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Fogadóóra Bárány István Révfalu, Kisbácsa, Bácsa és Sárás ön-
kormányzati képviselője június 6-án, hétfőn az Audi Hungaria Is-
kolában (Körtöltés utca felől megközelíthetően), 7-én, kedden a
kisbácsai tagiskolában (Sövény u. 15.), 8-án, szerdán a Bácsai
Gyöngyvirág Nyugdíjasklub helyiségében (István király u. 11.) 18
órától tart fogadóórát, amelyekre minden érdeklődőt vár.

A világon elsőként a győri Audi Hungaria Motor Kft. gyá-
rában valósul meg ember és robot összehangolt
együttműködése a gyártósoron. A „smart factory –
okos gyár” jegyében két új kollégát állított be a vállalat
a járműgyártás területére: Ádám és Éva, a két KUKA ii-
wa R820 robot sikeresen teljesítette próbaidejét a jár-
műszereldében. Mostantól a robotok a gyártósor mun-
katársait támogatják a Győrben készülő autók fugáinak
és illeszkedéseinek mérésében. Ádám és Éva felelősek
a nehezen elérhető pontok méréséért, ezzel tehermen-
tesítve az embereket feladataik elvégzésében.

Egy-egy A3 Limousine-t kapott a Győri Filharmonikus Zenekar
két zenésze, Stampf Sándor cselló-szólamvezető és Karvaly Szi-
lárd oboa-szólamvezető, az Audi Hungaria Motor Kft.-től hétfőn.
A vállalat a közelmúltban jelentette be, a kiemelt szponzoráció
után főszponzorként támogatja tovább az együttest.

„A belvárosi rehabilitáció keretében megújultak te-
reink, sétálóutcáink, a turisták által gyakran látoga-
tott közterületeink, de fontos, hogy a kevésbé frek-
ventált, elsősorban a győriek közlekedését szolgáló
felületek is megfelelő minőségűek legyenek” – fo-
galmazott Fekete Dávid alpolgármester annak kap-
csán, hogy a  korábbi közműfelújítások miatt idősze-
rűvé vált a rekonstrukció a Czuczor Gergely utca
zsákutca szakaszán. A terület önkormányzati képvi-
selőjeként hozzátette, az utcának a Szent István úti,
zsákutca szakaszán, főleg az Okmányiroda felőli ol-
dalon nagy a gyalogosforgalom.

Máthé-Tóth Péter, a győri Útkezelő Szervezet szóvi-
vője kifejtette, a járdát övező szegély és a burkolatalap
megfelelő állapotú volt, így elegendő volt az aszfalt cse-
réjét elvégezni. „A felújítás ideje alatt kisebb ideig kor-
látozni kellett a járda melletti parkoló használatát az au-
tók biztonsága érdekében. Külön köszönjük az Ok-
mányiroda dolgozóinak és ügyfeleinek türelmét is.” 

Bérletmegújítás A Győri Filharmonikus Zenekar ezúton tájékoztatja bérleteseit, hogy
a zenekar 2016/2017-es szezonjára a bérletek megújítására június 10-ig van lehetőség
a Richter Terem jegypénztárában. Ezen időpont után, a meg nem újított helyek felszaba-
dulnak, és minden érdeklődő számára elérhetők lesznek. Kérjük bérleteseinket, hogy bér-
letmegújítási szándékukat személyesen a Richter Teremben vagy a jegy@gyfz.hu email cí-
men jelezzék, vagy hívják a zenekar ingyenesen hívható 80/20-50-15-ös telefonszámát.

Ádám és Éva is erôsíti
az Audi csapatát

Megújult a járda

Audi a zenészeknek

Vénusz visszatért
A Radó-szigeti Vénusz-szob-
rot, a felújítását követően, csü-
törtökön állították a helyére. Az
1985-ben készített műalkotást
többször megrongálták, meg-
csonkították, medencéje repe-
dezett, mállott, nem működött
a csobogója. 

A nyolcmillió forintba kerülő
felújítás során megtisztították
a szobrot, restaurálták a talap-
zatot, megtörtént a vízgépé-
szeti kiépítése, a vízforgatást

napelemmel működő szivattyú
biztosítja. A szobor környezeté-
ben a burkolatot is kijavították.  

Radnóti Ákos városüzemel-
tetésért felelős alpolgármester
elmondta, a köztéri szobrok és
szökőkutak felújítását a jövő-
ben is folytatni szeretnék.

Fekete Dávid alpolgármester,
a terület önkormányzati képvise-
lője kiemelte, a megújított közté-
ri alkotásokat, szökőkutakat tér-
figyelő kamerák vigyázzák.

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatása szerint
az Aradi vértanúk útja–Virágpiac cso-
mópontban távhővezeték-csere miatt
június 6–15. között teljes útzár lesz ér-
vényben. Emiatt a csomópontot érin-
tő buszjáratok közlekedése az alábbi-
ak szerint módosul:

• Az 1, 1A, 2B, 11, 14, 14B, 19 jel-
zésű járatok Újváros és Sziget irányá-
ba a Szent István út – Munkácsy Mi-
hály utca – Zechmeister utca útvona-
lon közlekednek, nem érintik az „Aradi
vértanúk útja, szökőkút” megállóhe-
lyet, de megállnak a Szent István úton
létesített „Honvéd liget” elnevezésű
ideiglenes megállóhelyen.

• A 8, 8B, 11A és 29-es jelzésű já-
ratok Sziget irányába a Révai Miklós
utca – Jókai utca – Szent István út –
Munkácsy Mihály utca – Zechmeis-
ter utca útvonalon közlekednek,
nem érintik az „Aradi vértanúk útja,
szökőkút” megállóhelyet, de ideigle-
nesen megállnak a Szent István
úton az „Eötvös park” elnevezésű
megállóhelyen.

• A 9A, 17, 17B, 19A és CITY jelzé-
sű járatok a Szent István út – Mun-
kácsy Mihály utca – Munkácsy Mihály
utca körforgalom – Munkácsy Mihály
utca – Szent István út terelőútvonalon
közlekednek, nem érintik az „Aradi
vértanúk útja, szökőkút”, a „Virágpiac”
és a „Zechmeister utca, Rába-part”
elnevezésű megállóhelyeket, de meg-
állnak a Szent István úton létesített
„Honvéd liget” elnevezésű ideiglenes
megállóhelyen és a „Munkácsy utca”
megállóhelyen.

Buszjáratok
változása

Nyereményjáték A Győr+ Pavi-
lon játékának nyertese Szilágyi
Róbert. Nyereménye családi be-
lépő a Cinema City-be, melyet
helyben, a Baross úti Pavilonban
vehet át. 
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Neki Pityóka, nekem krumpli.
Neki fuszujka, nekem bab.
Mindig jót derülök azokon a
szavakon, amelyeket székely
barátaimtól hallok, és ame-
lyek jelentését először csak a
szövegkörnyezetből próbálom
kihámozni. A barátság régi, de
a mai napig tudnak újat mon-
dani.  És ahogy mondják!
Olyan szépen, olyan ízesen,
hogy legyünk akár csak egy
ablaktalan, dohos pincehelyi-
ségben, amikor mesélnek,
megelevenednek a végelátha-
tatlan erdők, az égig törő, cso-
dálatos fenyők, a büszke szé-
kely kapuk, a minden széllel
dacoló székely lobogók. A
számban érzem a jó káposzta
és a friss kenyér ízét, az édes
kalács illatát. Érzem, hogy ott-
hon vagyok, jó emberek kö-
zött, ahol van miről beszélget-
ni, csak úgy ráérősen, őszin-
tén. Csak az fáj kicsit, hogy so-
kan még ma is megfosztják
magukat ettől a felemelő ér-
zéstől, amelynek mindössze
egy szó a neve: Összetartozás. 
Sokáig éltünk külön, egymás-
tól elzárva, de ma már megada-
tik, hogy megismerjük a mási-
kat, hogy bekötözzük a máig
vérző sebeket, és újra összeforr-
jon mindaz, ami egyszer szét-
esett. Mindez csak rajtunk mú-
lik! Más nem tesz minket egy
nemzetté, csak mi magunk.
Azok a barátságok tesznek az-
zá, amely debreceni és bereg-
szászi, szegedi és szabadkai, pé-
csi és dunaszerdahelyi, vagy
éppen győri és brassói között
szövődik. Induljunk bármely
irányba, testvérekkel találko-
zunk, ám higgyük el, nem csak
az utazások, közös programok
tesznek minket közösséggé,
sokszor az is elég, ha egymásra
gondolunk. Szeretettel és Tisz-
telettel. S akkor a vidám beszél-
getések folyhatnak tovább:
Ami neki laska, az nekem tész-
ta. Ami neki murok, az nekem
répa, de ami neki barátság, az
nekem is barátság. 
Ha minden szót nem is, a lé-
nyeget megértjük!

Papp Zsolt

Összetartozunk

nem csak a környezet, de a fizetés is
kecsegtető: bruttó 9560 forint napon-
ta a 8 órára vonatkozó bér, igaz, olyan
feltétellel, hogy lehetséges, hogy napi
maximum 4 óra önkéntes munkát is
el kell vállalni. A diákmunka esetében
is az alap a minimálbér, vagyis órán-
ként bruttó 639 forint. Az összeg nö-
vekedhet például az éjszakás pótlék-
kal, és a fizikai, illetve a szaktudást
igénylő munkák esetében számíthat-
nak még magasabb díjazásra a fiata-
lok. A szabály szerint tanszünetben
15 éven felüliek dolgozhatnak, a 16.
évüket betöltők pedig akár iskola mel-
lett is vállalhatnak munkát, viszont
amíg kiskorúak, éjjel nem. Tavaly óta

már passzív státuszban lévő hallga-
tók is vállalhatnak munkát 25 éves ko-
rig, és idei változás, hogy már a szak-
mai gyakorlatot is lehet iskolaszövet-
kezeten keresztül tölteni úgy, hogy a
szövetkezet szerződést köt a céggel,
az iskolával és a diákkal is. Ez a köte-
lező gyakorlatra vonatkozik, azonban
egyre több cég és fiatal ismeri fel,
hogy a diákmunka nem csupán pénz-
kereseti lehetőség. Barti Diána gyak-
ran tapasztalja, hogy egy diák bedol-

gozza magát az adott munkahelyre, il-
letve már az állásokra való pályázatok-
nál is figyelembe veszik a vállalatok az
efféle múltat, gyakran utána is kérdez-
nek az iskolaszövetkezetnél, megbíz-
hatónak találták-e az adott jelentke-
zőt. A megbízhatóságon túl a rugal-
masság, ami előnyt jelenthet a diák-
munkákra való 15-20-szoros túlje-
lentkezés esetén, a kirendeltségveze-
tő-helyettes azt tanácsolja a munka-
keresőknek, hogy ne állítsanak fel
merev korlátokat, vállaljanak el több-
féle feladatot különböző beosztások-
ban. S ahogy már mi is írtunk róla, a
diákmunkát statisztika is igazolja, az
a hallgató, aki az egyetemi évei alatt

munkát vállalt, két-
szer olyan hatékony-
sággal tud elhelyez-
kedni a munkaerőpia-
con, mint aki abszo-
lút nem dolgozott.

Aki esetleg rög-
tön nem talált nyári
munkát, az se csüg-
gedjen, augusztus-
ban rendszerint

megfordul a helyzet, s már a szövet-
kezeteknek kell vadászniuk a diákok-
ra, akik többsége nyaralásra gyűjt,
persze sokan vannak, akik a tanul-
mányaik finanszírozására, illetve csa-
ládjuk támogatása miatt dolgoznak.
A motiváció széles, ami biztos, hogy
ha nem is szövetkezeten keresztül,
de mindenképp legális módon, vagyis
munkaszerződéssel érdemes csak
dolgozni, így garantálható, hogy fize-
tés is jár érte.

Diákmunka: elkezdôdött a szezon
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A munkaerőpiac egyik szeletében
nem hogy nem beszélhetünk
munkaerőhiányról – mint egyéb-
ként ez térségünkben gyakran
szóba került az elmúlt időszakban
–, hanem 15-20-szoros a túljelent-
kezés. Az iskolából már csak egy
hét van hátra, tehát nem érde-
mes halogatni: aki dolgozni sze-
retne, kezdjen el keresni!

Napról napra egyre többen adják egy-
másnak a kilincset a Pannon-Work Is-
kolaszövetkezet győri irodájában,
érezhető, hogy elkezdődött a vakáció
előtti visszaszámlálás. Már munkát
foglalni is lehet, több nagyobb megbí-
zás érkezett a napokban a szövetke-
zethez, akár heteken át tartó, folyama-
tos pénzkeresésre is lehetőségük
adódik a szerencsésebb diákoknak.
Barti Diána, a Pannon-Work kirendelt-
ségvezető-helyettese elmondta, mint -
egy száz partnerrel dolgoznak együtt
év közben, nyáron pedig akár százöt-
ven olyan cég is kapcsolatba kerülhet
a szövetkezettel, akik diákokat alkal-
maznának – sokan így helyettesítve a
szabadságolt kollégákat.

Betanított és áruházi munkák, ta-
karítás, hoszteszkedés – főként ilyen
jellegű ajánlatokkal találkozhatnak a
fiatalok, de egyelőre „álommunká-
ban” sincs hiány: a Balatonra, illetve
országszerte tófürdőkre, városi stran-
dokra, aquaparkokba keresnek diáko-
kat. A Pannon-Work hirdetése szerint

A diákmunka
nem csupán pénzkereseti
lehetôség
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Gyôr már nem csak 
csiszolatlan gyémánt

Példás módon épül a „Gyôr márka”

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

„Az idén, a tavalyi évhez hasonlóan,
35 millió forintot biztosított az önkor-
mányzat a bérletek megvásárlására,
amelyből 205 darabot tudunk kiosz-
tani tíz olyan szervezetnek, amelyek
révén valóban jó helyre kerül a támo-
gatás” – fogalmazott dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester. Hozzátette,
amikor az önkormányzat 13 éve el-
kezdte ezt a fajta támogatást, 100
bérletet biztosított az egyesületek-
nek, és ez a hagyomány terjedt ki
annyira, hogy ma már kétszáznál is
több bérletet adnak, és nem csak
nyugdíjas, de nagycsaládosokat és
mozgásukban korlátozottakat képvi-
selő szervezeteknek is. 

Az alpolgármester a Rába Quelle-
bérleteket a Bezerédj Nyugdíjas Kó-
rus, a Camelot Mozgássérült Fiatalok
Győri Egyesülete, a Szent Anna Ott-
hon, a Nyugdíjasok Győri Érdekvédel-
mi Egyesülete, a Família Nagycsalá-
dosok Egyesülete, a Mozgáskorláto-
zottak Győr-Moson-Sopron Megyei
Egyesülete, az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény Idősek
Klubjai, a Győri Nemzeti Polgári Nyug-
díjas Szövetség, az Arrabona Városi
Nyugdíjas Egyesület, valamint a Wass
Albert Irodalmi és Polgári Klub képvi-
selőinek adta át.

„Ez az ajándék azért is nagyon
fontos, mert sokan önerőből nem te-
hetnék meg, hogy látogassák a für-
dőt, másrészt pedig mi, idősek ezál-
tal is érezzük a város törődését” – fo-
galmazott a kedvezményezettek ne-
vében köszönetet mondó Bári Olga,
az Arrabona Városi Nyugdíjas Egye-
sület vezetője.

Fürdôbérleteket
adományozott 
az önkormányzat

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Tavaly négy győri városimázst
építő attrakció szerezte meg a
rangos gyémánt díjat, az idén pe-
dig ötből öt kategóriában nyert
városunk, ezzel az Országos Vá-
rosmarketing Díj Gyémánt rang-
lista első helyezettje lett.

Harminc magyarországi településről
összesen 53 pályázat érkezett, ame-
lyek egy-egy jó gyakorlatot jelentenek.
„A díjazottak jó példával szolgálhatnak
az ország többi települése számára,
hiszen élen járnak a marketingtevé-
kenység terén, ennek megfelelően si-
keresek is” – fogalmazott dr. Piskóti
István, a Magyar Marketing Szövet-
ség elnökségi tagja, a zsűri elnöke, aki
hozzátette, a díj egy védjegy, egy szak-
mai visszajelzés, hogy a munka, ame-
lyet az adott városban folytatnak, jó
irányba tart.

A győri önkormányzat már tavaly is
sikeresen szerepelt, egy évvel ezelőtt
a Győri Meséskönyvem sorozatot, az
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált
népszerűsítő kisfilmet, a Győri Balett
tevékenységét, valamint a Győrkőc-
fesztivált ítélte példaértékű „termék-
nek” a zsűri. Az idén ezt a teljesít-
ményt is sikerült felülmúlni, hiszen öt
győri produktum szerepelt a jelöltek

között, és végül mind az öt elnyerte a
rangos gyémánt díjat. Az „Egy város,
ezer élmény” óriásplakát-kampány a
külső kommunikációs megoldások és
tartalom kategóriában, a Szent László
Napok a rendezvény–esemény kate-
góriában bizonyult elismerésre méltó-
nak. A Győr Bike kerékpárkölcsönző
hálózatot a városfejlesztési projektek
marketingprogramjai, kampányai ka-
tegóriában emelték ki, míg a város-
márka, városimázs-építő, nem marke-
tingteljesítmények kategóriában két
győri attrakció is elnyerte a díjat: A
Győri Audi ETO KC és a Győri Filhar-
monikus Zenekar is fontos építőköve
a város imázsának. A Magyar Marke-
ting Szövetség célja, hogy ezek a jó
gyakorlatok ne csak egyszeri lelkese-
désből fakadjanak, hanem a települé-
sek tartósan törekedjenek a kreatív
megoldásokra, ezért a gyémánt rang-
listát az egymást követő két évben el-
nyert díjak alapján állítják össze. Mivel
városunk 2015-ben és 2016-ban ösz-
szesen kilenc gyémánt díjat szerzett,
így a ranglista első helyezettjének járó
üvegplakettet is elnyerte.

