfortos, távfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne adyvárosi, összkomfortos, na-
gyobb, 3 szobás, távfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses bérlakásra,

vagy tulajdonra, Sziget, Újváros és Bán
A. u. kivételével. (Hirdetésszám: 117.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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PANNONHALMI

Jazzterasz
Pannonhalmi Apátsági Pincészet

Esőhelyszín: Pannonhalmi Főapátság
biomassza-fűtőműve

2016. június 03. péntek 19.30 óra

Magyar Atom
Tátrai Tibor – gitár

Zsoldos Tamás – basszusgitár
Solti János – dobok

Tóth János Rudolf – ének, gitár

Transzfer: A győri Városháza mellől 18.30 órakor kényelmes autóbusz indul a Pincé-
szethez, majd a rendezvény után kb. 22 órakor visszafelé. Buszjegy: 1.500,- Ft/fő/retúr.

Előzetes helyfoglalás szükséges (+36/96/570-191; info@osb.hu)!

Belépőjegy ára:
3.000,- Ft/fő (amely tartalmaz egy

köszöntőitalt és egy kóstolópoharat is)
Belépés KIZÁRÓLAG ELŐZETES

JEGYVÁSÁRLÁSSAL!

Jegyek kaphatók:

TRICOLLIS FOGLALÁSI KÖZPONT:
9090 Pannonhalma, Vár 1.

+36/96/570-191, www.bences.hu

BORTÁRSASÁG GYŐR:
9022 Győr, Jedlik Ányos u. 15.

+36/96/-336-871, www.bortarsasag.hu

Az ETO Park adott otthont annak az
ovifoci tornának, amelyen csaknem
400 győri gyerkőc rúgta a labdát reg-
geltől késő délutánig az egykori nagy
sikerek helyszínén, a stadion center
pályáján. 

A Győri Ovifoci Klub 30 óvodája 34
csoporttal képviseltette magát. A vá-
ros óvodáiban az ovifoci klub 1999-es
alakulása óta, tizenhét éve, heti rend-
szerességgel vannak foglalkozások, a
csoportok  a nevelési év végén egy vá-
rosi fesztiválon mutatják be az egész
évben tanultakat. A győri gyermek-
klub elnöksége, a fesztiválon nyújtott
teljesítménye alapján a vándortrófeát,
az Ovifoci Kupát ezúttal a Brunszvik-
óvoda csapatának ítélte oda. Az „év
ovifoci csoportja” vándorserleg tulaj-
donosa pedig egy esztendőre az
Evangélikus Óvoda együttese lett. 

A fesztivál fővédnöke Borkai Zsolt,
Győr polgármestere, a MOB elnöke volt. 

„Az eltelt időszakban csaknem tíz -
ezer óvodás kis focistával szerettették
meg a mozgást, a testedzést csoport-
vezetőink. Köszönet nekik és a győri
óvodák vezetőinek, akik hajdanán be-
fogadták ezt a játékot, és örvendetes,
hogy azóta együtt dolgozhatunk ve-
lük” – mondta Pálfalvi Gábor, a Győri
Ovifoci Klub társadalmi elnöke.

Az ICO – International Combat Orga-
nization amatőr küzdősport szervezet
Rómában rendezte Európa-bajnoksá-
gát. A megmérettetés gyakorlatilag a
győri harcosokról szólt, hiszen az Uni-
central Bulls sportolói kitűnő eredmé-
nyekkel zárták a versenyeket, többen
Eb-győztesként érkeztek haza. Arany-
érmes lett a muay thai mezőnyben
Schwéger Tímea, Grónai Sándor, Ko-
vács Olivér és a felnőttek, valamint a
veteránok kategóriájában Leisztner

Gyôri bunyósok uralták 
az európai mezônyt

Csaba. Kovács Olivér K-1 light-ban,
és Katona Éva muay thai light-ban
ugyancsak első lett. 

A WFC International Champion -
ship viadalnak Baja adott otthont. A
kick-box és thai box viadalon az Uni-
central Bulls csapatából muay thai-
ban Schwéger Tímea és Grónai Sán-
dor, K1-ben Kuti Lilla, low kick-light-
ban Kovács Olivér szerzett bajnoki cí-
met. A csapatot Csányi János edző
készítette fel a két versenyre.

