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A győri önkormányzat a 2016. június 18-i
nyárnyitó koncerten részt vevők hazajutását in-
gyenes éjszakai járatokkal segíti, amelyekről
részletes információkat jövő heti lapszámunk-
ban olvashatnak.

EB-terasz a Rába-parton Június 10-étől minden meccs-
napon közös szurkolásra lesz lehetőség a Rába-parton felál-
lított óriáskivetítő előtt. Finom ételek, italok és remek hangu-
lat várja a focibarátokat. Bővebb információt a sportoldalon
találhatnak.

„Az elmúlt időszakban jogos igénye volt
az itt élőknek és az üzlettulajdonosok-
nak az udvar felújítása, hiszen a burkolat
feltöredezett, rossz állapotúvá vált. Az
április elején elkezdett rekonstrukció ré-
vén nem csak esztétikusabbá, de job-
ban használhatóvá, sőt akadálymentes-
sé is vált az udvar” – fogalmazott Fekete
Dávid alpolgármester. A terület önkor-
mányzati képviselőjeként hozzáfűzte, a
Belváros folyamatos felújításának egy
újabb eleme készült el, és hamarosan az
Arrabona udvarban folytatódik a munka,
ahol új parkolókiosztás, növénytelepítés,
burkolás szerepel a feladatok között.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója kifejtette, a munkálatok a
föld alatti távhővezetékek cseréjével kez-
dődtek. Ezzel párhuzamosan a környező
társasházakban új, korszerű felhasználói
hőközpontokat alakítottak ki, így az ed-
diginél kisebb közösségek a maguk igé-
nyei szerint szabályozhatják majd a táv-
hőt. A távhővezetékekkel kapcsolatos

Megújult a Petőfi tér Kossuth Lajos út
és Petőfi hídi körforgalom közötti sza-
kaszának burkolata. 

„Az elmúlt években jelentős infrast-
rukturális fejlesztések történtek a vá-
rosrészben, amely a Jedlik hídhoz

A Győri Balett 
társulata

Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata fájdalommal tudatja,
hogy 74. életévében elhunyt
Ferenczy Lajos, aki 1994-től
2010-ig képviselő volt a városi köz-
gyűlésben. Két ciklusban az Ide-
genforgalmi Bizottság alelnöke-
ként, majd elnökeként is dolgozott,
egy cikluson keresztül pedig a Gaz-
dasági és Tulajdonosi Bizottság
tagja volt, s az Idősügyi Tanácsban
is szerepet vállalt. Sokat tett az álta-
la képviselt városrészért, a Gyárvá-
rosiak Baráti Köre Egyesület aktív
tagja volt. Közéleti és önkormány-
zati munkáját 2010-ben a Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetéssel, 2011-ben pedig
Gyárváros Szolgálatáért díjjal is-
merték el, 2015-ben munkáját a
győri önkormányzat  PRO URBE
Győr díjjal jutalmazta.  Temetése jú-
nius 13-án, hétfőn 14 órakor lesz a
győri, Szabadi úti temetőben.
Emlékét örökre megőrizzük!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Gombár Judit Jászai Mari-dí-
jas, Érdemes Művész, díszlet- és
jelmeztervező, pedagógus, egye-
temi tanár, a Győri Balett Örökös
tagja hosszú, türelemmel viselt
betegség után, 79 éves korában,
2016. május 28-án elhunyt. Fe-
lejthetetlen halottunkat 2016. jú-
nius 15-én 12 órakor az Óbudai
temetőben (Budapest, III., Bécsi
út) helyezzük örök nyugalomra.
Drága emléke szívünkben él!

A Gyászoló család 
és a Győri Balett társulata

Táviratcím: Gombár András, 
1112 Budapest, Bod Péter u. 1.

Tájékoztatjuk Gombár Judit tiszte-
lőit, hogy a Győri Balett tagjai és a
győri közönség június 14-én, a
Győri Nemzeti Színház aulájában,
csendes megemlékezéssel bú-
csúzik 9.30 órakor. Mindazok,
akik szerették és tisztelték, ezen a
helyen 13 óráig emlékezhetnek rá.
Emlékét tisztelettel megőrizzük.

Elkészült a Petôfi tér
kapcsolódó utakkal kezdődött” – fo-
galmazott Fekete Dávid alpolgármes-
ter, aki hozzátette, ez a munka tovább
folytatódik a Kossuth utca felújításá-
nak második ütemével, vagy épp a
Kossuth-szobor környékének megújí-

tásával, a Városház köz felújításával, a
Bercsényi ligeti utak rendbetételének
folytatásával. A városrész önkormány-
zati képviselőjeként hangsúlyozta, a
nagy volumenű munkák mellett az
olyan kisebb beruházások is fontosak,
mint a Petőfi téri új burkolat kiépítése,
amely az itt lakóknak, az erre közleke-
dőknek teremt jobb körülményeket.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szer-
vezet vezetője kifejtette, az elmúlt egy
hónapban a szolgáltatók kicserélték a
Rába utcai csomópontnál a gázveze-
téket, illetve kicseréltek egy ivóvíz-le-
ágazást. Ezzel együtt új szegélyekkel,
járdaburkolattal teljesen megújult a
Petőfi térnek a hátralévő szakasza. A
felújítást követően, a burkolati jeleket
is újrafestették, a parkolás is egyértel-
műbbé vált. A kivitelezés értéke 24
millió forint, amelyet az önkormányzat
az Útkezelő Szervezet költségvetésé-
ben biztosított.

Megújult a Bécsi udvar, az Arrabona udvar következik
munkák költsége mintegy 14 millió fo-
rint volt.  A régi burkolatot új, Piazza típu-
sú beton kiselemes térkövek váltották
fel, a műemlékvédelmi hatósággal
egyeztetett módon. A beruházás során
kiderült, hogy a víz- és csatornavezeték
egy szakasza elöregedett, ezért ezt a
szakemberek kicserélték. Új helyre ke-

rült és megújult a Baross út felőli udvar-
részen lévő kandeláber, az Arrabona ud-
var felőli bejáratnál pedig megszűnt a
belső lépcső. A „föld feletti” munkálatok
értéke mintegy 15 millió forint. A társas-
házak lakóközösségeinek köszönhető-
en, megszépültek az udvar felé néző
homlokzatok is.
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Péntek estétől kissé megválto-
zik az élet, gömbölyűbb lesz a vi-
lág. Pontosabban Európa. Kezdő-
dik a foci Eb, s lássunk csodát,
negyvennégy év böjt után újra
van magyar csapat a legjobbak
között. Már bejelentették, hogy
ha gólt rúgunk, a közszolgálati
televízió azonnal megszakítja
adását, ami amúgy nem szokott
jót jelenteni. Most azonban azt
se bánjuk, ha az interjúalanyba
belefojtják a szót, poén közben
keverik le a komédiát, romanti-
kus csókok halasztódnak a soro-
zatokban. 
Ria, Ria, Hungária. Vagy Ry, ry
Hungary.  De azért valamennyi-
re maradjunk józanok. Szeret-
jük a focit, ám ha a nemzetközi
kupaeredményeket, a váloga-
tott szereplését nézzük, nem ez
a mi fő sportágunk. Mérföldek-
kel megelőzi az úszás, a kajak-
kenu, a dzsúdó, a vívás, néhány
atlétikai szám, a kézilabda, de
lehet, hogy még a tollaslabda is.
Viszont ez az a sport, ami legjob-
ban megérint, ami indulatba
hoz, ökölbe szorít, káromkodás-
ra késztet, megríkat, szétáraszt-
ja bennünk az örömöt, önbecsü-
lésünk úgy nő általa, mint gyor-
sított felvételen a virágpalánta.
A foci csapatjáték, egyéni szí-
nekkel. Ész, erő és szent akarat.
A tét persze sokkal kisebb, s kö-
zel sem olyan magasztos, hi-
szen egy vereséggel nem a nem-
zet veszik el. A foci azonban
megtanít elbukni és fölállni.
Megtanít az önfegyelemre. S ar-
ra, hogy valakikért kell megküz-
denünk, nem csak önmagun-
kért. Nem csak azért, hogy ma-
gasabb legyen játékosi árfolya-
munk a focitőzsdén. A közönség
válogatott gladiátorai vala-
mennyiünk nevében és helyett
próbálnak meg győzni. Egy a
zászló, egy a csapat. 
Pénteken már lesz magyar sze-
replő. Kassai vezeti a nyitómér-
kőzést. Kedden meg a nemzeti
tizenegy is pályára lép. Mit lép,
fut. Köztük talán Priskin, Lang
és Németh Krisztián. 
Hajrá Győr, 
hajrá Magyarország!

Gy. P.

Ria, ria!

ban használnak drogokat, a potenciáli-
san veszélyeztetetteket pedig célzottan
szeretnék elérni.

Mátai Enikő a Partisegély koordiná-
tora elmondta, az egyéves működés
alatt 22-szer települt ki különböző szó-
rakozóhelyekre a szakemberekből és
képzett önkéntesekből álló csapat. Ösz-
szesen 536 kapcsolatfelvételt könyvel-
hettek el, amely során a szórakozók elő-
ször főként a már említett ártalomcsök-
kentőket keresték a pillanatnyi állapot-
javításért. Ahogy aztán megismerték a
csapatot, sokan megnyíltak. Nem „száj-
barágós” tanítókat kell természetesen
elképzelni, hanem olyan képzett kortár-
sakat, akik megértik a szerhasználókat.
„Nem törünk pálcát senki felett, a kon-

zultációk 70-80 százaléka sem a drog-
ról, hanem a mögöttes dolgokról szól:
családon belüli problémákról, párkap-
csolati gondokról, és hogy miként tud-
ják a nehéz helyzeteket kezelni, a fe-
szültséget csökkenteni” – mutatott rá
Hegedűs Attila pszichológus, a pécsi
INDIT Közalapítvány Bulisegély Szolgá-
latának koordinátora – ők 2000 óta mű-
ködtetnek hasonló megkereső szolgál-
tatást a baranyai megyeszékhelyen. A
beszélgetésekből kiderül, hogy a parti-
zás milyen fontos funkcióval bír a fiata-
lok életében, de mint mondja, a szer-
használat egyre inkább kezd elválni a
szórakozóhelyekről, és az adott szub-
kultúráktól, ezért még nagyobb a jelen-

tősége annak, hogy abban az időben,
amit egy szórakozóhelyen töltenek, el-
érjék őket. „Egy drogkarrier leegyszerű-
sítve a buli van, baj van, végem van fá-
zisokból áll. A második szakasz sajnos
hamarabb eljön az új pszichoaktív sze-
rek miatt, amik 2009 után elöntötték és
átrajzolták a piacot. A rendőrségi fogá-
sok alapján a legtöbben ezt fogyasztják,
az évtizedekig vezető marihuána a má-
sodik helyre szorult.” A dizájnerként is
emlegetett drogok egy része ugyanis
olcsóbb, mint az alkohol, és akár inter-
neten, legálisan is megrendelhetőek,
vagy is, ha élesen akarunk fogalmazni,
a postás lett a díler.

A 11 főből álló partisegélyes csa-
patnál megfordulók átlagéletkora 23

év. Péntek Mónika se-
gítő elmesélte, csapa-
tukkal cirkálnak a buli-
zók között, illetve so-
kan maguktól men-
nek oda hozzájuk. Ők
nagyon könnyen meg-
nyílnak, s a problémák
kibeszélése után leg-

alább egy kicsit megkönnyebbülhet-
nek. „A klasszikus beszélgetések és a
személyes kapcsolatok elmúlóban
vannak: többnyire az interneten kom-
munikálnak, ahol rendszeresek a félre-
értések” – osztotta meg tapasztalatait
Péntek Mónika.

Az élménykeresés életkori sajátos-
ság, az ingerküszöb azonban egyre fel-
jebb csúszik – erre kell alternatívát mu-
tatni a környezetnek, főként akkor, ha a
biztos családi háttér hiányzik. Hosszú
távon arra számítanak, hogy Győrben
egyre többször lesz elérhető a szolgál-
tatás - a csapat bővítése mellett keresik
a hosszú távú finanszírozhatóság lehe-
tőségeit is.

Félezer kapcsolat az egyéves Partisegély
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Buli van, baj van, végem van –
röviden így néz ki egy drogkar-
rier, idézi kollégáját Hegedűs
Attila pécsi pszichológus, aki a
győri Partisegély szolgálatot
mentorálja. A segítők egyéves
születésnapot ünnepeltek az el-
múlt héten, ennyi ideje működik
ugyanis városunkban a szolgál-
tatás – számos tanulsággal.

Ásványvíz, vitaminok, szőlőcukor és tá-
jékoztató anyagok – többek között eze-
ket találják meg a fiatalok a Partisegély
standjánál a diszkókban. Óriási siker-
ként könyvelhetik el a szakemberek az
elmúlt egy évet, a sikernek azonban egy
másik olvasata is van: számos krízisben
lévő fiatallal találkoztak, szükség van te-
hát az információt és kiutat mutató
munkájukra. A Partisegély szolgálatot a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat SzínS-
tér Szenvedélybetegek Alacsonyküszö-
bű Ellátása a Családsegítő Szolgálattal
indította el 2015 tavaszán, a győri ön-
kormányzat támogatásával. Városunk
egyébként az egyedüli település Ma-
gyarországon, amely húsz évre vissza-
menőleg rendelkezik összehasonlító
adatokkal a fiatalok szerhasználatáról.
Az elmúlt években ez stagnáló képet
mutatott: a 18 éves kor alatti győri kö-
zépiskolások közel 30 százaléka kipró-
bál valamilyen illegális szert, és a fiata-
lok 5 százalékából válik problémás szer-
használó. Miklósyné Bertalanfy Mária,
a Kábítószer Egyeztető Fórum alelnöke-
ként részt vett a Partisegély győri meg-
honosításában, mert mint mondja, a ku-
tatások is igazolják, a szórakozóhelye-
ken megforduló fiatalok nagyobb arány-

Az új pszichoaktív szerek
2009 után elöntötték
és átrajzolták a piacot
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Megjelent
a Kisalföldi
Gazdaság
online kamarai lap
legfrissebb száma,
tíz évet átfogó
kamarai mérleggel.

Új tevékenységi körökre
terjesztik ki az online pénztárgépek használatát

A NAV-val közös kamarai rendezvényen
tájékozódhat a részletekről június 15-én, Győrben.

Kamarai tagokat és családjukat
várják a Kereskedelmi Tagozat Családi Napján má-
jus 19-én, a véneki Aranykert Szabadidőparkba.

Munkaegészségügy,
munkavédelem, munkabiztonság–konferencia lesz
június 21-én Győrben. Minden vállalkozásvezetőnek

ajánlható. Még lehet jelentkezni!

Új Presztízs
kiadvány jelent meg,
Erőforrástérkép Győr-
Moson-Sopron megye
2016. címmel.
(Online is elérhető
www.gymskik.hu/gaz-
dasagi-elemzesek
címen)

szerző: koloszár tamás
fotó: kara ákos

Az év első három hónapjában a
Győr-Moson-Sopron megyei
munkáltatók átlagosan 168,4
ezer főt foglalkoztattak, 5,7 szá-
zalékkal többet, mint egy évvel
korábban, s ez 9 ezer új munka-
helyet jelent – mondta el hetila-
punknak Kara Ákos győri ország-
gyűlési képviselő, aki szerint be-
vált a Munkahelyvédelmi Akció, s
biztos, hogy megmarad jövőre is.

A kedvező munkaerőpiaci fo-
lyamatokat jól tükrözi, hogy a fog-
lalkoztatottak számának bővülé-

szerző: koloszár tamás

A Presztízs magazin különszámaként első alkalom-
mal jelent meg Győr-Moson-Sopron megye gazda-
ságának bemutatását szolgáló, megyei Erőforrás-
térkép. A bemutatón Mihalicz Antal, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnö-
ke azt hangsúlyozta, valós, hiteles és aktuális ada-
tokkal szeretnék segíteni a vállalkozásokat döntése-
ik meghozatalában. 

A kiadványban a megyei vállalkozások ver-
senyképességét meghatározó tényezők között
bemutatják a kedvező gazdaságföldrajzi fekvés
hatását, a közlekedési infrastruktúrát, a gazdasá-
gi környezetet, kitérve az egyes ágazatok teljesít-
ményére. A demográfiai helyzet ismertetése elő-
revetíti a szakképzés, felsőoktatás, a munkaerő-
piac lehetőségeit az elkövetkező évekre. A kiad-
ványban helyet kaptak a városok turisztikai vonz -
erejükkel, a befektetési potenciál bemutatásával,
a befektetők számára hasznos információval a
munkaerőpiaci, adózási témákról és az ipari par-
kok nyújtotta lehetőségekről.  

Tovább nôtt a foglalkoztatottság
séhez elsősorban a versenyszfé-
ra járult hozzá, a létszámemelke-
dés 78,7 százalékát adva. Ez fő-
ként a megye húzóágazatának, a
járműgyártásnak és az egyéb fel-
dolgozóipari kapacitásbővítések-
nek köszönhető. 

A kormány munkahelyvédel-
mi és új munkahelyeket ösztönző
támogatása a Munkahelyvédel-
mi Akció, amelynek kidolgozásá-
ban Kara Ákos győri országgyű-
lési képviselő is részt vett.

A támogatás lényege, hogy a
munkaadóknak kevesebb adót
kell befizetni a dolgozóik után –
fogalmazott. – Magyarországon

havi átlagban 800 ezer ember
után vették igénybe ebben az
esztendőben eddig a munka-
helyvédelmi támogatást.

Kara Ákos elmondta: 2017-
ben is marad a kormány támoga-
tása, tovább tart a Munkahelyvé-
delmi Akció. Hozzávetőlegesen
140 milliárd forint lesz az az ösz-
szeg, amellyel kevesebbet kell
befizetniük az országban a cé-
geknek a Munkahelyvédelmi Ak-
ció kedvezményes adói miatt.
Győr-Moson-Sopron megyében
így várhatóan továbbra is 30 ezer
ember foglalkoztatását segíti ez-
zel a kormány 2017-ben.

Erôforrástérkép 2016
A kiadványt a Presztízs magazinok összeszokott csa-

pata – a Lapcom, a Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara, a Sopron Megyei Jogú Város Ke-
reskedelmi és Iparkamara, a NAV Győr-Moson-Sopron
Megyei Adó- és Vámigazgatósága – készítette, amely-
hez első alkalommal társult a KSH Győri Főosztálya. 

A rendezvényen Horváth Szabolcs, a NAV regio-
nális főigazgató-helyettese azt hangsúlyozta, a me-
gyében a tavalyi első negyedévhez képest kilenc -
ezer új állás jött létre. Nyitrai József, a KSH főosz-
tályvezetője pedig arról beszélt, a külföldi működő
tőke 15 százaléka Győr-Moson-Sopron megyéhez
köthető, s Budapest után nálunk a legmagasabb az
egy főre jutó GDP, fejenként négymillió forint.

A kor követelményeinek megfelelően, a kiadvány
digitális formában is letölthető a kamara honlapjá-
ról: www.gymskik.hu 

Az Erőforrástérkép készítői azt ígérik, a kiadványt
minden év tavaszán aktualizált tartalommal adják ki. 

A bemutatón Dinnyés Előd, a kamara titkára
bejelentette, ez volt az utolsó nagy projektje, ha-
marosan nyugdíjba vonul. Tevékenységét többen
is méltatták.
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A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

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

Munkavégzés helye: Gyôr, Tíbormajori út 01136/42
• Érd.: 96/900-174

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

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jogosítvány elektromos targoncára

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

(három és folyamatos mûszak)
Fôbb feladatok:

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

• Göngyölegkezelés
• Egyéb raktáros feladatok 

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

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

Betanított  munkatársakat
keres targoncavezetôi
tanfolyam indításához

keres azonnali kezdéssel.

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

Munkavégzés helye: Gyôr, Tíbormajori út 01136/42
• Érd.: 96/900-174

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

Az álláshoz és a tanfolyamhoz tartozó elvárások:
• minimum — maximum  8 általás iskolai végzettség
• Gyôr-Moson-Sopron megyei  lakcím/ideiglenes lakcím
• 25 év feletti  életkor
• 1 év tanulmányi szerzôdés megkötése
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság

Amit kínálunk:
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Munkaidô alatti OKJ-s tanfolyam elvégzése
• Három típusra történô jogosítvány  megszerzése
• Erzsébet-utalvány az elsô teljes hónaptól
• Cafetéria-rendszer
• Prémiumrendszer

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Elértük azt a szintet, amikor
hathatós külső segítségre
van szükségünk” – hangsú-
lyozta Csordás Adrienn, a
Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház ápolási igazgatója, a
múlt héten városunkban tar-
tott Egészségügyi Szakdol-
gozók 47. Országos Kong-
resszusa kapcsán. A rendez-
vényen egy biztató ígéret is
elhangzott az emberi erőfor-
rások miniszterétől.

„Elfogyunk, mint a türelem...” -
ez volt az egyik előadás címe,
ami jól szemlélteti a mai feszült
állapotokat. Egy 2012-es inter-
júban azt mondta lapunknak, a
24. órában vagyunk. Most hol
tartunk, az újraélesztésnél?