„A győri önkormányzat 2006 óta
szisztematikus munkába fogott annak
érdekében, hogy megváltoztassa a vá-
rosról korábban kialakult képet. Ma
már mindenki számára nyilvánvaló,
hogy Győr nem csupán ipari város, de
a kultúra és a sport fellegvára és a ha-

zai turisztikai célpontok egyik legkere-
settebb állomása is” – fogalmazott la-
punknak Domanyik Eszter, a Polgár-
mesteri Hivatal Városmarketing és
Programszervezési Főosztályának ve-
zetője. Hozzátette, az önkormányzat
ebbéli törekvésében kitűnő partnerek-
re talált, hiszen a győri intézmények,
szállásadók és turisztikai szakembe-
rek együttműködésben tesznek a vá-
ros imázsának továbbépítéséért. „A
tavaly és az idén elnyert díjak is jól mu-
tatják, hogy a város népszerűsítésén
nagy csapatban dolgozunk, amely-
ben nem csak a fesztiválok szervezői,
de a kulturális intézmények, társulatok,
sőt sportegyesületek is tevékeny részt
vállalnak. Ez az az összefogás, amely si-
kerre vezeti a várost.” Pápai Nikolett, a
Városháza marketingreferense hozzá-
fűzte, igyekeznek minden olyan lehető-
séget megragadni, amelyen be tudják
mutatni, mi mindent kínál Győr az itt la-
kóknak és a hozzánk látogató turisták-
nak. „Fontosnak tartjuk, hogy a nagy-
közönség mellett a szakemberek figyel-
mét is felhívjuk az itt folyó munkára, tö-
rekvéseinkre. Az elmúlt években szá-
mos díjat nyertünk már, a versenyeken
pedig éppen azért veszünk részt, hogy
értékelhessük a szakma visszajelzéseit,
amelyek újabb motivációkat, szempon-
tokat adnak a számunkra.”

A díjátadót annak a Város- és Turiz-
musmarketing Konferenciának a ré-
szeként tartották, amelyen – városunk
számos jó gyakorlata miatt – Győrt is
előadónak kérték fel. Az előadást Ja-
kab Petra, a Városháza idegenforgal-
mi referense tartotta Győri városmár-
ka – Így csináljuk mi! címmel. „Előadá-
somban magam is azt a széles körű
együttműködést mutattam be, amely-
lyel együtt építjük a „Győr márkát”. Ezt
jól példázza, hogy 2011-ben az önkor-
mányzat, a Széchenyi István Egyetem
és az Audi Hungaria Motor Kft. közös
szlogent választott, és azóta a „Jövő
Győrben épül” jelmondathoz rengete-
gen csatlakoztak. Bemutattam az
„Egy város, ezer élmény” kampányun-
kat is, amelynek lényege, hogy nem
szeretnénk Győr egyetlen sajátossá-
gát kiemelni és csak arra fókuszálni,
hanem éppen a sokszínűségét hang-
súlyozzuk, hiszen úgy gondoljuk, váro-
sunk annyi szépséget, értéket és lehe-
tőséget rejt, hogy mindenkinek tarto-
gat valami kihagyhatatlant.”



KATONASÁG, RENDŐRSÉG HIRDETÉS

2016. június 3.   / + / 5

szerző: havassy anna katalin
fotó: o. jakócs péter 

Átlagos szombatnak indult az a ta-
vaszi nap, amelyen Pozsgai Zsolt
rendőr főtörzszászlós is szolgála-
tot teljesített a győri Belvárosban.
Felkészültségének és rátermettsé-
gének köszönhetően, megmentet-

te egy ember életét. A Baross híd–
Szent István út kereszteződésé-
ben több társammal együtt a for-
galom irányítása volt a feladatom –
kezdte Pozsgai Zsolt rendőr főtörz-
szászlós, a Győr-Moson-Sopron

szerző: havassy anna katalin
fotó: gy. p. 

Ünnepélyes keretek között történt meg a
12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred ez-
redparancsnoki beosztás átadás-átvétele.
Kovács Ferenc ezredest helyettese, Könczöl
Ferenc alezredes váltotta. Ismét jó kezekbe
kerültek a győri katonák.

A hivatalos ceremóniát hétfő délelőtt tartották, ahol
Huszár János vezérőrnagy a Magyar Honvédség
Összhaderőnemi Parancsnokságának vezetője kö-
szöntötte a leköszönő Kovács Ferenc ezredest és
utódját, Könczöl Ferenc alezredest.

Győr büszke lehet katonáira, a katonák pedig büsz-
kék Győrre. Úgy gondolom, ez a város megmutatta,
tiszteli és szereti a katonákat, a civilek jó kapcsolatot
ápolnak a rakétaezreddel – hangsúlyozta Huszár Já-
nos vezérőrnagy.

Kovács Ferenc alezredes, leköszönő parancsnok
hangsúlyozta, hogy bár szolgálata 2017-ig Német-
országba szólítja, nem hagyja el Győrt, továbbra is
otthonának tekinti. – Jó katonák mellett szolgálhat-
tam itt és jártam végig a ranglétrát. Sokszor mond-
ják, hogy parancsnoknak lenni magányos feladat.
Nos, én soha nem éreztem magam egyedül. Sokat
tanultam, formálódtam. Második otthonom volt a
laktanya… Kiváló utódom lesz, úgy gondolom. Min-

Új parancsnok a gyôri katonáknak

denkinek köszönöm a támogatást, amit parancs-
nokként Győrben kaptam – mondta az ezredes.

Könczöl Ferenc alezredes 25 év közös szolgálat
és barátság után vette át korábbi parancsnokától a
csapatzászlót. A ranglétrát itt Győrben jártam végig,
ismerem a laktanyát, a katonákat, és tudom, hogy
nagyszerűen végzik a munkájukat. Megtisztelő fel-
adat irányítanom a 12. Arrabona Légvédelmi Raké-
taezredet – emelte ki az új parancsnok.

Borkai Zsolt polgármester a város és a rakétaez-
red között kialakított együttműködés erősítéséért, a
különböző katasztrófa- és rendkívüli helyzetek során
Győr városa iránt tanúsított felelősségvállalásért és
a város társadalmi életében való részvételért adomá-
nyozott ezüst emlékérmet Kovács Ferencnek.

Életet mentett a közlekedési rendôr
Megyei Rendőr-főkapitányság
Forgalom-ellenőrző Alosztályának
beosztottja. – Nem sokkal két óra
után egy járókelő szólított meg,
hogy a Baross hídon egy meglehe-
tősen zavartan viselkedő embert
vett észre, segítsek neki. 

Pozsgai főtörzszászlóstól kö-
rülbelül 50 méterre lehetett a fér-

fi, szabad szemmel csak annyit
látott, hogy a híd korlátjánál áll és
mintha a molinóval dolgozna va-
lamit, esetleg szerelné. A rendőr
elindult felé és ahogy közelebb
ért, észrevette, hogy nagy a baj. 

Rájöttem, hogy a férfi öngyilkos
akar lenni. Amikor odaértem, épp ak-
kor akart felállni a korlátra... Kértem,
ne másszon fel, engedje el a korlátot
és üljön le a földre. Szerencsére egy-
ből hallgatott rám. Beszélni kezdtem
hozzá, kérdezgettem. A gondjairól
beszélt és arról, hogy gyógyszereket
is szed. Kérdésemre kimondta, már
nem akar élni, öngyilkos akart lenni.
Visszakérdeztem, de megint ugyan-
azt ismételte. Így rádión orvosi és to-
vábbi rendőri segítséget kértem.
Tényleg az utolsó pillanatban érkez-
tem. Ha egy pillanatot is kések, sike-
rült volna a terve... – elevenítette fel
azt a kora délutánt a rendőr.

A zavarodott férfit a mentők
elszállították, a szükséges orvosi
segítséget megkapta. Ha a fi-
gyelmes járókelő és a határozott,
szakszerűen eljáró rendőr nem
lett volna a közelben, lehet, hogy
tragédiával folytatódott volna a
verőfényes szombati nap. 

Ha ön is úgy érzi, segítségre
van szüksége, tárcsázza – akár
mobiltelefonról is – az ingyenesen
hívható 116-123-as telefonszá-
mot, amely a krízishelyzetben lé-
vők számára fenntartott szám.

Pozsgai Zsolt rendőr
főtörzszászlós
rátermettségének
köszönhetően nem
lett tragédia

Könczöl Ferenc az új és Kovács Ferenc 
a leköszönő parancsnok
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PROGRAMOK KÉPRIPORT

Számos programmal indult múlt hétvégén a nyár
Győrben, az izgalmas koncertek és gasztronómiai ka-
landozások pedig rengeteg érdeklődőt vonzottak a
Dunakapu térre és az Aranypartra. Az utolsó májusi
hétvégén többek között az Édes Napokra és a gyer-
meknapi rendezvényre várták a kilátogatókat.

Édes élmények
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Négyéves béremelési program keretében
emelnék a tervek szerint az egészségügyi
szakdolgozók bérét, amely 2019-re meg-
duplázódna – mondta az emberi erőforrá-
sok minisztere szerdán, Győrben.

Hatszáz egészségügyi dolgozó érkezett az ország egész
területéről Győrbe, hogy június 1. és 3. között részt ve-
gyen a XLVII. Egészségügyi Szakdolgozók Országos
Kongresszusán. Az ETO Park Hotelben tartott szerdai
megnyitón Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisz-
tere többek között elmondta, az ágazati tárgyalások be-
fejeztével még idén, átlagosan, differenciáltan 25 száza-
lékos béremelésre számíthatnak a szakdolgozók. A mi-

2019-re megduplázódhat 
az egészségügyi szakdolgozók bére 

niszter kiemelte, a jövő évi költségvetésből a kormány
80,6 milliárd forintot szán az ágazati bérrendezésre.  

Balog Zoltán rámutatott, 2010 után 500 milliárd
forintot költött az állam egészségügyi fejlesztések-
re, ebből 655 projekt valósulhatott meg, többek kö-
zött a győri kórház is 21. századi szinten újulhatott
meg. A hazai egészségügyi intézmények 70 száza-
lékában történt kisebb-nagyobb felújítás, eszköz-
beszerzés. A kormány fontosnak tartja a háziorvosi,
az alapellátás megerősítését, ennek érdekében
évente több tíz milliárd forinttal támogatja azt. 

Fekete Dávid győri alpolgármester köszöntőjében
kiemelte, a város fejlődésének egyik fontos része az
együttműködés, az együttgondolkodás, többek között
a győri egészségügyi szervezetekkel, intézményekkel.
Néhány mondatban bemutatva városunkat, arra biztat-
ta a jelenlévőket, térjenek vissza legközelebb is.

Dr. Tamás László János, a Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórház főigazgatója rendkívüli ünnepnek nevezte
a kongresszust, majd orvoskollégái nevében is megkö-
szönte az ápolók és szakdolgozók áldozatos munkáját. 

Csordás Adrienn, a győri kórház ápolási igazgatója
megnyitójában kiemelte, a kongresszus ideje alatt a
résztvevők közel 170 előadást hallgathatnak meg az
egészségügyet, ápolást érintő aktualitásokról, techni-
kákról, eszközökről. A szervezők célja, hogy az egész-
ségügyi dolgozók számára színteret biztosítson a ta-
pasztalatcseréhez, a kapcsolatépítéshez, és nem utol-
sósorban, hogy a vendégek megismerjék városunkat. 

Balog Zoltán
miniszter
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Az Ünnepi Könyvhét győri rendezvé-
nyén 16 helyi intézmény, kiadó, köny-
vesbolt kínálatából válogathatunk, 
        e    mellett 22 rendezvény várja ez érdek-
lődőket. Az Ünnepi Könyvhét a könyv-
kiadók és könyvkereskedők ünnepe –
mondja Horváth Sándor Domonkos, a
rendező dr. Kovács Pál Megyei Könyv-
tár és Közösségi Tér igazgatója. A ki -
adók számos újdonsággal készülnek,
a győri intézmény Torma Attila: Győr
városa az I. világháború alatt című kö-
tetét tárja az olvasók elé. A kiadvány
pontos kortörténetet, korrajzot mutat
az akkori győri társadalomról, segítve
városunk történelmének jobb megis-
merését – hangsúlyozza az igazgató.

A jelentősebb kiadók és könyves-
boltok toplistáját Lőrincz L. László,
Grecsó Krisztián és Oravecz Nóra
 legújabb könyvei vezetik, míg a gye-
rekkönyveknél a legnépszerűbbek a
Bogyó és Babóca, a Geronimo Stilton
és az Egy ropi naplója sorozat kötetei. 

Horváth Sándor Domonkos azt
mondja, évek óta egyenletes érdeklő-
dés mutatkozik a könyvkölcsönzés iránt,
elsősorban a gyerekek, a diákok és a
nyugdíjasok a könyvtárba járók. A szép-
irodalom mellett az ismeretterjesztő és
a nyelvkönyvek iránt nagy a kereslet,
kedveltek a pszichológia, a gazdasági
és a jogi témájú kiadványok is. 

Amíg vannak jó kötetek, addig van
létjogosultsága a nyomtatott könyvek-
nek is – hangsúlyozza Horváth Sándor
Domonkos. Akik a digitalizáció miatt
aggódtak, azok számára már kiderült,
nem túl jelentős azok száma, akik
 átpártoltak a digitális könyvekre. A Ma-
gyar Elektronikus Könyvtár oldalán 15
ezer könyv közül válogathatunk, ingye-
nesen, legálisan tölthetjük le a kivá-
lasztott művet, míg az ekonyv.hu-  n 

A kortárs magyar
irodalom ünnepe

van olyan magyar nyelvű könyv, ame-
lyet több mint ezer példányban adtak el.

Mindegy is milyen platformon olva-
sunk, csak olvassunk! – emelte ki az
igazgató. Két jó hírt is elárult Horváth
Sándor Domonkos, a könyvtár készül
az idegen nyelvű szépirodalmi és
szakirodalmi digitális kölcsönzés be-
vezetésére. A másik hír pedig, hogy az
intézmény idén közel 80 millió forintot
költhet új könyvek beszerzésére, így
hamarosan a könyvpiac legjavából
kölcsönözhetünk.

Kiss Péter belvárosi antikvárius 15
éve kezdte a szakmát, a könyvek iránti
szenvedélye vezette a pályára. 16 éve-
sen vásárolta meg első régi könyvét,
amely Beöthy Zsolt Művészetek törté-
nete című munkája volt. Kiss Péter
 legelőször a saját könyvgyűjteményé-
ből alakította ki az antikvárium kínála-
tát, amikor még jóval nagyobb igény
volt a használt könyvekre, mint manap-
ság. Véleménye szerint az internet tér-
hódításával arányosan csökkent a
könyvek iránti kereslet. Nála elsősor-
ban történelmi és természettudomá-
nyi témakörű könyveket, szakácsköny-
veket, az ezotériával foglalkozó kiadvá-
nyokat keresnek. Gyakori az is, hogy
verseskötetet vásárolnak, hiszen Pető-
fi, Arany, Ady vagy József Attila nem hi-
ányozhat a házi könyvtárból. Jókai,
Mikszáth és Móricz műveit is szívesen
olvassák a győriek, míg a könnyedebb
műfaj kedvelőinél Lőrincz L. László,
Agatha Christie és Rejtő Jenő az örök
kedvenc.

Nincs igény viszont a politikai tár-
gyú könyvekre és a különféle folyóira-
tokra sem. Így mielőtt bárki felpakolná
a megunt vagy hagyatékból származó
könyveit és a belvárosi antikvárium fe-
lé venné az irányt, először készítsen
egy listát, azzal keresse fel az antikvá-
riust, aki megmondja, mit vesz be, és
mennyit tud érte fizetni. 

Amíg vannak jó kötetek,
addig van létjogusultsága
a nyomtatott könyveknek is
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szerző: gy. p.
fotó: bánkuti andrás

Gombár Judit díszlet- és jelmezterve-
ző itt hagyta Győrt, itt hagyta a világot.
Hosszan volt súlyos beteg, sokan ek-
kor szembesültek a hiányával. Győr-
nek nemcsak a művészettörténetéből
kitörölhetetlen, hanem a jelenvalósá-
gából is. Ránk hagyta különös tehet-
ségéből fakadó eredetiségét,  a Győri
Balett minden előadásában ott a keze
és a szelleme nyoma, megtagadhatat-
lanul. Nemcsak díszleteket és jelme-
zeket tervezett, de darabot is válasz-
tott, s mint egy dramaturg, úgy értel-
mezte azt a társulat és a koreográfus
számára. Az alkotói folyamat minden
mozzanatának a részese volt.

Markó Iván távozásával lezárult a
Gombár–Markó korszak, de kezdő-
dött valami új, melyből Gombár Judit
sem maradt ki. Dolgozott tovább a
társulattal, a társulatnak. És másnak
is. Ha prózai színháznak tervezett, ak-
kor is ő uralta a teret, mely az egész
előadás erejét és érvényességét
meghatározta. A táncszínházban
érezte igazán otthon magát, s ha
megméretkezett volna, önálló kore-
ográfusként sem bizonyult volna

A Jézus Krisztus szupersztár utolsó
győri előadásán, szombaton vette át a
Győri Nemzeti Színház társulata az
Arany Kotta Díjat a Viva la musical inter-
netes portáltól. Az előadás 2015-ben
nyert a „Legjobb új vidéki musicalpro-
dukció” kategóriában, az elismerést
azonban csak most adták át a társulat-
nak.  Az ítészek kiemelték a Pilátust ala-
kító Fejszés Attila teljesítményét is.

A szavazatok több mint kilencven száza-
lékával a Győri Balett kapta A tánc fesz-
tiválján a közönségdíjat Veszprémben. A
társulat hu.gyoribalett című produkció-
ját tartotta a legjobbnak a publikum,
mely három, egyrészes darabból áll: Ve-
lekei László koreográfus Belső hangok
című produkcióját –  melyet a győri kö-
zönség a XII. Magyar Táncfesztiválon lát-
hat –, Cayetano Soto Uneven, valamint
Lukács András Bolero című darabját.
Előadói díjat vehetett át Matuza Adrienn,
az együttes magántáncosa.

Fekete lett a díszlet, meghalt Gombár Judit

könnyűnek. Ennek a műfajnak ikoni-
kus egyénisége volt.