Ovifoci Fesztivál a stadionban
„Régi vendége vagyok a fesztiválok-

nak, és mindig boldogan jövök a gyer-
mekek közé, mert hiszem, hogy közülük
kerülnek ki a jövő bajnokai. Igazi sikertör-
ténet a Győri Ovifoci Klub által hosszú
ideje életben tartott program, melynek
köszönhetően, évről évre sok száz győri
óvodás ismerkedhet meg a sport, a foci
alapjaival. Csak gratulálni tudok a szer-
vezőknek” – mondta Palotai Károly, To-
kió olimpiai bajnok labdarúgója.

Hajszán Gyula, az ETO egykori vá-
logatott csatára is hasonló vélemé-

nyen volt. „Ez a fantasztikus gyermek-
gála egyedülálló az országban, erre
büszkék lehetünk. Többek között ez is
hitet ad számomra, hogy van jövője a
győri labdarúgásnak. Köszönet az
óvodás futball helyi felkarolóinak, egy-
ben életben tartóinak.”

Az Unicentrál Bulls
csapata

Élvezték
a meccseket
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A tavalyi bajnoki döntő elvesztéséért ala-
posan visszavágott a Ferencvárosnak az
Audi ETO női kézilabdacsapata. A finá-
léban ebben az évben nem két nyert
meccsig tartott a döntő, hanem oda-
 visszavágós alapon hirdettek győztest. 

A Győr ebben a szezonban nyolc-
szor találkozott a Fradival, bajnoki, ku-
pa- és BL-mérkőzésen, ezek közül he-
tet megnyertek Görbiczék. Az utolsó
siker a bajnoki elsőséget is jelentette
az ETO-nak. A finálé első találkozóján
az Audi Arénában 26–22-re győzött
Ambros Martín együttese, amely a
visszavágón semmit sem bízott a vé-
letlenre, és a Népligetben is könnye-
dén diadalmaskodott, ezúttal 27–21-
re. A félidőben még döntetlenre álló
találkozó második játékrészében a ha-
zaiak nem jelentettek komoly akadályt
az ETO-nak, amely története tizenket-
tedik aranyérmét ünnepelhette.

„Ősszel még egy új csapat voltunk,
sok idő kellett ahhoz, hogy összeérjünk,
de a mai teljesítményből is látszik, hogy
ez sikerült. A szezon folyamán végig jól
teljesített azonban a csapat, és a végére

Tizenkettedszer is bajnok
az Audi ETO!

is meg tudtuk tartani ezt a jó formát, ami
szükséges volt a bajnoki cím megszerzé-
séhez. Egymás után hatszor legyőzni a
Fradit, szintén nem kis feladat, hiszen ők
mindig nagyon kemény ellenfelet jelen-
tenek, de fantasztikus munkát végzett a
csapat. A kulcs az ambíció és a jó hozzá-
állás volt" – értékelte a szezont a bajnok
Audi ETO mestere, Ambros Martín.

„Így megnyerni egy bajnoki döntőt,
nagyon jó érzés, végig kézben tartot-
tuk a mérkőzést. A döntő két találko-
zóján a védekezés volt a kulcsfontos-
ságú, de az egész szezonban ez volt a
csapat erőssége, a mai meccsen
azonban az indítások és a gyors ellen-
támadások is nagyon jól működtek.
Hihetetlenül örülök az első magyar
bajnoki címemnek" – mondta boldo-
gan az ünneplés közben Nycke Groot,
az ETO holland légiósa.

„Nagyon sok problémánk volt, nehéz
volt nekem és a csapatnak is a szezon,
ezért is sokkal jobban csillog ez az arany.
Az otthoni meccset követő négygólos
előny arra volt jó, hogy ne bízzuk el magun-
kat. Szerettem volna többet játszani irányí-

Alig ért véget a bajnoki idény a férfi ké-
zilabda NB I/B-ben, máris a játékos-
keret megerősítésén dolgoznak az
Agrofeed-ETO-SZESE klubvezetői. 