Az biztos, hogy sokktalanító-
ban van az egészségügyisek hely-
zete. Nem tudom, hogy húzható-e
még tovább a segítségnyújtás. 

Hogy fogadták a kollégái Ba-
log Zoltán bejelentését, miszerint
négyéves béremelési program
keretében emelnék az egészség-
ügyi szakdolgozók bérét, és 2019-
re megdupláznák azt?

A miniszter úr bejelentése utáni
morajnak kettős csengése volt:
egyrészt azt mondták a résztvevők,
hogy akkor hiszik el, ha a pénztár-
cájukban lesz a magasabb bér,
másrészt viszont nagy jelentőség-
gel bír, hogy egy minisztertől ilyen
ígéretek hangzanak el egy szakdol-
gozói kongresszuson. A rendez-
vény, amely egyébként Európában
is egyedülálló, mutatja, hogy az
egészségügyi szakdolgozókban
még van kitartás, lelkesedés: 170-
en írtak szakmai előadást, aminek

Sokktalanítóban
az egészségügyisek

hatalmas tudományos értéke van,
és 600-an voltak jelen. Nekünk ösz-
sze kell tartanunk, másként nem
megy. De elértük azt a szintet, ami-
kor hathatós külső segítségre van
szükségünk az egészségpolitika ré-
széről is. Bármelyik részét nézem a
szakdolgozói rétegnek, mindenhol
kevesen vagyunk. A pályát vonzóvá
tenni csak úgy lehet, ha megfelelő
fizetést kapnak. Akik még itt van-
nak, azok hivatástudatból marad-
tak, de kénytelenek 2-3 helyen dol-
gozni, hogy meg tudjanak élni. Elfá-
radtak, kiégtek, ezután nehezen
mennek be mosolyogva és kedve-

sen a beteghez, ami viszont a beteg
jogos igénye.

2014-ben mintegy ezer szak-
dolgozója volt a győri kórház-
nak. Csökkent a számuk?

Nagyjából tudjuk tartani ezt a
létszámot, de a fluktuációnk 13
százalék, ami nagyon magas. A tá-
vozó dolgozók nagy részét pótol-
juk, de megterhelő az újak betaní-
tása, vagy ha nem tudjuk az álláso-
kat betölteni, túlóráznak a dolgozó-
ink. Egyelőre ellavírozunk, de ápo-
lók jócskán jöhetnének, és évek
óta nehezen tudjuk pótolni a műté-
ti szakasszisztenseket, illetve a
nem szakképzett személyzetet is.

Egy ápolóra hány beteg jut?
Ragaszkodunk hozzá, hogy

egyedül nem dolgozhatnak az ápo-
lók, minden osztályon legalább ket-
tőnek kell lenni, vagyis ennyien jut-
nak általában 36-40 betegre. Volt itt
nemrég két francia hallgató, náluk
36 beteggel foglalkozik hat ápoló.

Egyre feszültebbek a bete-
gek is, vannak konfliktusok?

Rengeteg, és a tettlegesség is
előfordul. Türelmetlen lett a tár-
sadalom, de a gyógyulásra időt
kell hagyni, máshogy nem megy.

Ehhez biztos hozzájárul az is,
hogy mi sem vagyunk tökélete-
sek, nem kommunikálunk min-
dig megfelelően. A kongresszu-
son vitáztunk arról is, kell-e irgal-
masnak, alázatosnak lennünk. A
beteg és a hivatás iránti alázat el-
engedhetetlen, de a tiszteletet el
kell várnunk a társadalomtól és
az orvosoktól is. Emelt fővel kell
tudnunk bemenni a kórtermekbe
– enélkül a beteg kezét megfogni,
vért venni, oldalra fordítani és
megmosdatni nem lehet.

Győr sok szempontból jobb
helyzetben van, mint az ország
más részein fekvő települések.
Ez az egészségügyre is igaz?

Infrastrukturális szempontból
egész jó a helyzet. Viszont a határ
közelsége miatt hiába jönnek ide
az ország másik feléből, 1-2 év
után továbbállnak, hiszen egy ilyen
megyei kórházban szerzett tapasz-
talatot mindenhol elismeréssel fo-
gadnak Európában, így hát ugró-
deszkának használnak bennünket
a magasabb fizetés reményében.

Itt-tartó erő lehet majd az
ígért béremelés?

Elhangzott az is, még idén 25
százalékos béremelésre számíthat-
nak a szakdolgozók, ami már jelen-
tősebb béremelésnek számít. A
probléma, hogy összecsúszott a
szakmai minimálbér miatt a bértáb-
la, és nincs differencia. Ugyanany-
nyit keres egy kezdő műtőssegéd,
akinek nincs szakképzettsége, mint
egy 5-10 éve itt dolgozó műtéti
szakasszisztens. A fizetésemelés
mellett még erre kellene odafigyelni
– ígéretet kaptunk erre is –, mert je-
lenleg nem tudunk motiválni. 

Gyakran kopogtatnak az aj-
taján a dolgozók a problémák
miatt?

Igen... Nehéz a bejárás, gyak-
ran kell költözniük, váltott műszak-
ban dolgoznak, a túlórák miatt pe-
dig nem tervezhető a magánélet.
Rengeteg a családi probléma, a
válás, az egyedülálló szülő. Ennek
ellenére asztalra csapással még
soha nem kellett túlórát elrendelni,
ha például megbetegszik több
ápoló, mindig van jelentkező, mert
arra képeztek ki bennünket, hogy
segítsünk.

Csordás Adrienn

Minden
szakdolgozóból

hiány van
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szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

Kovács Ákos Kossuth-díjas énekes, dal- és
zeneszerző egy év után ismét Győrben kon-
certezik: október 8-án az Audi Arénában zár-
ja 2016-os, „Még egyszer” elnevezésű turné-
ját – jelentette be Győrben, a Látogatóköz-
pontban tartott szerdai sajtótájékoztatón.

Magyarország meghatározó előadóművésze hat év
után lépett fel Győrött, tavaly ősszel, s az összes
jegy elfogyott, több mint ötezren búcsúztatták vele
a 2015-ös „Igazán” turnét. Ákos a hivatalos Face-
book-oldalán azt írta az esemény után, „ilyen csor-
dultig telt házat se látott még a győri Audi Aréna...!
Irgalmatlan dörrenet, tűzforró hangulat, meghatott
és katartikus pillanatok: méltó módon zárult a fer-
geteges Igazán turné 2015, amely során 170 ezer
embernek zenélt Ákos és a banda.”

A 2016-os Még egyszer turné május elsején kez-
dődött egy londoni klubkoncerttel, ezt követően pe-
dig június 4-én, a nemzeti összetartozás napján
Nagymegyeren mutatta be produkcióját hatalmas si-
kerrel Ákos és bandája. A turné a következő hóna-
pokban több magyarországi és határon túli várost
érint majd. Amire ismét számíthat a közönség: letag-
lózó hangzás és brutális látvány. Ákos a tavalyi kon-
certhez hasonlóan, idén is Bánfalvi Sándor dobossal,

Idén is Gyôrben zárja turnéját Ákos
Lepés Gábor és Hauber Zsolt billentyűssel, a Bonan-
za Banzai egykori alapító tagjával lép színpadra.

„Örülök, hogy ismét meghívott a helyi lelkes szer-
vezőcsapat, klassz élmény volt a tavalyi turnézáró.
Egy szívünknek kedves, kétórás műsorral térünk
vissza a legutóbbi, Még egyszer című lemezünk
anyagával, amit természetesen repertoárdarabok-
kal is kiegészítünk. Amire Győrbe érünk, már bizto-
san egy nagyon kiforrott produkcióval lépünk a kö-
zönség elé. A nyári koncertek után pedig a zárt tér-
ben még jobban érvényesül a látványtechnikánk,
amiről elmondható, egyedi a magyar koncertpalet-
tán” – mondta el Ákos a győri sajtótájékoztatón.

Fekete Dávid alpolgármester a koncert kapcsán
úgy fogalmazott, büszke arra, hogy minden évben
komoly kulturális programokat, rendezvényeket
tudnak nyújtani a győrieknek és a turistáknak. Szí-
nes a paletta, a barokk hagyomá-
nyoktól kezdve egészen
napjaink popzenéjéig
minden megjelenik a
programok között.
„Örülünk, hogy a szer-
vezők idén is elhívták
Ákost, hiszen tavaly
az ő koncertje volt a
legnagyobb nézőszá-
mú rendezvény az Audi
Arénában” – tette hozzá.

Ákos közel három évtizede tartó karrierje a
Bonanza Banzai kultikussá vált zenekarral indult,
1993 óta pedig számos szólóalbumot és kisle-
mezt adott ki, az idén áprilisban megjelent kö-
zéplemez, az Ugyanúgy a napokban érte el a pla-
tinalemez minősítést. A sokoldalú művész töme-
geket érint és mozgat meg dalaival, s talán nincs
is olyan ember hazánkban, aki ne tudna idézni tő-
le legalább néhány sort.

Az októberi rendezvényre már elindult a jegy-
értékesítés, a Győr+ Média Pavilonjában és a Ba-
ross úti Látogatóközpontban, illetve online, a

jegy.hu portálon. A koncertre
a tavalyihoz hasonló árakon
vásárolható belépő.

Nem könnyű hivatás a tanároké, hiszen
óriási felelősség a pedagógusra bízott
emberpalánták nevelése, jó irányba te-
relgetése, a fejek használható tudással
való megtöltése. „A gyerek nem érezhe-
ti, ha rossz napunk van, a gyerek folya-
matosan ugyanazt a kedvességet és tö-

rődést igényli, amit megszokott” – fo-
galmazott köszöntőjében Borkai Zsolt.
A polgármester hozzátette, a külső kö-
rülmények miatt sem egyszerű pálya ez.
A közoktatás területén napjainkban fo-

A gyôri pedagógusokat köszöntötték
A városi pedagógusnapon adták át a Gyôr Oktatásügyéért és a Gyôr Sportjáért díjakat

lyó viták befolyásolják a pedagógusok
mindennapjait, hiszen lényeges kiha-
tással vannak személyes életükre is.
Hangsúlyozta, Győr mindig kiemelt fi-
gyelmet fordított az iskolákra, az önkor-
mányzat mindig arra törekedett, hogy
Győrben színvonalas oktatás, óvodai

nevelés folyhasson, és amikor már
nem az önkormányzat volt az iskolák
fenntartója, akkor sem engedte el az in-
tézmények kezét. Elmondta, az önkor-
mányzat a jövőben is odafigyel az intéz-

ményekre, ahol a győri gyerekek tanul-
nak, győri pedagógusok dolgoznak. A
polgármester a jelenlévőkön keresztül
minden pedagógusnak köszönetet
mondott azért az áldozatos munkáért,
amit gyermekeinkért végeznek.

Ezt követően a polgármester és dr.
Somogyi Tivadar alpolgármester adta
át az idei évi díjakat. Győr Oktatásügyé-
ért díjat vehetett át Bárdos Pál Oresz-
tész, a Czuczor Gergely Bencés Gim-
názium tanára, Némethné Pavek Már-
ta, a Nagybácsai Óvoda óvodavezető-
je, valamint Rákóczi Tibor, a Győri Mű-
szaki Szakképzési Centrum Lukács
Sándor Mechatronikai és Gépészeti
Szakképző Iskolája és Kollégiuma igaz-
gatója. Győr Sportjáért díjat kapott dr.
Zakariás Géza testnevelő tanár, egye-
temi docens, triatlon szakedző és Far-
kas János testnevelő tanár, úszóedző.

A polgármester, az alpolgármester és
Páternoszter Piroska, a Humánpolitikai
Főosztály vezetője a kiemelkedő munkát
végző kollégák számára adott át jutalma-
kat, az ünnepséget a Kovács Margit Óvo-
da Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi
Tagóvodájának műsora zárta.

Az Arrabona Polgárőr Egyesület részvé-
telével elindult Győrben is a Nagyvárosi
Bűnmegelőzési Program, melyet az Or-
szágos Polgárőr Szövetség és az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság megállapo-
dása hívott életre. A polgárőröknek a szö-
vetség az anyagi támogatás mellett két
új robogót is biztosított – mondta el saj-
tótájékoztató keretében Szvitek Norbert,
győri elnök. A következő hónapokban a
program keretein belül Győr városrésze-
iben aktív jelenlétre számíthatnak az ott
élők. Az Arrabona Polgárőr Egyesület
tagjai a mostani akcióban elsősorban
azokat a helyi, lokális problémákat, fertő-
zött területeket ellenőrizték visszatérően,
ahonnan lakossági panasz, észrevétel ér-
kezett – tette hozzá Borsi Róbert, a Köz-
igazgatási és Közrendvédelmi Bizottság
elnöke, majd Horváth Szilveszter rendőr
alezredes, közrendvédelmi osztályvezető
is megszólalt: – Külön öröm számunkra,
hogy a polgárőrökkel nagyon jó az
együttműködésünk. A mostani akció-
ban támogató partnerként voltunk jelen,
az ellenőrzés az egyesület iránymutatá-
sai alapján jött lére.

Elindult Nagyvárosi
Bûnmegelôzési
Program
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A meg nem született vagy elhunyt gyerme -
kek emlékére terveznek szobrot állítani – je-
lentette be Rózsavölgyi László önkormány-
zati képviselő pénteken, a Látogatóközpont-
ban. A szobor egyelőre csak álom, a győriek
segítségét kérte a megvalósításhoz.

Minden emléknek megvan a jelentősége életünk-
ben – kezdte a rendhagyónak nevezhető sajtótájé-
koztatót Rózsavölgyi László önkormányzati képvise-
lő, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizott-
ság elnöke, aki elmesélte, egyik fogadóóráján meg-
osztotta vele az álmát egy hölgy: szeretne emléket
állítani a meg nem született gyermekeknek, szüle-
iknek pedig lehetőséget adni, hogy legyen egy hely,
ahol méltóképp lehet emlékezni.

Pozsgainé Szabó Erika aláírásgyűjtéssel is alátá-
masztotta, Győrben lelki igény van a veszteség ilyen
módon történő feldolgozására – több mint ezer
szignót tett a képviselő asztalára.

„Gyermeket várni csodálatos érzés, amikor elve-
szítjük, a jövőnket veszítjük el. Az álmainkat, az éle -
tünket töri derékba” – osztotta meg Pozsgainé Sza-
bó Erika, aki 2011-ben veszítette el babáját a szülés

A csillaggyermekekért
emelnének szobrot

után néhány órával. Később szembesült, mennyi
anya cipel hasonló terhet, ezért szeretett volna ta-
lálni egy olyan helyet, ahol méltóképp lehet emlé-
kezni.

Külföldön és Magyarországon több városban
van már erre példa, például Pécsett az Angyalsé-
tányt hozták létre azoknak a szülőknek, nagyszülők-
nek, akik nem láthatják felcseperedni gyermeküket,
unokájukat.

A szobor tervezője, Lebó Ferenc szerint az érin-
tettek bármilyen életet is élnek, nem lehetnek nyu-
godtak az örökké hordozott hiány miatt. „A csillag -
gyermekek emlékhelye kifejezi a szülő és a gyermek
örök kapcsolatát. A szobor a szülők közti hiányt, a
mégis jelenlévőt mutatja, egy időtlen témára állan-
dó választ próbál adni az itt maradók számára” –
mondta a szobrászművész.

Az alkotásnak Marcalváros II lakótelepen, a
Szentlélek téren, a temető mellett találtak méltó he-
lyet. A terv szerint a szoborból hiányzó gyermekala-
kon át a templom keresztje fog látszani.

A szobor körülbelül 5-6 millió forintba kerül, így
egyelőre álom, a győriek segítségét kérik a megvaló-
sításhoz. Rózsavölgyi László elmondta, Borkai Zsolt
polgármester azonnal az ügy mellé állt, s létrejött egy
alszámla, melyre a támogatást várják. Természetesen
nem csak magánszemélyek segíthetnek, például Ve-

lekei László, a Győri Balett művészeti vezetője már fel-
ajánlott jegybevételt, illetve Fűke Géza, a Győri Filhar-
monikus Zenekar igazgatója is hasonló támogatásról
biztosította Rózsavölgyi Lászlót. A képviselő bízik a
„győri szívben”, s reményei szerint legkésőbb kará-
csonykor megvalósulhat az álom.

Győr Megyei Jogú Város alszámlája, ahová
a támogatást várják: 11737007-15466004
Közlemény: Csillaggyermek

A szobor makettje
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szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

Ahogy körülöttünk minden, a te-
metkezési szokások is változ-
nak, ám le kell szögezni: még
mindig meglehetősen tabutéma
Magyarországon a halál és a ve-
le együtt járó kötelezettségek,
szokások. Kikerülni azonban le-
hetetlen a témát, így a legjobb,
ha szakértők segítségét kérjük. 

Győrben keresve sem találnánk jobb
szakembert, mint dr. Ladocsy Gézát,
az Országos Temetkezési Egyesület
alelnökét, a Jószív Temetkezési Kft.
vezetőjét. Elismerik, tisztelik és szere-
tik. Tudása és embersége miatt,
amellyel hosszú évtizedek óta irányítja
a vállalkozást és szívén viseli a magyar
temetkezés sorsát. Ismeri a temetke-
zésről szóló törvényt és azt sem fél ki-
mondani: nem minden esetben élet-
szerű, szükség van arra, hogy változá-
sok történjenek. Ezek egyébként fo-
lyamatban vannak, amint konkrétu-
mokról is beszámolhatunk, Ladocsy
urat ismét megszólaltatjuk. Ám addig
is térjünk vissza a temetkezési szoká-
sok változásaira. 

A temetési szokások változását
egy ilyen cikk keretében nehéz lenne
követni – kezdte Ladocsy Géza.  – Ha
egy mondatban akarnánk erre vála-
szolni, akkor erre a területre is érvé-
nyes az a hatalmas változás, ami
egész életünket végigkíséri. Gondol-
junk csak a múlt század elejére, ami-
kor a halálnak, illetve a temetésnek
megvolt a maga kialakult protokollja
pld. halottsiratás, a halottól való bú-
csúzás rendje és így tovább. Egy szó-
val jellemezve a halállal kapcsolatos
szokásokat, emberközelibbnek lehe-
tett nevezni. Manapság viszont a halál
eltávolodott a családok mindennapjai -
ból. Gondoljunk csak bele, az embe -
rek többsége kórházakban, a hozzá-
tartozóktól távol hal meg. Az ezzel
kapcsolatos tevékenység kórház pa-
tológiai osztályának szakemberei, il-
letve a temetkezési vállalkozások ipar-
szerű tevékenységévé lett. Vegyük a
konkrét példát, Győrben az elhunytak
több mint 75 százalékát hamvasztják
és a hozzátartozók már csak a ravata-
lon találkoznak a hamvakkal (ha egyál-
talán történik temetési szertartás!).

A temetők képe is hasonlóan válto-
zott. Korábban egy-egy tájegységre
jellemzőeket lehetett találni. Ma vi-
szont szinte az egész országban a kő-
halmaz jellemzi őket és a síremlékek
zöme is egy kaptafára készül. A téma

Változnak a temetkezési szokások
vizsgálatával néprajzosok és szocioló-
gusok foglalkoznak. Egy tény viszont,
hogy a múlt kutatásán kívül a szokáso-
kat már nem tudják visszafordítani. 

Ezek előrebocsátásával lehet azt
mondani, hogy a halál minél távolabb
kerül a családok mindenapjától, annál
inkább jellemzőbb lesz, hogy tabuté-
ma a halál, a temetés – folytatta Géza
bácsi –  pedig a halál természetes ve-
lejárója az életnek. A hagyományok őr-
zésével leginkább falun találkozunk,

ott még ragaszkodnak a koporsós te-
metéshez, urnás szertartás szinte alig
van. Engesztelő szentmisével egybe-
kötött temetéseket kérnek, ahol a te-
metési szertartást is a pap végzi, be-
szenteli a testet és a sírt is. Ezzel
szemben Győrben már egyre gyako-
ribb, hogy csak polgári búcsúztatásra
van igény. Teljesen egyéni, mindenki
maga dönti el, mit szeretne és hogy
szeretné. Mi nem mondhatjuk, hogy
egyházi szertartással történjen a te-
metés, ha a temetés megrendelője
mást szeretne.

Érdemes megemlíteni, hogy bár
sokban különbözik a városi és a falusi
temetkezési szokás, a temetésre tör-
ténő előtakarékosság már egyre nép-
szerűbb, lakóhelytől függetlenül. A Jó-
szív Önsegélyező Pénztár segítségé-
vel mindenki előre gondoskodhat ar-
ról, hogy olyan temetése legyen, ami-
lyet szeretne. Ráadásul még a hozzá-
tartozóit is megkímélheti a felmerülő
költségektől. Sokan emlékezhetnek
különféle történetekre, hogy ki milyen
formában takarékoskodott a temetés-
re. Az tény: az idősebb korosztály szá-

mára szinte természetes volt, hogy a
temetésre valamilyen formában spó-
roljon. Ezt hivatott felújítani a háború
előtt már jól működő Jószív temetke-
zési előtakarékossági forma. Az 1995.
évben újjászervezett Jószív Önsegé-
lyező Pénztár – törvényi garanciákkal
– biztosít egy korszerű, rugalmas, biz-
tonságos lehetőséget a temetésre
történő előtakarékosságra. Egyre töb-
ben fedezik fel a benne rejlő lehetősé-
geket. 

