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Kiszurkoltuk!
Több ezer gyôri szorított együtt

Írásunk a 3. és a 29. oldalon
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3 év után az ügyfél 
tulajdonába

kerül!

A Kisalföld legnagyobb
távfelügyelete 
a BIZTONSÁG

garanciája.

Az akció részleteirôl érdeklôdjön
vagyonvédelmi tanácsadóinknál! se
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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

Szerdán véget ért közel 1,2 millió általános és középiskolás diák
számára a tanév, megkezdődött a két és fél hónapos nyári vaká-
ció. A diákok idén is számos nyári tábor, programlehetőség közül
válogathatnak Győrben. Fehérné Bocska Erzsébet, a győrújbaráti
gyermektábor igazgatónője elmondta, felújított, 21. századi vi-
zesblokk várja a táborozó lányokat idén. Június 20-tól tíz héten
át fogadják a diákokat, ahol hetente 270 gyerek üdülhet. A prog-
ramokról a tábor vezetése gondoskodik, délutánonként kézmű-
ves foglalkozásokon, közösségi játékokban vehetnek részt a gye-
rekek, meghívott előadók, produkciók szórakoztatják majd őket.
Ez az egyik legolcsóbb üdülőtábor, a győri önkormányzat jelentős
támogatásának köszönhetően. Kokas Éva, a Generációk Háza ve-
zetője arról számolt be, hogy az építő játszótér nevű táboruk 360
férőhelye egy nap alatt betelt, míg a többi programjaikra van még
egy-két szabad hely. Így a gyöngyfűző, a szamuráj, az agyagcso-
dák, a kerámia, a csicsergő-mocorgó, az állati jó, a kreállak, a fotó,
a nagyvárosi természetbúvár, a kézműves és a különleges rajz-
technikák táborba még várnak gyerekeket. A Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeum által szervezett programokra is van
még több-kevesebb hely, ahová a képzőművészet iránt érdeklő-
dő iskolásokat hívják – tudtuk meg Turzai Erika szervezőtől. Ma-
gánszervezésben többek között programozó, ketrecfoci, úszó, te-
nisz, lovas, tánc, kézműves, kommandós, tűzoltó, média, zoo tá-
borok is fogadják a gyerekeket.

Amerikai
zenekar
jótékonykodik

Július 18-án 19.30 órakor a győri Richter Teremben lép fel a San Antonio Ifjúsági Zene-
kar (YOSA). A győri Rotary Rába Clubbal létrejött összefogásnak köszönhetően, a kon-
certjegyekből befolyt bevétel javát jótékony célra ajánlja fel a zenekar. Az összeget  a
Dunaszegi Általános Iskola játszóterének megújítására fordítják. Jegyvásárlás a Richter
Terem jegypénztárában (Győr, Aradi vértanúk útja 16.), és a Győr+ Média Pavilonban
(Baross út). A jegyek ára 2.500 forint. 

Kitört a nyári vakáció!

Pénteken kezdődik és várhatóan egy
hónapon belül befejeződik a Liget ut-
ca Nyár és a Nép utca közötti szaka-
szának a felújítása – jelentette be a
helyszínen tartott sajtótájékoztatón
Szeles Szabolcs, a körzet önkormány-
zati képviselője és Prédl Antal, az Út-
kezelő Szervezet vezetője. Hangsú-
lyozták, részleges felújításról van szó,
ami azt jelenti, hogy a Belvárosba ve-
zető forgalmi sávot újítják fel közel öt-
száz méteres szakaszon. Az ok egy-
szerű: a nagy forgalom miatt az aszfalt
elhasználódott, gyakran kellett ká-
tyúzni tavasszal és tél előtt. A munka
összértéke 24 millió forint, amelyet
önkormányzati forrásból fedeznek. A
felújítás idején szakaszosan félpályás
útlezárás lesz a környéken, amiért az
itt lakók és erre haladók türelmét kér-
jük – fogalmazott Szeles Szabolcs. A
munkálatok az autóbusz-közlekedést
nem érintik, a buszok menetrend sze-
rint járnak. 