„Az elmúlt két évben folyamatosan
kerestük az országban azokat a fiatal
tehetségeket, akik beleillenek a klub,
„Tanulj és sportolj!” koncepciójába.
Szerencsések vagyunk, hogy sok re-
mek kézilabdázó választja a Széche-
nyi-egyetemet, így itt folytathatják
sportpályafutásukat is. Hári Kristóf és
Győri-Dani Dávid is a Csurgó U23-as
együtteséből szerződik hozzánk.
Mindketten az egyetemen tanulnak,
és bízunk benne, hogy a csapat hasz-

Új játékosokkal erôsít az ETO-SZESE
nára lesznek” – mondta az érkezőkről
Auer Károly, a klub elnöke.

A csapat a tabella 4. helyén zárt, fő-
leg a szinte hibátlan tavaszi teljesítmé-
nyének köszönhetően, így érthető,
hogy a gárda alapját szeretnék együtt
tartani jövőre is. A kapus Vogt Bence
távozik a klubtól, a visszavonuló Ká-
nyai Róbertet pedig védekezésben
lesz nagyon nehéz pótolni. Ez lehet a
feladata elsősorban Hári Kristófnak. 

„Győrben nagyon erős csapat van,
amely biztosan tovább fejlődik a kö-
vetkező idényre. Megpróbálok felnő-
ni ahhoz a feladathoz, hogy Kányai
nyomdokaiba lépjek. Beállóban és

hármas védőben játszottam a legtöb-
bet. Szeretnék stabil tagja lenni az
együttesnek, és a védekezés mellett
támadásban is bizonyítanék. Játszot-
tam a fiúk ellen a bajnokságban a
csurgói csapattal, és saját bőrömön
tapasztaltam, hogy kemény feladat
az ETO ellenfelének lenni. A szurko-
lók fantasztikus hangulatot teremte-
nek a meccseken, ehhez mi megpró-
báljuk a maximális teljesítményt hoz-
zátenni” – mondta új csapatáról és
terveiről Hári Kristóf. Győri-Dani Dá-
vid ugyancsak a csurgói együttesből
igazol Győrbe, és ő is a Széchenyi
Egyetem hallgatója.

„A tanulás és a sport egyaránt fontos
az életemben, és megtaláltam a tökéle-
tes helyet, hogy mindkettő rendben le-
gyen. Örültem, amikor az ETO megke-
resett. Belső posztokon tudok a legin-
kább hasznára lenni a csapatnak. Győr-
ben van egy stabil mag, amelybe be kell
illeszkednünk, biztos vagyok benne,
hogy ezzel nem lesz gond. Szeretnék
hasznos tagja lenni az ETO-nak” –
mondta Győri-Dani Dávid. 

Az ETO-SZESE kapust is szerződ-
tetett. A 27 éves Sarmon Szabolcs két
éve abbahagyta a játékot, de most
visszatér, és elkezdi a felkészülést a
következő idényre a csapattal.

tóban. Nem adom fel, igyekezni fogok be-
bizonyítani, hogy azon a poszton még job-
ban tudok játszani" – értékelte az idényt az
ETO csapatkapitánya, Görbicz Anita.

A döntő után a csapatot több száz
szurkoló ünnepelte a meccs helyszí-
nén, majd Győrben az Audi Arénánál.
Egy nappal később pedig a hivatalos
szezonzárón köszöntötték a csapatot.
Borkai Zsolt polgármester gratulált a
lányoknak és a klubvezetésnek a si-
keres szezonhoz, az olimpiára utazó
válogatott kézilabdázóknak pedig
sok sikert kívánt. Az Audi ETO bú-

csúztatta a klubtól távozókat.
Ida Alstad, Linn Jörum Sul-
land, és a gyerekkora óta az
ETO-ban játszó Kovacsics Ani-

kó is máshol folytatja. „Misi” a Fe-
rencváros játékosa lesz.