Ha a szokásokhoz visszakanyaro-
dunk, akkor még azt is ki kell emelni,
hogy a hamvasztás utáni búcsúztatás
esetén egyre többen próbálják meg-
kérni a gyászoló rokonokat, ismerősö-
ket, hogy ne koszorúkat hozzanak, ha-
nem egy szál virággal róják le a kegye-
letüket és a koszorúra szánt összeget
inkább valamilyen jótékony célra
ajánlják fel. Egyelőre vannak még döc-
cenők, nehezen barátkoznak meg ez-
zel az emberek. Megszokták, hogy a
koszorúkat elhelyezik a sírnál, sőt még
az urnafalnál is, pedig ott eléggé ke-
vés a hely. 

Megtudtuk, hogy a korábban virág-
gal beültetett sírhalmokat, felváltotta
a műkőből, majd egyre inkább nemes-
kőből készült síremlék. Kezdetben
ezek is fedetlenek voltak. Napjaink-
ban egyre jobban elterjed a sír teljes
lefedése, amelyeket már a legjobb mi-
nőségű márványból vagy gránitból ké-
szítettek el. Kényelmi és szépészeti
szempontok is vezérlik a megrendelő-
ket, bár nyilván ez is ízlés kérdése.
Tény, hogy egy teljesen beborított sí-
ron nem kell, nem lehet virágot ültetni,

nem kell gazt kapálni, a messzebb élő
hozzátartozók is úgy érezhetik: rende-
zett helyen nyugszik szerettük földi
maradványa. 

Amin egyszerűen nem tudunk vál-
toztatni: az a hamvasztás utáni bú-
csúztatási forma. Ez egy tipikus ma-
gyar gyakorlat. Nálunk a hamvaktól és
nem a testtől búcsúznak el a rokonok,
ismerősök. Pedig Győrben, a szabad-
hegyi ravatalozóban is megvan az a le-
hetőség, hogy először a testtől vegye-

nek végső búcsút és körülbelül negy-
ven perc múlva már a hamvakat vihet-
nék a sírhoz. Mégsem élnek ezzel a le-
hetőséggel. Az elmúlt évben Eszter-
gomban tartott „Állam-egyház-temet-
kezés” konferencián a katolikus és
protestáns egyház vezetői is kifejtet-
ték véleményüket ezzel kapcsolatban.
A hamvasztás létjogosultságát elis-
merve elmondták, hogy sokkal em-
berközelibb lenne, ha hamvasztás
előtt a gyászolók a testtől búcsúzná-
nak és csak ezt követően kerülne sor
a hamvasztásra és a hamvak elhelye-
zésére. Európa nagyobbik részén ez
az általános bevett szokás, és például
a szomszédos Szlovákiában is így bo-
nyolódik a temetés.

Az ezzel kapcsolatos szokások
megváltoztatásához talán még több
időnek kell eltelnie. Addig is azonban
próbáljunk őszintén beszélni a halálról
és a temetésről. Alapvető célként kitűz-
ve a temetkezési kultúra, illetve szoká-
sok folyamatos fejlesztését. Addig is
igyekszünk segíteni, ha már szomorú
apropóból kell találkozunk sok-sok em-
berrel – zárta dr. Ladocsy Géza. 

Dr. Ladocsy Géza tudása
és embersége országosan elismert
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A kupon felmutatója
10% kedvezményt kap
a vásárlás összegéből!

10 A Vásárcsarnok elsô emeletén 
a Satin Silkkel szemben várja vásárlóit

ôrségi magolajokkal, fertôdi 
szörpökkel, lekvárokkal, Borsa 

gyümölcsédességgel és más
kézmûves termékekkel.

A kedvezmény az akciós termékekre nem vonatkozik. 

15% ENGEDMÉNY 
a kupon felmutatójának.

Kis Zsúdár Kft. 15

5% kedvezmény
minden palackos és kimért

bor árából 
a kupon   felmutatójának!

Csopaki
Mini Pince

5

Minden tojás árából

1 Ft
a kupon felmu tatójának!

1Ft

kedvezmény

2.000 Ft feletti 
vásárlás esetén

Kóstolja meg SAJÁT GYÁRTÁSÚ, SAJÁT MÁRKÁS termékeinket.

5–105.000Ft feletti 
vásárlás esetén 5% 10% kedvezmény a kupon 

felmutatójának!

2000 Ft
feletti vásárlás esetén

10%
kedvezményt adunk

a vásárlásból 
a kupon felmutatójának!

Házi füstölt áruk boltja

10

10% KEDVEZMÉNY 
a kupon felmutatójának!

TÉNYŐI
HÁZICSIRKE

konyhakészen és frissen!

10

10% KEDVEZMÉNY 
a kupon felmutatójának!

10Finom csibefalatok a Vásárcsarnok emeletén a
TÉNYŐI CSIRKESÜTÖDÉBEN

Nyitva: szerda, péntek, szombat: 8-12—ig

Mintabolt: Győr, Herman Ottó u.
(Vásárcsarnok emelet)

10

10

Kuponnapo KA VÁSÁRCSARNOK emeletén  •  2016. június 11-től 18-ig
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Idei koncertturnéja keretében, 2016.
július 18-án 19.30 órakor a győri Rich-
ter Teremben lép fel a San Antonio If-
júsági Zenekar (YOSA).

A zenekar 11. koncertkörútján Dél-Te-
xas legtehetségesebb fiatal zenészei lép-
nek a közönség elé. A hivatásos zeneka-
roknak is díszére váló repertoár és a nem-
zetközi hírű szólistákkal és zeneszerzők-
kel való rendszeres együttműködés kivív-

ta a szakma elismerését, valamint a Me-
rész Zenei Program ASCAP Díjat (AS-
CAP-Zeneszerzők, Szerzők és Kiadók
Amerikai Szövetsége). A YOSA nyolc ze-
nekarral, két nyári táborral és hátrányos
helyzetű gyermekek iskolai tehetségku-
tatásával (YOSA MÁS) áll évente több
mint 1500 diák szolgálatában. Zenei igaz-
gatójuk, Troy Peters számos amerikai ze-

Fiatalok koncertje

szerző: földvári gabriella

A világtörténelem legnagyobb szovjet-
ellenes felkelésének, a magyarországi
1956-os forradalom és szabadság-
harcnak és előzményének, a poznani jú-
niusnak állít emléket a Lengyel Nemzeti
Emlékezet Intézet Poznani Részlege és
magyar partnerei által összeállított 32,
fényképekkel gazdagon illusztrált tab-
lóból álló utazó kiállítása.

A hétfő délutáni győri megnyitón Ró-
zsavölgyi László önkormányzati képvise-
lő köszöntőjében kiemelte: 1956 júniusá-
ban Poznanban olyan szél fújt, amelynek
a zúgása Magyarországon is érződött. A
hatalmas munkástüntetések nagyban
hozzájárultak a magyarországi esemé-
nyek kirobbanásához. Az 1956-os októ-
beri történéseket követően, lengyelek
 tízezrei segítettek adományaikkal a ma-
gyaroknak, vért, gyógyszert és élelmi-
szert küldtek. A magyar és a lengyel nép
ezeréves történelme során megmutatta,
hogy a szabadságról, a hazáról nem elég
csak beszélni, tenni is kell érte.

A kiállítást Roman Kowalski, lengyel
nagykövet nyitotta meg, aki szintén a
két nép közötti ezeréves közös múltat,

Szétlôtt városok
barátságot emelte ki. Hangsúlyozta, kü-
lönleges év az idei, hiszen februárban a
két ország parlamentje a szolidaritás
évének nyilvánította 2016-ot. Számos
eseményt, megemlékezést szerveznek
mind Budapesten, mind pedig Poznan-
ban, de a legfontosabb az, hogy talál-
koznak a lengyel és a magyar emberek
– mutatott rá a nagykövet.

A fotók és a mellettük olvasható
magyar, lengyel és angol nyelvű tájé-
koztatók érzékeltetik, milyen sorskö-
zösség alakult ki 60 évvel ezelőtt a ma-
gyar és a lengyel nép között. A kiállí-
tott korabeli dokumentumok a két vá-
rosnak, Poznan és Budapest hősies
áldozatvállalásának a dokumentumai.
A tárlat azt is szemlélteti, hogyan él
máig az 56-os események emléke a
két városban, a két nép tudatában. Ezt
a lengyel–magyar barátságról szóló
érzést kell tovább örökíteni a fiatalok-
ban, ezért szeretnék a szervezők mi-
nél több iskolába eljuttatni a tárlatot.

A lengyel nagykövet számára azért
is fontos a győri kiállítás, hiszen Győr
és Poznan testvérvárosok, az itt élő
embereknek meg kell ismerniük Poz-
nan történelmének e szeletét is.

Poznan—Budapest 1956 — kiállítás Gyôrben

Műsor: Liszt Ferenc – II. Magyar
rapszódia. Eric Ewazen – Down a
River of Time (Az idő folyóján). A.
Dvorák – VIII. (G-dúr) szimfónia.
Zenél: San Antonio Ifjúsági Zene-
kar. Vezényel: Troy Peters. Közre-
működik: Jennifer Berg – oboa.
Jegyek kaphatók a Richter Terem
jegypénztárában és a Győrplusz
Médiapavilonban. Jegyár: 2 500 Ft

nekart dirigált meghívott vendégként,
többek között az Oregoni, a San Antoniói
és a Vermonti Szimfonikus Zenekarokat.
Jennifer Berg, az Ewazen, Down a River
of Time (Az idő folyóján) oboaszólistája a
YOSA egykori tagja, jelenleg pedig a Kö-
zép-Texasi Szimfonikus Zenekar első
oboistája és a San Antoniói Szimfonikus
Zenekar angolkürtöse. A győri Rotary Rá-
ba Clubbal létrejött összefogásnak kö-
szönhetően, a győri koncertjegyekből be-
folyt bevétel javát itthon is jótékony célra
ajánlja fel a zenekar. Az együttműködés-
nek köszönhetően, kiegészülhet az a he-
lyi felajánlásokból és önkormányzati
pénzből megindult projekt, mely a Duna-
szegi Általános Iskola játszóterének meg-
újítását tűzte ki célul.
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KÖZLEMÉNY

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

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendlettel elfogadott rendezési tervének:

SZTM 2015-115 Győr – Győri Ipari Park bővítése szabályozási terv
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 40.§ szerinti végső
szakmai véleményezési szakasz tervanyagát.

SZTM 2015-089 Győr – Marcalváros közlekedési parkolóövezetek bővítése
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

SZTM 2015-094 Révfalu, Belső elkerülő és környéke rendezése
SZTM 2015-095 „Házgyári delta” közlekedési területek rendezése
SZTM 2015-110 Nádorváros –  Buda utcai autóbusz-telephely és környéke szabályozása
SZTM 2016-005 Csanak, volt Malom terület szabályozása
SZTM 2016-020 Adyváros, Pláza melletti beépítetlen terület módosítása
SZTM 2016-021 Adyváros, 297. hrsz. útlejegyzés rendezése
SZTM 2016-023 Révfalu, Galántai út menti 02203 sz. övezet lakóbesorolása
SZTM 2016-031 Bácsa, Szitásdomb u. 2 db ingatlan lakótelekké minősítése csereterülettel
SZTM 2016-034 Szabadhegy – egyházi területek és környéke rendezése
SZTM 2016-039 Marcalváros – oktatási övezetek egyesítése
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 37.§ szerinti előzetes
tájékoztatási szakasz tervanyagát.

A rendezési terv - módosítási anyagok megtekinthetŐk: a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/innováció/rendezési
terv/rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt (az eljárási szakasztól függŐen konkrét idŐpont megjelöléssel) vagy szemé-
lyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában a 231. szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek
írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

A győri Szent László Látogatóközpont másodízben hirdetett rajzpályázatot
Boldog Apor Vilmos vértanú püspök emlékére. Idén 150 pályamű érkezett
az egyházmegye iskoláiból. A Püspökvár kiállítóterében múlt héten rendezett
tárlaton és díjkiosztón dr. Pápai Lajos leköszönő megyés püspök elmondta:
A mai gyerekekben is megvan az érzék és a lelkesedés minden jó és szép
iránt. A Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ igazgatója, dr. Cseh Sán-
dor kijelentette, az alkotásokat szakértőkből álló bizottság véleményezte, ka-
tegorizálta. A bírálóbizottság tagja volt Marics István városi plébános, Kovács
Gergő káplán, Kiss Zsófia tanítónő, Borbély Károly festőművész. Első helye-
zettek: Laki Borbála, Bérci Dorka, Kalicz Kincső Gizella.

Apor Vilmos gyermekrajzokon
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Látványos fényinstallációval egybekötött igazi
show-műsor keretében mutatták be Ingolstadtban
az új generációs Audi A5 Coupét és az S5 Coupét.
Külön öröm volt számunkra, hogy magyar vonatko-
zása is volt az eseménynek, nem is egy, kettő. 

Illene mindjárt a magával ragadó autóval kezdeni
a tudósítást, mert az új A5 és S5 Coupé megérde-
melné, árasztja ugyanis magából az eleganciát épp-
úgy, mint a sportosságtól duzzadó erőt. De hát ma-
gyarból van a tudósító, nem csak az autó ragadta
magával, hanem a magyar vonatkozások is.

A világpremieren, ahogy előtte egy héttel min-
dennap, a magyar Maxin10sity fényinstallációja ra-
gyogta be az Audi Forum épületét Ingolstadtban.
Ötvenöt projektorral vetítették az épület 2300 négy-
zetméteres felületére a 3D-s, erre az alkalomra
komponált fényinstallációt, amelyet a világpremie-
ren ezer ember előtt prezentáltak.

Az est sötétjében látványos bemutatót nyújtott
a nemzetközileg is sikeres magyar videomapping
művésztársulat. De megdobbant a magyar szív
akkor is, amikor az elmúlt hat és fél évtized coupéi

vonultak be a Piazzára, közöttük a kizárólag Győr-
ben készülő Audi TT Coupéval.  A legrégebbi autó
egyébként egy 1953-ban gyártott DKW Coupé
volt, amelyet az Audi elődjénél, az Auto Unionnál
gyártottak. 

Az Audi A5 Coupé nagy taps kíséretében szinte
besiklott a térre, követte az S5 Coupé is, s innentől
már csak két autóra szegeződött a világ figyelme.
Rupert Stadler, az igazgatótanács elnöke köszöntő-
jében kiemelte, az új generációs A5 Coupé még ka-
rakteresebb külsővel és minden részletében high-

tech megoldásokkal Ingolstadban készül, itt tervez-
ték, itt gyártják, s a Duna német partjáról indul el
minden bizonnyal hódító útjára.

Az új modell erőforrásai Győrben készülnek. Tel-
jesítményük 190 és 286 lóerő között mozog. A ko-
rábbi modellhez képest a teljesítményszint 17 szá-
zalékkal magasabb, üzemanyag-fogyasztásuk vi-
szont 22 százalékkal kevesebb.

Magyar fények ragyogták be 
az Audi A5 Coupé világpremierjét
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HIRDETÉS KULTÚRA
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

FUSSBALLEM
TERRASSE –
Während der Fuss-
ball-Europameis-
terschaft vom 10.
Juni bis zum 10.
Juli werden alle
Fans am Rábaufer
mit Grossbildlein-
wand, kühlen Get-
ränken und guter
Gesellschaft er-
wartet. 

Das Győrer Tierhe im 
wird für die Katzen
um ein bequemes
Katzenhaus, welche
guten Bedingungen
gewähreistet, erwei-
tert. Zu diesem An-
lass werden am 11.
Juni ab 11 Uhr alle
Tierfreunde und In-
teressierten zum
FAMILLIENMATI-
NEE erwartet.

Unter dem Motto „EN-
GEL UND DÄMONEN”
präsentiert die Fatime
Tanzschule am 12. Juni
um 18 Uhr ihre IX. Tanz -
show. Die Zuschauer kön-
nen mit einem vom Ge-
wohnten abweichenden,
besonderen Programm
rechnen. Wo? Im Vaskakas
Bildungszentrum.

ABENDSPAZIERGANG IN FES-
TIVALSTIMMUNG - Győr ist die
an Denkmälern drittreichste Stadt
Ungarns. Auf dem am 18. Juni um
19 Uhr ab dem Rathaus beginnen-
den Abendspaziergang ist Győr, als
die sich auf die Eröffnung des Vier-
jahreszeiten-Festivals vorbereiten-
de Stadt, das Thema, während
auch die Abendlichter in der barock-
ken Innenstadt erleuchten. 

MODERNE MÄZENE UND
SAMMLER. Sammlungen.
Museen. Aus den bildenden
Werken der 4 Landmuseen, wel-
che von Deák Dénes, Mihályfi
Ernő, Petró Sándor und Radnai
Béla unterstützt wurden, wird
am 16. Juni eine aussergewöhn-
liche Ausstellung im Esterházy-
Palast eröffnet. Die Sammlung
ist bis 31. August zu sehen. 

Im Rahmen der VIATOR JAZZ-DINERS wird zu je-
dem Anlass jeweils ein anderer Darbietender die Gäs-
te mit kostenloser Jazzmusik in einzigartigem Millieu
unterhalten. Zum nächsten Abend am 17. Juni wer-
den ab 19 Uhr Váczi Eszter & Quartet die Gäste im
Pannonhalmer Kloster Viator
Restaurant und Weinbar-
Terrasse sein. 
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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!

KÖNYVHÉT PROGRAMOK

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.

Június 17-én 17 órakor,
Czuczor Gergely 
Bencés Gimnázium
Jedlik Ányos
Díszterme

A belépés díjtalan!

Horváth Ármin az IKSZ gyôri elnöke
+36 70 779 4022
horvath.armin@yahoo.com

Összeesküvési
perek
A kommunizmusban 
és azok hatásai napjankban

dr. habil Horváth Attila
jogtörténész, az ELTE-ÁJK docensének
elôadása az IKSZ Gyôr szervezésében

„A tisztánlátás
az élet olyan aján-

déka amely gyakran
megkésve érkezik.”

Wass Albert

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

LARISA DAVLET SHI -
NA festőművész ké -
peiből nyílik kiállítás a
Múzeumházban. A
győri Orosz–Magyar
Egyesület szervezésé-
ben június 11-én 17
órakor nyílik a tárlat a
művésznő képeiből. A
festőnő gazdag színvi-
lágú, részletes ábrázo-
lásmódú munkáit júni-
us 25-ig tekinthetik
meg az érdeklődők,
keddtől vasárnapig 10
és 16 óra között.

Nagy Imre, Magyarország mártírha-
lált halt miniszterelnöke újratemeté-
sének évfordulóján Győr Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata és a Nagy
Imre Társaság Győr és Környéke
Szervezete MÁRTÍROKRA ÉS
 ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZŐ
KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉGET
TART június 16-án, csütörtökön. 9
órakor a Nagy Imre út 1. számú ház
falán elhelyezett emléktáblánál meg-
emlékezést tart Gergely Sándor, a
Nagy Imre Társaság Győr és Környé-
ke Szervezetének elnöke. 10 órakor
kezdődik a koszorúzási ünnepség a
Bisinger sétányon, a Golgota emlék-
műnél, ahol Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő mond ünnepi
beszédet. 

Idén tizenegyedszer rendezik meg júni-
us 11-én, a Szigetköz szívében, Mecsé-
ren az ország egyik legkiemelkedőbb
kulturális, népzenei rendezvényévé vált
LADIKOS FESZTIVÁLT. Az idei ren-
dezvényen többek között fellép a Bab-
ra, a Buda Folk Band, a Dobroda,
Herczku Ági – Nikola Parov és a Banda,
a Hot Tin Roof, a Kodoba Florin, a Mon-
tanaro Symfonic, a Parasztünnep, a Se-
bő Együttes, a Söndörgő…

LIVIN'IN GYŐR cím-
mel győri zenészek
bulija lesz június 10-
én 19 órától a Rómer
Házban, immár máso-
dik alkalommal. 5 ze-
nekar, rengeteg győri
zenész és vendég lép
a Rómer színpadára.
Zenekarok: Hoppáré,
Wakachuka, Arrabo-
na Ensemble, Stum-
mer Márton Jazz
Quartett, Zsófi & To-
ma akusztik.

RÉGISÉGEK, MŰALKOTÁSOK ÉS KÉZ-
MŰVES TÁRGYAK KIÁLLÍTÁSA ÉS BÖR-
ZÉJE várja az antikvitások szerelmeseit június
19-én 7–14 óra között a Tarcsay úti piactéren.

MODERN MECÉNÁSOK – Gyűjtők.
Gyűjtemények. Múzeumok. Négy jelen-
tős magyar magángyűjtő: Deák Dénes,
Mihályfi Ernő, Petró Sándor, Radnai
Béla által támogatott 4 vidéki múzeum
képzőművészeti alkotásaiból rendez-
nek rendhagyó kiállítást június 16-tól,
az Esterházy-palotában.