Megkezdôdik
a Liget utca 
felújítása

A csúszdák
vára

Újabb csúszdával és nagyobb esési felü-
lettel várja hétfőtől a gyerekeket a várját-
szótér, melyet 2015-ben adtak át az ady-
városi tónál. A teret azóta több ütemben
fejlesztették, parkosítottak, padok kerül-
tek ki, esténként pedig reflektorok világít-
ják meg a környéket. Az újabb bővítést
csütörtökön jelentette be Radnóti Ákos
alpolgármester, Adyváros önkormányza-
ti képviselője. Elmondta, elkészült a ját-
szótéren működő öntözőrendszer is, ami
éjszakánként, automatikusan végzi a lo-
csolást, ha szükség van rá. A várat egy
köztéri kamera is őrzi, de a tervek szerint
augusztusban egy újabb kamerát szerel-
nek fel a parkba, hogy megóvják az eset-
leges rongálásoktól. Az adyvárosi parkot
közel 10 millió forintból fejlesztették to-
vább, a bővítésre ugyanis óriási igény
volt. A költségek nagyobb részét, társa-
dalmi kötelezettségvállalásként, a JCDe-
caux Hungary Zrt. vállalta magára, ők 7
millió forinttal támogatták a fejlesztést,
míg a fennmaradó összeget az önkor-
mányzat finanszírozta.
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Nehéz ezen a héten bármi más-
ról írni, mint a világ első számú
sportágáról, a labdarúgásról. Kü-
lönösen nekünk, magyaroknak,
akik böjtölésben világrekorder-
nek számítunk. Kiböjtöltük a
kommunizmus fél évszázadát,
közben generációk adták fel a
reményt, hogy egyszer majd
szabadságban élnek. De ugyan-
ez az érzés nyomasztott ben-
nünket a futballal kapcsolatban
is. Nehezen vagy egyáltalán
nem hittünk abban, hogy vala-
ha is világversenyen magyarok-
nak szurkolhatunk.
Hosszú évtizedeken pótcsele-
kedtünk szurkolásban. Nincs a
világon még olyan ország, mint
Magyarország, ahol ennyien
szurkoltak volna az olaszoknak,
a spanyoloknak, az angoloknak
vagy éppen a németeknek. Tet-
tük ezt jobb híján, magyar csa-
pat hiányában országspecifikus
táborokra szakadtunk.
Az idei év biztosan rossz üzle-
tet hozott azoknak, akik spa-
nyol, angol vagy éppen német
mezeket akartak eladni az Eb-
re hangolva.
Önmagában már felért egy ki-
sebb csodával, amikor kijutot-
tunk Franciaországba, az igazi
csodát azonban a kedd este hoz-
ta el, amikor legyőztük a jóval
esélyesebb Ausztriát. Az európai
sajtó által a futottak még kate-
góriába sorolt magyar váloga-
tott végre úgy játszott és olyan
eredményt ért el, amelyre rég -
óta vágytunk, de eljövetelében
kevesen hittünk.
Nem csak a pályán zajló esemé-
nyek miatt örülhettünk, a néző-
tér látványa is dagaszthatta a
nemzeti büszkeséget. Tízezer
magyar a helyszínen öltöztette
piros-fehér-zöldbe Bordeaux-
ban a lelátókat, hasonló lát-
ványban legfeljebb kézilabda-
mérkőzésen lehetett részünk. 
Egy meccsen van túl a váloga-
tott az Eb-n, a futball-láz mégis
magas hőfokra került Magyar-
országon. Nem kellett hozzá
más, csak egy győzelem, s egy
olyan csapat, amely tudja, mi-
vel jár a nemzeti mez viselete. 