„Rengeteg klasszissal játszhattam
együtt. Mindig hálás leszek azért,
hogy Görbicz Anitával, a példaképpel
egy csapatban szerepelhettem. Leg-
szebb emlékem a második BL-győzel-
münk, és az a Final4. Sok-sok barát-
ság marad meg ebből az időszakból,
és a szurkolókra is mindig olyan sze-
retettel fogok visszagondolni, mint
amennyire ők szerettek engem" –
mondta Kovacsics Anikó, a bajnoki cí-
met szerzett Audi ETO évadzáró ren-
dezvényén.
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vidrauszoiskola.hu Úszás: erô, egészség, edzettség

Mindennapos foglalkozások hétfôtôl péntekig délelôtt és délután
óvodások, gyermekek, diákok és felnôttek számára.

Helyszín: 
a Győri Sátoros Fedett Uszodában,
a Magyar Vilmos Uszodában (volt

GYÁÉV Uszoda)
és a Móra-iskola uszodájában.

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc

96/322-657, 30/272-2064
Kovács Aliz 70/947-9409

Jelentkezés:
hétfőn, szerdán és pénteken

16–18 óra között 
a Győri Sátoros Fedett Uszodában, il-

letve szabad hely esetén 
kezdéseknél

június 13-tól

délelőtt, délután

július 29-ig

Kezdések:

jún. 13. • jún. 20.

júl. 4. • júl. 11.

Öt éremmel, közte két arannyal térhettek haza a lon-
doni Európa-bajnokságról a Győri Úszó SE verseny-
zői. Azután, hogy Jakabos Zsuzsanna, Balog Gábor
és Takács Krisztián bizonyította remek formáját az
Aqua Sportcentrumban rendezett OB-n, a konti-
nensviadalon is helytállt, pedig nem indult minden
ilyen könnyen.

„A csapat valamennyi tagja betegséggel küzdött
az Országos Bajnokság után, mégis bíztunk abban,
hogy Londonban rendben lesz minden” – mondta
Petrov Iván, a győriek vezetőedzője, majd sorra ve-
szi versenyzői eredményeit.

„Jakabos Zsuzsanna rossz előjelekkel készült a
megmérettetésre, még a visszalépés gondolata is
felmerült, mivel két teljes hetet ki kellett hagynia a fel-
készülésből az utolsó hónapban. Végül az indulás
mellett döntöttünk. Zsu 400 vegyesen előzetesen a
hatodik nevezési idővel rendelkezett, a mezőnyben a
tavalyi világbajnoki döntő nyolc résztvevőjéből csak
hárman hiányoztak. A komoly riválisok között, váll-
műtétje óta első egyéni érmét szerezte világverse-
nyen olimpiai számban, az olimpia évében. Ezt köve-
tően valamennyi napon rajtkőre állt, és az összes vál-
tóban segítette a magyar csapatot. Fantasztikus si-
kert aratott a női 4x200-as gyorsváltóval, amely
aranyéremmel tért haza. Zsu összesen három érmet
szerzett, egy aranyat és két bronzot, emellett a küz-
delmes hét utolsó napján még behúzott egy negye-
dik helyet 200 pillangón. Több pihenéssel ez egy fé-
nyes érem is lehetett volna, de ne legyünk telhetetle-
nek, az Eb elsősorban a felkészülésről szólt.”

Öt gyôri érem az úszó Eb-rôl
Balog Gábor az Eb teljes ideje alatt betegeske-

dett, emiatt is kellett visszalépnie az 50 méteres hát -
úszásból. 

„Ahol elindult, ott döntőbe került, megvédte
olimpiai kvótáját 200 háton és negyedik helyet szer-
zett a döntőben, 100 háton életében először döntő-

be jutott és az éremtől alig két tizedre, ötödik helyen
végzett. Kiemelkedő eredményeket, bronzérmet ért
el mindkét vegyes váltóval, jelenleg egyértelműen
ő hazánk domináns férfi hátúszója” – mondta olim-
pikon versenyzőjéről Petrov Iván.

„Takács Krisztián döntős céljait szerette volna meg-
valósítani az Eb-n, és ez sikerült. Életében először dön-
tőbe jutott 50 méteres gyorsúszásban Európa-baj-
nokságon, ahol a hatodik helyet szerezte meg. Emel-

lett a férfi 4x100 méteres gyorsúszó váltóval szintén
döntőbe jutva, az ötödik helyen végzett, ez a váltó jelen
állás szerint a riói olimpiára is kvalifikálta magát. Min-
dent összevetve, győri szempontból nagyszerű Eb-t
zártunk, versenyzőink 12 döntőt harcoltak ki, a dön-
tőkben 5 esetben érmet tudtak szerezni. Talán mon-
dani sem kell, vidéki csapat emberemlékezet óta nem
szerepelt ilyen eredményesen világversenyen” – zárta
az értékelést a Győri Úszó SE vezetőedzője.