Járt a Színház- és Filmművészeti
Főiskola színész szakára, aztán az
Iparművészeti Főiskola jelmeztervező
szakán végzett.  A Pécsi Nemzeti Szín-
ház tagjaként Eck Imre táncos-kore-
ográfus szerettette meg a tánccal. A
baranyai fővárosban a prózai tagozat-
nak és a Pécsi Balettnek egyaránt dol-

gozott. Igazi szerelme és lelke otthona
azonban Győr lett, mely a balett meg-
alakulásakor rakta le a magával sodró,
izzó modern balett hazai alapjait.
 Maurice Béjart útját járta Markó Iván-
nal. Őket elsodorta egymástól az élet,
Gombár a Győri Baletthez haláláig hű
maradt. És a győriek is hűek marad-
tak hozzá.

Gombár Judit 79 éves volt.

Veszprémi 
balettsiker

Arany Kotta
a társulatnak

Gombár Judit
és Markó Iván
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FUSSBALL EM
TERRASSE - Wäh-
rend der Fussball-
EM vom 10. Juni bis
zum 10. Juli werden
die Fussballfans am
Rábaufer mit einer
Grossbildleinwand,
gekühlten Geträn-
ken und guter Ge-
sellschaft erwartet.

Die Aufführung "HÄNSEL UND GRETEL" gibt es am 6. Juni um
14 Uhr für die Kleinen im Vaskakas-Puppentheater zu sehen.

Auf dem XII. UNGARI -
SCHEN TANZFESTI-
VAL, welches prak-
tisch das gesamte
Spektrum der heimi -
schen Tanzkunst (Ballett,
zeitgenössischer Tanz, Volk-
stanz) präsentiert, können die Besu-
cher vom 20.-26. Juni auch einen
Vorgeschmack von den Produktio-
nen einiger weltberühmter Ensemb-
les bekommen. Es erwartet Sie Kon-
zerte, Tanzhaus, Vorträge.

Musikliebhaber kön-
nen sich am 12. Juni
um 18 Uhr in der Mar-
calvároser Heiligenge-
istkirche  beim ge -
meinsamen Orgelkon-
zert des Organisten
RUPPERT ISTVÁN
UND GICZI BA-
LÁZS, Erstsemester
des SZE Varga Tibor
Instituts für Musik ein
ansehnliches Orgel-
werk für vier Hände zu
Gemüt führen.

Am ersten Juniwo-
chenende findet am
4. Juni Ab 7 Uhr der
IX. NACHWUCHS-
JUDO -EUROPA-
CUP Start. Die
Wettkämpfe, die die
kommenden gros-
sen Judogeneratio-
nen unter sich aust-
ragen, können die
Interessierten in der
Magvassy Sporthal-
le (Kiskút liget) se-
hen.

Am 5. Juni um
18:00 Uhr spielt
der GYIRMÓT
FC GYŐR GE-
GEN DEN
BFC SIÓFOK
in der Fussball-
begegnung im
Gyirmóter Alcu-
ferStadion.

Die interaktive Wanderausstellung
"WUNDER UNSERES KÖR-
PERS" gibt es vom 6. Juni im 08:00

Uhr bis zum 11. Juni um 18:00
Uhr im Haus der Generationen
(Generációk Ház - Aradi vérta-

núk útja 23.) zu sehen. Die Aus -
stellung wendet sich in ersten Li-
nie an Schüler und Kindergar-
tenkinder und ist von 8-18 Uhr
geöffnet.



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!
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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

PEDAGÓGUSNAP

ETO PARK GYÔR
Nagysándor J. út 31.

-20%
BENETTON-ban

Június 2-3-4-én!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

„ÉLETÖRÖM…” címmel kiállítás nyílik június
2-án 17 órakor a Marcal étteremben. A tár-

laton – amely július 3-ig tekint-
hető meg – bemutatkoz-

nak Szabó Szonja me-
gyei Príma-díjas fes-

tő, a Szájjal és Láb-
bal Festők Nemzet-

közi Szervezetének
tagja és Kis Nóra fes-

tő, a Mozgáskorláto-
zottak Győr-Moson-

Sopron Megyei Egyesü-
letének tagja.

Nagy Imre, Magyarország mártírhalált
halt miniszterelnöke újratemetésének év-
fordulóján Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és a Nagy Imre Társaság
Győr és Környéke Szervezete MÁRTÍ-
ROKRA ÉS ÁLDOZATOKRA EMLÉ-
KEZŐ KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉ-
GET TART június 16-án, csütörtökön 9
órakor, a Nagy Imre út 1. számú ház falán
elhelyezett emléktáblánál, majd 10 órakor
kezdődik a koszorúzási ünnepség a Bisin-
ger sétányon, a Golgota emlékműnél.

BRÓDY 70 KONCERT KOMÁROMBAN  – Bródy
János, a Kossuth- és Liszt-díjas előadóművész július
2-án 20 órai kezdettel, egész estés koncertet ad a Mo-
nostori Erőd Szabadtéri Színpadán. A művész 70. szü-
letésnapja alkalmából dalokba foglalja véleményét
szerelemről, barátságról, küzdelemről, szabadságról,
magánéletről és köztársaságról… Jegyek még korlá-
tozott számban kaphatók a Jegymester hálózatán.

AZ OKULÁRÉ PRO-
JEKT évadzáró ki adás
„búcsúzói” ezúttal is a
hazai kortárs szöveg-
írás élvonalából érkez-
nek a Kozi Drink Bárba,
június 6-án 19 órára.
Az est vendégei: Sza-
bó Imola, Pálffy Zsófi,
Váradi Szabolcs.

A marcalvárosi Szentlélek-temp-
lomban RUPPERT ISTVÁN
orgonaművész és GICZI BA-
LÁZS, az SZE Varga Tibor Ze-
neművészeti Intézet első éves
hallgatójának közös orgonakon-
certjét, látványos négykezes or-
gonaművekkel hallhatják a zene-
barátok, június 12-én 18 órakor. 

Minden érdeklődőt várnak egy KÁPTALAN-
DOMBI SÉTÁRA, amelyen a látogatók bete-
kintést nyerhetnek a győri bazilika kegyképének,
valamint a bazilikát körülölelő barokk szobrok és
épületemlékek történetébe. Június 4., 18.14 óra,
(szombat), illetve június 5., 19.15 óra (vasárnap).

L A B D A R Ú G Ó
EB-TERASZ – A
labdarúgó Európa-
bajnokság ideje
alatt, június 10–júli-
us 10. között óriás-
kivetítő, hűs italok
és jó társaság várja
a szurkolókat a
 Rába-parton.

TESTÜNK A CSODA
címmel a Tudományos Já-
tékok Háza interaktív uta-
zó kiállítását láthatják júni-
us 6-án 8 órától június 11-
én 18 óráig a Generációk
Házában. A kiállítás első-
sorban iskolásoknak és
óvodásoknak szól. 

KÉT FILM EGYETLEN ES-
TÉN.  – Az Egy őrült pillanat
című színes, francia romanti-
kus vígjátékot láthatják a
filmkedvelők június 5-én 17
órai kezdettel a Rómer Ház-
ban. Ugyanezen az estén 19
órakor a Ha Isten úgy akarja
című filmet vetítik.



HIRDETÉS IDŐSEK, FIATALOK
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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.

Múlt szombaton jelmezes fiatalok lep-
ték el a Belvárost, jelezvén: megkezdő-
dött az idei „Aludj máskor!” 24 órás ve-
télkedő. A diákokat megszólító prog-
ram fő helyszíne idén is a Magvassy Mi-
hály Sportcsarnok volt, de a fiatalok a
városban is teljesítettek feladatokat,
bevonták a járókelőket is a játékba. Az
„Aludj máskor!” mottóval tizenegyedik
alkalommal meghirdetett 24 órás ve-
télkedőn Győr középiskolás csapatai
mérték össze erejüket, kreativitásukat,
kitartásukat. A több mint ötszáz diák-
ból álló kilenc csapat  felvonult a Belvá-
rosban, hogy felébresszék a győrieket,
majd a Mobilistől buszok szállították
őket a vetélkedő bázisára. A résztvevő-
ket Radnóti Ákos alpolgármester kö-
szöntötte és kívánt jó versenyzést, em-
lékezetes pillanatokat.

A főszervezők elmondták, mindig
egy adott téma köré építik a játékot,
idén egy két évvel ezelőtti témát vittek
tovább, a csapatoknak korábban egy-
egy bolygót kellett meghódítaniuk,
most pedig ezeken a bolygókon kel-
lett létrehozni társadalmakat. A ver-
senyt támogató önkormányzat gőz -
erővel készül a 2017-es Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválra, így a jelen-
tős sportesemény jegyében is kaptak

Alvás helyett vetélkedtek
feladatot a diákok. A játék során inter-
aktív tábla segítségével tudhattak
meg számos információt az EYOF-ról
a fiatalok. A Városi Diák Fórum látvá-

nyos koreográfiával mutatkozott be a
diáktársak előtt. A szombat reggeltől
vasárnap reggelig tartó játék hangu-
latát Sub Bass Monster fellépése fo-
kozta. A csapatok kreativitásból, ötle-
tességből, együttműködésből és a fa-
ir play szelleméből is jelesre vizsgáz-
tak, egymást is segítve küzdöttek

meg az újabb feladványokkal. Az idei
vetélkedőt a Krúdy-középiskola csa-
pata nyerte meg, akik bebizonyították,
hogy igaz a mondás: Az utolsókból

lesznek az elsők, hiszen a tavalyi se-
reghajtók az idén elhódították a serle-
get, megelőzve az azonos pontot szer-
ző PÁGISZ és Révai együttesét. A har-
madik helyen is holtverseny alakult ki,
a dobogó alsó fokán a Kazinczy és a
vendégcsapatként részt vevő soproni
diákok osztoztak.

Generációk

Nagy érdeklődés mellett zajlott a 22. Egészség-Piac
lakossági egészségmegőrző programsorozat, mely a
győri városrészekben, 12 helyszínen kínált szűrővizs-
gálatokat, előadásokat, tanácsadást. A győri önkor-
mányzat WHO Egészséges Városok programja kere-
tében megvalósult rendezvénysorozat széles körű
együttműködésre épült, amelyben a társszervező kul-
turális és oktatási intézmények mellett egészségügyi
szolgáltatók, vállalkozások, civil szervezetek fogtak
össze a településrészek önkormányzati képviselőinek
támogatásával.  Az április 7-i egészség világnaphoz
kapcsolódó rendezvények WHO által ajánlott, kiemelt
témája az idei évben a cukorbetegség volt. Nem vé-
letlen a választás, ugyanis a 2-es típusú (időskori) dia-
bétesznek, amely az összes eset körülbelül 90 száza-
lékát jelenti, az előfordulási gyakorisága 2030-ra a
duplájára nőhet. Ugyanakkor a betegségnek két fő
kockázati tényezője van, a mozgásszegény életmód
és az elhízás. Ezért egyszerű életmódbeli szokások –
a normál testsúly fenntartása, a rendszeres fizikai ak-
tivitás, az egészséges táplálkozás – kimutathatóan ha-
tékonyak a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésé-
ben vagy kialakulásának késleltetésében. 

Az Egészség-Piac rendezvénysorozat valamennyi
generáció számára ajánlott szolgáltatásokat. Különö-
sen nyitott erre az idős korosztály. A megelőzés akkor
a leghatékonyabb, ha minél korábbi életkorban elkez-
dődik, de sosem késő tenni az egészségünkért! Hosz-
szabb ideig élünk, nem mindegy azonban, hogy a
megnövekedett éveinket milyen életminőségben él-
jük meg. Ehhez is próbált segítséget nyújtani a ren-

Terítéken az egészség
dezvénysorozat. A háziorvosok és szakorvosok mel-
lett a Megyei Diabétesz Egyesület és Hevesi Tamás
előadóművész, labdarúgóedző adták át tapasztalata-
ikat az érdeklődőknek. A szűréseken több mint ezren
vettek részt, s voltak, akik először szembesültek emel-
kedett vérnyomás, vércukor, koleszterin, PSA (prosz-
tataelváltozás), vagy csontritkulásra utaló értékeikkel.
Ezért is volt hasznos a háziorvosok, asszisztensek és
védőnők közreműködése a rendezvényeken, akik az
érintettek további gondozásában szerepet vállalnak.
Egyik helyszínen a győri Lions Klubok egészségügyi
szakemberei biztosították a szűrővizsgálatok többsé-
gét, a legtöbb városrészben pedig évek óta partner a
Petz Aladár Megyei Kórház szakorvosai mellett a Kar-
direx Egészségügyi Központ. Az eszközöket és teszt-
csíkokat a Rextra Kft. szolgáltatta, és számos egész-
ségügyi vállalkozás járult hozzá a rendezvényekhez.
Az egészséges ételek kóstolóját a Gazdasági Működ-
tető Központok biztosították. A lelki egészséggel,
stresszkezeléssel kapcsolatos tanácsadás mellett
gyermeknevelési ismereteket, szakkönyveket is kap-
hattak az érdeklődő szülők, nagyszülők.

Külön színfoltjai voltak a 2016. évi Egészség-Pi-
ac programoknak az EMMI pályázati támogatásá-
val megvalósult intergenerációs kézműves foglalko-
zások. Az idei évi záró rendezvényként pedig, a Győ-
ri Egyházmegye Karitász szervezetével együttmű-
ködésben, a Szeretet-napokhoz kapcsolódtak a
szűrések és tanácsadás. Böjte Csaba írja könyvé-
ben: „Cserépedényben őrzött kincseink, egészsé-
günk, életünk törékeny.” Óvjuk hát!
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Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet szerkeszti: Wurmbrandt András

A hónap pincészete:

Borkóstoló a -banjúnius 9-én 18 órakor!

Tíz év után tért vissza a gyökerek-
hez, és ez alatt nemcsak a Lesence
patak völgyét értjük, hanem a családi
tradíció folytatását is: felmenői hosz-
szú időkre visszatekintve foglalkoztak
szőlőműveléssel és borral. 

A Balaton északnyugati csücské-
nél elhelyezkedő vidék – amelyen a
Kázsmér család mintegy 70 hektáron
gazdálkodik – évezredes szőlő- és
borkultúrával büszkélkedik. Kázsmér
János a bortermelés tekintetében
mégsem erre, hanem inkább az utób-
bi 100 év technológiai fejlődésére
koncentrál. Ezt mintaértékű borásza-
tuk is jól példázza, hiszen a legmoder-
nebb berendezések segítik benne a
szőlő különböző módon történő fel-
dolgozását. 

A bor és a tudomány mai állásáról
pedig ezt vallja: „Pontosan ismerjük
és meg is tudjuk mérni a bor összete-
vőit, akár nanogrammos mennyisé-
gekről legyen is szó. Majdnem ponto-
san ismerjük az erjedés biokémiai fo-
lyamatait, az így létrejövő bonyolult
szerves vegyületeket. A vegyipar szin-

tetizálni tudta az alkotóelemeket, és
képes ezek ipari módszerekkel törté-
nő előállítására.

A vívmányok lehetővé tennék akár
szintetikus bor előállítását is, lemásol-
va bármely termőhely emblematikus
borait, azaz létrehozva ezek klónjait.
Mégis létezik két korlát: a gazdasá-
gosság és az etikai megfontolások”–
fejtegette lapunknak. 

Az 1997 és 2014 között leginkább
külföldre folyóbort szállító pincészetnél
két éve koncentrálnak jobban a palac-
kos borokra. Az üdítő jellegű, gyümöl-
csös reduktív borok mellett nagy hang-
súlyt fektetnek a hordós érlelésre, a fi-
nom seprőn tartásra is. Utóbbiakra 10–
15 év élettartamot garantálnak. 

A szőlőfajták tekintetében széles
spektrumra koncentrálnak, de Kázs-
mér János szerint gondolni kell a klí-
maváltozással kapcsolatos előrejelzé-
sekre. „2050-re eltolódnak a szőlőter-
mesztésre alkalmas övezetek az észa-
ki félgömbön. A most híres borterme-
lő vidékeken megszűnik a szőlőter-
melés lehetősége. Öntözés nélkül
ránk is hasonló sors vár. A politikusok
egyre gyakrabban beszélnek a víz po-

litikát is befolyásoló jelentőségéről.
Ugyanakkor még nem terveznek szá-
mottevő intézkedéseket a végzetes
klímaváltozás hatásának mérséklésé-
re. A Lesence vidéke vízellátás szem-
pontjából előnyösebb helyzetben van,
mint az ország legtöbb bortermelő te-
rülete. A vízhasznosításhoz viszont el-
engedhetetlen, hogy a hegyközség
kezdeményezze és finanszírozza leg-
alább egy problémafeltáró tanulmány
készítését” – mutatott rá. 

A klímaváltozás miatt új, száraz -
ságtűrő fajtákat telepítenek, így egyre
inkább előtérbe kerül náluk a viognier
a fehér, vagy épp a barbera a kéksző-
lők közül. Mellettük a szürkebarát, a
chardonnay és a sauvignon blanc faj-
tákból kerül a legtöbb a palackokba.
A Lesence környéki borok finom sa-
vakkal, testességgel és komplexitás-
sal fémjelezhető arculata az ásványi
anyagban gazdag talajnak, a Balaton
közelsége által determinált mikroklí-
mának köszönhető. 

A borok a család neve, azaz Kázs-
mér márkanév alatt kerülnek forga-
lomba.

A 20. század utolsó évtizedei és a
21. század tudományos-technikai
fejlődése feloszlatta a bor és a must
borrá válásának misztikumát – ezzel
a felütéssel adta meg Kázsmér Já-
nos találkozásunk alaphangulatát.
Racionális felvetésekkel teli beszél-
getésünk jócskán adott továbbgon-
dolni valót a jövőre nézve.

Jutalomjáték. Talán ezt jelenti Kázs-
mér János életében a szőlő és a bor.
A Lesencetomajon felépített pincé-
szet elindításának ugyanis nyugdíjba
vonulásakor, 65 évesen állt neki a csa-
lád és a borászat ma 83 éves feje. Az
eredetileg fizikusnak készülő, majd
gépészmérnök végzettséget szerző
Kázsmér János 35 évig dolgozott a
Videotonnál, ahol végül a ranglétra
legfelső fokáig jutott. A cég elnök-ve-
zérigazgatói posztját hagyta ott, ami-
kor a rendszerváltás hajnalán a számí-
tástechnika hazai úttörőjéből egy
bank beruházási tanácsadója lett
Svájcban. 