Koloszár Tamás

Böjtölő magyarok

reszty Zsolt műszaki igazgató elmondta,
minimum kétszeresére nőtt a rendelési
állomány idén az előző időszakhoz ké-
pest. Ebben nem csak a CSOK, de az áfa-
csökkenés is szerepet játszik, ami na-
gyobb kört érint: az áfa 27-ről 5 százalék-
ra esett, de csak abban az esetben, ha
kulcsrakész vagy emelt szintű szerkezet-
kész, fűtéskész állapotot rendel egy cég-
től az építtető. Kereszty Zsolt rámutatott:
abban az esetben, ha az építtető maga
vág bele, s külön megbízza az ácsot, a
burkolót és a többi szakembert, 27 szá-
zalékos áfával kiállított számlákat fog kap-
ni, amiből 5 millió forintig visszaigényel-
het. Egy 30 millió forintos háznál azonban
ez már nem éri meg, érdemes olyan cé-
get választani, amely az elejétől a végéig,

a banki, jogi ügyletekkel együtt, egy kéz-
ben tartja az építkezést – ez egyébként a
garancia szempontjából is megfontolan-
dó kérdés.

Az egyébként építészmérnök, gé-
pészmérnök és közgazdász végzettsé-
gű szakember elárulta, a tipikus kérés a
három szoba plusz nappali, a háromgye-
rekesek viszont már nagyobb házat sze-
retnének. És ha ingatlan, akkor jelenleg
inkább családi ház, hiszen a győri társas-
házakban lévő lakások árai finoman fo-
galmazva a csillagos égig emelkedtek:
egy 100 négyzetméteres lakásért akár
30-40 millió forintot is elkérhetnek.
Ugyanennyi alapterület családi ház ese-
tében akár a feléből is kihozható, persze
nem telekvásárlással együtt. „Az ügyfe-
leink több mint fele Győrújbarát, Csa-

nak, Gyirmót vonzáskörzetben szeretne
építkezni. De itt már drágák a telkek,
áruk akár a 8-10 millió forintot is elérheti,
és nehéz jót vásárolni. Már tíz éve látszik,
inkább még távolabb költöznek a saját
családi házra vágyók: Nyúlra, Koroncóra,
Tényőre és Dunaszegre például.”

Elmondható, idén eddig az árak
stagnáltak, illetve kismértékben nőttek
a kereslet megugrása miatt. Amikor Ke-
reszty Zsolt tavaly év végén először hal-
lott a kormány terveiről, nem akart hinni
a fülének, ugyanis mint mondja, arra vár
a szakma évek óta, hogy az áfa csökken-
jen, hogy beinduljon az építőipar. Prob-
léma azonban még mindig van, mégpe-
dig az elmúlt időszakban oly gyakran
emlegetett munkaerőhiány. A Bauris

Ház Kft.-nél bővítettek,
hogy teljesíteni tudják
a megnövekedett igé-
nyeket, de így sem tud-
nak minden felkérést
teljesíteni, ugyanis ke-
vés a jó szakember. Te-
hát várólista van, az
idén már csak nagyon

kevés új munkát tudnak elvállalni. Pedig
igény lenne, és az országgyűlés által el-
fogadott 2017-es költségvetés szerint
jövőre még több pénz jut otthonterem-
tésre. A családok támogatása – beleért-
ve a friss házasoknak két éven át járó
adókedvezményt – pedig nem csak az
építőipar megélénkülésén látszik: a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal adatai szerint
2010-hez képest tavalyra 18 százalék-
kal megnőtt a házasságkötések száma.
Konkrétan megyénkben ez azt jelenti,
1845-ről 2250-re emelkedett 2015-
ben az újonnan házasulók száma, ami
jelentősnek számít. Egy másik statiszti-
ka viszont még ennél is fontosabb lehet
a következő években: vajon sikerül-e a
zuhanó gyermekvállalási kedvet meg-
változtatni?

Egyre több
a ház(asság)

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Sokan bevállalják, mármint a na-
gyobb családot, ez már néhány
hónappal azután látszik, hogy a
kormány bejelentette a gyer-
mekvállalást ösztönző akcióját:
az egyik győri kivitelező cégnél
már most legalább duplájára
emelkedett az építtetők száma.
Az akár 10+10 millió forinttal tá-
mogatott építkezések nagy ré-
széhez azonban házassági papír
is kell: itt is megmutatkozott már
a növekedés. 