Balog Gábor, Financsek Gábor,
Verrasztó Evelyn és Jakabos Zsuzsanna
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Douchev-Janics Natasa nyerte az olimpiai váloga-
tót női kajak egyes 200 méteren, miután a szegedi
„szétlövésben” ismét gyorsabbnak bizonyult ellen-
felénél, Lucz Dóránál.

A szám első fordulójában is – ugyancsak a Maty-
é ren – a Graboplast Győri VSE 33 éves, háromszoros
ötkarikás bajnoka volt a jobb, majd Lucz a múlt heti,
duisburgi világkupa döntőjében egyenlített. Ezúttal
Douchev-Janics 27 századmásodperccel verte meg
22 esztendős, korosztályos világbajnok kihívóját, s így
pályafutása ötödik olimpiájára készülhet.

Janics Natasa elmondta, hogy volt mögötte egy
csapat, edző-férjétől, Andrian Douchevtől és győri
klubjától sok segítséget és támogatást kapott, de
az elmúlt napokban csak magával és az előtte álló
feladattal akart foglalkozni.

Ötödik olimpiáján
indulhat a gyôri kajakos

Jön a XV. Büchl Félmaraton
Június 5-én rendezik a győri Püspökerdőben a XV. Büchl
Félmaratont. A versenyközpont a Győri Egyetemi Viga-
dónál lesz. A próbára 4 km-en és fél maratoni távon lehet
jelentkezni. Utóbbi távot váltóban is teljesíthetik három-
fős csapatok, míg 4 és 7 km-en a nordic walkingosok is
rajthoz állhatnak. Az előnevezetteknek a verseny előtt je-
lentkezniük kell a nevezési pultnál, a rajtszám átvételéhez.
A versenyen helyszíni nevezést május 5-én 7:30–8:30
között fogadnak el. Van lehetőség személyesen is előne-
vezni, a Szabadidősport Szövetség győri irodájában.

Városunkba érkezett az 5próba Rióba
Az Aranyparton, valamint az Aqua
Sportközpontban rendezték az
5próba Rióba sorozat győri állo-
másának megmérettetéseit. Az
indulók öt klasszikus olimpiai
számban, evezésben, futásban,
gyaloglásban, kerékpározásban
és úszásban küzdhettek a szint-
időkkel. Akik a megadott időn be-
lül célba értek, pontokat gyűjthet-
tek, a próbák nehézségétől függő-
en húszat, illetve ötvenet. Sors-
jegy 100 pontonként járt. A ren-
dezvénysorozat végén a legsze-
rencsésebbek eljuthatnak a riói
ötkarikás játékokra. Erre sok győri
indulónak is komoly esélye van,
hiszen a résztvevők többsége ösz-
szegyűjtötte a szükséges pont-
számot.

Borkai Zsolt Győr polgármes-
tere, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság elnöke, Szöul olimpiai baj-
noka is részt vett a különböző
versenyszámokban csakúgy,
mint az egykori győri olimpiko-
nok közül Hoffmann Beáta és
Földingné Nagy Judit. Az 5,4 és
a 21 km-es futást a háromszo-
ros olimpiai bajnok vízilabdázó,
Kiss Gergely indította útjára. 
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Június első hétvégéjétől a Duna Center he-
lyett az ETO Park Plaza parkolójába költö-
zik a használt piac, így ezen a területen
szombaton és vasárnap is várják az árusok
a vásárlókat.

„Június 4-től költözik át az eddig a Duna Centernél
működő piac az ETO Parkhoz, ahol a népszerű és
nagyszabású vasárnapi piac is működik. Vagyis jö-
vő héttől kezdve a hétvége mindkét napján szere-
tettel várjuk az érdeklődőket” – fogalmazott lapunk-
nak Zsolnai Antal, a piacot üzemeltető Boiade Kft.
ügyvezető igazgatója. 