Tudomány és minôség
a Lesence vidékérôl
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Chardonnay, chardonnay a neszmé-
lyi Kamocsay chardonnay. Bocs
ezért a Bëlga átiratért, de mai borom
Kamocsay Ákos borműhelyéből egy
remek chardonnay. És az előbbi kis
dalt dúdolgatom, miközben merítem
az ihletet a cikkhez, és merítés köz-
ben kortyolgatom a bort. Nézegetem

Kedves Barátaim!
a címkéjét, szép óarany fényes
arannyal kombinálva, de a jó ízlés
határán belül. Kamocsay Ákos,
Neszmélyi Chardonnay superior,
Páskum-dűlő, 2013. Álljunk meg egy
pillanatra. Szőke Matyi bácsinak is
van egy Chardonnay bora a Páskomi
dűlőben, viszont az a Mátrában talál-
ható. No, ennek utánanézek a neten
és mindjárt jövök! 

Már itt is vagyok. Páskom vagy
páskum jelentése tekintetében meg-
oszlik a véleménye az internet népé -
nek, de a legvalószínűbb jelentése a
legelő lehet. Ez alapján könnyen el-
képzelhető, hogy a Mátrában is, és
Neszmélyen is van ilyen nevű dűlő.
Ha a mai borom hátcímkéjét olva-
som, ott a következő szöveg található
erről: „Kamocsay Ákos – az év borá-
sza – elhivatottságát tükrözi a római-
ak kedvenc dűlőjéről, a neszmélyi
Páskumról származó bor. Ez a borvi-
dék legtökéletesebb terroirja, kiváló-
an alkalmas a chardonnay hosszú,
harmonikus beérésére, a fajta szép-
ségeit és mélységeit bemutatva.
Még évekig bontakozik majd ki friss
eleganciája komplex, egyedien ásvá-
nyos jellegével.” A palackból a bort
poharamba töltve, rögtön megfog
csillogó aranysárga színe: élénk,
semmi tompaság vagy opálosság.
Lágyan mozog a pohárban és a tete-

jén magas koronát alkot a glicerin.
Olyan olajos, hogy a GELKÁBAN el-
menne műszerolajnak. Dől belőle az
illat, ezért nem is kell a poharat az or-
romhoz tartani, így is érzem gyümöl-
csösségét, fűszerességét és ásvá-
nyosságát. A teljesen beérett, sőt ta-
lán már egy kissé túlérett szemekből
származó déligyümölcsös illatok a fő
alkotóelemei a bukénak, amit a char-
donnay-ra jellemző vajas, citrusos il-
lat kísér. Ha még tovább mozgatom a
poharat, akkor előtör a többi közül
egy ásványos illat. Ilyet utoljára a pa-
rajdi sóbányában éreztem. Íze a
számban lenyűgöző: hatalmas test,
extrakt édesség, vajas, vaníliás íz,
ananászos, mangós jegyek. Mindez
együtt a kerek, finom, de élénk savak-
kal, hosszú utóízzel hihetetlen komp-
lexitást kölcsönöz a bornak és óriási
élményt a fogyasztójának. Az a hely-
zet, hogy mikorra eldöntöm, hogy be-
levágok én is a borászkodásba, kiné-
zem a helyet, kiválasztom a fajtákat
stb., akkor mindig utamba kerül egy
ilyen bor, mint ez, és annyira lerom-
bolja a saját majdani borászkodá-
somba vetett bizalmamat, hogy gyor-
san el is vetem az ötletet. Biztos a jó

Takács Zoli

Észrevételeteket, 
hozzászólásaitokat várom szeretettel: 

borozo@bor-pont.hu címre.

Baráti üdvözlettel: 

Ui.: Júniusban megkóstolhatod 
a BorPontban.

Isten teszi
ezeket a jele-
ket elém. Kö-
szönöm Neki.

Meg azoknak a borászoknak is köszö-
nöm, akik ilyen borokat készítenek.
„Ha megsegít a vaksi sors” és 70
éves koromra mégsem lesz még pin-
cém, borom, akkor abban segítsen,
hogy ilyen borokat kortyolgathassak
házam tornácán. Ha most ennék hoz-
zá valamit, akkor az biztos fogas len-
ne friss spárgával körítve, berni már-
tással és petrezselymes újburgonyá-
val. Ha kedvet kaptatok megkóstolni,
akkor váljék egészségetekre!

Mert a mottóm továbbra is: 

„Az élet túl rövid ahhoz, hogy
rossz borokat igyunk!”

Keressük
A LEGJOBB ELADÓT

a boltunkba!

Kik vagyunk mi?
Cégünk minôségi borok, pálinkák, pezsgôk

és kézmûves sörök értékesítésével foglalkozó
vállalkozás immáron 19 éve. Célunk segíteni, hogy

vevôink  az esti  vacsorához vagy a hétvégi kerti partyhoz
megtalálják a legjobban passzoló italt üzletünkben.

Milyen embert keresünk?
Nálunk az eredmények számítanak! Aki akar és szeret is dolgozni, aki szívesen segít
másoknak! Olyan embert, akit motivál a fejlôdés, és eredményekben gondolkodik!

Akinek van angol és/vagy német  nyelvû társalgási szintû tudása. Nem feltétel, 
de elônyt jelent a minôségi borok ismeretében

szerzett jártasság, WSET vagy borászati irányú képzettség.

Mi lesz a feladatod?
Fô feladatod az értékesítés, amely rengeteg új kihívással is jár. A vevôkörünk
folyamatos növelése, és az ehhez kapcsolódó adatbázis naprakész vezetése, 
ami rutinszerûen ismétlôdô feladatod lesz. De ezek mellett el kell végezned 
az áruk feltöltését, figyelned kell szaküzletünk rendjének és tisztaságának

fenntartására is. El kell sajátítanod a cégünknél
alkalmazott számlázó és nyilvántartó

rendszer precíz használatát. 

Amennyiben 
szeretnél jelentkezni

az állásra, kattints 
a www.bor-pont.hu/allasajanlataink

oldalunkra!

Miért jó ez Neked?
Gyôr legszebb üzletében fogsz dolgozni.
Részese lehetsz egy vidám csapatnak.

(Gondolj bele, minden nap bort kóstolunk!
Pláne a legjobb borokat! És ez igaz a pálinkákra,

pezsgôkre és a sörökre is.) Napi munkáddal hozzá
fogsz járulni értékesítési terveink megvalósulásához.
A nálunk megszerzett tudással „menôzhetsz” majd

a haveroknak vagy a barátnôidnek.
Megismerkedsz a hazai borász szakma legjobbjaival. 

Mások ezért sokat fizetnek,
Te pedig még pénzt is kapsz ezért!
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A

akciós borai júniusban

Chateau Kajmád Cuvée
2.490 Ft helyett

2.115 Ft

Győr, Teleki L. út 42. Tel.: +36-96/336-206
E-mail: info@bor-pont.hu

Web: www.bor-pont.hu
Nyitva: hétfő–szerda 8–18 óráig

csütörtök–péntek 8–19 óráig
szombat 8–13 óráig

A Tényôi vörös
reinkarnációja,
grillhúsok mellé (is) kiváló.

Nyári melegben, 
hidegen, tisztán,
szódával, szeretettel!

Az akció ideje alatt a vásárlás
elôtt megkóstolhatod, hogy
ne vegyél zsákbamacskát!

–15%

Idd körbe
a Balatont
a Balatoni Kör Balaton-
Bor Olaszrizlingjeivel!

BalatonBor Olaszrizling
most bevezetô áron

1.890 Ft helyett

1.700 Ft
–10%Literárak: normál 2.520 Ft/l

akciós 2.266 Ft/l

Literárak: normál 3.320 Ft/l
akciós 2.820 Ft/l

Hangyál Rosé +
Tar Sauvignon Blanc
együtt
3.110 Ft helyett

2.800 Ft
–10%

A Pannonhalmi borvidék

legjobb* rosé
és legjobb fehér

bora együtt most ennyi.
(* A borvidéki borverseny alapján.)

Literárak: normál 2.073 Ft/l
akciós 1.866 Ft/l

Mészáros
Pinot Noir Rosé
1.450 Ft helyett 

1.160 Ft 
–25%

Literárak: normál 1.933 Ft/l
akciós 1.546 Ft/l

A Kajmádi
kastély
üdvöskéje
Illatában a cabernet
fûszeressége, ízében 
a merlot szép teste
és a kékfrankos 
bársonyossága alkotja.

Tar Cabernet Franc
most bevezetô áron

2.150 Ft helyett

1.750 Ft
–30%

Literárak: normál 2.866 Ft/l
akciós 2.333 Ft/l

Eszterbauer
Gyöngyözô
1.390 Ft helyett 

1.110 Ft 

–20%

Literárak: normál 1.853 Ft/l,
akciós 1.480 Ft/l

Dolce Vita
filing magyarul
Nektek, Szekszárdról, örömmel!
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PROGRAMOK  EGÉSZSÉG

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja a településfejlesztéssel
és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet értelmében
az alábbi rendezésiterv-módosítások jóváhagyás előtti anyagát

SZTM 2013-028 számú Szivárvány u.  – Völgyszigeti u. által határolt illeszkedéses területrendezésiterv-módosítása
SZTM 2013-031 számú Mamma mia - 7091/2, 7094 hrsz-ú ingatlanok közlekedési és szabályozási tervi felülvizsgálata
SZTM 2015-017 számú Győr, Bercsényi liget 01326 és 01343 számú övezetek szabályozási felülvizsgálata

és a Vámbéry Ármin u. 01329 sz. övezet övezethatár módosítása és építési jogot adó vonal törlése
SZTM 2016-025 számú Győr, Sziget-Újváros – Stromfeld u. – Kiss Ernő u. – Töltésszer által határolt tömb

(04670, 01054 sz. övezetek) szabályozásiterv-módosítása
SZTM 2016-027 számú Győr – 02870* övezet övezetihatár-korrekciója

A rendezésiterv-módosítási anyag megtekinthető: 2016. június 1. – 2016. június 22-ig

a város internetes oldalán: http://innovacio.gyor.hu/cikklista/rendezesi_terv_modositasi_eljarasok_2.html. Javaslatok, észrevételek
írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen, vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

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

KAMARAI AJÁNLÓ

Könyvelés
Könyvelői Klub június 7. 9 órától
Témák
• Lízing számviteli elszámolása. Pénzügyi lízing
• Milyen feltételekkel érdemes gépjárművet bérelni?
• Gépjárművek költségelszámolása
• A módosult behajtási költségátalány szabályai

Kooperáció
Osztrák–magyar Fém- és Gépipari Beszállítói

Kooperációs Börze Győrben (június 14.) 
Lehet jelentkezni.

Jó tudni – Újabb online pénztárgép-
használóknak!
Új tevékenységi körökre terjesztik ki az online
pénztárgépek használatát – kamarai rendezvényen
adnak részletes tájékoztatást. (Június 15-én.)

szerző:pusztainé csapucha adrienn

A térségünkben működő vállal-
kozások számára is fontos az
egészségmegőrzés – ezt bizonyí-
totta az Egészségnap, melyet ha-
todik alkalommal szervezett meg
a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Szolgáltatási Tagozata.

Finom falatok, vitaminban gaz-
dag zöldségekből és gyümölcsök-
ből készült termékek, kézműves
sajtok és tejtermékek sorakoztak
a kamara székházában felállított
standoknál, május 9-én. A helyes
táplálkozás az egészséges élet-
mód része, ráadásul a betegsé-
gek nagy százaléka is ezzel függ
össze, a pozitív tapasztalat pedig
az, hogy a lakosság egyre szíve-
sebben fogyaszt reformélelmisze-
reket – erről is beszélt a Győr
Plusznak adott interjújában Büss
Zsuzsa, a kamara szolgáltatási ta-
gozatának elnökségi tagja, aki az
Egészségnap háziasszonyaként
várta a kamarába látogatókat. 

„A szolgáltatási tagozat egy
nagyon aktív közösség, mely né-
hány évvel ezelőtt arra vállalko-
zott, hogy nagyobb figyelmet for-
dít a cégek, azok vezetőinek és
dolgozóinak egészségére, hiszen
hiába működik sikeresen egy tár-
saság, ha nincs egészség, akkor
semmi nincs rendben. A test, a
lélek és a szellem szintjén egy -
aránt szükségünk van a harmóni-
ára, e hármas egységre fókuszál-
va állítottuk össze az idei rendez-
vényünk programjait” – fogalma-
zott a főszervező. „Vendégeink az
elmúlt években rájöttek arra,
hogy ha több fronton változtat-
nak az életükön, akkor gyökeres

változásokat érhetnek el, mely az
életminőség javulását eredmé-
nyezheti úgy, hogy a gazdasági
életben is egyre sikeresebbek, ki-
egyensúlyozottabbak lesznek” –
tette hozzá Büss Zsuzsa.

A kiállítók mellett különböző elő-
adások segítették az egészségtu-
datos szemlélet erősítését. Lelkünk

ápolásában fontos szerepet játszik,
az utóbbi időben csak „énidőként”
emlegetett szabadidős tevékeny-
ség, kikapcsolódás, melyet az em-
ber saját magára fordít. A feltöltő-
désnek egyik fontos eleme a rela-
xáció, valamint a sport. Térségünk-
ben még nem, vagy csak egy szűk
körben ismert a kínai eredetű, tai
chi mozgásra épülő MediBall, me-
lyet Leskó Anna emelt szintű okta-
tó mutatott be a kamarába látoga-
tóknak, felhívva a figyelmet arra,
hogy a sport mekkora szerepet ját-
szik a stressz kezelésében. 

„A vállalkozói szférára jellemző,
hogy az ezen a területen dolgozók
gyakorlatilag rohanásban élik a
mindennapjaikat. Nagyon tudato-
san kell felépíteni a teendőket ah-
hoz, hogy ezen valaki változtatni

tudjon, így fontos, hogy olyan
mozgásformát találjunk, ami szá-
munkra megfelelő kikapcsolódást
nyújt. Ne legyen túl megerőltető,
de túl könnyű sem, fizikailag és
mentálisan is üdítő legyen” – fo-
galmazott a szakember. Leskó An-
na hozzátette, a testet és a lelket
egységként kell kezelni, hiszen ér-

zéseinkre, benyomásainkra azon-
nal reagál testünk. „Ha szánunk
időt arra, hogy megfigyeljük ma-
gunkat, akkor megelőzhetjük a
bajt, kiküszöbölhetjük a ránk ne-
hezedő stresszt. Sokszor a legegy-
szerűbb dolgok lennének azok,
amelyek a megoldás útjára terel-
nének, de helyette mindig valami
különlegességre vágyunk. Én
mindenkinek azt tanácsolnám,
hogy egy pillanatra álljon meg,
vizsgálja meg teste működését,
nézzen bele mélyen a lelkébe és
egyszerűbb lesz az élete.”

A 2016-os Egészségnap nagy
népszerűségnek örvendett, a prog-
ramban szerepelt spirituális tanító,
menedzser jóga, lélekemelő egész-
ségnapi koncert, de Böjte Csaba is
ellátogatott a rendezvényre.

Elsô az egészség
Test, lélek és harmónia hármasa a kamarában
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Aki felmászik a Püspökvár tor-
nyába, már nem csak szabad
szemmel csodálhatja meg a vá-
ros panorámáját, hanem egy táv-

cső segítségével is. A közel 360
fokban forgatható távcső na-
gyobb betekintést enged Győr
mindennapi életébe, de akár kö-
zelebb hozza Pannonhalma lát-
képét is.

Elérhetô befektetési termékek:
• Állampapírok, tôkegarantált alapok

forgalmazása
• Részvény, kötvény, ingatlan és egyéb 

befektetési alapok
• Forintos és eurós vállalati kötvények
• Hazai vagy külföldi részvények
• Devizapiaci kereskedés, fedezeti ügyletek
• Online kereskedési platformok 

Arrabona Privátbankár Kft.
Erste Befektetési Zrt. függô ügynöke
9022 Gyôr, Széchenyi tér 7.
+36 96/950-950
www.aprivatbankar.hu | info@aprivatbankar.hu

Nem elégedett az alacsony 
banki kamatokkal?

Befektetései nem jól alakultak?
Akkor forduljon hozzánk bizalommal!

Segítünk kialakítani 
egyénre szabott 
portfólióját!

Távcsô a toronyban 
és a Mária-szobor is helyére került

A Szent László Látogatóköz-
pont  fogadóépületének falára a
napokban került vissza a felújí-
tott Mária-szobor. Erős Erika, a
Győr Egyházmegyei Építési Iro-
da vezetője arról tájékoztatott,
hogy a szobor eredetileg 1695-

ben került az épület fülkéjébe. A
ház felújításakor csak a szobor
kőfelületeinek tisztítását és kon-
zerválását végezte el Szűcs Lász-
ló kőrestaurátor művész és
Csanda Jenő festőrestaurátor

művész. Idén év elején került sor
az attribútumok pótlására, vala-
mint a drapériaszélek és a kígyó
aranyozására. Egyúttal a fülke ki-
festése is megtörtént.

„Mivel nem állt rendelkezésre
hiteles leírás vagy fotó a korábbi ál-
lapotról, ezért az attribútumokat
analógiák alapján, szakmai zsűri
felügyeletével sikerült megmintáz-
ni és végül kialakítani, kézzel le-
gyártani. Ez azt jelenti, hogy sok
hasonló korú és formájú, témájú
szobrot elemeztek a szakemberek,
megnézték, melyik szobornak mi-
lyen attribútuma van, és az alapján
tervezték meg a formákat, me-
lyekre végül az örökségvédelmi
hatóság is rábólintott, és engedé-
lyezte a restaurálás befejezését” –
ismertette Erős Erika.

A szobor 130 centiméter ma-
gas, mészkő anyagú, 200 kilo -
gramm súlyú, a felülete finoman
munkált. A Püspökvár tornya na-
ponta 10 és 18 óra között láto-
gatható, júliusban és augusztus-
ban este 20 óráig.

Közelebb hozza Győrt
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NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

Keresse a gyógyszertárakban vagy a www.drdezsi.hu webáruházban
INGYENES házhozszállítással!

A rágótabletta nem gyógyszer! Nem helyettesíti a mindennapos kiegyensúlyozott táplálkozást! 
Panaszos egyén esetén nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot és nem váltható ki vele a szakemberek

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

Ez nem csak egy magnéziumtabletta! 
30 év felett szinte mindenkinek ajánlható!
Cukorbetegek is biztonsággal szedhetik!