A Győri Állatmenhely a cicáknak kényelmes, jó körülményeket biztosító
macskaházzal bővül. Ebből az alkalomból június 11-én 10 órakor
 CSALÁDI DÉLELŐTTRE várnak minden állatbarátot és érdeklődőt.
A jelenlévőket Jahoda Maja, az Emberek az Állatokért Alapítvány kura-
tóriumi elnöke köszönti. 

A napóleoni csata emlékére tartanak
megemlékezést június 11-én, a Szobor
réten. A KISMEGYERI JUNIÁLIS a
szokásos reggeli zenés ébresztővel kez-
dődik, majd 10 órától mindenkit színes
programokkal vár a Kismegyeri Napóle-
on Hagyományőrző Egyesület. 
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Nyári ízek vonzásában
Nagy Eszter, az RTL Klub
Konyhafônök 2 címû mû so -
rának harmadik helyezettje
ezen a héten a nyári ízeknek
hódol. Végérvényesen betört
a nyár, hódolhatunk az olyan
ételeknek, amelyeket télen el-
kerülünk. A kovászos uborka
az egyik ilyen, amely igencsak
népszerû. Ráadásul a felhasz-
nálása igencsak sokrétû.

60 dkg bélszín, fél kg újbur-
gonya, 3 csô kukorica.

Csatárpusztai 
szürkemarha bél
fôtt-sült kukoricá
és sült karika -
burgonyával

Kovászosuborka-krémleves
 tejfölhabbal, kaporolajjal

A kovászosuborka-krémleves talán
szokatlannak tûnik, de számomra ez
az egyik legpikánsabb, legüdítôbb és
talán legegyszerûbben elkészíthetô
leves a nyárra. A leveshez a hozzáva-
lókat felaprítjuk, egy turmixgépbe
tesszük és alaposan krémesre turmi-
xoljuk. Ha valakinek nem annyira pro-
fi a gépe és a leves darabos marad,
átpasszírozhatja még szûrôn.  A tej-
fölt a vízzel és a sóval alaposan kike-
verjük és habszifonba töltve 2 patront
csavarunk bele. A kaprot apróra vág-
juk és az olajjal jól összeturmixoljuk
majd ruhapelenkán átszûrjük, hogy a
levesbe ne kerüljenek nagyobb dara-
bok. A kovászosuborka-krémlevest
szigorúan hidegen fogyasztjuk! 

Gyümölcsös-
túrókrémes
„rudik”

A túrókrémet a vanília kikapart
magjaival, a cukorral, a citrom le-
vével és reszelt héjával egy botmi-
xer segítségével krémesre turmixol-
juk és az aprított gyümölcsöket a
krémbe keverjük. A levelestésztát
egyforma téglalapokra vágjuk,
megtöltjük a túrókrémmel és ruda-
kat tekerünk belõlük. A rudakat to-
jássárgájával megkenjük és sütô-
papírral bélelt tepsiben 160 fokon
készre sütjük.

70 dkg kovászosuborka, 2 db köze-
pes kígyóuborka, 2 csokor újhagy-
ma, 5 dl zöldség alaplé, 1 dl olíva-
olaj, 1 csokor friss kapor, 2 gerezd
fokhagyma, kb fél ek. cukor, víz, ha
sûrû, bors. Habhoz: 2 dl tejföl, 1 dl
víz, pici só. Kaporolajhoz: 2 csokor
kapor, 2-3 dl olívaolaj.
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

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

1 csomag levelestészta, 3-4
db eper, 1 db ôszibarack, 20
dkg túró, 1 rúd vanília, fél
citrom leve és héja reszelve,
2 ek. cukor.

szín 
val

Sokan úgy vélik, steaket sütni csak
a legjobbak tudnak. Én nem így
gondolom. Vannak szabályok, amik
betartása mellett bárkinek tökéle-
tesre sikerülhet. 1.) a húst minimum
1-1,5 órával sütés elôtt ki kell venni
a hûtôbôl, hogy az egész szoba -
hômérsékletû legyen 2.) a húst mi-
nimum 2,5-3 cm vastag szeletekre
vágjuk és kb. 30-40 perccel sütés
elôtt besózzuk 3.) a húst  tûzforró
serpenyôben kezdjük sütni, mini-
mális zsiradékon (épphogy csak ki
legyen kenve) 4.) a húst sütés köz-
ben nem mozgatjuk, nem vagdos-
suk nem szurkáljuk 5.) ha valaki kö-
zepesen átsütve szereti, akkor ezt
a vastagságú húst oldalanként kb.
2—2 percig kell sütni 6.) FONTOS!!!
hogy a húst szeletelés, illetve szer-
vírozás elôtt legalább  5-6 percig
pihentetni kell.
Az újburgonyát megsikálom, majd
1 cm-es karikákra vágom és vaj-
olaj keverékén mindkét oldalát jól
lepirítom. A kukoricát héjastól cuk-
ros-sós vízben megfôzöm, majd a
héja eltávolítása után, forró serpe-
nyôben, vajon átforgatom.

RADICS BARNABÁS

IRSAI
OLIVÉR

1.490 Ft
0,75 liter, 1.987 Ft/liter

Génjeiben hordozza a szôlészet, borá-
szat mesterségét, hiszen az apai és
nagyapai szôlôkben és pincékben nôtt
fel, Somlón. 2007-ben indult családi
pincészete Rátkán található, melyhez
10 hektár ültetvény tartozik. Radics
Barnabás a megszokott fajták tisztele-
te mellett szeret kísérletezni. Egy igazi
újító. Ráadásul egyfajta tokaji úttörô-
ként vörösbort is készít.

„Nem félek letérni a járt útról és új
ösvényeket kitaposni. Igazi tokaj-
hegyaljai bor, tehát a borvidékre
jellemzô határozott ásványos-
ság ebben az irsaiban is szé-
pen jelen van, és ez nagyon fon-
tos, mert én  Tokajt szeretném
megmutatni a trendi, izgalmas
fajtákon keresztül fiataloknak,
kalandoroknak, és más kíváncsi
borértônek, valamint a szakmá-
nak is… E bor nagyon „radics-
barnis”; könnyû ivású (1-2
üveg/fõ/délután). Nincs túlbo-
nyolítva, jól érthetõ, és ami
a legfontosabb: nagyon SZÓ-
RAKOZTATÓ.”

Csak nálunk kapható.
Kizárólag Mindenkinek!
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OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Hihetetlen tempóban 
pörög az ingatlanpiac!

Továbbra is hatalmas kereslet mutatkozik az új építésû ingatlanok iránt. Gyôrben és környékén
számos új lakópark építési munkálatai folynak, azonban az ingatlanpiac olyannyira felgyorsult,
hogy érdemes idôben lekötnie álmai lakását.

Apróhirdetés

Gyôr-Nádorvárosban, 3 emeletes házban eladó egy 56
nm-es, 2 szobás lakás, 6 nm-es saját tárolóval. Ár: 12,99
M Ft. Érd.: +36-70/632-4354.
Gyôr-Nádorvárosban, második emeleti, 53 nm-es, erké-
lyes, 2 szobás, klímás, felújított lakás, saját gépkocsibeál-
lóval és tárolóval eladó. Felújították a víz- és villanyvezeté-
keket, új konyhabútort és új szanitereket építettek be.
Azonnal költözhetô! Ár: 15,9 M Ft. Érd.: +36-70/632-4354.
Gyôrben eladó egy új építésû, nappali + 4 szobás, elsô
emeleti, 84 nm-es társasházi lakás. Fûtéskész ár: 19,8
M Ft. Érd.: +36-70/703-0865.
Gyôr-Szabadhegyen eladó egy nappali + 4 szobás, fel-
újított sorházi lakás, saját udvarral, garázzsal. Ár: 39,9
M Ft. Érd.: +36-70/703-0865.
Gyôr-Gyárváros csendes utcájában, 807 nm-es sarok-
telek, ikerház beépíthetôséggel eladó! Irányár: 29,9 M
Ft. Érd.: +36-70/338-6708.
Rábapatonán, 2 szobás családi ház, ár alatt, sürgôsen
eladó! Irányár: 4,4 M Ft. Érd.: +36-70/338-6708.
Gyôr-Nádorváros frekventált részén, felújított, 3 szobás
lakás eladó! Ár: 13,9 M Ft. Érd.: +36-70/489-2012. 
Gyôr kedvelt részén, elsôsorban befektetésnek kiváló, fel-
újított lakás eladó! Ár: 14,9 M Ft. Érd.: +36-70/489-2012.
Gyôrben, 1 nagy szoba + étkezôs, téglaépítésû, társasházi
lakás eladó! Irányár: 10,6 M Ft. Érd.: +36-70/977-7841.
Gyôr peremkerületében, széles utcafrontú, újszerû álla-
potú, egyszintes, amerikai konyha + 3 hálószobás csa-
ládi ház, épületen belüli garázzsal eladó! Irányár: 29,9
M Ft. Érd.: +36-70/977-7841.
Tarjánpusztán, kitûnô áron építési telkek vásárolhatók!
Hívjon azonnal! +36-70/601-0228
Gyôrladaméron, két teljesen felújított lakás EGY ÁRÁ-
ÉRT ELADÓ! A tetôtéri lakás nettó 90 nm-es, a másik
100 nm-es! Hívjon! +36-70/601-0228
Gyôrben, Nádorváros határán családi ház, különálló
épülettel eladó. Ár: 31,9 M Ft. Érd.: +36-70/489-2014.
Gyôr-Nádorvárosban, felújított panellakás eladó. Ár:
13,9 M Ft. Érd.: +36-70/489-2014.
Gyôrzámoly csendes részén épült, nappali + 3 szobás,
újszerû családi ház, parkosított telekkel, gépkocsibeál-
lóval eladó. Ára: 28,99 M Ft. Érd.: +36-70/372-0110.
Révfalu, jól megközelíthetô részén épülô, utcafronti
üvegportállal, raktárral, parkolóval rendelkezô üzlethelyi-
ség eladó. Ár: 35,56 M Ft. Érd.: +36-70/372-0110.
Gyôr-Szabadhegyen, 40 nm-es lakás, kertkapcsolattal,
gépkocsibeállóval eladó! Irányár: 14,5 M Ft. Érd.: +36-
70/399-8262.
Gyôr-Nádorvárosban, elsô emeleti, 53 nm-es, szépen
karbantartott, erkélyes lakás eladó! Irányár: 12,9 M Ft.
Érd.: +36-70/399-8262.
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt, csendes utcájában eladó
egy 100 nm alapterületû, egyszintes családi ház. Ár:
18,9 M Ft. Érd.: +36-70/459-2409.
Gyirmóton, 110 nm-es, 2005-ben épült, újszerû,
téglaépítésû társasházi lakás eladó. Ár: 23,5 M Ft. Érd.:
+36-70/459-2409.
Gyôr-Ménfôcsanakon eladó egy 2004-ben épült társas-
házban, egy elsô emeleti, 50 nm-es, 2 szobás, erkélyes
társasházi lakás, saját gépkocsibeállóval. Ár: 16,39 M
Ft. Érd.: +36-70/459-2409.
Gyôr-Kisbácsán, nagy telekkel, teljesen felújított, 150
nm-es családi ház, két lakrésszel eladó!  telek igény ese-
tén megosztható, így szuper áron kitûnô családi házhoz
juthat! Hívjon azonnal! +36-70/601-0228
Gyôr-Szabadhegyen, csendes utcában levô, felújított
családi ház, garázzsal, szép kerttel, paneláron eladó. Ár:
14,5 M Ft. Érd.: +36-70/372-0105.
Gyôrben, szép kert, házzal és komplett felszereléssel el-
adó. Ár: 5,5 M Ft. Érd.: +36-70/372-0105.
Gyôr-Belvárosban, 56 nm-es, mûszakilag és esztétikai-
lag is teljesen felújított, erkélyes társasházi lakás eladó.
Ár: 17,8 M Ft.  Érd.: +36-70/977-7830.
Gyôr-Nádorváros csendes, átmenô forgalomtól mentes ut-
cájában, 614 nm-es telken épült, 140 nm hasznos lakóterû
családi ház eladó. Ár: 36 M Ft. Érd.: +36-70/977-7830.
Vámosszabadin eladó egy 3 szobás családi ház, nagy
telekkel! Ár: 17,9 M Ft. Érd.: +36-70/977-7832.
Gyôr-Révfalu csendes utcájában eladó egy nappali + 5
szobás ikerház, dupla garázzsal. Ár: 29,9 M Ft. Érd.:
+36-70/977-7832.
Gyôrben, 227 nm-es, nappali + 3 szobás, gyönyörû családi
ház eladó. Irányár: 49,9 M Ft. Érd.: +36-70/977-7836.
Gyôrújbaráton, 95 nm-es, nappali + 3 szobás ikerház
eladó. Irányár: 23,99 M Ft. Érd.: +36-70/977-7836.

Gyôr-Szigetben
új építésû lakások 
20 lakásos társasházban
leköthetôk 2017 tavaszi 
átadással 38—85 nm-ig.

Ár: 14.627.340 Ft-tól!
Tel.: +36-30/372-0113.

Nemcsak a nyugodt környezet, de
rendszerint az alacsony fenntartási
költségek is nagy szerepet játszanak
az ügyfeleknél az ingatlan kiválasztási
folyamata során — mondta el Sze-
pessy Anita, az Openhouse gyôri iro-
dájának vezetôje. Ezek a szempontok
a használtlakás-piacon is megfigyel-
hetôk — tette hozzá. Az iroda portfólió-
jában kiemelt projektként szerepel a
Szitásdombon épülô Pacsirta lakó-
park, ahol egyaránt megtalálhatóak
lesznek társasházi lakások és családi
házak, 38 nm-tôl egészen 90 nm-ig. A
Gyôrt keleti irányból elkerülô út meg-
épülésével a lakóközösség számára
közvetlenül elérhetô lesz az M1-es au-

tópálya és az Audi-körüljáró út déli
csomópontja. Nagyon vonzóvá teheti
továbbá a lakóparkot mind befekte-
tôk, mind pedig magánszemélyek
számára az a tény, hogy a helyi
iparûzési adó mértéke 1,4 százalék,
így a környék legkedvezôbb adómér-
tékét kínálja a gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók és egyéb adóala-
nyok számára. Emellett a magánsze-
mélyek kommunális adója is csekély
összegû: évi 5 ezer forint. Az ingatla-
nok várhatóan augusztusban kerül-
nek átadásra. 

Az aktuális projektrôl bôvebb tájé-
koztatást kaphat az Openhouse gyôri
irodáiban!

Befektetési szempontból nem elha-
nyagolható a használt lakások vásár-
lása sem. Nyáron lényegesen megnô-
het a kereslet a kiadó albérletek iránt
is. Az érettségi idôszak végével min-
den felsôoktatásra jelentkezô diák
szeretné bebiztosítani lakhatását a vá-
rosban. A bérleti díjak megadásakor
érdemes felmérni az aktuális piaci ára-
kat, kikérni az értékesítôk véleményét,
ezzel a tulajdonosok könnyebben ve-
hetik fel a versenyt a már meghirdetett
albérletekkel. Érdemes továbbá a bér-
leti szerzôdést közokiratba foglaltatni,
ezáltal a szerzôdés azonnal felbontha-
tó fizetéselmaradás vagy bármely
más probléma esetén.

Pacsirta lakóparkban lakások még leköthetôk! 
74—91 nm, kertkapcsolat, fiatalos környezet!

Ár: 20.680.000 Ft-tól! Tel.: +36-70/372-0113.











(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a és a you tube-on is megtalálja.)
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kép és szöveg: nagy ferenc

Így nyárelőn sétálgatva a városban lépten-nyo-
mon gyönyörű rózsákba botlunk. Ki ne ismerné a Vá-
rosháza előtti csodaszép ágyásrózsák színpompás
kavalkádját, vagy éppen a körforgalmak díszes tearó-
zsahibridjeit. Mindenütt találkozhatunk velük. Május
végétől gyakorlatilag késő őszig díszítenek kápráza-
tos színeikkel, illetve illatukkal. Először az életerős
ramblerek, ezek a vastag törzsű, gyakran évtizedes
múltú kúszórózsák borulnak pompás virágözönbe,
majd a finomabb kapaszkodó climbereké a főszerep.
A bokorrózsák talán a legismertebbek, ezek szinte az
egész szezonban virágoznak az ágyásrózsákkal egye-
temben. Az előbbiek nagyobb, míg az utóbbiak ki-
sebb virágúak. Az ágyásrózsák sajátossága még az
is hogy egy száron több virágot is hoznak. A tearózsa-
hibridekre jellemző, az egy száron növekvő, nagymé-
retű, többnyire illatos virágaik. Kevésbé közismertek
még az úgynevezett művészrózsák, a nosztalgikus ró-
zsák, romantikus rózsák. Sok, megfelelő klímájú or-
szágban nagy divat például az is, hogy sövényt alakí-
tanak ki az arra alkal-

mas fajokból. A romantikus rózsák legkedveltebb
típusa az angol rózsa. Ezek tömve  telt virágú, an-
golkert hangulatot idéző csodaszép virágok.
Nekem a kedvenceim közé tartoznak. Láttam
már nyolcvanéves tövet, amin többezer virág
díszlett. Különösen népszerűek a krémzöld és
a porcelánrózsaszín változatok. A Rosa Rugo-
sa az egyik legismertebb vadrózsa. Sok dísz-
kertben virít lila és fehér virágaival. Hallunk időn-
ként még az ágyásrózsák különleges nevű típu-
sairól, a polyantha, floribunda és grandiflora válto-
zatok megkülönböztetése
azonban néha már
szakemberek
számára is
nehéz-
k e s .

A történelmi kerti rózsák igazi rit-
kaságok. Bourbon, damaszkuszi és

moharózsák inkább öregebb kertekben
és gyűjtőknél találhatók. Minden kedves ol-

vasónkat biztatunk, hogy sétáljanak sokat eb-
ben a csodálatos időben és élvezzék a közterületek
bámulatos rózsacsodáit!

Gyôr, a rózsák városa
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még most is meglevő barna-vörös és penészkék
színek is ezzel magyarázhatóak. Jakob von Kuen
salzburgi érsek szigorú intézkedéseket hozott a
noriker lovak tenyésztésére.

• A belföldi kancákat nem szabadott a kül-
földről származó ménekkel fedeztetni 

• Csak udvari méneket szabadott a fe-
deztetéshez felhasználni.

• Az állam csak olyan csikókat vásárolha-
tott, amelyek udvari fedeztetésből származtak.

Ezzel a rendelkezéssel megalapozták
és uralkodó elvvé tették az országos tiszta
tenyésztést.

1703-ban elrendelték, hogy minden al-
kalmazott csődört be kell mutatni. Vérvo-

ZOOO+ ÁPRILIS

kép és szöveg: nagy ferenc

Ausztria a hazája ennek a mutatós, szilaj, erőtel-
jes fajtának. Eredetileg harci ló volt. Cipelte a pán-
célos lovagokat és a málhát. Különböző fajták be-
vonásával javítottak a mozgásán, azután erdőgaz-
dasági igavonó munkákra tették alkalmassá a cél-
zott tenyésztéssel. Burgundi, nápolyi és spanyol faj-
ták is szerepet játszottak a nemesítésében. Feje fi-
nom, egyenes, orrnyílásai tágak. Szemei élénkek,
fülei mozgékonyak. Nyaka közepesen hosszú, iz-
mos, marja alacsony. Mellkasa mély, teste zömök,
háta hosszú, fara terjedelmes és barázdált, enyhén
csapott. Farka mélyen tűzött, lábai szabályosak és
erősek. Marmagassága 170 cm körüli, szárkörmé-
rete 22-24 cm, súlya 650-680 kg. Leggyakoribb szí-
ne a pej, fekete, sárga és tarka. Krisztus előtt
600 évvel származó ásatásokból bizonyí-
tott, hogy már a kelták lovai is ren-
delkeztek tarka foltokkal. A ró-
mai Norikum tartomány
megalakítása után – a mai
Ausztria – Krisztus szü-
letése idején római
igás lovak érkeztek
Közép-Európába,
ahol egy új lófajta,
a NORIKER „jött
létre”. Az i. sz.
nyolcadik szá-
zadban, Károly
uralkodása ide-
jén kezdődött
meg a nehéz lo-
vak tenyésztése.