A lehetőség nem kicsi, január elseje óta
csörögnek is folyamatosan a telefonok
az ingatlanirodákban, illetve a kivitelező
cégeknél, rengetegen érdeklődnek a
CSOK, vagyis a Családok Otthonterem-
tési Kedvezménye miatt. S nem csak ér-
deklődnek, bele is vágnak: a feltételek-
nek megfelelő háromgyerekesek azon-
nal, az egy- vagy kétgyermekes párok
közül pedig sokan újrarajzolják a család-
tervezési elképzeléseiket. Röviden: az
„ajándék” 10 millió forintra azok a házas-
párok jogosultak, akik legalább három
gyereket vállalnak 10 éven belül. Azokat
a családokat sem zárták ki, ahol már
van gyerek, akár másik kapcsolatból, és
még házasoknak sem kell lenniük: egy
esetén 8 év alatt kell vállalni a másik két
utód megszületését, két meglévő gyer-
meknél pedig 4 éven belül kell érkeznie
a harmadiknak. A programban, felsőok-
tatási tanulmányok folytatása mellett, a
25 év alattiakat is figyelembe veszik,
egyébként 20 év a határ.

A támogatás új ingatlan vásárlása
esetén jár, ami az ingatlanpiac felpezsdü-
lését jelenti. A 20 év óta a piacon lévő győ-
ri Bauris Ház Kft.-nél is egyértelműen új
időszámítás kezdődött januárban: Ke-

Sokan belevágnak
a 10+10 millió forinttal
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Minden vállalkozásvezetőnek!

Munkaegészségügy, munkavédelem, munkabiz-
tonság konferencia lesz június 21-én Győrben.
Még lehet jelentkezni!

Pékségeknek! 
Jelentkezni lehet a XIV. Euroregionális Kenyér-

fesztivál és Kézműves Találkozóra, Győrbe.

Péküzemek még jelentkezhetnek a július 10-én
Győrben, a Dunakapu téren tartandó eseményre

kiállítónak és versenyzőnek is. A versenyben ki-
állított termékeket a Magyar Pékszövetség által
delegált szakmai zsűri értékeli és tesz javaslatot

a különböző helyezésekre
Sztárvendég Dér Heni lesz.

Kisdiákoknak!
Professió nyári 
gyermektábor.
Élménygyűjtés
az alkotás
és a munka
világából.

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A Kisalföld napilap és Győr városa
közösségi kampányt hirdetett a
Stroke-centrumért, amelynek kere-
tében harminc és fél millió forint

gyűlt össze. Az összeg kétharmadát
a Kisalföld felhívására magánsze-
mélyek és cégek adták össze, Győr
városa pedig 10 millió 250 ezer fo-
rinttal járult hozzá a kampány sike-
réhez, amelyből 6 millió 250 ezret az
önkormányzat, 4 millió forintot pe-
dig a Győr-Szol Zrt. állt – hangzott
el a Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
házban tartott sajtótájékoztatón.

Borkai Zsolt polgármester
úgy fogalmazott, az önkormány-

Harminc és fél millió forint gyûlt össze
a Stroke-centrum javára

zat számára fontos, hogy nemes
célokhoz a nevét adja és anyagi-
lag is támogassa, márpedig a
Stroke-centrum fontos, mert az
itt élők egészségét szolgálja.  A
polgármester szerint az összefo-
gás újabb szép példa arra, hogy

a győriek tudtak együtt gondol-
kodni, és együtt cselekedni.