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®

kép és szöveg: xantus-állatkert

Nem mindennapi eseménynek, egy
lánykérésnek lehetett szemtanúja, aki
május 22-én a Xantus János Állatkertbe
látogatott. Fodor Richárd néhány hónap-
ja furcsa kéréssel fordult az állatkert
munkatársaihoz: a parkban szeretné
megkérni a barátnője kezét. Természete-
sen az intézmény vezetősége támogatta
a fiatalember elhatározását, főleg miután
megosztotta kapcsolatuk történetét.

Dalma és Richárd nagyon szeretik az
állatokat, első randevújuk helyszíne is a
győri állatkert volt. Azóta minden évben
az évfordulójuk környékén kilátogatnak
a parkba. Az idén ünneplik megismerke-
désüknek tizedik évfordulóját, így Ricsi

Romantikus lánykérés
az állatkertben

úgy gondolta, hogy az időpont és a hely-
szín is a legalkalmasabb a lánykérésre.
Így hát egy nagy molinót készíttetett,
melyre egyetlen mondatot írtak: „Dalmi,
leszel a feleségem?” – és elhívta párját
egy szokásos májusi állatkerti sétára.
Dalma semmit nem sejtett az akcióból,
ám a gibbon-szigethez érve, azonnal
megpillantotta a neki szánt képet. A lány-
kérés természetesen szóban is megtör-
tént, és mi is lehetett volna a válasz a kér-
désre, mint egy nagyon nagy IGEN!

Minden csoda egy napig tart. Lé-
teznek azonban olyanok, amelyek el-
kísérnek egy egész életen át. Kedves
Dalma és Richárd, a győri állatkert
munkatársai és lakói nagyon sok bol-
dogságot kívánnak nektek!
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Kontur András alkotása – amely
mostantól a győri lakótelepet dí-
szíti – látványos módon utal vilá-
gunk kettősségére – a szeretet és
jóság, valamint a szörnyűségek
és háborúk – ellentétére.

„A mű minden oldalról egy-egy ablakot
jelenít meg. Ha szemből, illetve hátulról
nézzük, akkor két templomablak-szerű
nyílást láthatunk, amely a szeretetre, jó-
ságra, a boldogságra, a békére és Isten-
re utal. A két oldalsó részen apró, lőrés-
szerű börtönablakok jelennek meg,
amelyek pedig a szörnyűséget, a rabos-
kodást, a háborút, az emberi gonoszsá-
got idézik meg” – fogalmazott Kontur
András, a köztéri szobor alkotója. Hozzá-
tette, az alkotást úgy állították fel az Illyés
Gyula utca parkjában, hogy a nap min-
dig átsüt valamelyik kis ablakon, így teszi
élővé a fény a művet. A minden oldalról
térplasztikaként fénnyel játszó és műkö-
dő műalkotás ablakai egy belső fényke-
resztet rajzolnak ki. 

„Győr és a városrész egy újabb ér-
tékes szoborral gazdagodott, még-

„Keresztablak” Marcalváros II-n
hozzá egy olyan köztéri alkotással,
ami gondolkodásra készteti a nézelő-
dőt, és szabadságot ad a szemlélőjé-
nek. Egy olyan művet avathattunk fel,
amelyről mindannyiunkban más és
más asszociációk törnek elő – fogal-
mazott Rózsavölgyi László, a terület

önkormányzati képviselője, aki a mű-
vésszel közösen leplezte le a Kereszt-
ablak elnevezésű alkotást.

Grászli Bernadett, a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum igazga-
tója kifejtette, a 2014. évi Múzeumok
Őszi Fesztiválja rendezvényeként ren-
dezték azt a kortárs szobrászati szimpó-
ziumot, amelyen négy fiatal szobrász-
művész mutatkozott be. A szobrok a
Köztéri Művészetért Alapítvány közre-
működésével jöttek létre, a művek létre-
hozását a győri önkormányzat és helyi
gazdálkodó szervezetek, mint a QP.
Qualitative Production Gépipari és Ke-
reskedelmi Zrt., a ProMinent Magyaror-
szág Kft., a SZAVILL Consulting Szol-
gáltató és Tanácsadó Kft., a Kiss Mű-
anyagtechnika 2003 Gyártó, Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. és a GYŐR-
SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyon-
gazdálkodó Zrt. segítették támogatá-
sukkal. A szobrok már alkotásuk folya-
matában előrevetítették annak lehetősé-
gét, hogy állandó elhelyezést nyerve,
esztétikai értékeikkel gazdagítsák a vá-
ros köztereit. Korábban Ámmer Gergő
Bercsényi-szobrát helyezték el a Bercsé-
nyi ligetben, most pedig Marcalváros II
gazdagodott Kontur András művével.

A győri Útkezelő Szervezet idei út-
fenntartási feladatai keretén belül
öt útszakasz felújítását végezteti hi-
deg-remix technológiával. A kivite-
lezés elkezdődött, mely során Győr-
szentivánon az Egysori út, a Pengős
utca és a Nagyhegy utca egy-egy
szakaszán, Likócson a Római út,
Ménfőcsanakon pedig a Krúdy
Gyula utca egy-egy szakaszán dol-
goznak a kivitelezők. A technológia
lényege, hogy a meglévő makadám
burkolatot nem bontják el, hanem a
géplánc egyik tagja feldarálja a fe-
lületet. Ezt cement és víz hozzáadá-
sával burkolatalappá darálják ösz-
sze, majd hengerlést követően ke-
rül az alapra az aszfaltréteg. Ez a
technológia azért előnyösebb a ha-
gyományos útépítésnél, mert lakó-
utca esetén akár egy héten belül
komplett útfelújítás lehet. A bekerü-
lési költség is kedvezőbb, azonban
figyelembe kell venni, hogy nem
minden esetben alkalmazható ez a
módszer, a kötöttségek miatt korlá-
tozott a felhasználási felület. Az öt
utca felújítása mintegy 130 millió
Ft-ba kerül.

Ismét dolgozik
a remix-géplánc

OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Nádorvárosban azonnal költözhetô, 56 nm-es, 2
szobás lakás, saját tárolóval eladó! Irányár: 12,99
M Ft. Érd.: +36-70/632-4354. 
Nádorvárosban 53 nm-es, felújított, 2 szoba, hal-
los lakás eladó. Irányár: 13,69 M Ft. Érd.: +36-
70/632-4354.
Gyôr-Sziget egyetemhez közeli részén 53 nm-es, 2
szobás, földszinti lakás eladó! Ár: 15,99 M Ft. Tel.:
+36-70/372-0113.
Pacsirta lakóparkban lakások eladók! 45—93 nm-ig!
Ár: 13,09 M Ft-tól! Tel.: +36-70/372-0113.
Gyirmóton 110 nm-es, 2005-ben épült, téglaépítésû,
újszerû társasházi lakás eladó! Nappali + 3 szoba,
mûanyag ablak + redôny, gépkocsibeálló a ház elôtt,
beépített tetôtér, kiváló tájolás, csendes, barátságos
környék. Ár: 23,5 M Ft. Érd.: +36-70/459-2409.
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt, családi házas ré-
szén, 1119 nm-es telken, 1955-ben épült, 130
nm-es, 3 + 1 szobás, téglaépítésû, felújítandó
családi ház eladó. A fûtés cserépkályhával meg-
oldott. Ár: 22,5 M Ft. Érd.: +36-70/459-2409.
Gyôrújbaráton 95 nm-es, nappali + 3 szobás iker-
ház, 450 nm saját telekrésszel, fûtéskészen eladó.
Ár: 21,99 M Ft. Érd.: +36-70/977-7836.
Kisbajcson, 90 nm-es, nappali+3 szobás ikerház
fûtéskészen eladó. Ár: 20,99 M Ft. Érd.: +36-
70/977-7836.
Gyôr-Nádorváros kedvelt részén, 611 nm
alapterületû vendéglátóegység eladó. Ár: 42,9 M
Ft. Tel.: +36-70/459-3010.
Gyôr-Ménfôcsanak kertvárosi részén, prémium ki-
alakítású, 90 nm-es, nappali + 3 szobás családi

A OPENHOUSE ingatlanpiaci kínálatából
ház garázzsal, tárolóval, kerttel eladó. Ár: 26,49 M
Ft. Tel.: +36-70/459-3010.
Töltéstava új építésû részén, 90 nm-es, nappali +
3 szobás ikerház eladó. Irányár: 20,9 M Ft. Érd.:
+36-70/399-8262.
Gyôr-Szabadhegyen, csendes környéken lévô, 40
nm-es lakás, saját udvarrésszel, garázzsal, gépko-
csibeállóval eladó. Irányár: 14,5 M Ft. Érd.: +36-
70/399-8262.
Gyôr-Pinnyéd újépítésû részén, 3 km-re a Belvárostól,
új, 100 nm-es sorházi lakások saját kerttel eladóak. Ár:
23,9—25,9 M Ft-ig! Érd.: +36-70/977-7838.
Albérleteket keresek Gyôrben 50.000 Ft—250.000 Ft ár-
kategóriában! Érd.: +36-70/977-7838
Öttevényen, teljesen felújított családi ház eladó.
 Irányár: 17,8 M Ft. Érd.: +36-70/977-7831.
Gyôrben, 154 nm-es, teljesen új családi ház, nap-
pali + 4 szobás, 36 nm-es tetôterasszal eladó.
 Irányár: 32,5 M Ft. Érd.: +36-70/977-7831.
Ikrényben, 175 nm-es, 3 szobás, dupla garázsos,
emelt szintû fûtéskész családi ház eladó! Irányár:
38 M Ft. Érd.: +36-70/338-6708.
Gyôr-Belvárosban, 220 nm-es, 6 szobás családi
ház sürgôsen eladó! Irányár: 48,9 M Ft. Érd.: +36-
70/338-6708.
Gyôr-Gyárvárosban, 807 nm-es ikerház, beépíthe-
tôséggel (saroktelek) eladó! Irányár: 29,9 M Ft.
Érd.: +36-70/338-6708.
Gyôr-Révfaluban, 140 nm-es családi ház,
padlófûtéses, télikerttel, gyönyörû udvarral sürgô-
sen eladó. Legyen az Ön otthona! Irányár: 34,9 M
Ft. Érd.: +36-70/601-0228.

Gyôr-Kisbácsán, felújítandó, de statikailag kitûnô ál-
lapotú családi ház, nagy kialakítási lehetôségekkel,
1000 nm-es telekkel eladó! Ár: 19,8 M Ft. Hívjon
azonnal! Tel.: +36-70/301-0228.
Pannonhalmán, 3 szobás, összkomfortos, azonnal
költözhetô családi ház, 2 utcafronti bejárattal, pin-
cével, kerti tóval eladó. Irányár: 17,5 M Ft. Tel.: +36-
70/399-8261.
Pannonhalmán, az Apátság közelében, 2 szobás,
összkomfortos, felújítandó, azonnal birtokba vehe-
tô családi ház eladó. Ár: 7,99 M Ft. Tel.: +36-
70/399-8261.
Gyôr-Szabadhegy csendes utcájában, kétlakásos
társasházban levô, hangulatos kis lakás, garázzsal,
parkosított udvarral eladó. Ár: 14,5 M Ft. Érd.: +36-
70/372-0105.
Gyôrben, gondozott kert, nyaralóval, teljes bútoro-
zással és felszereléssel eladó. Ár: 5,5 M Ft. Érd.:
+36-70/372-0105.
Gyôrzámoly csendes utcájában épült, nappali + 3
szobás, remek elrendezésû, újszerû családi ház,
szépen parkosított, nagy telekkel eladó. Ár: 34,9 M
Ft. Tel.: +36-70/372-0110.
Révfalu kedvelt részén épült, nappali +1 szobás, tár-
sasházi lakás, saját tárolóval, nagy terasszal eladó.
Ár: 16,5 M Ft. Tel.: +36-70/372-0110.
Gyôr-Nádorváros frekventált részén, ötszobás, tel-
jesen felújított családi ház, garázzsal eladó! Ár:
36,5 M Ft. Érd.: +36-70/489-2012.
Gyôr-Nádorváros területén, kétszoba-nappalis, fel-
újított lakás, erkéllyel eladó! Ár: 14,19 M Ft. Érd.:
+36-70/489-2012.

Kunszigeten, 90 nm-es családi ház eladó. Ár: 8,7
M Ft. Érd.: +36-70/489-2011.
Gyôr-Nádorváros, barátságos környéken, felújított,
másfél szobás, földszinti társasházi lakás eladó. Ár:
14,35 M Ft. Érd.: +36-70/489-2011.
Pacsirta lakóparkban, 6 lakásos társasházban, de -
cemberi átadással lakások leköthetôk. Ár: 10,49 M
Ft-tól! Érd.: +36-70/977-7842.
Gyôr-Vízivárosban, 1 éves, igényes 150 nm-es csa-
ládi ház, medencével eladó! Ár: 62 M Ft. Érd.: +36-
70/977-7842.
Vámosszabadin eladó egy 3 szobás családi ház,
nagy telekkel! Ár: 17,9 M Ft. Tel.: +36-70/977-7832.
Gyôr-Révfalu csendes utcájában, egy nappali + 5
szobás ikerház, dupla garázzsal eladó! Ár: 29,9 M
Ft. Tel.: +36-70/977-7832.
Gyôr-Nádorváros kedvelt utcájában, újszerû garzonla-
kás eladó. Ár: 15,5 M Ft. Érd.: +36-70/977-7844.
Gyôr-Nádorváros kellemes utcájában, teljesen fel-
újított, másfél szobás társasházi lakás  eladó. Ár:
14,35 M Ft. Érd.: +36-70/977-7844.
Gyôr-Szabadhegyen eladó egy 5 szobás, teljesen
felújított sorház, garázzsal, udvarral! Ár: 39,9 M Ft.
Tel.: +36-70/703-0865.
Günyûn eladó egy 135 nm-es, 3 szobás sorházi la-
kás, udvarral, garázzsal! Ár: 11,9 M Ft. Tel.: +36-
70/703-0865.
Nádorváros szélén, Jancsifaluban, családi ház
külön épülettel eladó. Ár: 31,9 M Ft. Érd.: +36-
70/489-2014.
Koroncó új építésû részén, építési telek eladó. Ár:
4,5 M Ft. Érd.: +36-70/489-2014.

KÖZTÉRI ALKOTÁS, FELÚJÍTÁS HIRDETÉS



Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

22 / + / 2016. június 3.

JÚNIUS 4., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Pasik  04:35 Chuck  05:20
Chuck  06:00 Top Shop 06:35 Kö-
lyökklub  09:30 Kisdumások 
10:00 Top Shop 10:50 Brandmánia
 11:20 Street Kitchen  11:50 Au-
togram  12:20 Fitt Mánia  12:50
Sztár Gokart  13:20 Döglött akták
 14:20 Döglött akták  15:25 Az el-
rabolt expresszvonat  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 1 perc és nyersz!
 19:50 Tan-túra  21:25 Hasonmás
 23:15 A piszkos tizenkettő  02:25
Tan-túra 

04:00 Super Car  04:25 Babavilág
 04:50 Sportos 05:00 Hungerő 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
08:00 Éjjel-nappal szülők  08:30
SzÉpítők  09:05 Trendmánia 
09:35 Ízes élet  10:10 Babavilág 
10:40 Otthontérkép  11:15 Pogy-
gyász  11:45 Csapdába csalva 
12:15 Duval és Moretti  13:20 Du-
val és Moretti  14:30 Gyilkos sorok
 15:35 A felejtés bére  18:00 Té-
nyek 18:50 Kismenők  21:30 Men
in Black – Sötét zsaruk 3.  23:55 36
– Harminchat  02:15 Sportos 02:25
Psych – Dilis detektívek  03:10
Psych – Dilis detektívek  03:50 Du-
val és Moretti 

04:00 Kaliforgia  05:10 Doktor Ho-
use  05:55 Televíziós vásárlás 06:30
Zöld térben  06:55 Trendközelben
07:25 Will és Grace  07:50 Szívek
szállodája  08:50 Amerikai mester-
szakács  09:45 Amerikai mester-
szakács  10:45 Doktor House 
11:40 Doktor House  12:35 Emberi
tényező  13:30 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  14:30 Négy esküvő 
15:30 Ádám keresi Évát  16:35
Szenzációs recepciós  18:30 Vissza
a jövőbe 21:00 Trükkös fiúk 23:25
Tökéletes gyilkosság  01:45 Will és
Grace  02:10 Will és Grace  02:35
Kaliforgia  03:20 Kaliforgia 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Épí-tech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Kamarai Magazin (ism.) 08:45
Konkrét (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:25 Sporthírek (ism.) 09:30 Hello
Győr! (ism.) 10:00 Híradó (ism.) 10:25
Sporthírek (ism.) 10:30 Képújság
18:00 Credo 18:30 Hello Győr! (ism.)
19:00 Győri7 19:45 Sportlegendák
20:30 Kulisszák mögött (ism.) 21:00
Hello Győr! (ism.) 21:30 Zooo+ (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Import Imp-
ro (ism.) 23:00 Képújság  

GYŐR+ TV

JÚNIUS 5., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:20 Az elrabolt expresszvonat 
06:15 Top Shop 06:45 Kölyökklub 
09:30 EgészségKalauz  10:05 Top
Shop 11:00 Egy rém modern család
 11:25 A segítség házhoz jön 
11:55 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  12:25 Házon kívül 
13:00 Hullajó hullajelölt  14:50 Az
utolsó szamuráj  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Cobra 11  19:55 Uta-
zás a rejtélyes szigetre 21:45 Erőnek
erejével  (am. akcióf., 2013) 23:50
Portré  00:25 Végső állomás 2. 
02:15 Utazás a rejtélyes szigetre 

04:40 Éjjel-nappal szülők  05:00
Hungerő  06:00 Astro-Világ 07:00
Tv2 matiné 08:35 Éjjel-nappal szülők
 09:05 Nagy Vagy, Győr!  09:40
a'la CAR  10:10 Tűsarok  10:45
Stahl konyhája  11:15 Több mint
TestŐr  11:50 Falforgatók  12:50
Csapdába csalva  13:20 Gyilkos so-
rok  14:25 Gyilkos sorok  15:30
Star Trek  18:00 Tények 18:50 A
Nagy Duett  21:35 Showtime Hajdú
Péterrel  23:10 Collateral – A halál
záloga  01:45 Sportos 01:55 Lán-
goló Chicago  02:40 Lángoló Chi-
cago  03:20 Maffiadoktor 