A NORIKER
(hegyi hidegvérű)
főleg parasztoknál,
lovagoknál, valamint
kereskedőknél is mun-
ka-, illetve csatalóként
szolgált. A salzburgi érsek-
ség a középkorban sokat tett
azért, hogy a noriker tenyésztését
befolyásolja. Jakob von Kuen érsek uta-
sítást adott 1565-ben egy lótenyésztésre alkal-
mas terület megszerzésére. Spittelben, a Felber
völgyben nemcsak egy tenyészet, hanem egy cső-
döristálló is létrejött. Norikertenyészetet először
1576-ban, Rief várában Hallein mellett dokumen-
táltak. A tenyésztés akkor a salzburgi érsekség ke-
zében volt. A híres salzburgi ,,Pferdeschwemme"
(egy homlokzat lovas ábrázolásokkal, ahol koráb-
ban a lovak istállóba vitele előtti lemosását végez-
ték, stilizált lófejeket mutat be, elöl domború vona-
lakkal) nehéz testű, hidegvérű lovakkal. A lovak fel-
vonulási és díszlóként is bevetésre kerültek. A szí-
nes lovak igen kedveltek voltak. Mediterrán fajták-
kal való keresztezésükkel szokatlan színek és lófejek
is, mint izebella, tarka, párductarka is feltűntek. A

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

Hidegvérû lovak: a noriker
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nalak szerint a következőket lehet megkülönböztet-
ni: VULKAN – NERO – DIAMANT – SCHAUNITZ –
ELMAR.

A vulkan vérvonalhoz nehéz lovak tartoznak,
durva nemességgel, kicsit hosszúkás, keretes fej-
jel és erőteljes alappal, a jó futtatáshoz. A vulkan
lovak jó karakterrel rendelkeznek és korán érettek.

Ennek a vonalnak a kitűnő tulajdonságai áttö-
rést hoztak. A nero vonalat ugyancsak a 19.

században alapozták meg egy Optimus ne-
vű csődörrel. A nero lovak magas növésű-

ek, elegánsak és figurális jó alappal és
igen jó futtatási adottságokkal rendelkez-
nek. A diamant vonal egy könnyebb,
igen tipikus fajta, száraz és drótos, szi-
gorú fejvonalakkal és jó arányokkal. A
tüzes szeme nyomán nevezték el dia-
mantnak. Az elmar vonal az egyetlen
párductarka vonal, amely andalúziai
vért hord az ereiben. Ezek túlnyomó-
részt jó vágású, nemes és temperamen-

tumos lovak, száraz fejjel és finom alap-
pal, keskeny szélességű és mélységű bor-

dázattal, de jó teljesítményadottságokkal.
A schaunitz vonal egy Karintiából származó,

középkeretes, méretesen mély és széles hi-
degvérű vonallal, melynek megalapozója egy

Schaunitz nevű csődör volt. A schaunitz-ok igen
kemény és jó munkalovak, gyorsak és tempera-
mentumosak, amelyeket túl erős vérfrissítésnél, ki-
csit érzékenyebben kell kezelni. A vérvonalak sze-
rinti tenyésztés és ápolás fontos feltétele a noriker
fajta fenntartásának. A mének második nevében
fel kell tüntetni, melyik vonalból származnak. Ha
a mén neve előtt áll egy szám, akkor az állami fe-
dező mén. A római szám a lovak neve után azt mu-
tatja, hányadik vonalban áll az állat a vonalalapító-
tól. A kancák általában fantázianevet kapnak.  A
közhiedelemmel ellentétben a hidegvérű jelző ter-
mészetesen nem az állat testhőmérsékletére utal,
hanem nyugodt vérmérsékletére és türelmes ter-
mészetére.

Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! Ha ön az állatvilág, a növények, a természet szerelmese,
várjon minket havonta megjelenő magazin műsorunkkal, itt és a Győr+ Televízióban is! 

Hallgassa meg rádióműsorunkat szombatonként!
Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján!

Jó szórakozást!
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A Cyphotilapia Frontosa, más néven
frontóza egy rendkívül népszerű és
mutatós hal az akvaristák köré-
ben. Afrikában a Tanganyika-
tóban honos, más néven
endemikus. Ez azt jelenti,
hogy csak itt él a földön,
és sehol máshol. Több
színváltozata is ismere-
tes és ezek helyi rasszok
formájában élnek elkülö-
nülve a többi színváltozat-
tól. Nem hibridizálódnak,
mert a színváltozatok vala-
hogy felismerik egymást, és
nem párosodnak a többi színvál-
tozattal. Ez egyébként több Tanga-
nyika-tavi halfajra is jellemző. A legis-
mertebb talán a Tropheus Moorii
amelyből eddig több mint ötven színváltozatot
fedeztek fel. A frontóza egy bölcsőszájú faj, még-
hozzá a híres szájban költő sügérfélék közül. Ellen-
tétben a többi Tanganyika-tavi sügérfélével,
nem a parti kőgörgeteges zónában él, né-
hány méter mélységben, hanem a mé-
lyebb vizeket kedveli 15–45 méter
között. Itt hidegebb van, és fő táp-
lálékát, a rákokat is itt találja na-
gyobb számban. Jellemző rá
az ivari kétalakúság, azaz
ivari dimorfizmus. A hí-
mek lényegesen nagyob-
bak a nőstényeknél (20-
30 cm) és jelentős
homlokdudort birto-
kolnak. Az aljzaton ik-
ráznak, többnyire
egy maguk által
ásott gödörben,
vagy gödör alakú
sziklaképződmény-
ben. A nőstény lerak
egy vagy két ikrát,
amit a hím, miután
megtermékenyített, a
nőstény azután azonnal a
szájába vesz és ott hete-
ken át neveli, költi az először
embrió, később kis halacska
utódait. Miután kiengedi őket,
utána még jó ideig visszatérnek
anyjuk szájába, ha veszély fenyegeti
őket. Akváriumi tartásukhoz méretes, kö-
rülbelül 2 méter hosszú medencére van
szükség, ahol rákkal és halhússal etethetjük őket.

ZOOO+ ÁPRILIS

Akváriumok 
bulldogja:
frontóza
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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!

kép és szöveg: xantus-állatkert

Új produkcióval,  különleges állatbe-
mutatókkal kápráztatja el látogatóit jú-
niustól minden hétvégén az állatkert.
Aki megváltotta belépőjegyét, bátran
keresse új „Arénánkat” a csimpánzki-
futó mellett, ahol minden szombat és
vasárnap 11 és 15 órai kezdettel test-
közelből is találkozhatnak állatkertünk
lakóival. Délelőtt a hazai, délután az
egzotikus fajok mutatkoznak be egy
látványos show keretében.

„Zoo Time” Állatbemutató az állatkertben
Az Aréna bejáratánál pálmafák és

szafarihangulat fogad mindenkit. Belép-
ve, a tágas, emelt padsorok nyújtanak
kényelmes rálátást a műsor minden ele-
mére. A zene elindul, fokozódik az izga-

lom, amikor trénereink a színre lépnek.
A bemutatóval szeretnénk megismer-
tetni önökkel az állatkert lakóit, mert
mindegyikük külön egyéniség, mint pél-
dául Lola, a rózsás kakadu, akiket tollas
majomnak is neveznek, mivel mókás, kí-
váncsi madarak. Nagyon ragaszkodó
és intelligens, nem csak egy emberhez
kötődik, hanem az egész családhoz –
számára ez jelenti a csapatát. Láthatják
még a három színpompás arapapagá-

junkat Zarát, Riót és Dumást is. Lesz itt
„malackodás” vad és házi formában is!

Sztárjaink közül említünk még néhá-
nyat: Petra a dromedár, Hassan és Jamilla
a két kis kétpúpú teve, Halimsah és Mir-

jam a két lámacsikó. Bemutatkozik az
egyik legnagyobb és legkisebb hüllő „óri-
ás” a tigrispiton és a királypiton. Megfi-
gyelhetik Zeusz, a harris héja gyors röptét.

Megtudhatják, miért köp a láma,
mennyit alszik a tehén; ki a levegő farka-
sa vagy a sivatag hajója. De minden
részletet azért nem árulunk el, jöjjenek,
és csodálják meg a saját szemükkel!

Show Time!
Nálunk mindenre fény derül!

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény Győr határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszonyok betöltésére 
álláspályázatokat hirdet 

az alábbi munkakörökben

• VÉDŐNŐ
• ÁPOLÓ
• TAKARÍTÓ

Illetmény és juttatások: Az illetmény és a juttatások
megállapítására a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Benyújtandó iratok, igazolások: 1. szakmai önéletrajz
• 2. végzettséget igazoló dokumentumok másolata • 3.
nyilatkozat 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A (7)
bekezdés d) pontja alapján.

Jelentkezéseket az alábbi címekre várjuk:
EESZI Győr

humán-erőforrás gazdálkodási csoport 
9026 Győr, Kálóczy tér 9–11. 

vagy hr@eeszi.hu

Az álláslehetőségekkel kapcsoltban bővebb információ
kérhető a 06-96/314-322 telefonszámon vagy

a hr@eeszi.hu e-mail címen.

Új bérletsorozatot indít ősztől a Győri
Filharmonikus Zenekar, amelyet Ist-
vánffy Benedekről neveztek el. A név-
adó 1757-ben orgonista lett gróf Szé-
chényi Lászlónál Sopronban, majd
Széchényi Antal grófnál Nagycenken.
1764-ben a Mechler András halálával
megüresedett győri karnagyi állásra
pályázott. A meghallgatás olyan jól si-
került, hogy haláláig itt tevékenyke-
dett. Gondoskodott a misék és zso-
lozsmák zenei feladatainak ellátásáról,
a nagyobb egyházi ünnepek zenés
megszólalásairól is. Egyszerre volt be-
tanító, kottamásoló, zenekari titkár,
gondnok, zeneigazgató és zeneszer-
ző, de a székesegyház mellett műkö-
dő papnevelde kispapjait és a kórus-
ban éneklő fiúkat is ő oktatta. Kompo-
nált, és különböző szerzetesrendek,
elsősorban a jezsuiták zenei rendezvé-
nyein lépett fel. Mindössze két miséje,
egy Glóriája, s hét rövidebb egyházi
műve maradt fenn.  Fűke Géza, a Győ-
ri Filharmonikus Zenekar igazgatója
elmondta a hangversenysorozatban
elsősorban az egyházzenére építenek.
A bérletben elsőként halottak napja al-
kalmából Antonio Salieri Requiemjét
mutatják be. 

Egyházzenei
bérletet indítottak
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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!

®

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Lelkes civilek járják a győri óvo-
dákat a Cifra Magvető program-
mal, ahol a gyerekek megismer-
kedhetnek a kárpát-medencei
népi hangszerek világával, kipró-
bálhatják a magyar íjakat, vise-
letbe öltözhetnek, népi játékok-
ban, kézműves műhelyekben
mérhetik össze ügyességüket.

A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális
Egyesület a napokban az általa szerve-
zett programmal a Péterfy Sándor
Evangélikus Oktatási Központba látoga-
tott. Deésy Gábor, az egyesület elnöke
elmondta, a Nemzeti Kulturális Alap és
a Nemzeti Együttműködési Alap támo-
gatásával állították össze a Cifra Magve-
tő eseménysorozatot, mellyel az elmúlt
hetekben nyolc győri oktatási intéz-

Mérai nap gyerekeknek
ményt kerestek fel. A Kantharosz Civil
Összefogás 950 ezer forintos támoga-
tásából tehetik még színesebbé prog-
ramjaikat. Elkészítettek ugyanis egy Cif-
ra kifestőkönyvet, amelyet az esemé-
nyeken részt vevő gyermekek kapnak.
Célunk az volt a kiadvánnyal, hogy ezt a
cifra világot a fiatalabb korosztály szá-
mára is közelebb hozzuk – hangsúlyoz-
za az egyesület elnöke.  

Ismét jó helyre került a támogatás, jó
látni, ahogy a gyerekek érdeklődnek, él-
vezik a kulturális programokat és tetszik
nekik a kifestő – mondta el Tagai István,
a Kantharosz Gála főszervezője, aki szin-
tén részt vett a programon.

Az evangélikus óvoda vezetője, Huj-
ber Istvánné kiemelte, a gyerekek számá-
ra nagy boldogságot jelent a foglalkozás,
hiszen olyan dolgokat ismerhetnek meg
– a hangszereket, a viseletet, a népi játé-
kokat – amelyekkel a mai világban már
nagyon ritkán találkoznak élőben.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Tudta, hogy májunk ötszáznál is
több feladatot végez, és hogy
átlagosan öt liter vér kering ere-
inkben? Egy interaktív kiállítás
keretében számos érdekes in-
formációt ismerhetünk meg tes-
tünk funkcióiról, Győrben.

A Generációk Házában hétfőn nyílt tárla-
ton szervrendszereink egy-egy funkció-
ját játékos eszközök jelenítik meg – tájé-
koztatott Jankó-Lulity Barbara program-
szervező. A kiállítás szervezőinek célja az
volt, hogy az általuk fejlesztett egyedi esz-
közökkel bemutassák, és a gyermekek
számára is könnyen érthetővé tegyék az
emberi test működését. Emellett felhív-
ják a figyelmet az egészséges életmódra,
a szűrővizsgálatok fontosságára – hang-
súlyozza a programszervező. A tárlat a
Tudományos Játékok Háza által összeál-
lított országjáró program utolsó állomá-
saként érkezett Győrbe.   

A nagyobbak számára egy-egy
fontos szervhez kapcsolódóan, hatré-

Testünk 
a csoda

szes paraván mutatja be a hozzá kap-
csolódó érdekességeket. Különleges
interaktív eszközök mutatják be tes-
tünk működését, kipróbáljuk többek
között, hogyan hat az adrenalin a szer-
vezetünkre, hogyan pumpál a szívünk,
hogyan emésztjük meg az ételeket. 

Az óvodások megtanulhatják a he-
lyes fogmosást, megismerhetik az
egészséges ételeket, az immunvár-
ban elpusztíthatják a vírusokat, vagy
bújócskázhatnak a bélbolyhokban.

A szombat estig nyitva tartó tárlat-
ra az 5–99 éves korosztályt várják, na-
ponta 8-tól 17 óráig.
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3 rétegû üvegezés

Lift

CSOK igényelhetô!

Hamarosan újra megelevenedik váro-
sunkban a lovagkor. A Szent László
Napokat június 25–26-án rendezik,
amelyet 27-én a városi és egyházi
megemlékezés követ.

Szent László-napon régi hagyomány,
hogy a város díszközgyűléssel emléke-
zik, amelyen átadják a Szent László-dí-
jakat, megkoszorúzzák a lovagkirály
szobrát, este pedig az ünnepi mise és a
körmenet várja a győrieket a bazilikába,
ahol a Győri Filharmonikus Zenekar ad
hangversenyt. Dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester kiemelte, a szakrális meg-
emlékezéseket évek óta kiegészíti az a
világi program, amely a lovagkort idézi
meg, szórakoztatva tanít és közelebb
hozza Szent Lászlót a ma emberéhez.
Serfőzőné Tóth Andrea a szervező Győri
Művészeti és Fesztiválközpont igazgató-
ja hozzátette, a hagyományőrző rendez-
vény nagy népszerűségnek örvend min-
den generáció körében, ezért igyekez-
nek minden évben valami újdonságot
belecsempészni a kínálatba.

Tóth Szilárd, a lovagi felvonulás és
torna szervezője kiemelte, amit a kö-
zönség lát, az nem játék, hiszen valódi
felszerelésekkel mutatják be a harco-
kat, ami komoly felkészülést igényel.
A Szent László Napok olyan autenti-

Idôutazásra hív Gyôr
kus hagyományőrző program, amely
a minőséget képviseli és alkalmas ar-
ra, hogy a fiataloknak alternatívát
nyújtson, felkeltse érdeklődésüket a
valódi értékek iránt.

Téglás Szabolcs programszervező
kifejtette, a rendezvény a több mint
300, lovagkort idéző kosztümös felvo-
nulásával veszi kezdetét, melyen lova-
sok, zászlóforgatók és hagyományőr-
ző lovagrendek vesznek részt. A prog-
ramok fő helyszínén, az Aranyparton
kézműves vásár, mesterségek bemu-
tatói, lovagi táborok, gyalogos és lo-
vas tornák, ügyességi játékok várják a
közönséget. A gyermekek számára a

látogatható jurták, kézműves foglalko-
zások, élő történelemórák, sok-sok
középkori játék hozza közelebb e kort.
A rendezvény csúcspontjai az igazi lo-
vagi tornákat felidéző viadal, a Szent

László és a kun vitéz legendáját feldol-
gozó ütközet, melyben a hagyomány -
őrző csapatok mintegy 50 lóval, tel-
jes harci öltözetben vesznek részt.
Ezenkívül olyan speciális kisebb
programok is színesítik a rendez-
vényt, mint a solymászbemutató
vagy épp a kürtőskalács-sütő gyerek-
foglalkozás. A Szent László Napok
részletes programjai a mufegyor.hu
honlapon olvashatók.

A Magyar Honvédség katonái a világ szin-
te valamennyi részén jelen vannak az
ENSZ és az EU által vezetett béketámo-
gató műveletekben. A két legjelentősebb
ezek közül a balkáni és az afganisztáni
hadszíntér, ahol elsősorban a NATO, illet-
ve az EU zászlaja alatt működő kontin-
gensekben és parancsnokságokon telje-
sítenek szolgálatot az oda vezényelt hon-
védek. A Balkánon szolgáló MH EUFOR
Kontingens 19. váltása alapvetően az
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaez-
red állományára épül, a felkészítéséért is
a győri alakulat felelt. Feladata – a válság-
kezelési és békefenntartó tevékenység-
gel összhangban – tömegkezelés, fegy-
verbegyűjtés, objektumvédelem, terüle-
tek biztosítása, területzárás, terület-ellen-
őrzés, konvojok és VIP kísérése, valamint
őrzés-védelmi feladatok végrehajtása
lesz. Az EUFOR ALTHEA misszió közel
150 fős állomány – a 30 fős „Fogadást
Biztosító Részleg” tagjaitól eltekintve –
nem utazik Szarajevóba. A magyar kon-
tingens a műveletek tartalékereje lesz,
úgynevezett „Köztes Tartalék Század” fel-
adatot fog ellátni 2016 júliusától fél éven
át. Tehát a 19. váltás itthon állomásozik,
műveleti területre gyakorlatok idejére, il-
letve szükség esetén települnek át.

EUFOR 19: magyar
katonákkal
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

JÚNIUS 11., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:10 Pasik  04:35 Chuck  05:20
Chuck  06:00 Top Shop 06:35 Kö-
lyökklub 09:15 Kisdumások  09:45
Top Shop 10:40 Brandmánia 
11:15 Street Kitchen  11:45 Auto -
gram  12:15 Fitt Mánia  12:45
Sztár Gokart  13:30 Döglött akták
 14:15 A leghosszabb nap  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 1 perc és
nyersz!  19:50 Minden kút Rómába
vezet  21:35 Szex és New York 2. 
00:30 Terítéken a nő  02:20 Rém -
álom az Elm utcában 

04:15 Babavilág  04:40 Sportos
05:00 Hungerő  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 08:15 Éjjel-nappal
szülők  08:45 SzÉpítők  09:20
Trendmánia  09:50 Ízes élet 
10:25 Babavilág  10:55 Egészség
Klinika  11:30 Poggyász  12:00
Csapdába csalva  12:35 Duval és
Moretti  13:40 Duval és Moretti 
14:50 Gyilkos sorok  15:55 Várom
a párom és a papám  18:00 Tények
19:00 Percy Jackson – Szörnyek ten-
gere  21:10 A szerelem markában
 23:15 Pi élete  01:55 Sportos
02:05 Psych – Dilis detektívek 
02:45 Psych – Dilis detektívek 
03:25 Duval és Moretti 

05:20 Doktor House  06:10 Televízi-
ós vásárlás 06:40 Zöld térben 07:05
Trendközelben 07:35 Will és Grace 
08:05 Szívek szállodája  08:55 Ameri-
kai mesterszakács  09:50 Amerikai
mesterszakács 10:50 Doktor House
11:50 Doktor House 12:45 Embe-
ri tényező 13:40 NCIS – Tengerésze-
ti helyszínelők 14:40 Négy esküvő 
15:45 Ádám keresi Évát  16:45 Blue
Jasmine  18:50 Vissza a jövőbe 2. 
21:00 Beépített szépség 2.: Csábítunk
és védünk  23:25 Vicky Cristina Bar-
celona  01:25 Will és Grace  01:55
Will és Grace 02:20 Szívek szállodá-
ja 03:05 Kaliforgia 21:00 Beépített
szépség 2.: Csábítunk és védünk 
23:25 Vicky Cristina Barcelona 
01:25 Will és Grace  01:55 Will és
Grace  02:20 Szívek szállodája 
03:05 Kaliforgia 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Creative chef (ism.)
08:00 Híradó (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 Képúj-
ság 18:00 Hello Győr! (ism.) 18:30 Cre-
do (ism.) 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
(ism.) 20:30 Creative chef (ism.) 21:00
Hello Győr! (ism.) 21:30 Gázfröccs
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Im-
port Impro (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 12., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Gálvölgyi-show  04:45 Az
utazó  06:15 Top Shop 06:50 Kö-
lyökklub 09:20 EgészségKalauz 
09:50 Top Shop 10:50 Egy rém mo-
dern család  11:15 A segítség ház-
hoz jön  11:45 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  12:15 Házon kívül
 12:50 Dallas  13:55 Minden kút
Rómába vezet  15:45 Kapás van 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Cobra
11  19:55 Másnaposok szerencséje
 21:45 Sakáltanya  23:50 Portré
 00:25 Szexterápia  02:15 Másna-
posok szerencséje 