Dr. Tamás László János fő-
igazgató elmondta, hogy április-
ban kereste meg a kórházat a
Kis alföld főszerkesztője, Nyerges
Csaba, akkor született meg a
gondolat, s a több mint harminc-
millió forint rekordgyorsasággal
gyűlt össze, és a politika is re-
kordgyorsasággal döntött a tá-
mogatás mellett.

szerző: földvári gabriella
fotó: orosz sándor

Nagy Imre egykori miniszterelnökre és mártírtársaira
emlékeztünk június 16-án, kivégzésük 58. és újrate-
metésük 27. évfordulóján. Az emléknapon Győrben
először a Nagy Imre út 1-es számú ház falán elhelye-
zett emléktáblát koszorúzták meg, ahol Gergely Sán-
dor, a Nagy Imre Társaság Győr és Környéke Szerve-
zetének elnöke tartott megemlékezést. Az ünnepség-
sorozat a Bisinger sétányon álló Golgota emlékműnél
folytatódott, ahol Rózsavölgyi László önkormányzati
képviselő emlékezett a mártír miniszterelnökre. Az
Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság el-
nöke úgy fogalmazott, Nagy Imre a rendszerváltás
óta sem tudja elfoglalni a neki járó helyet a magyar
nemzeti emlékezetben, a jobboldal képtelen meg-
emészteni kommunista múltját, a baloldal pedig nem
mer szembenézni a gyilkosság bűnével. A nehéz tör-
ténelmi pillanatokban azonban mindig volt magyar
összefogás, így volt ez 1956-ban, és 1989. június 16-
án is. Ezen a napon Magyarország életre kelt, ’56 szel-

lemisége és igazsága kiszabadult a meghamisított
történelemből, és megkezdődött a rendszerváltás.
Ma esélyünk van arra, hogy békés úton érjük el mind-
azt, amit az 56-osok véres harcokban szereztek meg

a nemzet számára – hangsúlyozta a politikus. Az ün-
nepség végén az önkormányzat, a fegyveres testüle-
tek, a különböző győri szervezetek helyezték el az em-
lékműnél az emlékezés virágait.

Nyerges Csaba főszerkesztő
felidézte, hogy korábbi kampánya-
ik is sikeresek voltak, azokat sokan
támogatták, közöttük nagyon sok
kis nyugdíjas, akik ezer-kétezer-
háromezer forintot ajánlottak fel
szerény havi keretükből. A négye-
zer támogató nevét a Kis alföld
múlt pénteki számában közölte. 

Jelen volt a rendezvényen Ka-
ra Ákos államtitkár, győri ország-
gyűlési képviselő is, aki a kam-
pányt méltatva úgy fogalmazott,
örömmel viszi a győriek jó hírne-
vét Budapestre.

Az összegyűlt pénzből meg-
újul a Stroke-centrum eszköz-
parkja. Lehetővé válik egy 14-16
millió forintos speciális ultra-
hangkészülék beszerzése, vásá-
rolnak egy 7 millió forintos kont-
rasztanyag-adagolót, valamint
2,5 millió forint értékben hat da-
rab komplett sugárvédő eszközt. 

A maradék összeget az orvo-
sok továbbképzésére költik.

A kampány hatékonyan járult
hozzá ahhoz, hogy az itt élők idő-
ben felismerjék a stroke tüneteit,
és észlelésük esetén azonnal
mentőt hívjanak, mert a teljes fel-
épülés szempontjából a gyorsa-
ság nagyon fontos – jelezte a fő-
igazgató azt, hogy a pénzbeli tá-
mogatás mellett más fontos ho-
zadéka is van a kampánynak. 

Nagy Imrére emlékeztünk

A pénzből megújul
az eszközpark
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szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Szinte nullára redukálódott a sza-
bálysértések száma azoknál a
mozgássérült-parkolóhelyeknél,
melyeket tavaly kék színűre fes-
tett Győr Megyei Jogú Város Út-
kezelő Szervezete. A sikeres gya-
korlatot most folytatják, további
15 parkolót fújnak le a figyelem-
felkeltő színnel.