Hozzátette, mivel az új helyszínen nagyobb hely
áll rendelkezésre, ezért a korábban a Duna Center-
nél árusítók mellett új standok is megjelennek majd,
de méretében továbbra is a vasárnapi lesz a na-
gyobb szabású vásár. Míg a szombati kifejezetten a
használt termékek piaca, addig vasárnap továbbra
is megtalálhatók a friss zöldségek-gyümölcsök, a
ruhaneműk, műszaki cikkek, faáruk, és az egyéb új
termékek a használt portékák mellett.

Az ügyvezető arra is felhívja a figyelmet, hogy a
vasárnapi piac idején az Audi Aréna Győr multifunk-
cionális csarnokhoz tartozó murvás parkoló ingye-
nesen használható a gépjárművel érkezők számára.
Ez azért is jó lehetőség, mert a murvás parkoló

Az ETO Park parkolójába költözik
a szombati használt piac

mindössze pár perc sétára található a piac területé-
től, így elkerülhetők az ETO Park parkolójánál a
hosszas helykeresések, sorállások. 

Június első hétvégéjétől tehát szombaton és va-
sárnap is piac az ETO Park melletti parkolóban,
ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak. (X)

kép és  szöveg: xantus-állatkert

A gyermekeké lesz a főszerep má-
jus 29-én a győri állatkertben. Er-
re az alkalomra egész napos tar-
talmas családi programmal ké-
szülnek, kicsiknek és nagyoknak.

A gyerkőcök egész nap állatkerti ka-
landtúrán vehetnek részt, az ügyessé-
gi játékok, mint a Kenguru Futam –
MinigolfoZoo pálya – Hajóverseny –
Papírrepülő-bajnokság – Nyuszietető
– TapiZOO – melyek teljesítése után
természetesen az apró ajándékok
sem maradnak el. Ráadásul a látoga-
tók az állatkert több lakójának az ete-
tését is megfigyelhetik. 

10 és 18 óra között az Ausztrál Ját-
szóháznál a művészet iránt érdeklő-
dők kipróbálhatják az ausztrál őslako-
sok művészetét. 10–12 óráig a Győr-
Moson-Sopron Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság jóvoltából egy
tűzoltóautóval is megismerkedhetnek
a gyermekek, illetve motoros rendőr-
rel is találkozhatnak a Győr-Moson-
Sopron Megyei Rendőr-főkapitány-
ság jóvoltából. Sőt, játékos teszt for-

Gyereknap az állatkertbern
májában a tudásukat is kipróbálhat-
ják. Pontban délben a Győri Motoro-
sok felvonulása tekinthető meg. 

14 órakor pedig jön a varázslatos
Óriásbuborék-bemutató! Magyaror-
szágon az elsők között, közel tíz éve

kápráztat el kicsiket és nagyokat kü-
lönleges buborékcsodáival az ÓRIÁS-
BUBORÉK csapata. Különféle bubo-
rékkészítő pálcáik segítségével pedig
igazi színes mesevilág tárul a résztve-
vők elé. A foglalkozás interaktív, így
mindenki könnyedén elsajátíthatja az
óriásbuborék-készítés rejtelmeit.

Délután egy solymászbemutató
keretében különleges ragadozó ma-
darakkal ismerkedhetnek meg köze-
lebbről az érdeklődők, majd 16 órától
„FENEVADAK” bábtársulat óriás bá-
bos előadás a kőszínpadon!   

SHOWTIME, ZOOTIME!!! Ezen a
napon nyitja meg kapuit az állatkert új
arénája, melyben a nap folyamán két-
szer: 11.00–11.30 hazai fajok, majd
15.00–15.30 egzotikus állatok bemu-
tatója tekinthető meg. 

Már láthatók az állatkert legújabb kis
lakói: a majomapróságok – a makik, az
apellák, a kis mókusmajmok és a hu-
szármajmocskák. A négy kiskenguru, a
szitatungák és az emucsibék. Ezen a na-
pon a gyerekeket jégkrémmel, az apuká-
kat hideg sörrel ajándékozzuk meg.

Részletes információk: 
www.zoogyor.com