04:15 Gyilkos sorok  05:00 Hung -
erő  06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 08:20 Éjjel-nappal szülők 
08:50 Nagy Vagy, Auchan kupa! 
09:25 a'la CAR  09:55 Tűsarok 
10:30 Stahl konyhája  11:00 Több
mint TestŐr  11:35 Falforgatók 
12:35 Csapdába csalva  13:10 Gyil-
kos sorok  14:15 Gyilkos sorok 
15:20 A leleményes Hugo  18:00
Tények 19:00 Bajos csajok  21:05
LOL  23:10 Elizabeth  01:50
Sportos 02:00 Lángoló Chicago 
02:40 Lángoló Chicago  03:20 Maf-
fiadoktor 

05:20 Televíziós vásárlás 05:50 Ame-
rikai mesterszakács  06:35 Ameri-
kai mesterszakács  07:25 Szívek
szállodája 08:20 Szívek szállodája
09:15 Will és Grace  09:50 Trendkö-
zelben 10:20 Négy esküvő  11:20
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
12:15 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  13:15 Emberi tényező  14:15
Hajrá csajok: A nagy összecsapás 
16:25 Vissza a jövőbe 2.  18:40 Be-
épített szépség 2.: Csábítunk és vé-
dünk  21:00 Másnaposok  23:10
A végső megoldás: Halál  01:30
Ádám keresi Évát  02:25 Trendkö-
zelben 02:55 Vérmes négyes 
03:20 Vérmes négyes  03:40 Vér-
mes négyes 

07:30 Credo (ism.) 08:00 Hello Győr!
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Sportlegendák (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 10:00 Creative chef
(ism.) 10:30 Képújság 18:00 Győri7
(ism.) 18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Zo-
oo+ (ism.) 19:30 Üzleti negyed (ism.)
20:00 VoltTimer  21:15 Konkrét
(ism.) 20:30 Épí-tech (ism.) 21:00
Konkrét (ism.) 21:15 Sportlegendák
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Kép -
újság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 13., 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 Deep Impact  23:55 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
00:05 Bukott angyalok  01:05 Té-
nyek Este 01:50 Aktív  02:10 Sport-
os  02:20 Ezo.TV 03:20 Knight Rider 

04:05 Kaliforgia  05:15 TV-SHOP
05:45 Will és Grace  06:10 Will és
Grace  06:30 Jóbarátok  07:00
Jóbarátok  07:25 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 ki-
csi  21:00 Lucifer  22:00 Ádám
keresi Évát  23:05 Másnaposok 
01:15 Négy esküvő  02:10 Két pasi
– meg egy kicsi  02:35 A nagy svind-
li 03:30 Szívek szállodája 

07:00 Vény nélkül  (ism.) 07:30
Nyugdíjas egyetem (ism.) 08:30 Hel-
lo Győr! (ism.) 09:00 Épí-tech (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Kulisszák mögött 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Kulisszák mögött (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Crea -
tive chef (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 14., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Szeretned kell!  04:50 Aktív
 05:10 Hungerő  06:10 Red Car-
pet – Sztárok testközelben  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:50 Knight Ri-
der  13:50 Walker, a texasi kopó 
14:50 Walker, a texasi kopó  15:50
Szeretned kell!  16:55 Megtört szí-
vek  18:00 Tények 19:25 Humor-
koktél  20:35 Jóban Rosszban 
21:20 Jerry Maguire – A nagy hátra-
arc  00:20 Red Carpet – Sztárok
testközelben  00:30 Franklin és
Bash  01:30 Tények Este 02:10 Ak-
tív  02:30 Sportos 02:40 Ezo.TV
03:40 Adás 

05:20 TV-SHOP 05:50 Will és Grace
 06:15 Will és Grace  06:40 Jóba-
rátok  07:05 Jóbarátok  07:30 A
nagy svindli 08:15 Doktor House 
09:10 Szívek szállodája  10:15 Sü-
timester 11:25 Emberi tényező 
12:25 Emberi tényező  13:20 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  14:20
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
15:20 Castle  16:20 Castle  17:20
Sütimester 18:40 Jim szerint a világ
 19:05 Jim szerint a világ  19:35
Két pasi – meg egy kicsi  20:05 Két
pasi – meg egy kicsi  20:35 Két pasi
– meg egy kicsi  21:00 Flash – A Vil-
lám  22:00 Flash – A Villám  22:55
Ádám keresi Évát  00:00 Lucifer 
00:55 Két pasi – meg egy kicsi 
01:25 A nagy svindli 02:15 Szívek
szállodája  03:05 Kaliforgia  03:35
Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Creative chef (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Hello Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Gáz-
fröccs (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Vény
nélkül  (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:40 Story Extra (2016)  09:15 Aszt-
ro Show 10:20 Top Shop 11:55 A se-
gítség házhoz jön  12:30 Új csaj 
12:55 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  21:30 Min-
den végzet nehéz  00:00 RTL Klub
Híradó 00:35 A Grace klinika  01:35
Az élet csajos oldala  02:05 Az élet
csajos oldala  02:35 Mi muzsikus
lelkek 03:00 Győzike 

04:15 Noé barátai 04:45 Ízőrzők:
Gyenesdiás 05:15 Ízőrzök: Hévíz
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Hazajáró 06:25 EuropeS
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:30
Család-barát 09:05 Segítség, kutya
lettem!  10:50 Magyar néptánc Ja-
pánban 11:20 Térkép 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55 Ízőrzők: Őrség 13:25 Magyar
Krónika  14:00 Peru – Chile – Hús-
vét-szigetek – Juan Fernandez-szige-
tek 14:30 A világörökség kincsei
14:50 Kaland  16:20 A delfin nyo-
mában  18:00 Híradó 18:35 Forma-
1 20:20 SzerencseSzombat  21:15
Kenó  21:20 Ryan közlegény meg-
mentése  00:05 A gyanú árnyéká-
ban  01:55 MüpArt – Szabó Balázs:
Széken és ágon  03:15 Életkerék
03:40 Hazajáró 

04:15 Noé barátai 04:45 Ízőrzők: Du-
navecse 05:15 Ízőrzők: Öskü 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 06:15 "Így szól az Úr!" 06:25 Út-
mutató 06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Család-barát 09:00 Isten kezé-
ben 09:25 Kereszt-Tények 09:35 Ka-
tolikus krónika 10:00 Új nemzedék
10:30 Evangélikus magazin 10:55 Az
utódok reménysége 11:30 Önkénte-
sek 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:45 Kult+  12:55 Rúzs és se-
lyem 13:30 A világörökség kincsei
13:50 Királylány a feleségem 
15:35 Az éjszaka lánya  17:00 Hogy
volt!? 18:00 Híradó 18:35 Cédrusli-
get  19:25 Forma-1 22:15 Kenó 
22:20 Végjáték  23:55 Sanctum 
01:45 Királylány a feleségem 
03:20 Életkerék 03:50 Hazajáró 

04:15 Noé barátai 04:45 Ízőrzők: Erzsé-
bet 05:15 Ízőrzők: Olaszfalu 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Roma Magazin
07:55 Domovina 08:30 Paula és a vad-
állatok 09:05 A hegyi doktor  10:00
Balatoni Nyár  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+  12:55 Jamie 15 perces
kajái 13:25 Család-barát 14:25 Halál-
biztos diagnózis 15:15 Erdészház Fal-
kenauban 16:10 Charly, majom a csa-
ládban 17:00 Doc Martin 18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A he-
gyi doktor 19:30 Szerelemben, hábo-
rúban 20:20 Kékfény 21:20 Hawaii
Five-0  22:05 Kenó  22:10 On the
Spot 23:10 Magyar Krónika 23:40
Öt törött kamera  01:20 A nagy had-
gyakorlat 03:05 Sanctum 

05:15 Ízőrzők: Tényő 05:45 Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25Srpski
Ekran 07:55 Unser Bildschirm 08:30 Pa-
ula és a vadállatok 09:05 A hegyi doktor
 10:00 Balatoni Nyár  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:45Kult+ 12:55Jamie 15 per-
ces kajái 13:2Család-barát 14:25 Halál-
biztos diagnózis  15:15 Erdészház Fal-
kenauban 16:10 Charly, majom a csa-
ládban 17:00 Doc Martin 18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A he-
gyi doktor  19:30 Szerelemben, hábo-
rúban 20:20 A fátyolos hölgy 21:20
Laura rejtélyei  22:10 Kenó  22:15 A
Nagyok 22:45Kocsis Zoltán és a Nem-
zeti Filharmonikusok gyereknapi koncert-
je 00:55Séfek csatája 01:50Rimini, Ri-
mini – Egy évvel később 

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 Fókusz 
08:45 Story Extra (2016)  09:15 Aszt-
ro Show 10:20 Top Shop 11:55 Street
 Kitchen  12:30 Új csaj  12:55 Új
csaj  14:00 Szívek doktora  15:05
Éjjel-nappal Budapest  16:20 Isten
áldjon, Esperanza!  17:25 Story Ext-
ra  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz  19:35 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:50 Barátok közt  21:30
Dr. Csont  22:30 Dr. Csont  23:30
RTL Klub Híradó 00:00 Nyomtalanul
 01:05 Sztár Gokart  01:40 A zöld
íjász  02:35 Győzike  03:15 Gálvöl-
gyi-show 
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CÉGAUTÓBÉRLET

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

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció

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

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

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

JÚNIUS 15., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

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 Be-
verly Hills-i zsaru 2.  23:35 Red Car-
pet – Sztárok testközelben  23:45
Lángoló Chicago  00:45 Tények Es-
te 01:35 Aktív  01:55 Sportos
02:05 Ezo.TV 03:05 Lángoló Chica-
go  03:50 Knight Rider 

05:20 TV-SHOP 05:50 Will és Grace
 06:15 Will és Grace  06:40 Jóba-
rátok  07:05 Jóbarátok  07:30 A
nagy svindli 08:15 Doktor House 
09:10 Szívek szállodája  10:15 Sü-
timester 11:25 Emberi tényező 
12:25 Emberi tényező  13:20 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  14:20
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
15:20 Castle  16:20 Castle  17:20
Sütimester 18:40 Jim szerint a világ
 19:05 Jim szerint a világ  19:35
Két pasi – meg egy kicsi  20:00 Két
pasi – meg egy kicsi  20:35 Két pasi
– meg egy kicsi 21:00 40 éves szűz 
23:50 Ádám keresi Évát  00:50 Két
pasi – meg egy kicsi  01:20 A nagy
svindli 02:10 Szívek szállodája 
03:00 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 Zooo+ 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Zooo+
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Hello Győr! (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 16., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:15 Ízőrzők: Siófok 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Halál-
biztos diagnózis 06:55 Kenó 07:00
Híradó 07:10 Időjárás-jelentés 07:25
Slovenski Utrinki 07:55Alpok-Duna-Ad-
ria 08:30 Paula és a vadállatok 09:05 A
hegyi doktor  10:00 Balatoni Nyár 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:30 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie 15 perces kajái 13:20 Csa-
lád-barát 14:20 Halálbiztos diagnózis 
15:10 Erdészház Falkenauban  16:00
Charly, majom a családban 16:50Sze-
rencse Híradó  17:05 Doc Martin 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor 19:30 Szerelem-
ben, háborúban 20:20 Nem vagyunk
mi angyalok 22:10 Boxutca 23:00 Ke-
nó  23:05 A misszió  01:00 Éjfélkor
indul útjára a gyönyör  02:40 Határta-
lanul magyar 03:10 Életkerék 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok 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 NCIS – Ten-
gerészeti helyszínelők  22:20 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  23:25
Red Carpet – Sztárok testközelben 
23:35 Felejthetetlen  00:35 Tények
Este Hírműsor 01:20 Aktív  01:45
Sportos 01:55 Ezo.TV 02:55 Casey
Anthony pere 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kulisszák mögött (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Kulisszák mögött (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Kamarai Magazin (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 Fókusz 
08:40 Story Extra  09:15 Asztro
Show 10:20 Top Shop 11:55 Kisdu-
mások  12:30 Új csaj  12:55 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  21:30 CSI: Miami helyszínelők
 22:30 CSI: A helyszínelők  23:30
RTL Klub Híradó 00:00 Gyilkos elmék
 01:05 Óriáspókok – Pánik New Or-
leansban  02:50 Győzike  03:15
Gálvölgyi-show 

05:10 Ízőrzők: Németkér 05:45Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Hrvatska kronika 07:55 Ecranul nostru
08:30Paula és a vadállatok 09:05A hegyi
doktor  10:00 Balatoni Nyár  12:00
Déli harangszó 12:02Híradó 12:35 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Kult+  12:55 Jamie
15 perces kajái 13:25 Család-barát
14:25 Halálbiztos diagnózis  15:15 Er-
dészház Falkenauban  16:10 Charly,
majom a családban 17:00 Doc Martin
 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor 19:30 Szerelem-
ben, háborúban 20:20Skandináv lottó
sorsolás  20:30 Szabadság tér '56 
21:25 Tegnapelőtt  23:15 Kenó 
23:20 A rejtélyes XX. század 23:55 Gi-
ovanna apja  01:40 Róma ege alatt 
03:30Magyar történelmi arcképcsarnok 

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 Fókusz 
08:40 Story Extra (2016)  09:15 Aszt-
ro Show 10:20 Top Shop 11:55 Au-
togram  12:30 Új csaj  12:55 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 Gla-
des – Tengerparti gyilkosságok 
23:35 RTL Klub Híradó 00:10 A rej-
tély  01:15 Fitt Mánia  01:50 Bom-
baüzlet?! 

05:20 TV-SHOP 05:50 Will és Grace
 06:15 Will és Grace  06:40 Jóba-
rátok  07:05 Jóbarátok  07:30 A
nagy svindli 08:15 Doktor House 
09:10 Szívek szállodája  10:15 Sü-
timester 11:25 Emberi tényező 
12:25 Emberi tényező  13:20 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  14:20
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
15:20 Castle  16:20 Castle  17:20
Sütimester 18:40 Jim szerint a világ
 19:05 Jim szerint a világ  Két pasi
– meg egy kicsi  20:05 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi 21:00 Négy esküvő 
22:10 Ray  01:15 Két pasi – meg
egy kicsi  01:45 A nagy svindli
02:30 Szívek szállodája  03:20 Kali-
forgia  03:30 Doktor House 
03:50 Kaliforgia 

JÚNIUS 17., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Knight Rider  05:10 Hungerő
 06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Knight Rider  13:50 Walker, a
texasi kopó  14:50 Walker, a texasi
kopó 15:50 Szeretned kell! 16:55
Megtört szívek  18:00 Tények 19:25
Humorkoktél  20:35 Jóban Rossz-
ban  21:20 Nagy durranás  23:15
Red Carpet – Sztárok testközelben 
23:20 A férjem védelmében  00:30
Tények Este 01:15 Aktív  01:40
Sportos ( 01:50 Ezo.TV 02:50 Knight
Rider  03:40 Super Car 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kamarai Magazin (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Gázfröccs (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Konkrét 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Creative chef
(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 Fókusz 
08:40 Story Extra  09:15 Asztro
Show 10:20 Top Shop 11:55 Egész-
ségKalauz  12:30 Új csaj  12:55
Hazug csajok társasága  14:00 Szí-
vek doktora  15:05 Éjjel-nappal Bu-
dapest  16:20 Isten áldjon, Espe-
ranza!  17:25 Story Extra  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 
19:35 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt  21:30 A csajom
apja ideges  23:35 RTL Klub Híradó
00:05 Bérgyilkosok  02:45 Street
Kitchen  03:10 Győzike 

04:40 Ízőrzők: Iszkaszentgyörgy 05:15
Ízőrzők: Bátya 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 06:05 Halálbiztos
diagnózis  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Életkerék 07:55 Öt kontinens 08:30
Paula és a vadállatok 09:05 A hegyi
doktor 10:00 Balatoni Nyár 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Kult+  12:55 Jamie 15 perces kajái
13:20 Család-barát 14:20 Halálbiztos
diagnózis 15:10 Erdészház Falkenau -
ban  16:00 Charly, majom a család-
ban  17:05 Doc Martin  18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A
hegyi doktor  19:30 Szerelemben,
háborúban  20:20 Nero Wolfe rejté-
lyei  22:05 Forma-1 23:50 Kenó 
23:55 Pokoli futam 01:20 Lourdes –
Szent Bernadett legendája  02:55
Nem vagyunk mi angyalok 

05:35 Doktor House  06:25 TV-
SHOP 06:55 Will és Grace  07:20
Will és Grace  07:45 Jóbarátok 
08:10 Jóbarátok  08:40 A nagy
svindli 09:35 Doktor House  10:30
Szívek szállodája  11:25 Sütimester
12:50 Csengetett, Mylord?(15)
13:55 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:50 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  15:50 Castle  16:50
Castle  17:50 Sütimester 19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Jim szerint a
világ  20:05 Két pasi – meg egy ki-
csi 20:35 Két pasi – meg egy kicsi
21:00 Alien 4.: Feltámad a halál 
23:20 Született motorosok  01:05
Két pasi – meg egy kicsi  01:40 A
nagy svindli 02:25 Szívek szállodája 
03:15 Kaliforgia  03:45 Kaliforgia 
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Kertkapcsolatos la-
kást keres Szabad-
hegyen? Itt biztosan
madárcsicsergéses
reggelre ébred!
Győr-Szabadhegy új
építésű részén épül ez a 13 házból álló sorházi
ingatlan. 73 nm, 76 nm és 92 nm-es lakások kö-
zül választhat. Minimum 60 nm saját kert tar-
tozik az ingatlanokhoz! Kulcsrakészen BOM-
BA ÁRON!

Ár: 34,99 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794.

B. MOST bevezető
áron juthat hozzá in-
gatlanához, és még
az ügyvédet is mi fi-
zetjük Önnek! Győr-
Szabadhegy egyedi
panorámával rendelkező, új építésű részén, tár-
sasházi lakások eladók. A 3 szintes, 28 lakásos
társasházban 55 nm és 103 nm közötti lakások
közül választhat.

Ár: már 20,5 M Ft-tól! Érd.: +36-30/640-8794.

Pinnyéd a Duna
és a Rábca ölelé-
sében, néhány
percre a Belvá-
ros nyüzsgésé-
től, Győr-Piny-
nyéd legújabb és legszebb részén, csendes ut-
cában épül ez a családias méretű, 6 lakásos,
környezetbarát társasház, melyben eladó föld-
szinti, kertkapcsolatos, 79 nm-es, nappali + 3
szobás lakás.

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

Győr-Pinnyéden, csendes utcában épülő, 7 la-
kásos társasház földszintjén eladó ez az 57 nm-

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    •

Tóra néző lakást ke-
res? Még 1 lakás vár-
ja gazdáját! Legyen
Öné az utolsó lakás!
Tóparti örök pano-
rámás, exkluzív és
magas minőségű lakás KULCSRAKÉSZEN. En-
nek az 1. emeleti lakásnak az alapterülete 76
nm, melyhez tartozik 9 nm erkély. Elosztását
tekintve: nappali + 2 szoba. 

KULCSRAKÉSZEN 27,9 M Ft!
Érd.: +36-30/376-3718.

Győr-Ménfőcsanak
és Győrújbarát ha-
tárán épül ez a 16
lakásos társasház.
Ez az emeleti lakás
2 szoba nappalis, 61
nm-es, melyhez tartozik 5,37 nm erkély. Az ár
ezen kívül még tartalmaz egy zárt gépkocsibe-
állót is. Emelt szintű fűtéskészen kerül átadás-
ra, de igény szerint kulcsrakészen is kérhető.
Várható átadás: 2017. február.

Ár: 16,5 M Ft. Érd.: +36-70/425-5590.

Győr-Szabadhegyen eladó ez az 50 nm-es, föld-
szinti lakás. Az ingatlan egy 2004-ben épült tár-
sasházban található. Elosztását tekintve, az
amerikai konyhás nappali mellett kialakításra
került egy hálószoba, valamint fürdőszoba. Igé-
nyesen berendezett a fürdőszoba, a konyha tel-
jesen gépesített, a nappaliban klíma került be-
építésre. A lakás egyediségét tükrözi a nappa-
liból megközelíthető kb. 20 nm-es kert. A lakás-
hoz a teremgarázsban egy gépkocsibeálló tarto-
zik. Az ingatlan tehermentes, egészségügyi fes-
tést követően, azonnal költözhető!

Ár.: 20,4 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

es, teraszos lakás. Be-
osztása: nappali –
konyha – étkező, egy
szoba. A lakáshoz
most 7 nm-es teraszt
kap ajándékba!

Ár: már 16,2 M Ft-tól! Érd.: +36-20/919-4518. 

KIZÁRÓLAG NÁ-
LUNK! Győr-Szitás-
dombon családias
környezetben, új
építésű társasházi
lakások eladók. A
lakóparkban 3 egymást követő telken 3 tömb
kerül kialakításra, mely egy kerítéssel lezárásra
kerül. A kerítésen belül játszótér kerül kialakí-
tásra. A 15 lakásos társasházban 34 és 97 nm-
es lakások közül választhat. 