05:45 Televíziós vásárlás 06:15 Ame-
rikai mesterszakács  07:05 Ameri-
kai mesterszakács  07:55 Szívek
szállodája  08:50 Szívek szállodája
09:50 Zöld térben  10:15 Trendkö-
zelben 10:50 Négy esküvő  11:50
Will és Grace  12:20 Emberi ténye-
ző  13:15 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  14:15 Hajrá csajok 4. 
16:10 Vissza a jövőbe  18:35 Trük-
kös fiúk  21:00 A gyilkos médium 
23:25 A bolygó neve: Halál  02:10
Ádám keresi Évát  03:05 Zöld tér-
ben  03:25 Trendközelben 03:55
Vérmes négyes 

07:30 Kulisszák mögött (ism.) 08:00
Credo (ism.) 08:30 Vény nélkül 
(ism.) 09:00 Sportlegendák (ism.)
09:45 Konkrét (ism.) 10:00 Creative
chef (ism.) 10:30 Képújság 18:00
Győri7 (ism.) 18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Zooo+ (ism.) 19:30 Hello Győr!
(ism.) 20:00 Üzleti negyed (ism.)
20:30 Creative chef (ism.) 21:00 Ku-
lisszák mögött (ism.) 21:30 Vény nél-
kül  (ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Képújság  

GYŐR+ TV

JÚNIUS 6., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Az uralkodónő  04:45 Stahl
konyhája  05:10 Hungerő  06:10
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:20 Mokka  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 19:25 Hu-
morkoktél  20:35 Jóban Rosszban
 21:20 A mag  00:15 Red Carpet
– Sztárok testközelben  00:25 Bu-
kott angyalok  01:25 Tények Este
02:10 Aktív  02:30 Sportos 02:40
Ezo.TV 03:40 Knight Rider 

04:15 Vérmes négyes  04:40 Vér-
mes négyes  05:20 Televíziós vásár-
lás 05:50 Will és Grace  06:15 Will
és Grace  06:40 Jóbarátok  07:05
Jóbarátok  07:30 A nagy svindli
08:15 Doktor House  09:10 Szívek
szállodája  10:15 Sütimester 11:25
Emberi tényező  12:25 Emberi té-
nyező  13:20 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  14:20 NCIS – Tenge-
részeti 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  23:10 A gyilkos médium 
01:25 Négy esküvő 02:20 Két pasi –
meg egy kicsi  02:45 A nagy svindli

07:00 Vény nélkül  (ism.) 07:30
Nyugdíjas egyetem (ism.) 08:30 Hel-
lo Győr! (ism.) 09:00 Vény nélkül 
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Kép -
újság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Épí-tech (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Kamarai Magazin (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Konkrét 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság  

GYŐR+ TV

JÚNIUS 7., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Szeretned kell!  05:10 Hun-
gerő  06:10 Red Carpet – Sztárok
testközelben  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-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 19:25 Humorkoktél  20:35 Jó-
ban Rosszban  21:20 Mint a kámfor
 00:00 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  00:10 Franklin és Bash 
01:10 Tények Este 01:55 Aktív 
02:15 Sportos 02:25 Ezo.TV 03:25
Papírkutyák 

05:20 Televíziós vásárlás 05:50 Will
és Grace  06:15 Will és Grace 
06:40 Jóbarátok  07:05 Jóbarátok
 07:30 A nagy svindli 08:15 Doktor
House  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 Flash – A Villám  22:00 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 Szívek szállodája  03:10 Dok-
tor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Épí-tech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kamarai Magazin (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Zooo+
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül 
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (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 08:05 Magyarul Ba-
lóval 08:40 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:20 Top Shop 12:00 A segít-
ség házhoz jön  12:30 Story Extra
 13:00 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  19:35 Éjjel-nappal Budapest
 20:50 Barátok közt  21:25 Castle
 22:30 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 oldala
 01:35 Az élet csajos oldala 
02:05 Mi muzsikus lelkek 02:30 Győ-
zike  03:20 Gálvölgyi-show 

05:15 Ízőrzők: Tura 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Hazajá-
ró 06:25 Világ-nézet 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Család-barát 09:05
Fahéj, kiskutyám!  10:40 A világörök-
ség kincsei 11:00Noé barátai 11:30Tér-
kép 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők: Szentgál
13:30Hazajáró 14:00Magyar Krónika 
14:35 Peru – Chile – Húsvét-szigetek –
Juan Fernandez-szigetek 15:05 Szere-
tettel Hollywoodból 15:40 Petőfi '73 
17:00 Gasztroangyal  18:00 Híradó
18:35 SzerencseSzombat  19:30
TVRTKO túlmegy minden határon – A
könyv titka 20:00Emlékezés Trianonra
20:30 Számkivetett  22:55 Kenó 
23:00MüpArt – Csanyi-Lattmann Quar-
tet feat. Alegre Correa 00:25Szabotőr
02:10 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 02:25 Határtalanul magyar 

05:15 Ízőrzők: Szalafő 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ro-
me Reports – Vatikáni híradó 06:15
"Így szól az Úr!" 06:25 A sokszínű val-
lás 06:35 Biblia és irodalom 06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:25 Család-ba-
rát 09:00 Isten kezében 09:25 Kereszt-
Tények 09:35 Katolikus krónika 10:05
Református ifjúsági műsor 10:10 Or-
todox ifjúsági műsor 10:25 Metodista
ifjúsági műsor 10:30 Református ma-
gazin 11:00 Római katolikus szentmi-
se 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Rúzs és selyem
13:25 A világörökség kincsei 13:45 Az
autóversenyző  15:35 Megálmodt-
alak 17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó
18:35 Cédrusliget 19:30 Magyaror-
szág, szeretlek! 21:00 Skyfall 23:20
Kenó 23:25 Tortúra 01:15 Skyfall
 03:35 Hazajáró 

05:15 Ízőrzők: Deszk 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Halál-
biztos diagnózis 06:55 Kenó 07:00
Híradó 07:25 Roma Magazin 07:55 Do-
movina 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+  12:55 Kapa, kasza,
karácsony 13:20 Mi a szépség? 14:25
Erdészház Falkenauban 15:15 Halál-
biztos diagnózis  16:05 Charly, ma-
jom a családban  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor  19:30 Maradj
talpon!  20:25 Kékfény  21:25 Ha -
waii Five-0  22:10 Kenó  22:15 Ma-
gyar Krónika 22:45 A Hópárduc talp-
ra áll  00:25 Chéri – Egy kurtizán sze-
relme 02:00 "...hol zsarnokság van..."
03:15 Életkerék 03:45 Hazajáró 

05:10 Ízőrzők: Létavértes 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+  12:55 Jamie 15 per-
ces kajái 13:25 Igazi kacsamesék
14:20 Erdészház Falkenauban 15:15
Halálbiztos diagnózis  16:05 Charly,
majom a családban  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor  19:25 Maradj
talpon! 20:30 Önök kérték! 21:30 La-
ura rejtélyei  22:15 Kenó  22:20 A
Nagyok 22:55 MüpArt classic – Ven-
dégünk Kobajasi 01:00 Séfek csatája 
02:00 Rimini Rimini 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Magyarul Ba-
lóval 08:40 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:20 Top Shop 12:00 Street
Kitchen  12:30 Story Extra  13:00
Új csaj  14:00 Szívek doktora 
15:05 Éjjel-nappal Budapest 
16:20 Isten áldjon, Esperanza! 
17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:35 Éjjel-
nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:25 Dr. Csont  22:30 Gla-
des – Tengerparti gyilkosságok 
23:25 RTL Klub Híradó 23:55 Magya-
rul Balóval 00:35 Nyomtalanul 
01:40 Sztár Gokart  02:15 A zöld
íjász  03:00 Győzike 
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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

WWW.HATOS.HU

NÉMET, ANGOL: : +36-30/986-2800 • ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895 AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
ENG. SZÁM: E-000451/2014FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• 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

• 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

JÚNIUS 8., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

05:00 Sportos 05:10 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  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 19:25 Humorkoktél  20:35 Jó-
ban Rosszban  21:20 Beverly Hill s-i 
zsaru  23:35 Red Carpet – Sztárok
testközelben  23:45 Lángoló Chica-
go  00:45 Tények Este 01:30 Aktív
 01:55 Sportos 02:05 Ezo.TV 03:05
Nashville: A törvénytelen város 

05:20 Televíziós vásárlás 05:50 Will
és Grace  06:15 Will és Grace 
06:40 Jóbarátok  07:05 Jóbarátok
 07:30 A nagy svindli 08:15 Doktor
House  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 Bad Boys 2. – Már megint a
rosszfiúk  00:00 Ádám keresi Évát
 01:05 Két pasi – meg egy kicsi 
01:35 A nagy svindli 02:25 Szívek
szállodája  03:10 Kaliforgia 

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 Üzleti negyed 19:45 Konkrét
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Hello Győr!
(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 Sportlegendák (ism.) 00:15
Képújság  

GYŐR+ TV
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55
Kenó 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:25 Hrvatska kronika 07:55 Ec-
ranul nostru 08:30 Váratlan utazás
09:25 A hegyi doktor  10:15 Család-
barát 11:35 Kincsünk a ló 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:45 Kult+  12:55 Jamie 15
perces kajái 13:25 A természet IQ-ja 
14:30 Erdészház Falkenauban  15:20
Halálbiztos diagnózis  16:10 Charly,
majom a családban  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor 19:30 Szerelem-
ben, háborúban 20:20 Skandináv lot-
tó sorsolás  20:35 Szabadság tér '56
21:25Amerikai rapszódia 23:15Ke-
nó 23:20Egy apáca szerelme 01:05
Irány Deauville 02:30Magyar történel-
mi arcképcsarnok 02:45 Életkerék

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Magyarul Ba-
lóval 08:40 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:20 Top Shop 12:00 Autog-
ram  12:30 Story Extra  13:00 Ha-
zug csajok társasága  14:00 Szívek
doktora  15:05 Éjjel-nappal Buda-
pest  16:20 Isten áldjon, Esperanza!
 17:25 Story Extra  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Fókusz  19:35 Éj-
jel-nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:25 Szulejmán  22:35 Há-
zon kívül  23:00 RTL Klub Híradó
23:30 Magyarul Balóval 00:10 A rej-
tély  01:15 Fitt Mánia  01:45 Két
szék között 

JÚNIUS 9., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:15 Ízőrzők: Sárszentlőrinc 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55 Ke-
nó 07:00 Híradó 07:10 Időjárás-jelen-
tés 07:25 Rondó 08:25 Váratlan utazás
09:20 A hegyi doktor  10:15 Család-
barát 11:35 Kincsünk a ló 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:30 Időjárás-je-
lentés 12:45 Kult+ 12:55 Rudolf Stei-
ner öröksége  14:00 Erdészház Falke-
nauban 14:55Halálbiztos diagnózis 
15:50 Charly, majom a családban 
16:45Szerencse Híradó 17:00Ridikül
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor 19:25 Szerelem-
ben, háborúban  20:20 A Bagi Nacsa
Show  21:20 Bízz a szerelemben 
23:00 Kenó 23:05 Látogatás 00:45
Sarki fény  02:35 Magyar történelmi
arcképcsarnok 02:50 Határtalanul ma-
gyar 03:20 Életkerék 03:45 Hazajáró

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:25 Knight Rider  05:10 Hungerő
 06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  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 19:25 Humorkoktél  20:35 Jó-
ban Rosszban  21:20 Magyar csa-
pat – "...még 50 perc..."  22:45 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
22:55 Felejthetetlen  23:55 Tények
Este 00:40 Aktív  01:05 Sportos
01:15 Ezo.TV 02:15 Engedj be! 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (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 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Credo
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (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 08:05 Magyarul Ba-
lóval 08:40 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:20 Top Shop 12:00 Kisdu-
mások  12:30 Story Extra  13:00
Hazug csajok társasága  14:00 Szí-
vek doktora  15:05 Éjjel-nappal Bu-
dapest 16:20 Isten áldjon, Esperan-
za!  17:25 Story Extra  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Fókusz  19:35 Éj-
jel-nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:25 CSI: Miami helyszínelők
 22:25 CSI: A helyszínelők  23:25
RTL Klub Híradó 23:55 Magyarul Ba-
lóval 00:35 Brandmánia  01:05 Ho-
meland – A belső ellenség  02:25
Győzike  03:10 Győzike 

05:20 Televíziós vásárlás 05:50 Will
és Grace  06:15 Will és Grace 
06:40 Jóbarátok  07:05 Jóbarátok
 07:30 A nagy svindli 08:15 Doktor
House  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 Négy esküvő  22:10 Vicky
Cristina Barcelona  00:10 Két pasi
– meg egy kicsi  00:40 A nagy svind-
li 01:35 Szívek szállodája  02:25 Szí-
vek szállodája  03:15 Kaliforgia 

JÚNIUS 10., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Knight Rider  04:50 Aktív 
05:10 Hungerő  06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:20 Mok-
ka  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 Szeret-
ned kell!  16:55 Megtört szívek 
18:00 Tények 19:25 Humorkoktél 
20:35 Jóban Rosszban  21:20 Sze-
ka-túra  23:25 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  23:35 Grimm 
00:40 Tények Este 01:25 Aktív 
01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Knight Rider  03:50 Super Car 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Credo (ism.) 08:00 Hír-
adó (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 Creative chef 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Gázfröccs (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konk-
rét 22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sport-
hírek (ism.) 22:30 Creative chef (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Kép -
újság  

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 08:05 Magyarul Ba-
lóval 08:40 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:20 Top Shop 12:00 Egész-
ségKalauz  12:30 Story Extra 
13:00 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  19:35 Éjjel-nappal Budapest
 20:50 Barátok közt  21:25 Az uta-
zó  23:25 RTL Klub Híradó 23:55
Magyarul Balóval 00:35 Gyilkos el-
mék  01:40 Street Kitchen  02:10
Győzike  03:10 Győzike 

05:15 Ízőrzők: Balatonudvari 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Halálbiztos diagnózis  06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-
jelentés 07:25 P'amende 07:55 Öt
kontinens 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 12:45 Kult+ 12:55
Jamie 15 perces kajái 13:20 William
Dobson, a brit festészet elfeledett zse-
nije  14:25 Erdészház Falkenauban
15:15 Halálbiztos diagnózis 16:05
Charly, majom a családban 17:00 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 A hegyi doktor 19:30
Szerelemben, háborúban 20:20 Kra-
mer kontra Kramer  22:05 Kenó 
22:15 Forma-1 00:00 Kramer kontra
Kramer  01:50 Látogatás  03:25
Magyar elsők  03:45 Hazajáró 

05:20 Televíziós vásárlás 05:50 Will
és Grace  06:15 Will és Grace 
06:40 Jóbarátok  07:05 Jóbarátok
 07:30 A nagy svindli 08:15 Doktor
House  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 végső megoldás: Halál 
23:25 Bad Boys 2. – Már megint a
rosszfiúk  02:20 Két pasi – meg egy
kicsi  02:45 A nagy svindli 03:35
Szívek szállodája 
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A Duna és a Rábca ölelésében, néhány perc-
re a Belváros nyüzsgésétől, Győr-Pinnyéd
legújabb és legszebb részén, csendes utcá-

ban épül ez a családias méretű, 6 lakásos,
környezetbarát társasház, melyben eladó
földszinti, kertkapcsolatos, 79 nm-es, nappa-
li + 3 szobás lakás.

Ár: 21,8 M Ft Érd.: Horváth Edina,
+36-70/587-4020.

Győr-Pinnyéden, csendes utcában épülő,
hétlakásos társasház földszintjén eladó ez az
57 nm-es, teraszos lakás. Az elrendezésben
nappali-konyha-étkező és még egy szoba ka-
pott helyet. A lakáshoz most 7 nm teraszt
kap ajándékba!

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    •

FELPEZSDÜLT
SZABADHEGY

Kertkapcsolatos lakást keres Szabadhe-
gyen? Csendes, nyugodt környezetben?
Akkor ez a megfelelő ingatlan Önnek! Itt
biztosan madárcsicsergéses reggelre éb-
red! Győr-Szabadhegy új építésű részén
épül ez a 13 házból álló sorházi ingatlan.
A lakások kialakítása kiváló, kisebb és
nagyobb családok számára is. 73 nm, 76
nm és 92 nm-es lakások közül választhat.
Nem kell bajlódni a kerítésépítéssel, a
kert füvesítésével, hiszen a vételár ezeket
is tartalmazza. Min. 60 nm saját kert tar-
tozik az ingatlanokhoz!

MOST bevezető áron juthat hozzá ingat-
lanához, és még az ügyvédet is mi fizet-
jük Önnek! Győr-Szabadhegy egyedi pa-
norámával rendelkező, új építésű részén
társasházi lakások eladóak. A 3 szintes,
28 lakásos társasházban 55 nm és 103
nm közötti lakások közül választhat. Ár:
20,5 M Ft-tól!Érd.: Budai Mónika +36-30/640-8794

KIZÁRÓLAG NÁLUNK! Győr, Szitásdom-
bon családias környezetben, új építésű társas-
házi lakások eladóak. A lakóparkban 3 egy-

mást követő telken 3 tömb kerül kialakításra,
mely egy kerítéssel lezárásra kerül. A keríté-
sen belül játszótér kerül kialakításra. A 15 la-
kásos társasházban 34 és 97 nm-es lakások kö-
zül választhat. A ház 30-as Leier téglából épül,
10 cm szigeteléssel. A belső válaszfalak szin-
tén 30-as hanggátló téglából épülnek. Fűtést
egyedi gázkazán biztosítja, radiátorral. A re-
zsiköltség a téli hónapokban sem lesz magas.

Ár: 10,2 M Ft-tól! Érd.: Venczel-Tóth Anita
+36-30/376-3718.

Pacsirta lakóparkban épülő, kétszintes, ötla-
kásos társasház emeletén eladó ez a nappali
+ egyszobás lakás! A ház modern jellegénél,
már csak a lakás elrendezése modernebb! Az

Aki a természetben szeretne élni, de néhány percre a Belváros nyüzs-
gésétől, az nem mehet el csukott szemmel a fantasztikusan fejlődő Piny-
nyéd mellett! Sorházi és társasházi lakásokat kínálunk bevezető áron!