Győr Belvárosában tavaly 50
darab mozgáskorlátozott-parko-
lóhelyet láttak el kék színnel az
Útkezelő Szervezet munkatársai,
összesen 31 helyszínen. Radnóti
Ákos, városüzemeltetésért fele-
lős alpolgármester elmondta, az

Még több kék parkolóhely lesz 
elképzelés jól vizsgázott, a szá-
mok is azt mutatják, korábban in-
kább figyelmetlenségből foglal-
ták el az arra nem jogosult autó-
sok a mozgássérültek számára
kijelölt helyeket, mintsem rossz-
indulatból.

A Belvároson túl, a Mozgás-
korlátozottak Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Egyesületének javas-

latai alapján, a szervezet székhe-
lyénél, az Ikva utcában négy, a
Kálóczy téri orvosi rendelőnél
kettő, a Vasvári úti kórházparko-
lóban, a Rehab-Rába Kft. előtt
három, a Rónay Jácint úti gyógy-
szertár előtt kettő, a Dr. Róth
Emil utcában egy, a Kálvária ut-
cában egy, a Szabolcska utcai
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár előtt egy és a Vágóhíd ut-
cai iskola előtt szintén egy hely
kap egyedi felfestést.

Prédl Antal, az Útkezelő Szer-
vezet vezetője az egyik helyszínen,
a Vasvári úti parkolóban elmond-
ta, speciális plasztikfestéket hasz-
nálnak, olyat, ami tartós a külön-
böző minőségű burkolatokon.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Az Insula Lutherana felújításának első lánc-
szemét, az óvodát múlt pénteken avatták
fel, a teljes épületegyüttes megújulását pe-
dig a tervek szerint a reformáció 500. évfor-
dulóján ünnepelhetjük.

A győri evangélikus épületegyüttesben az átalakí-
tott, 867 négyzetméteresre kibővített óvoda össze-
sen 125 gyermek befogadására alkalmas. A föld-
szinten kettő, míg az emeleten három csoportszo-
ba, mosdók, illetve tornaszoba kapott helyet.

A magyar kormány 4,7 milliárd forinttal támogatja
az Európában egyedülálló, evangélikus szigetként
emlegetett épületegyüttes megújítását. Korábban
Kara Ákos győri országgyűlési képviselő, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium államtitkára döntő szerepet
játszott a kormánytámogatás megszerzésében, mely-
ben Borkai Zsolt, Győr polgármestere is segítette.

A református templomban pénteken délelőtt tar-
tott ünnepségen Szemerei János, a Nyugati Egy-
házkerület püspöke csodának, valóra vált álomnak
nevezte a közel 5 milliárd forintos beruházást. Mé-
száros Tamás, a Nyugat-dunántúli Egyházkerület fel-

Modern óvoda
az evangélikus szigeten

ügyelője köszöntőjében hangsúlyozta, azok a szülők,
akik ebbe az intézménybe hozzák gyermekeiket, azért
teszik, mert itt látják biztosítottnak testi-lelki fejlődé-
süket. Az óvodában dolgozók pedig mindent meg is
tesznek annak érdekében, hogy a rájuk bízott gyer-
mekekből egyszer „nagy” felnőttek legyenek. Az új
épület ehhez a munkához járul hozzá.

Kara Ákos beszédében rámutatott, a beruházás
a magyar adófizetők pénzéből valósul meg. Az ál-
lamtitkár felhívta a figyelmet, hogy fel kell készülni
majd azokra az időkre, amikor már nem fognak uni-
ós források érkezni Magyarországra.

Fekete Dávid győri alpolgármester Újváros, azon
belül a Kossuth utca megújulásáról is beszélt, mely-
nek része az evangélikus sziget is. Az épületegyüt-
tes megújítása hozzájárul Újváros régi fényének
visszaállításához – emelte ki Fekete Dávid.

Az Insula Lutherana épületének felújítási munká-
latai tavaly kezdődtek meg. Elsőként az óvoda épí-
tése fejeződött be. Jelenleg több munka is zajlik
párhuzamosan. Megerősítik az Öregtemplom alap-
jait, készül a levéltár, valamint hamarosan megkez-
dődik az iskola felújításának következő üteme.