Lakások már 10,2 M Ft-tól!
Érd.: +36-30/640-8794. 

A Pacsirta lakó-
parkban épülő két-
szintes, ötlakásos
társasház emeletén
eladó ez a nappali +
egy szobás lakás! A
lakáshoz gépkocsibeállót is vásárolhatunk,
melynek ára 500 E Ft, és a tároló ára mérettől
függően 650 E Ft–1,1 M Ft között van. A lakás
emelt szintű fűtéskész állapotban kerül átadás-
ra. Az öt lakást magába foglaló társasházban
vannak még szabad lakások 44 nm–60 nm-ig!

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

Győr-Szitásdombon, igényes lakókörnyezetben
épülő, modern, felső kategóriás társasházban la-
kások eladók! A 15 lakásos társasházban 37 és 84
nm-es lakások közül választhat! Ez a 54,8 nm-es

lakás a földszinten és
az emeleten is megta-
lálható. Az amerikai
konyhás nappali mel-
lett kialakításra ke-
rült 1 hálószoba, für-
dőszoba és WC. A nappaliból és a hálószobából
is megközelíthető a 5 nm-es terasz.

Ár: 15,5 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718.  

Gyirmót Győrhöz kö-
zel eső részén, csen-
des zsákutcában épül
ez a négylakásos tár-
sasház, melyben el-
adó egy emeleti (tető-
téri) lakás. Hasznos alapterülete 84,36 nm, bruttó
109 nm. A családias hangulatú ház lakásában
amerikai konyhás nappali + 3 szoba, kamra, gard-
róbszoba, nagyméretű fürdőszoba és még egy kü-
lön WC kapott helyet. A lakáshoz tartozik egy 100
nm-es kertrész, melyet két lakás lakói használnak
közösen. Az ár emelt szintű fűtéskész ár. 

Ár: 19,8 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020.

Csendes otthonra vá-
gyik? Akkor ez a
megfelelő ingatlan
Önnek! Győrújbará-
ton, a Százszorszép
lakóparkban épül ez
a 90 nm-es, garázsos (17,34 nm) ikerház. A ház
474 nm-es telken kerül felépítésre, elosztása rend-
kívül praktikus: az amerikai konyhás nappali mel-
lett kialakításra kerül 3 hálószoba, fürdőszoba és
WC. A nappaliból léphetünk ki a nagyméretű, 15
nm-es teraszra. Az ár emelt szintű fűtéskész álla-
potra vonatkozik, de van lehetőség kulcsrakész
befejezésre is.

Ár: 23,5 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794. 

Szeretne Győr egyik fejlődő részén kertkapcso-
latos, garázsos, 86 nm-es sorházi lakásában él-
ni? A részletek: 2007-ben épült, 30 cm-es tég-
lafalazatú, hőszigetelt, 4 lakásos sorházban el-
adó ez a DNy-i tájolású, napfényes lakás, amely
belső kétszintes, és összesen 86 nm-es. A 9 nm-
es teraszon és a hozzátartozó privát kis kertben
pihenhetjük ki a napi munka fáradalmait, vagy
az emeleti 3,6 nm-es erkélyen. A kényelmet a
lakás melletti fűtött, 16,2 nm-es tárolónak is
használható garázs fokozza.

Ár: 30,8 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győrben, az Ifjúság körúton eladó ez az 54 nm-
es, felújítandó, erkélyes panellakás. Az ingat-
lan egy 4 emeletes társasház 3. emeletén talál-
ható. Elosztása: 1,5 szoba + hall. A társasház
külső szigetelése megtörtént, a fűtési költség a
téli hónapokban sem magas. Az ingatlan teljes
bútorzattal együtt eladó! Tehermentes, azonnal
költözhető!

Ár: 12,8 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Sziget csendes utcájában eladó ez a nap-
sütött, jó elosztású, 84 nm-es, 1. emeleti lakás.
A lakásban amerikai konyhás nappali és két
szoba található. A nappalihoz is, és az egyik
szobához is egy-egy terasz csatlakozik. A mély-
garázsban található gépkocsibeálló megvásárol-
ható, melynek ára 1,6 M Ft, valamint két,
egyenként 8,5 nm-es tárolót is szerezhetünk. 
Mindennel együtt így az IRÁNYÁR 26,98 M Ft. 

Érd.: +36-70/587-4020 
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Győr kedvelt utcájában eladó ez a 49 nm-es,
franciaerkélyes panellakás. A 2 szobával ren-
delkező ingatlan egy 4 emeletes társasház 4.
emeletén található. 2004-ben teljesen felújítás-
ra került, műanyag ablakok kerültek beépítésre.
A víz- és villanyvezetékeket áthúzták, új kony-
habútor került kialakításra. 

Ár: 12,9 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr Belvárosában, de mégis csendes utcában el-
adó ez az 52 nm-es téglalakás. A lakás egy 4 eme-
letes társasház 4. emeletén található. Elosztása: a
tágas nappali mellett található egy szoba, étkező,
konyha, kamra, fürdőszoba és WC. 2009-ben fel-
újították, a víz- és villanyvezetékeket áthúzták, a
fürdőszobát és a mellékhelyiséget is felújították.

Ár: 15,8 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

A Belváros egyik kedvelt utcájában, az Árkádhoz
és a Batthyány térhez is közel eladó ez az 54 nm-
es lakás a 4. emeleten, egy téglaépítésű, 5 emeletes,
liftes társasházban. Elosztása kiváló: egy nagymé-
retű, tágas nappali étkezővel, konyha + kamra, egy
kisebb hálószoba és egy fürdőszoba zuhanyzóval
és WC-vel. A lakás fa nyílászárós redőnnyel felsze-
relt, laminált lap és kerámia burkolatos, egyedi fű-
tésszabályozású gázkazánnal rendelkezik.

Ár: 17,9 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győr-Nádorváros központi helyén eladó ez a
gyönyörűen felújított 3. emeleti lakás. A lakás
72 nm-es, nappali + 2 szobás, erkélyes. A tu-
lajdonosok a felújítás során az összes villany-
és vízvezetéket kicserélték, a falakat tégláig
leverték. Az ár a gyerekszoba berendezésén kí-
vül szinte mindent tartalmaz. A lakáshoz tar-
tozik egy önálló 5 nm-es tároló is. A fűtési
költségek mínusz fokokban sem haladták meg
a 20 E Ft-ot!

Ár: 21,5 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győr-Nádorváros frekventált helyén található üz-
lethelyiség örökös bérleti joga eladó. Az alapterü-
lete 88 nm. A profil megtartása esetén akár céggel
együtt eladó. Ez esetben teljes berendezéssel átve-
hető, a bérlők maradnak, biztosítva a kiemelkedő
bevételt. Az ingatlan nagy kirakati felületekkel
rendelkezik. A havi bérleti díj minimális, minden-
képpen érdeklődjön, akkor is, ha más profilban
gondolkodik, mert kihagyhatatlan!

Ár: 6,9 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020 
horvath.edina@edesotthongyor.hu

HASZNÁLTINGATLAN-BÖRZE
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

„A Magyar Országgyűlés június 4-ét
2010-ben nyilvánította a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napjává. Már hat éve jelké-
pezi azt a láthatatlan köteléket, amely
köztünk, magyarországiak és a hatá -
rainkon kívül élő magyarok között fonó-
dik, és amely egyre erősebb – fogalma-
zott Fekete Dávid alpolgármester, az
Országzászlónál megtartott ünnepsé-
gen. „A jogszabályok persze önmaguk-
ban keveset érnének, ha az általuk te-
remtett lehetőségeket nem töltenénk
meg tartalommal. Az egymás megis-
merésére, az egymás barátságára vo-
natkozó természetes igény bőséges
tartalommal tölti meg a kereteket. Osz-
tálykirándulások, nyári táborok, szerve-
zett utak indulnak Erdélybe, Felvidékre,
a Vajdaságba, vagy épp Kárpátaljára,
de emellett egyre több a családi uta-
zás, amelyek során számos személyes
kapcsolat jön létre, barátság alakul ki
határon inneni és túli magyar között.”

Az alpolgármester kiemelte, büsz-
ke arra, hogy mi, győriek is folyamato-

Összetartozásunk
mindennapi valóság

san ápoljuk hagyományainkat, ragasz-
kodunk a gyökereinkhez, és ezzel is
hozzájárulunk a nemzet és a kultúránk
megmaradásához. 

Fekete Dávid hangsúlyozta, június
4. ma már nem csak szomorú tarta-
lommal bír. A fájdalom mellett a re-
mény és az egymás iránt érzett szere-
tet és felelősségvállalás is megjelenik.
„Persze sok még a tennivalónk, és
magmaradásunkért nap mint nap
küzdeni kell, de van elég muníciónk
ehhez a feladathoz.”

szerző: zoljánszky alexandra

„Értek már meglepetések, de Győr-
ben minden összejött: jó az előadás
ritmusa, a színészek, a mindenkori
közönség között pedig megvan az
összhang” – mondta egy korábbi be-
szélgetésen Egressy Zoltán, a Portu-
gál című tragikomédia szerzője. Ki-
lenc éve, hogy a Győri Nemzeti Szín-
ház társulata bemutatta a kultikussá
vált darabot Forgács Péter rendezé-
sében, melyet folyamatosan telt ház-
zal játszottak, minden előadás meg-
hirdetését követően kígyózó sor állt a
jegypénztárnál. Valószínűleg még
évekig elkelnének a jegyek, azonban
a színházi előadások természetes út-
ja, hogy egyszer eljátsszák az utolsót.
Az önkormányzat támogatásával a
teátrum egy Portugál-ünneppel aján-
dékozza meg a győrieket a Széchenyi
téren: szombaton egész napos ingye-
nes programokkal, s a 200. előadás-
sal búcsúztatják a darabot. A társulat
már hetek óta PortuGála-lázban ég,
számos kreatív ötletet találtak ki a né-
zők szórakoztatására: lesz többek kö-

Utoljára mossa fel Masni
az irgácsi kiskocsmát

zött papírcsónak-hajtogatás Masni-
val (Budai Zsófi) és Becével (Sárközi
József), fröcsikézős kerekasztal, Ju-
cika feláll-verseny Szina Kingával,
Csipesz Taxi, vagyis Posonyi Takács
László riksával áll az utazni vágyók
rendelkezésére, Ungvári István pedig
rendőrigazolványt hamisít Retekként.
Sátán, vagyis Molnár Zsolt szlalom-
versenyt hirdet sörösrekeszekkel,
Agócs Judit lájtkólaivó versenyt, Já-
rai Máté pedig Törőcsik Mariként
stand upol: „Miért nem a Primadon-
nákat nézitek?” jelmondattal.

A Tárkány Művek koncertje után
kisorsolják az álomutazást Portugá-
liába, ugyanis játékra hívta a színház
a rajongókat: öltözzenek be valame-
lyik szereplőnek, s ebben a jelmez-
ben fotózkodjanak egy GyőrBike-kal
– olvasóink a társulat mellett a vállal-
kozó kedvűeket láthatják címlapun-
kon. Az este zárásaként, a Portugál
utolsó győri előadása 20.30 órakor
kezdődik el.

Az esőnap vasárnap, a részletes
program pedig a színház honlapján ta-
lálható.
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Álláshirdetés

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

Feltétel: minimum szakmunkás végzettség. Előnyt jelent: pályázat szerinti
területen szerzett szakmai gyakorlat. Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idő, egy műszakos munkarend. Jelentkezési határidő: 2016. július 31.  

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

Értékesítési hirdetmény
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
hirdetmény útján értékesíti az alábbi lakóház, udvar megneve-
zésű ingatlanát 

Cím: Győr, Kossuth Lajos u. 34.
Helyrajzi szám 7894
Terület 854 m2

Az 1900-as évek elején épült, műemléki jelentőségű területen fek-
vő lakóingatlan Győr-Újváros kerületben található, mely mind a
Kossuth L. u., mind pedig a Bercsényi liget felől megközelíthető.
Az épület a Kossuth L. utca felől 2 lakószintes (földszint és emelet),
míg az udvar irányában mindkét oldalon 1 szintes. Az épület alá-
pincézett, a pincében tárolók találhatók, a telekingatlan mérete
854 m2. A lakóépület felújításra szorul.

Az ajánlat beérkezésének határideje: 2016. június 27. 12 óra

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetŐ meg. További
információ a GYŐ R-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr,
Orgona u. 10., tel: 96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ
be munkaidŐben 8 és 16 óra között.

A hazai gyártók húsipari termékei közül válogathatunk a
Vásárcsarnok emeleti galériáján május közepe óta műkö-
dő, Magyar ízek boltjában. Az üzletet működtető Büki és
Társai Kft. tulajdonos ügyvezetője elmondta: a húsipari
nagykereskedés mellett a cég szeretne közvetlen kapcso-

latba kerülni a
vásár lókkal ,
ezért nyitottak
kiskereskedel-
mi mintabol-
tot a Vásár-
csarnokban.
Az ötlet he-

lyességét igazolja, hogy egyre bővül a boltot felfedezők,
majd az oda visszatérő vásárlók köre. A kínálatban talá-
lunk többek között magyar mangalica kolbászt, szójamen-
tes párizsit, sült császárszalonnát, szarvasszalámit, füstölt
darabolt combot, angol és kolozsvári szalonnát, téli és Rá-
kóczi szalámit, felvágottakat, krinolint és disznósajtot. A
grillezés időszakára sütő- és grillkolbászokkal bővült a fel-
hozatal. Az árakra rátérve elmondható, hogy a vállalkozás,
küldetésével összhangban, a minőségi magyar termékek-
hez kedvező áron juthatunk hozzá a Magyar ízek boltjában
– hívta fel a figyelmet Büki Zsolt. Az ügyvezető a jövőre
utalva elárulta: a cégnek hosszú távú tervei vannak Győr-
ben és térségében, ezért is fordítanak kiemelt figyelmet a
csarnokbéli mintaboltra.

csoszerelo, asztalos, villanyszerelo, komuves, tetofedo´́´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

Magyar ízek boltja

Piaci kosár
Góliát vastagkolbász 2299 Ft/kg
Sült császárszalonna 2239 Ft/kg
Bécsi felvágott 999 Ft/kg
Párizsi felvágott 829 Ft/kg

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.
DE-

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2016. június 10—június 16.

Házi sült sertészsír 
1 kg

Steffl sör, dobozos
0,5 l, 
298 Ft/l 149 Ft/db

399 Ft/kg

Faros csirkecomb
1 kg

Marhalábszár
1 kg

1599 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

Csirkemellfilé
1 kg

1299 Ft/kg

Kristálycukor
1 kg

235 Ft/kg

kartonos ár

799 Ft/kg

Magyaróvári trappista sajt 1 kg
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Nyelvtanulás
egy kicsit másképp! 

Spanyol nyelvtanuló tábor 10–14 éves
fiataloknak, Violetta- és leendô

Soy Luna-rajongóknak!

Bôvebb infó:
Nagy Zsuzsa spanyoltanárnál
+36-30/483-8257, www.spanyoltanarno.hu

Elsô tábor:
2016. 06. 20-án!

ÁLLÁS 

Angol nyelvtanárokat
keresünk! 

Információ: 
www.hatos.hu/karrier

Német nyelvtanárokat 
keresünk! 

Információ: 
www.hatos.hu/karrier

Újonnan nyíló, egyedül -
álló Street Food üzle-
tünkbe, hosszú távra ke-
resünk motivált értékesí-
tő kollégákat.Diákok, elhivatott
kezdők fényképes jelentkezését a kol-
bicegyor@gmail.com-ra
várjuk.

Nettó 130.000 Ft induló bérezéssel,
fémipari betanított munkára kere-
sünk kollégákat. 2+2 munkabeosz-
tás. Albérlet-támogatás vagy térítés-
mentes szállás megoldható. Érdek-
lődni: 06-70/882-0610.

Nappali tagozatos diákok
jelentkezését várjuk betanított, fizikai
munkára. Rugalmas időbeosztás, biz-
tos kereseti lehetőség akár egész év-
ben. Jelentkezni lehet: Humilitas Isko-
laszövetkezet – Bisinger sétány 2. 1/1.
06-70/882-0610

Megváltozott munkaké-
pességű vagy nyugdíjas
munkavállalókat keresünk részmunkaidő-
ben (4 vagy 6 órában) győri fémipari cég-
hez. Érdeklődni: 06-70/882-0610.

KUTYAKOZMETIKA
Tanuló keres kutyát gyakorlás céljá-
ból. 06-30/393-5687

PLUSSZOLNA?
Akár 40-50 ezer havonta vérplazmaadással,
Bécsben! Szervezés-infó: 06-70/626-3355

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

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

Takarítókat keresünk
fő és részmunkaidős, 
valamint hétvégi munkára. 
Telefon : 06-30/641-5968

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

HÁZVEZETŐNŐT kere-
sek teljes munkaidős foglalkoztatás-
ra. Önéletrajzot az alábbi jeligére kérem
a kiadó címére: Házvezetőnő 2016.

SZOLGÁLTATÁS

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

Betonfal fúrása, villanyszerelés, villanyboj-
ler-javítás, -tisztítás. 06-30/375-1172

Lomtalanítást vállalok.
Ingyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Fe-
lesleges holmit elszállítok. Akár egész
lakás ürítését is vállalom. Telefonszám:
06-70/500-1291, 06-70/882-6590.

Mindenféle régiség felvásár-
lása kiemelt áron, azonnali kézpénzfizetés.
Festmény, porcelán, ékszerek, használati tár-
gyak, akár teljes hagyaték. 06-70/663-2775

Sírkőfelújítás, csiszolás, lefe-
dés, betűvésés. Mindez garanciával.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. 06-30/906-1025

LOMTALANÍTÁST, LOMEL-
SZÁLLÍTÁSSAL EGYÜTT vál-
lalunk az egész megyében, pincétől a pad-
lásig, akár az egész ház területén, IN-
GYEN. Hívjon bátran! Tibor: 06-
30/212-4830; Tamás: 06-20/205-0387.

Sírkövek tisztítását és felújítását vál-
lalom. 06-20/852-7531

Udvarok, járdák, kocsibe-
állók, garázsbeállók térkövezé-
sét ingyenes felméréssel, gépi földmunkát
vállalok. Telefon: 06-30/695-4930.

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

Villanyszerelő-munkák,
átalakítás, felújítás, szerelvények, taná-
csok, rövid határidővel. 06-20/402-6657

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

Tetőfedést, tetőjavítást, bá-
dogozást, lapostető-szigete-
lést, falak javítását, festését
garanciával, engedménnyel
vállalom. Tel.: 06-30/376-2712.

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok ké-
szítése, felújítása. Telefon: 06-30/313-2351.
www.ironart.hu e-mail: ironart@ironart.hu

Hagyatékvétel, szállítás,
lomtalanítás! Lakások, családi há-
zak, garázsok hagyatékának megvásárlá-

sa, lomtalanítása, igény szerint rakodók-
kal. Hétvégén is! 06-20/944-6667

Szobafestés, mázolás,tapé-
tázás, laminált padló lerakása, tisztasági fes-
tések, homlokzatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-70/245-8931.

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felméréssel, vi-
déken is. Telefon: 06-20/239-9198.

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

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

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

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

EGYÉB

Most nyílóüzletembe vásárolok bútort,
porcelánt, órákat, festményt, hagyatékot,
mindennemű régiséget. 06-70/395-5385

Akác hasított, konyhaké-
szen, házhoz szállítva. 5 m3 80.000 Ft.
Kiváló minőség, ellenőrizhető mennyiség.
Tel.: 06-70/219-7947.

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

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, Erzsébet-
utalvány elfogadása és beváltása. 06-
70/564-2280

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-
tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, köny-
vet, egyéb régiséget vásárol 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

INGATLAN

Győr-Gyárvárosban, 54
nm-es lakás eladó. 11.500.000 Ft.
06-30/727-5672

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi,2 szobás,  44 nm-es, kom-
fortos, határozatlan  bérleti szerződéses lakást
cserélne  50-60 nm-es, 1+2 fél szobás, hatá-
rozott-határozatlan idejű bérleményre. Sziget,
Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 549.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420 .

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-es, össz-
komfortos, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 25-30 nm-es, 1 szobás, hatá-
rozatlan bérleményre. Sziget, Újváros, Jerevá-
ni és Stadion utca kizárva. (Hirdetésszám:
550.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi,1 szobás, 41 nm-es, kom-
fortos, felújított, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne minimum 45-50 nm-es, 2 szo-
bás, erkélyes, határozott-határozatlan idejű bel-
városi, nádorvárosi, adyvárosi, szabadhegyi liftes
házban, 1 emeleti bérleményre. (Hirdetésszám:
551.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 51 nm-es, 1+fél szobás,
határozott bérleti jogviszonyú, felújított, er-
kélyes lakás adyvárosi, marcalvárosi 1+2 fél
szobás, vagy 2+fél szobás magántulajdonú
lakásra cserélné.(Hirdetésszám: 121.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 2+fél szobás, távfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1+fél – 2 szobás, távfűtéses,
nádorvárosi vagy adyvárosi, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra, lift nélküli ház-
ban maximum 2. emeletig. (Hirdetésszám:
128.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti jogviszo-
nyú lakást cserélne nádorvárosi, adyvárosi
1-2 szobás, 35–47 nm-es, határozatlan
bérleti jogviszonyú lakásra. (Hirdetésszám:
132.) Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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A város úszósportjának fontos mér-
földköve volt a közelmúltban rende-
zett londoni Európa-bajnokság, ahon-
nan öt érmet hoztak haza a győriek,
köztük Jakabos Zsuzsanna révén egy
aranyat, amely első volt a sportág győ-
ri történetében. Borkai Zsolt polgár-
mester, a MOB elnöke személyesen
gratulált a sikerkovácsoknak.