Ár: 16,2 M Ft-tól!  Érd.: Horváth Edina,
+36-70/587-4020. 

Győr-Pinnyéden étkező-konyhás nappali +
kétszobás, 66 nm-es, új építésű lakás eladó,
a társasház első emeletén. A lakáshoz egy 6

nm-es erkély is tartozik. Nézze meg a képe-
ket és beleszeret!

Ár: 20 M Ft. Érd.: Horváth Edina,
+36-70/587-4020.  

Madárcsicsergéses reggelre ébredne?

A szitásdombi
Pacsirta lakópark Önre vár! Fantasztikusan fejlődő Pinnyéd 

amerikai konyhás nappaliból léphetünk ki a
tágas erkélyre! A lakáshoz gépkocsibeállót is
vásárolhatunk, melynek ára 500.000 Ft és tá-
rolóhoz is juthatunk mérettől függően 650 E
Ft-től 1.100 E Ft-ért. A társasház főfalai 30 cm
vastagok, a válaszfalak 10 cm-esek, a nyílászá-
rók 3 rétegű üvegezésűek. A fűtést turbó gáz-
kazán szolgáltatja. A lakás emelt szintű fűtés-
kész állapotban kerül átadásra. Csendes, ba-
rátságos városrész, 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 hitelügyin-
tézéssel állunk rendelkezésére!

Ár: 13,3 M Ft-tól! Érd.: Horváth Edina,
+36-70/587-4020.

Szabadhegy kedvelôinek jó hír lehet, hogy újra in-
dulnak itt beruházások. Kiváló befektetés mindenki-
nek, hiszen karnyújtásnyira van tôle pl. az ipari park,
ezért kiadás szempontjából is tökéletes választás le-
het. Szabadhegy gyönyörû, kedvelt részén épülnek
társasházak és sokak számára régóta várt sorházak
is. A kisebb 45 nm körüli lakások már elkeltek, de
akik 2-3 gyerekre járó CSOK-kal szeretnének ingat-
lant vásárolni, még számos lehetôség közül választ-
hatnak. Szabadhegy forgalomtól mentes, zöldöve-
zeti részén, jövô tavaszi befejezéssel épülô sorhá-
zak saját kerttel, kerítéssel kerülnek átadásra. Ga-
rázzsal rendelkezô változatok is elérhetôk. Azoknak,
akik ezen a városrészen szeretnének élni, érdemes
minél elôbb benézni hozzánk, mert nagyon kereset-
tek ezek az ingatlanok a bevezetô áruk miatt. Iro-
dánk teljes körûen intézi mindenkinek az áfa-vissza-
igénylést, a CSOK-ot és a hitelt is.
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Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
még 3 örök panorámás vízparti lakás eladó.

2016 ôszétôl, akár CSOK-kal is, kulcsrakész
állapotban átvehetôk!

75 négyzetmétertôl 
97 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

Egyre többen használják a közelmúlt-
ban a turistabuszoknak kialakított par-
kolóhelyeket a Tarcsay úti piac keleti ol-
dala mellett, a Széchenyi híd alatt. „Az
ingyenes parkolókba elsősorban a tu-
ristákat, bevásárlásra érkező látogató-
kat szállító buszokat várjuk, autósok
nem állhatnak meg itt. A buszsofőrök
tájékozódását GPS-koordinátákat tar-
talmazó útbaigazító táblák segítik” – tá-
jékoztatott Radnóti Ákos városüzemel-
tetésért felelős alpolgármester.

A parkolók kialakításával egy rég -
óta húzódó problémát oldott meg az
önkormányzat: ez idáig a buszok több-
sége a Belvárosban szabálytalanul
parkolt, elfoglalva ezáltal az autósok
elől a parkolóhelyeket. 

Radnóti Ákos elmondta, érkeztek
kritikák azzal kapcsolatban, hogy a
centrumba autóval járó dolgozók in-
gyenes parkolását kellene inkább

Rengetegen használják 
az új buszparkolókat

megoldani. Ez azonban káoszhoz ve-
zetne, többek között azért, mert így a
Belvárosban élők nem tudnának az
otthonuk közelében parkolni. „Győrbe
rengeteg turista érkezik, ráadásul jövő
évben nagyszabású sportesemény-
nek, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tiválnak ad otthon városunk, egy ilyen
népszerű településen szükség van az
ilyen parkolók kialakítására is” – hang-
súlyozta az alpolgármester és hozzá-
tette, a városvezetés továbbra is törek-
szik a lakosság, illetve a városba járó
dolgozók parkolási lehetőségeinek
szélesítésére. Példaként a buszparko-
ló mellett márciusban kialakított, 74
férőhelyes, szintén fedett és rendkívül
kedvező, 3800 forintos havidíjjal elér-
hető elkerített parkolót, illetve a to-
vábbra is kedvezményes, óránként öt-
ven forintért igénybe vehető Dunaka-
pu téri mélygarázst említette.



Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási igazgatósága felvételt hirdet 
az alábbi munkakör betöltésére:

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás hegesztő vizsga. Előnyt je-
lent: hegesztő minősítő vizsga. Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezési határidő: 2016. június 15.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-
Bérügyi osztály 9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu A borítékra
kérjük, írják rá, illetve az e-mail tárgyában tüntessék fel a „hegesztŐ” jeligét.

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

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
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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. június 3—június 9.

FOLYAMATOSAN FRISS
KACSA-, CSIRKE-, PULYKAHÚSOK
teljes választékban kaphatók!

Házi sült sertészsír 
1 kg

Steffl sör, 
dobozos

0,5 l, 
298 Ft/l

149 Ft/db

Faros csirkecomb 1 kg

399 Ft/kg

Dream habspray
növényi, 250 ml, 796 Ft/l

199 Ft/db

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa

Pecsenyekacsamáj 799 Ft/kg

Marhacomb

1900 Ft/kg

Happy Frucht fehér bab,
paradicsomos bab, 400 ml, 272,5 Ft/l

109 Ft/db

Alföldi, UHT tej 
1 l, 1,5%-os

118 Ft/l

299 Ft/db

HEGESZTÓ́

A GYHG Nonprofit Kft. Rózsavölgyi
László önkormányzati képviselő kéré-
sére és támogatásával a háztartások-
ban felhalmozódott lom jellegű hulla-
dékok elhelyezésére, gyűjtőpontot
üzemeltet egyszeri alkalommal. 

Az esemény június 11-én, szomba-
ton 8 és 16 óra között lesz Győrben,
az Arany János Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola udvarán. (Örkény István
út 6. Bejárat a kiserdő felől.)

A hulladékok átvételére kizárólag a
gyűjtőhelyen van lehetőség. Elhelyezhe-
tő itt: elektronikai, fém, műanyag, nyese-
dék, építési törmelék, csomagolóanya-
gok, bútorok, berendezési tárgyak stb.

Kihelyezett szelektív hulladékgyûjtés
Veszélyes hulladékot a kihelyezett gyűj-
tőponton nem lehet leadni, a veszélyes
anyagokat az állandó helyszíneken mű-
ködő hulladékudvarokban fogadják be. 

A hulladék lerakására a győri lako-
sok, a Győrben szemétszállítási díjat fi-
zetők jogosultak. Jogosultságukat iga-
zolhatják a hulladékszállítási díj befize-
téséről szóló számlával, akiknek pedig
ilyen nincs – mert a társasház közösen
fizet –, a korábban kiadott Győr Kártyá-
val vagy lakcímkártyával, illetve szemé-
lyi igazolvánnyal érkezzenek.

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

Vizes játszótér. Gyermeknapon, május 29-én kinyitották a Bisinger
sétányon található vizes játszóteret. Az üzemeltető Győr-Szol Zrt. mun-
katársai elvégezték a szükséges karbantartási munkálatokat, így a kü-
lönleges játékok újra rendelkezésre állnak.  A játszótér jó idő esetén
naponta 10 és 20 óra között várja a látogatókat.

Június 1-jén a fürdőzők előtt is megnyi-
tott az Aranypart I és Aranypart II sza-
bad strand, amelynek szolgáltatásai
augusztus 31-ig elérhetők.

„Jó vízminőségű strandok várják a fü-
rödni vágyókat az Aranyparton” – kezdte
tájékoztatóját Nagy Csaba, a Győr-Szol
Zrt. kommunikációs menedzsere. Na-
ponta 8–20 óráig mentőőr felügyeli a te-
rületet, és illemhely, zuhanyzó, öltöző te-
szi kulturálttá a kikapcsolódást. A szol-
gáltató szakemberei megmetszették a
fákat, lenyírták a füvet, lefestették a pa-
dokat, pótolták azok hiányzó deszkáit, ki-
helyezték a bójákat, a hulladékgyűjtő
edényeket, kifestették a fürdőházat és a
helyszínre szállították az életmentéshez
szükséges csónakot. Fontos, hogy a
szabad strandra tilos motorral, autóval
behajtani, illetve oda kutyát bevinni.
Nem szabad tüzet gyújtani és üveget a
vízbe vinni és a strandok területén a hor-
gászat is tilos.

Vannak a városban olyan vízfelületek,
ahol nem biztonságos a vízben tartózko-
dás: tilos fürödni az adyvárosi tározóban,
a József Attila-lakótelep két tározójában,
az Iparcsatornában, a Rába folyóban, a
bácsai vízáteresztő zsilip környékén, a
pinnyédi híd győri hídfőjénél, a püspök -
erdei átvágásnál, a Mákos-dűlői volt ka-
vicsbányában, a Marcalban, a bácsai bá-
nyagödrökben, a Holt-Marcalban és a
győrszentiváni volt szabad strandon. A
Kovalter pihenőpark területe napozásra
használható.

Már kinyitottak
a szabad strandok
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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,
illetve pék, cukrász, mű-
szerész-gépbeállító
munkakörbe keresünk
kollégákat, szakirányú
végzettséggel. Jelentkezni e-
mailben: info@uni-worker.hu vagy te-
lefonon: 06-96/283-281.

Győri Ipari Parkba keresünk egy
műszakos munkára,
győri friss nyugdíjast.
Előny: targoncavezetői gyakorlat,
B kategóriás jogosítvány. Jelentke-
zés: 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 bát-
ran küldd el önéletrajzodat az
 info@klier.hu-ra, illetve hívj a
06-70/364-7752-es telefon-
számon.

A Per-Clean 2002
Kft. győri munka-
helyre keres: takarítási
vezetőket, Okj-s takarítókat, és
takarítógép-kezelőket, és csak
szombati napokon történő takarí-
tásra takarítókat. Érdeklődni: 06-
30/641-5968, perclean@percle-
an.t-online.hu e-mail címen lehet.

Gyártósori operátoro-
kat keresünk győri munka-
végzésre, három műszakos munka-
rendbe. gyor@minosegellenor.hu.
Tel.: 06-30/697-2156.

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

HÁZVEZETŐNŐT ke-
resek teljes munkaidős fog-
lalkoztatásra. Önéletrajzot az
alábbi jeligére kérem a kiadó cí-
mére: Házvezetőnő 2016.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kő-
művesmunkák végzése
kedvezménnyel, garanci-
ával. Tel.: 06-30/355-6991.

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pin -
céjét, udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás ürí-
tését is vállalom. Telefonszám:
 06-70/500-1291, 06-70/882-
6590.

Mindenféle régiség
felvásárlása kiemelt áron,
azonnali kézpénzfizetés. Fest-
mény, porcelán, ékszerek, haszná-
lati tárgyak, akár teljes hagyaték.
06-70/663-2775

Sírkőfelújítás, csiszo-
lás, lefedés, betűvésés.
Mindez garanciával. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. 06-30/906-1025

LOMTALANÍTÁST, LOM -
E L S Z Á L L Í T Á S S A L
EGYÜTT vállalunk az egész me-
gyében, pincétől a padlásig, akár az
egész ház területén, INGYEN.
Hívjon bártan! Tibor: 06-30/212-
4830; Tamás: 06-20/205-0387.

Sírkövek tisztítását és felújítá-
sát vállalom. 06-20/852-7531
első szót kiemelni

Udvarok, járdák, kocsi-
beállók, garázsbeállók
térkövezését ingyenes felméréssel,
gépi földmunkát vállalok. Telefon: 06-
30/695-4930

Villanyszerelést válla-
lok Győrben és környékén. Telefon:
06-70/384-6557.

Lomtalanítást vállalok
padlástól a pincéig, ingyenes
 el szállítással. Hívjon bizalommal!
06-70/707-5812

Villanyszerelő-mun-
kák, átalakítás, felújítás, sze-
relvények, tanácsok, rövid határ-
idővel. 06-20/402-6657

Fűnyírás, fűkaszálás, sö-
vényvágás, fakivágás, bozótirtás
Győr és környéke! 96/826-322, 06-
30/403-6810.

Tetőfedést, tetőjaví-
tást, bádogozást, la-
postető-szigetelést,
falak javítását, festé-
sét garanciával, enged-
ménnyel vállalom. Tel.:
06-30/376-2712.

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkeze-
tek, kerítések, korlátok készítése,
felújítása. Telefon: 06-30/313-
2351. www.ironart.hu e-mail: iro-
nart@ironart.hu

Hagyatékvétel, szállí-
tás, lomtalanítás! Lakások,
családi házak, garázsok hagyatéká-
nak megvásárlása, lomtalanítása,
igény szerint rakodókkal. Hétvégén
is! 06-20/944-6667

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló
lerakása, tisztasági festések,
homlokzatfestés és gipszkar-
ton rendszerek kivitelezése.
Tel.: 06-70/245-8931.

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Telefon:
06-20/239-9198.

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

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

Lakatosmunkákat
vállalunk (kapuk, kerítések,
úszókapuk stb.). 06-70/223-7957

Hívjon bizalommal! Tel-
jes körű lomtalanítást vállalok. Tá-
rolóját, garázsát kitakarítom. Fe-
leslegessé vált holmiját ingyen el-
szállítom. Stuka Tibor: 06-
30/217-0848.

EGYÉB

Szabványelemekből
összeállítható vízóraakna
eladó (beton). 06-30/313-2351

2003-as, 1.4 benzines, ezüstme-
tál Seat Cordoba megkímélt állapot-
ban eladó. 06-30/183-1280

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
beváltása. 06-70/564-2280

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

RIPLI ANTIKVITÁS!
ÜZLETEMBEN
MAGAS ÁRON, 
KÉSZPÉNZÉRT

VÁSÁROLOK
RÉGI  BÚTORT, 
FESTMÉNYT, 
SZŐNYEGET, 

EZÜST TÁRGYAT,
PORCELÁNT, 

MINDENFÉLE 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

LAKÁSCSERE

Debrecen belvárosá-
ban, határozatlan bérleti szerző-
déses, megvásárolható, összkom-

fortos, 35 nm-es, 1,5 szobás bérla-
kást cserélne, győri hasonló alapte-
rületű, határozatlan idejű bérleti
szerződéses  bérlakásra. Érd.: 06-
70/665-1822.

Szigeti, 1 szobás, 41 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 1+
fél vagy 2 szobás, határozatlan-
határozott idejű bérleti szerződé-
ses lakásra.  (Hirdetésszám:
547.) Érd.: Győr-Szol Zr t.,
96/511-420.

Győr-Marcalvárosi, 2
szoba, hallos, 55 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne gyárváro-
si, szabadhegyi vagy Marcalváros
II-n, 68 nm-es, 3 vagy 1+2 fél
szobás lakásra. (Hirdetésszám:
110.) Érd.: Győr-Szol Zr t.,
96/511-420.

Szabadhegyi, 1+fél szo-
bás, 61 nm-es, komfortos, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást
cserélne kettő, vagy 1+2 félszo-
bás bérleményre. (Hirdetésszám:
112.) Érd.: Győr-Szol Zr t.,
96/511-420.

Révfalui, 1 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses, nyugdí-
jasházban lévő lakást cserélne
adyvárosi, marcalvárosi vagy gyár-
városi 45–55 nm-es, 2 szobás,
távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. Lift nélküli
épületben maximum 2. emeletig.
(Hirdetésszám: 114.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

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

Marcalváros II-i, 55 nm-
es, 2 szobás, összkomfortos, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne adyváro-
si, összkomfor tos, nagyobb, 3
szobás, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses bérlakásra
vagy tulajdonra, Sziget, Újváros
és Bán A. u. kivételével. (Hirde-
tésszám: 117.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 96/322-657;

30/272-2064, Kovács Aliz 70/947-9409
Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő. Jelentkezés: hétfőn, szerdán

és pénteken 16–18 óra között a Győri Sátoros Fedett
Uszodában, illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

• 5 éves kortól • 2016. június 20–
augusztus 12-ig heti turnusokban

• Táborvezető és úszóedző-tanárok
felügyeletével 

• Ebéd (választható) és uzsonna. 

vidrauszoiskola.hu

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

A június 20-i és június 27-i hétre 

KEDVEZMÉNY!

Győr évtizedek óta remek házigazdája a
fiatal tehetségek judo-világversenyeinek.
Korábban a juniorok kaptak komoly lehe-
tőséget arra, hogy megmérettessék ma-
gukat, de amióta ez a korosztály ugyan-
olyan viadalokon szerepelhet nemzetközi
szinten, mint a felnőttek, a győri verseny
a serdülők mezőnye felé nyitott. A IX. Ser-
dülő Judo Európa Kupát egyben Vági
Miklós-emlékversenyt szombaton és va-
sárnap rendezik a Magvassy Mihály
Sportcsarnokban, ez a jövő évi Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) csel-
gáncsversenyeinek főpróbája lesz.

„Kiemelt jelentősége van a hétvégi vi-
adalnak, hiszen a 2017-es EYOF egyik
olyan sportága lesz a cselgáncs, ahol ki-
magasló eredményekre számíthatunk.
Most szeretnénk több olyan dolgot mo-
dellezni, ami jövőre is várhatóan ugyan-
így lesz, ezért tesztversenyként is kezel-
jük az Európa-kupát. Kiváló csapat szer-
vezi a viadalt, ez pedig jó alapja a jövő évi
ötkarikás esemény lebonyolításának” –
mondta Szombati-Serfőző Eszter.