A tervek szerint a megújult győri Insula Luthera-
na épületegyüttes felavatására a reformáció 500.
évfordulóján, 2017. október 31-én kerül sor.
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Engedélyszám: U-001588

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
Szicília, a sokarcú sziget szept. 8—16. 166.900 Ft/fô
Sorrentói szerenád szept. 24—30. 104.500 Ft/fô
Az Isztria festôi tájain szept. 22—25. 51.900 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:
Salzkammergúti-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
Bécsújhely—Puchberg—Semmering júl. 17. 5.300 Ft/fô
Opatija — irány az Adria! júl. 30. 12.700 Ft/fô
Mesél a Bécsi-erdô aug. 21. 5.300 Ft/fô
Bécs: Villamossal a Ringen és a Tenger Háza aug. 27. 5.300 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.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Június 10-én, pénteken elstar-
tolt a nyár a győri Rába Quelle
Fürdőben, megkezdődött a
strandszezon – jelentette be csü-
törtöki sajtótájékoztatóján Hor-
váth Cs. Attila általános igazgató,
aki hangsúlyozta, kiemelten ke-
zelik a nyár két fontos sportese-
ményét, a labdarúgó Európa-baj-
nokságot és az olimpiát. 

Hogy egy forró nyári napon ne
kelljen választania a fürdővendé-
geknek egy hűvös szobában való
meccsnézés, és egy hűsítő me-
dence élménye között, a fürdő-

ben kihelyezett 15 négyzetméte-
res ledfalon keresztül akár a ter-
málmedencéből szurkolhatnak a
vendégek kedvenc csapatuknak,
sportolójuknak. Az Eb ideje alatt
június 10-től július 10-ig minden
nap éjfélig nyitva tart a fürdő. Az
olimpia idején nem, mert a riói

Strandszezon sportélményekkel
időzóna miatt magyar idő szerint
éjszaka nem lesznek versenyek.

Az egész napos jeggyel ren-
delkező vendégek érvényes belé-
pőjükkel éjfélig igénybe vehetik a
fürdő szolgáltatásait. A 3 órás
jegyet váltók számára időtúllé-
péssel számolandó a jegyár. Aki
viszont csak az esti programo-
kon szeretne részt venni, az is
megteheti: 20 órától éjszakai
jegy vásárolható egységesen
1950 Ft-ért. Az éjszakai üzem-
ben, a meccsek ideje alatt a Rá-
ba Quelle Fürdő, a szaunarészleg
kivételével, üzemel. Azokon az
estéken, amikor nincs meccs,
különleges programokkal készül

a fürdő, melyekről az esemény
aktualitása előtt a fürdő honlap-
ján, Facebook oldalán tájékozód-
hatnak majd az érdeklődők. A
már jól ismert péntek éjszakai
fürdőzésekhez, zenés estekhez,
szaunaszeánszokhoz hasonló
programok várhatóak.

Egy új kültéri pingpongasztallal gazdagodott a Sza-
bolcska Mihály és a Török István utca sarkán lévő ady-
városi játszótér. Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet
önkormányzati képviselője elmondta, korábban a kör-
nyéken lakókkal beszélgetve merült fel az igény a
sporteszközre, mely az előkészületek után, igényes
aszfaltburkolatra került. Elmondta azt is, hogy a kép-
viselősége idején a játszótér folyamatosan fejlődött,
hiszen kapott egy négyüléses mérleghintát, ivókutat
állítottak fel, körbekerítették a gyermekek védelme ér-
dekében, illetve fákat is ültettek. „Öröm látni, hogy már -
is használatba vették a pingpongasztalt a környéken
lakók, az aszfaltburkolatot pedig a gyerkőcök krétával
díszítették ki. Ez az új pingpongasztal pedig további
remek kikapcsolódást nyújt nem csak a gyerekeknek,
de a felnőtteknek is, vigyázzunk rá, hogy sokáig épség-
ben maradjon!” – tette hozzá Radnóti Ákos.