„Az OB-n és az Európa-bajnoksá-
gon elért eredmények is mutatják a
sportág erejét a városban. Bízom
benne, hogy válogatottjaink lendüle-
te kitart az olimpiáig, és ott is elérik
céljaikat. A legfontosabb most, hogy
a betegségek és sérülések elkerüljék
a versenyzőket a felkészülés alatt, az
olimpián pedig szurkolunk nekik” –
mondta a győriek eredményeiről
Borkai Zsolt.

Jakabos Zsuzsanna egy arany és
két bronzéremmel zárta az Eb-t, míg
Balog Gábor mindkét vegyes váltóval
bronzérmes lett. Takács Krisztián két
döntőt is úszhatott Londonban, 50
gyorson ez korábban még soha nem
sikerült neki, és – társaihoz hasonlóan
– ő is készülhet a riói olimpiára.

„Az Eb-felkészülést betegség is
akadályozta, de az adott helyzetben ki-
hoztam magamból, amit lehetett. Ko-

Polgármesteri gratuláció a gyôri úszóknak
rábban soha nem kerültem még 50
méter gyorson döntőbe, most meg-
tört a jég. Optimista vagyok, ha kicsit

még sikerül faragni az Eb-n elért idő-
ből, az döntőt jelenthetne Rióban is.”

A Győri Úszó SE vezetőedzője, Pet-
rov Iván, aki egyben a szövetség után-
pótlás-kapitánya is, elmondta: eldőlt,
hogy négy magyar váltó indulhat a riói

olimpián, így van még esély arra, hogy
Jakaboson, Balogon és Takácson kívül
legyen győri úszó az ötkarikás játékokon. 

„Van három olimpiai B-szintes ver-
senyzője is a klubnak, Gyurinovics
Fanni, Lobanovszkij Maxim és Gyár-
fás Bence személyében. Ők esélyesek
arra, hogy valamelyik váltóval riói indu-
lók legyenek. Ha csak egyiküknek si-

kerül, már az felülmúlna minden vára-
kozást, és óriási dolog lenne. A három
olimpiai kvótás esetében az elvárás

az, hogy döntőt ússzanak Brazíliában,
ott pedig már bármi megtörténhet.”

A győri úszók a tökéletes körülmé-
nyeket kihasználva, az Aqua Sport-
centrumban készülnek az év legfonto-
sabb versenyére.

ajánlja:

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • 9022 Gyôr, Árpád út 51/b. Tel.: 317-133, 317-313
• www.volantourist.hu

Körutazások:
Szászország — Drezda — Berlin — Potsdam ..............................júl. 12—16........................94.900 Ft/fô
Morva-karszt, Prága ..................................................................júl. 20—24. ...................... 55.900 Ft/fô
Svájci körutazás ..................................................................júl. 29.—aug. 2. ....................122.900 Ft/fô
Romantikus Németország ........................................................aug. 9—13.........................96.900 Ft/fô
Ligúria gyöngyszemei ..............................................................aug. 12—16.........................93.900 Ft/fô
Szicília, a sokarcú sziget..........................................................szept. 8—16. ....................166.900 Ft/fô
Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok ..........................szept. 20—24.........................79.500 Ft/fô
Az Isztria festôi tájain ............................................................szept. 22—25.........................51.900 Ft/fô
Sorrentói szerenád — Dél-Itália gazdagon ........................szept. 24—30. ....................104.500 Ft/fô
Verona — Garda-tó — Velence ......................................szept. 30.—okt. 2.........................47.900 Ft/fô
Száztornyú Prága ......................................................................okt. 14—16.........................37.900 Ft/fô 

Szolgáltatások: utazás autóbusszal, szállás reggelivel, kísérô idegenvezetô;
a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza! 

Egynapos kirándulásainkból:
Mesél a Bécsi-erdô ........................................................jún. 19., aug. 21. ..........................5.300 Ft/fô
Tihanyi Levendulafesztivál ..............................................................jún. 25. ..........................6.500 Ft/fô
Salzkammerguti-tóvidék ......................................................................júl. 2.........................11.000 Ft/fô
Szentendre — Vác — Vácrátót ............................................................júl. 3. ..........................7.200 Ft/fô
Kis-Balaton és a Krisna-völgy ............................................................júl. 9. ..........................6.500 Ft/fô
Bécs: Prater, Állatkert ......................................................júl. 10., aug. 14. ..........................5.300 Ft/fô
Székesfehérvár — Velencei-tó — Mór ..............................................júl. 16. ..........................6.500 Ft/fô
Bécsújhely — Puchberg — Semmering ............................................júl. 17. ..........................5.300 Ft/fô
Opatija — irány az Adria!..................................................................júl. 30.........................12.700 Ft/fô
Velence — Jesolo .................................................................... aug. 12/13.........................19.400 Ft/fô
Bécs: Villamossal a Ringen és a Tenger Háza ..........................aug. 27. ..........................5.300 Ft/fô
Plitvicei-tavak ................................................................................szept. 10.........................11.700 Ft/fô

A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol várjuk még 
kulturális körutazások széles választékával,

belföldi ajánlatokkal  és partnerirodáink kedvezményes ajánlataival.
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Takács Krisztián, Borkai Zsolt, Jakabos Zsuzsanna,
Balog Gábor, Petrov Iván
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Hugoo a győri iskolákban: A 2017-es győri rendezésű Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál kabalafigurája szívesen tölti idejét a gyerekek körében. A kö-
zelmúltban épp a Kovács Margit-iskolában járt, hogy a fiatalokkal sportoljon
a kihívás napján, ahol egész napos sportprogramokat rendeztek a diákoknak.

A magyar vívóválogatott nagy remé-
nyekkel készül az olimpiára. A részvé-
telt tíz sportoló harcolta ki, ezzel az
egyik legnépesebb küldöttség lesz az
övék Brazíliában. A csapat hivatalos
fotózása a magyar vívás hagyománya-
it megalapozó Pannonhalmi Főapát-
ságban volt. Boczkó Gábor, Imre Gé-
za, Decsi Tamás, Knapek Edina, Már-
ton Anna, Mohamed Aida, Rédli And-
rás, Somfai Péter, Szász Emese és az
olimpiai bajnoki címvédő kardvívó,
Szilágyi Áron is a fotósok rendelkezé-
sére állt. Utóbbit a riói felkészülésről
és az esélyekről kérdeztük.

„Június 20-án kezdődik Lengyelor-
szágban az Európa-bajnokság, és már
itt szeretnénk jó formában vívni, persze
a csúcsteljesítményre majd Brazíliában
lesz szükség. Az Eb után négyhetes ed-
zőtábor vár ránk. Az olimpián címvédő-
ként nem lesz könnyű dolgom, de a ta-
pasztalatnak, amit az utóbbi négy évben
szereztem, nagy hasznát veszem. Azon
vagyok, hogy a hátralévő időben maxi-
málisan kiismerjem az ellenfeleimet, és

Pannonhalmán fotózták
az olimpikon vívókat

aztán eltaláljam a formaidőzítést. A csa-
pat-világbajnokság volt számunkra a riói
tesztverseny, ahol ezüstérmesek lettünk.
A körülmények fantasztikusak, csodála-
tos a város, a vívócsarnok, az emberek
kedvesek, a Copacabanát pedig nem
kell bemutatni. Várom már, hogy ott le-
gyünk és kezdődjön a verseny.”

A tőrvívó Mohamed Aida a váloga-
tott egyik legrutinosabb tagja, a hato-
dik olimpiájára készül. 

„Nagyon kemény év van mögöttünk,
rengeteg versennyel, edzőtáborral.
Most úgy érzem, egy kicsit leenged-
tem, de az olimpiára újra töltődöm. A

rutinom sokat segít abban, hogy a fel-
készülés finisében mikor, mit tegyek. A
riói olimpia nem biztos, hogy eléri a lon-
doni nívóját, de nem is ez a fontos, ha-
nem az, hogy jól szerepeljünk. A ví-
vócsapat csodálatos közösség, jól is-
merjük egymást. Imre Gézával 1993
óta együtt versenyzünk a nemzeti csa-
patban, Knapek Edinával húsz éve va-
gyunk szobatársak. Összetartunk, és
együtt hozzuk a sikereket.”

A magyar labdarúgó-válogatott negy-
vennégy év után szerepel újra Európa-
bajnokságon, és az 1986-os mexikói
vb óta először vesz rész világversenyen.
A franciaországi kontinensviadalon jú-
nius 14-én lépnek pályára először a mi-
eink Ausztria ellen, majd Izland és Por-
tugália következik a csoportmérkőzé-
sek során. Az ETO FC Győr klubme-
nedzsere, Korsós György, miután el-
hagyta szülővárosa csapatát, több
osztrák klubban is játszott, harminchá-
rom válogatottsággal, magyar csúcsot
jelentő huszonkét Bajnokok Ligája-
mérkőzéssel, 128 magyar, és kis híján
200 osztrák élvonalbeli találkozóval a
háta mögött vonult vissza, jól ismeri a
nemzetközi labdarúgást, naprakész az
információkkal, különösen a magyar
és az osztrák futballal kapcsolatban.
Az egykori kiváló középpályás azt
mondja, szép nyár vár ránk, hiszen
most úgy nézhetjük az Eb-t, hogy saját
nemzeti csapatunkért szoríthatunk.

„A selejtezőkben a lehető legtöbbet si-
került kihozni ebből a gárdából, a csapat
alappillére megvan, ami a masszív véde-
kezésen alapul. A támadójáték hagy kí-
vánnivalót maga után, de ha frissebbek
lesznek a játékosok, és fejben is minden
rendben lesz, akkor több helyzetet tu-
dunk majd kialakítani a meccseken.”

Korsós jól ismeri csoportellenfelün-
ket, az osztrák válogatottat, hiszen éve-
kig játszott a legjobb csapatokban, a
Sturm Graz, a Rapid, majd az Austria
Wien is alapemberként számolt vele. 

„Ausztria könnyedén jutott ki az Eb-
re, 2011 óta dolgozik a válogatottal a je-
lenlegi szövetségi kapitány. Marcel Kol-
ler ragaszkodik kialakított játékoskereté-
hez, 25-30 futballistával számolt az
utóbbi pár évben, és a kezdő tizenegyen
is ritkán változtat, persze a felkészülés
alatt kísérletezett. Összeszokott csapat,
ahol a játékosok tökéletesen tudják,
hogy a másik mit csinál a pályán. Fontos,
hogy a kerettagok többsége német és

Korsós: Hajrá, magyarok!
Végre nem nélkülünk rendezik az Eb-t!

angol első osztályban lép pályára rend-
szeresen, ez a mi válogatottunkra sajnos
nem jellemző. Nagyon agresszív táma-
dófocira is képesek. Ha lehet valamiben
esélyünk ellenük, akkor a pontrúgások-
nál lehet keresnivalónk.”

Az ETO volt válogatottja úgy látja,
másik csoportellenfelünk, Izland lab-
darúgása mélyről kapaszkodott fel, de
elértek odáig, hogy simán jutottak ki
az Eb-re, ám az utóbbi időben gyen-
gébben teljesítenek. 

„A csoportból Portugália kiemelke-
dik, a második helyre pedig nehéz jó-
solni. Sokat számít a napi forma, egy
jól eltalált taktika vagy egy szép egyéni
megoldás. Esélyünk van Izland ellen is
a győzelemre. Az északiak válogatottja
egy érdekes, kevert, ám rendkívül ha-
tékony stílust képvisel. Nem bonyolít-
ják túl a futballt, gólra törőek, és kelle-
metlen ellenfélnek számítanak. A lé-
nyeg, hogy verhetőek. A portugálok el-
leni harmadik találkozóra remélhetjük
azt, hogy Ronaldóék számára minden
eldől, és egy számukra tét nélküli mér-
kőzésen elcsíphetünk egy pontot.”

Korsós György hozzáteszi, nem
lesznek nagy különbséggel nyert mér-
kőzések az Eb-n, mert van ugyan né-
hány sztárválogatott, a mezőny nagy
része mégis hasonló képességű csa-
patokból áll. 

„Igazán jó focira a legjobb tizenhat kö-
zött számítok. Meglepetéscsapatok
minden nagy tornán vannak, most sem
alakul ez másként. Kíváncsi vagyok a
belgák és a horvátok produkciójára, de
akár a magyar csapat is befuthat. Szere-
tem a német és a spanyol futballt, ám a
legfontosabb, hogy mi is ott vagyunk,
így semmi más nem számít csak az,
hogy: Hajrá, magyarok! Nagyon készü-
lünk a közös meccsnézésekre, a szurko-
lásra a gyermekeimmel. Ők már készül-
nek, beszerezték a magyar válogatott
pólókat, sapkákat, és alig várják, hogy
Priskinék kifussanak a pályára.” 
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Mindennapos foglalkozások hétfôtôl péntekig délelôtt és délután
óvodások, gyermekek, diákok és felnôttek számára.

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

GYÁÉV Uszoda)
és a Móra-iskola uszodájában.

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc

30/272-2064
Kovács Aliz 70/947-9409

Jelentkezés:
hétfőn, szerdán és pénteken

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

letve szabad hely esetén 
kezdéseknél

június 20-tól

délelőtt, délután

július 29-ig

Teljes magyar sikerrel zárult a IX. Serdülő Judo Euró-
pa-kupa, egyben Vági Miklós Emlékverseny Győrben,
a Magvassy-csarnokban. A tizenöt évnél fiatalabbak
korosztályában ez az egyetlen válogatott világverseny,

így csaknem háromszáz tehetség lépett tatamira a
kétnapos viadalon, amely a jövő évi, szintén győri ren-
dezésű EYOF főpróbája volt.  Az elnevezés csak hiva-
talosan volt Európa-kupa, hiszen azzal, hogy tíz euró-

Magyar éremesô az Európa-kupán
pai ország – Magyarország, Ciprus, Csehország, Észt-
ország, Horvátország, Lengyelország, Moldávia, Né-
metország, Románia és Szerbia – mellé Sri Lanka
sportolói is csatlakoztak, gyakorlatilag Világkupává

nőtte ki magát a torna. A magyar versenyzők kiemel-
kedően teljesítettek, a fiúk és lányok összesen tizenhat
súlycsoportjában tizenhárom arany-, tizenegy ezüst-
és huszonhat bronzérmet gyűjtöttek. A győriek közül

a 45 kg-os súlycsoportban a Nicsi Judo Club verseny-
zője, Gombás Bálint aranyérmes lett. A 66 kg-osok kö-
zött a Győri AC sportolója, Kerékgyártó Patrik a dobo-
gó harmadik fokára állhatott fel, 50 kg-ban Vikol And-
rás ötödik, Szarka Zsombor hetedik lett. Előbbi a Nicsi,
utóbbi a GYAC versenyzője. Az 1992-es barcelonai
olimpia ezüstérmese, Hajtós Bertalan sportolói a leg-
sikeresebbek közé tartoztak.

„Idén még a tavalyinál is erősebb mezőny gyűlt ösz-
sze Győrben. A serdülő korosztály tele van tehetségek-
kel, akik halmozzák az érmeket a különböző nemzet-
közi viadalokon. Kell is nekik az ilyen rangos megmé-
rettetés, mint az Európa-kupa, hiszen ők jövőre az
EYOF-on szerepelnek. Remélem, megérem, hogy
lesz a magyar judónak egy olyan arany nemzedéke,
mint amilyen a miénk volt a kilencvenes években. A
mi hátunkon fát lehetett vágni, a mostani fiatalokén
már nem igazán, máshogy nőttek fel, nehezen marad-
nak meg a sportágnál. Aki viszont komolyan veszi, óri-
ási sikerekre számíthat” – mondta Hajtós Bertalan.

A magyar játékvezető, Kassai Viktor
sípszavára június 10-én kezdetét ve-
szi az idei év egyik legnagyobb sport-
rendezvénye. A 15. labdarúgó Európa-
bajnokság első mérkőzésén a házi -
gazda Franciaország a románokkal
csap össze, melyet a magyar sípmes-
ter vezet. De nem csupán ezért lesz
emlékezetes ez az egy hónapon át tar-
tó kontinensviadal, hiszen a résztvevő
24 csapat között ott találjuk a magyar
labdarúgó válogatottat is. 44 év után
szerepelhet újra Európa-bajnokságon
a nemzeti tizenegy, akik az osztrákok-
kal, az izlandiakkal és a portugálokkal
kerültek egy csoportba.

„Megpróbáljuk a legjobbat nyújtani
és az országot méltóképpen képviselni,
illetve bebizonyítani, hogy 44 év után
ismét helyünk van az Európa-bajnok-
ságon" – mondta Bernd Storck, a ma-
gyar válogatott szövetségi kapitánya. 

A mieink június 14-én, kedden Bor-
deaux-ban Ausztriával, négy nappal ké-
sőbb Marseille-ben Izlanddal, majd jú-
nius 22-én Lyonban Portugáliával talál-
koznak. A válogatott mérkőzéseit és a
többi összecsapást, a Rába-parton fel-
állított óriáskivetítőn is követhetik az ér-
deklődők, hűs italokkal, finom ételekkel
és jó társasággal várják a szurkolókat a
szervezők az Eb-teraszon.

Az érmeket Vági Miklós fia, 
Vági Zoltán adta át
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A Gyirmót FC Győr szinte tökéletes
idényt futott a labdarúgó NB II-ben, egy
percig sem volt kérdéses, hogy Bene
Ferenc csapata feljut az élvonalba. A
gyirmótiak annak ellenére nyerték óriási
fölénnyel, kilenc pont előnnyel a bajnok-
ságot, hogy a stadion építése miatt az
első kilenc fordulóban mindössze egy-
szer játszottak hazai pályán. Az utolsó
körben a vendég Siófok 4–3-ra ugyan
nyert az Alcufer Stadionban, de az ün-
nepléstől sem a hazai játékosok, sem a
nézők kedvét nem vette el. 

„Óriási dolog, hogy feljutottunk az él-
vonalba. Én felnőtt csapattal még nem
nyertem bajnokságot, most ez sikerült.
Esélyesnek kiáltottak ki bennünket már
az elején, de ezt nem mindig olyan egy-
szerű igazolni is. Nem voltak hullámvöl-
gyek a teljesítményünkben, stabil, jó já-
tékkal lettünk elsők. Nagyon jó közös-
ség a mostani játékoskeret, amely meg-
erősödve két-három minőségi igazolás-
sal, bátran vághat neki az NB I-nek. Kö-
szönjük a szurkolóknak, hogy az egész
szezonban mellettünk álltak” – mondta
az ünneplés közben Kiss Máté, a Gyir-
mót középpályása.

„A szakmai stábtól a játékosokig,
mindenki beletette a saját tégláját eb-
be a várba. Sajnálom, hogy az utolsó

Bajnokságot ünnepeltek Gyirmóton, távozik az edzô
meccsen kikaptunk, de egyértelműen
a Gyirmót volt a bajnokság legjobbja,
büszke vagyok a csapatra. Az ETO-val
már nyertem bajnokságot az élvonal-
ban, most egy másik győri csapattal
is megtettem ezt a másodosztályban.
Azt az elsőséget tetoválással örökítet-
tem meg, valószínűleg most is elké-
szül egy ilyen emlék” – beszélt a siker-
ről a csapat védője, Völgyi Dániel. 

A bajnokcsapat húsz győzelem
mellett öt döntetlennel és mindössze
öt vereséggel zárta az idényt. A Gyir-
mót a második legtöbb gólt – ötven-
nyolcat – szerezte a bajnokságban, és
a második legkevesebbet kapta, ösz-
szesen huszonnyolcat. A stabil teljesít-

mény az NB II-ben bőven elég volt a
bajnoki címhez, az élvonalra erősítést
is tervez a klubvezetés. A felkészülést
két hét múlva kezdi a gárda, az biztos,
hogy új edzővel, Bene Ferenccel
ugyanis közös megegyezéssel szerző-
dést bontott a klub.

„Köszönöm a Gyirmót FC tulajdo-
nosainak és vezetőinek az együtt eltöl-
tött időszakot, köszönöm mindenki-
nek, aki szurkolt nekünk, köszönöm a
szakmai stábomnak és nem utolsó-
sorban játékosaimnak, hogy sikerült
együtt ezt a történelmi sikert elér-
nünk. Nagyon sok sikert kívánok a
Gyirmót FC-nek!” – nyilatkozta a lekö-
szönő vezetőedző, Bene Ferenc.