Az elnevezés hivatalosan Európa
Kupa, ám azzal, hogy tíz európai ország
(Magyarország, Ciprus, Csehország,
Észtország, Horvátország, Lengyelor-
szág, Moldávia, Németország, Romá-
nia és Szerbia) mellé Sri Lanka sporto-

Háromszáz fiatal a Serdülô Judo Európa-kupán
lói is csatlakoznak, gyakorlatilag világ-
kupa lesz. Győr ezúttal csaknem há-
romszáz sportolót fogad. A magyarok
közül jó néhányan éremesélyesek.

„Ezzel a korosztállyal válogatott
szinten csak Magyarország foglalko-
zik, és ez az eredményeinken is látszik.
Az EYOF-on induló tehetségek is ki-
magasló sikereket érnek el, közöttük

2017-ben aranyéremre esélyes a győ-
ri Sipőcz Richard is. Fontos, hogy a fi-
atalok már ebben a korban érezzék
meg egy rangos nemzetközi megmé-
rettetés hangulatát, hiszen a lebonyo-

lítás és a körítés azonos a felnőtteké-
vel” – beszélt a Serdülő Európa-kupa
és az EYOF-esélyekről a szövetség
sportigazgatója, Nagy András. Nagy
György, a Magyar Judo Szövetség fő-
titkára hozzátette, a mostani győri via-
dalon öt-hat magyar éremre számít,
az EYOF-on pedig két-három magyar
dobogós helyre. A IX. Serdülő Európa-

kupán mindkét napon délelőtt 10 óra-
kor indulnak a küzdelmek és egészen
késő délutánig tartanak. Szombaton
16, vasárnap pedig 15 órakor kezdőd-
nek a bronzmeccsek és a döntők.

Az újpesti Jégcsarnok adott otthont a
diák II. kötöttfogású birkózó Magyar
Bajnokságnak, amely az utolsó rangos
megmérettetés volt a kötöttfogású sze-
zonban az utánpótláskorúak számára.
A Győri Atlétikai Club versenyzője,
Oláh Olivér (46 kg), eddigi legértéke-
sebb eredményét elérve, az ötödik he-
lyet szerezte meg. Mayer Ádám Dávid
(69 kg) a 8. helyen végzett.

Dunaszerdahely adott otthont az év
első szabadfogású birkózóversenyé-
nek diák I. korosztályban (11-12 éve-
sek). A rangos megmérettetésen 6 or-
szág, 165 versenyzője vett részt. A
Győri AC-ból Gyurasits Máté (33 kg)
négy győztes mérkőzéssel (mindegyi-
ket 10:0 arányban, technikai tussal
nyerte) az első helyet szerezte meg,
míg Reznyák Máté (40 kg) három győz-
tes és egy elveszített mérkőzéssel a do-
bogó harmadik fokára állhatott fel.

Lendületben
a birkózók
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A győri futball legszebb időszakának
játékosai, klubvezetői érkeztek az ETO
Parkba, és aztán egy közös fotóra is
összeálltak, igaz, már nem a régi kör-
nyezetben, de mégiscsak azon a he-
lyen, ahol a nagy győzelmek születtek.
A találkozónak ugyan szomorú apro-
pója volt, mégis túlnyomórészt a vi-
dám sztorik kerültek elő abból a kor-
ból, amikor harmincezren buzdították
a fiúkat a stadionban. A Verebes Jó-
zsef nevével fémjelzett ötéves időszak
a sikerekről szólt. Az akkori játékosok
közül sokan évek óta nem találkoztak.

„Amikor éppen jubileumot ünnepelt
a bajnokcsapat, valaki mindig összeho-
zott egy találkozót, ám a mostani közös
délután ötletét egy szomorú esemény
indította el, Verebes József halála. A te-
metésen beszéltünk róla, hogy évente
egyszer találkozhatnánk, sztorizgatni,
megosztani egymással, hogy kivel mi
történt, hiszen elrohan felettünk az élet.
Ide nem csak azokat a játékosokat hív-
tuk, akik bajnokságot nyertek, hanem
azokat is, akik a Mágus első győri idő-
szaka alatt tagjai voltak az ETO-nak.
Vagyunk néhányan, akik az öregfiúk
csapattal járunk lábteniszezni, de a
többiekkel ritkán futunk össze. Tarto-
zunk annyival Verebes Józsefnek is,
hogy megemlékezünk azokról a sike-
rekről, amit nagyrészt neki köszönhe-

Utolsó fordulójához közeledik a labdarúgó Mer-
kantil Bank Liga. A már két forduló óta bajnok
Gyirmót FC Győr a 9. helyen álló Siófok gárdáját
látja vendégül vasárnap 18 órától, az Alcufer-sta-
dionban. Bár a találkozónak nincs nagy tétje, a
hazaiak ugyanolyan komolyan veszik az utolsó
NB II-es bajnokijukat is, mint az eddigi összecsa-
pásokat. 

„Oldottabb a légkör, mindenkiről lekerült a nagy
teher. Tavasszal összeállt a csapat, gördülékenyeb-
ben, hatékonyabban játszunk, a bajnoki címünk el-

Már az elsô osztály a téma Gyirmóton

Újra bajnok a Rába ETO
A Rába ETO NB I-es  futsalcsapata 5–2-es  győzelmet aratott Dunaújvárosban,  ez-
zel már biztosan aranyérmes az élvonalban, a hátralévő két forduló eredményétől
függetlenül. A győriek hatodik alkalommal lettek magyar bajnokok. „Egy bajnoki cí-
met megvédeni sokkal nehezebb, mint megszerezni. Ezt most mi is megtanultuk,
hiszen ellenünk akart mindenki nyerni. Két-három meccset leszámítva, egyenlete-
sen jó teljesítményt nyújtottunk, és Európa legjobb csapatai ellen sem vallottunk
szégyent. Még két találkozónk van, aztán rövid pihenés következik” – mondta Tóth
Gyula, a csapat kapusa. A Rába ETO a bajnokság utolsó előtti fordulójában a Nyír-
gyulaj együttesét fogadja, ezúttal azonban nem a Magvassy Sportcsarnokban. A
találkozó június 3-án, pénteken a győrszentiváni Molnár Vid Bertalan Művelődési
Központban lesz, 19.15-kor. Az ETO FC Győr a Dorog elleni hazai mérkőzéssel zárja
az NB III-as labdarúgó-bajnokságot, vasárnap 18 órakor, az ETO Parkban.

A Verebes-korszak legendái nosztalgiáztak

tünk” – mondta Hannich Péter, az ETO
volt válogatott játékosa, a találkozó öt-
letgazdája. 

A legendás Verebes-korszak nem
csak a két bajnoki cím idényéről szólt.
Öt év alatt a totális futball az ország
legjobb csapatai között tartotta a
Győrt. A sikereket a Mágus közvetlen
kollégájaként élte át a pályaedző Bolla
Péter, a jövő évi győri EYOF polgár-
mesteri biztosa.

„Köszönet illeti Hannich Pétert, aki
nagy munkát végzett azzal, hogy a

több mint hatvan játékost meghívta.
Össze kell jönni, többet kell beszélget-
ni egymással azoknak, akik az arany-
kort játékosként megélték. A meg-
szerzett két bajnoki cím, két ezüst- és
egy bronzérem beírta a labdarúgás
történelmébe a klubot. Ennek én is ré-
szese lehettem, és óriási élmény volt
összejönni az akkori főszereplőkkel.
Volt olyan, akit alig ismertem meg, hi-
szen vagy harminc éve nem láttam.
Verebes Józseffel még tíz évig dolgoz-
tam együtt, más csapatoknál és a vá-

logatottnál is, és jóleső érzés vissza-
gondolni arra, amikor telt ház előtt ját-
szottunk, és a közönség élvezte azt a
kreatív, sokpasszos, gólra törő focit,
amit neki köszönhettünk.”

A találkozóra eljött Verebes József
két lánya is. Krisztina könyvet ír édes-
apjáról.

„Apu életművének legnagyobb része
Győrhöz köthető. Sokszor elmondta,
neki az ETO szent. Méltó emléket sze-
retnék állítani neki. Rengeteg interjú,
történet kap helyet a könyvben.”

lenére ugyanúgy készülünk a Siófok ellen, mint ed-
dig” – kezdte Bene Ferenc. „A játékosok motiváltak,
a hangulat jó, így nem eresztünk le, hanem már ez-
zel a mérkőzéssel is készülünk az NB I-re” – folytat-
ta a vezetőedző.

A szakember hozzátette, az utolsó meccset kö-
vetően két hét teljes szabadság vár a játékosokra,
aztán „lendületből” szeretnének nekimenni az első
osztályra való felkészülésnek. Addig a vezetőség-
nek és a szakmai stábnak lesz lehetősége a csapat
megerősítésével foglalkozni.

„Konkrét igazolásokról még nem tudok beszámolni,
azonban szeretnénk megtartani azokat a játékosokat,
akikkel kiharcoltuk a feljutást. Három-négy új labdarúgó
igazolását tervezzük, akik lehetnek fiatalok, vagy akár
egyből bevethető futballisták is. A sajtóban megjelent hí-
reszteléseknek egyelőre nincs realitása, azaz Kabát Péter
és Miroslav Grumics nagy valószínűséggel nem lesznek
a Gyirmót játékosai” – beszélt a közeljövőről Bene Ferenc. 

Nem kérdés, a csapat háza táján már az első osz-
tály a téma, de azért az utolsó NB II-es bajnokira is vár-
nak minél több szurkolót az Alcufer-stadionba.
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CSOK igényelhetô!

szerző: nagy rolnad
fotó: gy. p.

Dr. Hámori Jenő életének kétség kívül 1956 a for-
dulópontja. A most 83 éves győri születésű vívó eb-
ben az évben nyert olimpiai bajnoki címet Melbour-
ne-ben, majd a forradalom leverése után nem tért
haza, hanem Amerikában telepedett le, ahol a bio-
kémia professzoraként lett elismert, sportágában
pedig az USA válogatottjával részt vett az 1964-es
tokiói ötkarikás játékokon. Hámori Jenő nemrég
Győrbe látogatott és az olimpikonok kiállításának
adta át relikviái jelentős részét.

A professzor úr nyáriasan, elegánsan öltözve,
válltáskájában rengeteg értékes tárggyal érkezett a
kiállításra, ahol a győri kötődésű olimpikonok emlé-
keit őrzik a vitrinek. Jókedvűen beszélgetett a láto-
gatást szervező Röck Samu tornász-mesteredzővel,
valamint Palotai Károllyal és Keglovich Lászlóval, az
ETO olimpiai aranyérmes labdarúgóival, és az ötka-
rikás játékokat kajak-kenu edzőként megjárt Vén
Lajossal. Amikor szülővárosáról és arról kérdeztük,
hogyan került kapcsolatba szeretett sportágával,
már mesélte is a történetet.

„A bencéseknél tanultam Győrben, és ott is kezd-
tem el vívni, egy Kiss Nándor nevű idős tanárnál.
Rég volt, de ha még megvan az a tornaterem, ahol
az edzéseket tartottuk, látni szeretném egyszer.
Csatlakoztam a Győri Vívóklubhoz, ahol rajtam kívül
még két Hámori volt, érdekes, hogy egyikükkel sem

Legközelebb karddal jön Gyôrbe 
álltam rokonságban. Az egyik legjobb egyesület
volt a miénk, tele élettel, tehetséges fiatalokkal. Pró-
bálkoztam az evezéssel is, hiszen diákként szinte az
ETO csónakház szomszédságában laktam.”

Dr. Hámori Jenő 1952-ben egyetemi tanulmá-
nyai miatt Budapestre került vegyész szakra, ahol
nem szakadt el a vívástól, és tehetsé-
gének köszönhetően, bekerült a válo-
gatottba, amellyel világbajnoki címet
szerzett 1955-ben Rómában, egy év-
vel később pedig olimpiai bajnok lett
Melbourne-ben.

„A forradalom miatt az is kérdéses
volt, hogy egyáltalán eljutunk-e Auszt-
ráliáig. Kalandos körülmények között
Prágáig el tudtunk utazni, hiszen a Feri-
hegyi repülőteret lezárták. Ott a csehek
nagyon aggódtak, hogy a forradalmi
szellemet magunkkal hoztuk, és gyor-
san adtak némi készpénzt repülőjegyre.
Hihetetlen volt, ahogy fogadtak ben-
nünket a melbourne-i magyarok, akkor
tudtuk meg, hogy a forradalmat lever-
ték, és ott kezdtünk el gondolkodni
azon is, hogy hazajövünk-e egyáltalán.”

Hámori Jenő olyan, akkor már legendának szá-
mító sportolók csapattársaként léphetett pástra,
mint Gerevich Aladár, Kovács Pál és Kárpáti Rudolf.
Ők voltak a válogatott öregjei, és miután megnyer-
ték az olimpiát, ők voltak azok, akik a hazatérés mel-

Az előkelő 8. helyen végzett a férfi tornászok berni
junior Európa-bajnokságán a Boncsér Krisztián,
Csorvási Soma, Kiss Balázs, Balázs Krisztián és a
győri Mészáros Krisztofer alkotta magyar csapat.
Boncsér ráadásul az egyéni összetett mellett tala-
jon, ugrásban és nyújtón is döntős lett.

Fazakas Csaba edző szerint a csapat nyolcadik he-
lye kiváló eredmény, ráadásul két évvel ezelőtt is itt vég-
zett a magyar férfi junior válogatott, de nem volt ennyi
fináléja. Boncsér Krisztián kiemelkedett az együttesből,
bekerült az egyéni összetett döntőbe. A magyarok tel-
jesítménye azért is rendkívüli, mert 31 csapat mérte
össze tudását, és 158 versenyző lépett a szerekhez. 

„Jól teljesítettek a fiatalok, az az egy-két hiba, amely
becsúszott, inkább a rutintalanság miatt történt. A ta-
pasztaltabbak hozták a jól megszokott formát, és a ki-
csik sem ijedtek meg. Boncsér Krisztián kiemelkedően
teljesített, több nemzet is gratulált a döntőihez, és a
GYAC versenyzőjének, Mészáros Krisztofernek a lólen-
gés gyakorlatára is felfigyeltek” – mondta Altorjai Sán-
dor csapatvezető, a tornaszövetség honlapjának.

Tornászsiker
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az olimpiai bajnok
lett döntöttek. A fiatalok pedig úgy határoztak, ma-
radnak külföldön.

„Kaptuk otthonról a híreket, arról, hogy elég re-
ménytelen a helyzet. A döntőbeli győzelem után
megbeszéltük a többiekkel, hogy mi hárman, Ke-
resztes Attilával és Magay Dániellel elmegyünk az

Egyesült Államokba a Sport's Illustrated által szer-
vezett túrára, ahol vívóbemutatókat tartottunk. Ott
is ragadtunk Amerikában, és éltünk az alkalommal,
hogy karriert csináljunk. Magay híres mérnök lett,
én egyetemi tanár. Egyedüli gyerek voltam, a szüle-

im is bátorítottak, hogy maradjak. Apám öt évre rá
meghalt, de édesanyámat tudtam támogatni, ő volt
is kint nálam az Államokban.”

Hámori Jenő a sportolással az USA-ban sem ha-
gyott fel, kétszer nyert amerikai bajnokságot, míg
az 1964-es tokiói olimpián az ország kardcsapatá-
nak tagjaként vett részt. Ugyanebben az évben a
Pennsylvania Egyetemen biokémiából PhD-t szer-
zett. Tanított a Cornell, a Delaware Egyetemen,
majd a New Orleans-i Tulane Egyetem orvosi karán
a biokémia professzora lett. 

Az olimpiai bajnok, ha teheti, ellátogat Magyaror-
szágra, lakása Budapesten van, de Győrt is útba ejti.
Azt mondja, szereti szülővárosát, mindent, ami ide kö-
ti. A legtöbbször az 1956-os melbourne-i olimpia em-
lékeit rejtő üvegfal előtt áll meg a múzeumban. Koráb-
ban is több, olimpiáról származó tárgyat ajánlott fel
bemutatásra, ezúttal sem jött üres kézzel. 

„Az aranyérmemet most csak megmutattam, azt
nem hagyom itt, de sok minden mást igen. Meg-
ígértem, hogy legközelebb hozom a kardomat, ami
nagyon jól mutatna a tárlaton a kajakok és hajók,
meg az evezők között” – mondta Hámori Pál, majd
hozzátette, érdekes esemény történt vele a közel-
múltban. Budapesten a hat BEAC-os olimpiai
aranyéremből az ötödiket szerezte, ám neve hatvan
éven keresztül hiányzott a klub dicsőségtáblájáról.

„A Kádár-rendszer nem igazán örült a disszidálá-
somnak, ezért a nevemet sem volt szerencsés emle-
getni. Most azonban minden a helyére került.” 

Nincs meglepetés az Európa-bajnokságra készü-
lő magyar labdarúgó-válogatott keretében, így a
korábban kisebb sérüléssel bajlódó Elek Ákos is
bizalmat kapott Bernd Storck szövetségi kapi-
tánytól.

Az utolsó szűkítésénél a 29 fős csapatból Me-
gyeri Balázs (Getafe), Kocsis Gergő (Puskás Akadé-
mia), Vida Máté (Vasas), Sallai Roland (Puskás Aka-
démia), Gyurcsó Ádám (Pogon Szczecin) és Korcs-
már Zsolt (Vasas) került ki. Az utazók névsorában
helyet kapott az ETO FC volt játékosa, Lang Ádám
és Priskin Tamás, valamint a győri nevelésű Németh
Krisztián.

A 23 fős kereten csak sérülés vagy betegség
esetén lehet változtatni az első csoportmérkőzésig.
A torna kezdetét követően már csak abban a speci-
ális esetben van lehetőség a cserére, ha több kapus
megsérül, ekkor az UEFA engedélyt adhat egy új
hálóőr behívására.

Az Eb-re 44 év után kijutott magyar válogatott
szombaton 18 órakor a világbajnok német csapat-
tal találkozik Gelsenkirchenben. Az Eb-n június 14-
én elsőként Ausztriával csap össze Bordeaux-ban,
majd négy nappal később Marseille-ben Izlanddal,
végül 22-én Portugália lesz az ellenfele Lyonban.

Priskin, Lang
és Németh is 
Storck keretében
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