Új pingpongasztal az adyvárosi játszótéren

A nyaranta nagy sikert arató,
győrieknek szóló kedvezmény az
idei évben átalakult. A győri lak-
címkártyát vagy Neo kártyát fel-
mutató vendégek felnőtt egész
napos jegyet 2950 Ft helyett
1950 forintért, diák/nyugdíjas
jegyet 2450 Ft helyett 1650 Ft-
ért, míg például családi jegyet (2
felnőtt+1 gyermek részére) 6600
Ft helyett 4400 Ft-ért válthatnak.

Kedvezményekkel várják a gyó-
gyászati részlegen is a vendége-
ket. Június 15. és augusztus 15.
között 20 ezer forint kedvezményt
nyújtanak a 60 darabos balneote-
rápiás kezeléscsomag árából, így
29.250 Ft helyett 9.250 Ft a teljes
körű, TB által támogatott balneo-
terápiás kezeléssorozat, akár 3
órás gyógyfürdőzéssel. 

A sajtótájékoztatón elmond-
ták azt is, a fürdő belső megúju-
lása továbbra is zajlik az épület-
ben. A masszázshelyiségek meg-
szépültek. Tematikus dizájnt kap-
tak, minden kezelő más-más
színvilággal, illattal, hangulattal
bűvöli el a masszázsra érkezőket.
A fürdőcsarnokok is új színben
pompáznak már. A felújítások so-
ra pedig továbbra is várható.

Végezetül néhány jó hír a leg-
kisebbek számára: a fürdő kaba-
lafigurája, Walter, a strandosza-
urusz fittebb formában születik
újjá, és a Győrkőcfesztiválon már
személyesen fogadja a gyereke-
ket. Emellett a strand területén
eddig meglévő dínós csúszda
mellé, a nagy sikerre való tekin-
tettel, egy új is kerül, méghozzá
Walter mintájával. 
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A Gyôri Rendôrkapitányság és a Gyôr+ Média közös, 3 részes közlekedésbiztonsági kampánya

Kerékpározz biztonság     san!

1. Hány éves kortól szabad kerékpárosnak a
kétkerekû kerékpár pótülésén utast szállítania?

a. Betöltött 16. életévtôl szállíthat egy — legfeljebb
10 éves, kerékpárt nem hajtó — személyt.

b. Betöltött 18. életévtôl szállíthat egy — legfeljebb
10 éves, kerékpárt nem hajtó — személyt.

c. Betöltött 17. életévtôl szállíthat egy — legfeljebb
8 éves, kerékpárt nem hajtó — személyt.

2. Hány éves kortól szabad a táb-
lával megjelölt út úttestén kerék-
párral közlekedni? 

a. Kísérôvel 10, kísérô nélkül 12
éves kortól.

b. Kísérôvel 6, kísérô nélkül 12
éves kortól.

c. Csak 12 éves kortól.

3. Szabályosan közlekedik-e a képen látható ke-
rékpáros

a. igen.
b. csak, ha az esernyô a biztonságos 

kerékpározásban nem zavarja.
c. nem.

4. Kanyarodhat-e balra a kerék-
páros a táblával jelzett helyen?

a. Nem, a keresztezô útra tilos
kerékpárral behajtani.

b. Igen, ugyanúgy, mint 
bármely más jármû.

c. Csak ha leszáll a 
kerékpárról, és a keresztezô
út menetirány szerinti jobb oldalán közlekedô
jármûvekhez sorol be, és úgy hajt át az 
útkeresztezôdésen.

5. Mi a helyes áthaladási sorrend a képen látható
útkeresztezôdésben? 

a. „Villamos”, „B”, „A”, majd a „Kerékpáros”.
b. „B”, „Villamos”, „A”, majd a „Kerékpáros”.
c. „A”, „Villamos”, „Kerékpáros”, majd a „B” jelû

jármû.
d. „B”, „A”, „Villamos”, végül a „Kerékpáros”.

6. Hányadikként haladhat át a kerékpáros az út-
keresztezôdésen? 

a. Elsôként.
b. Másodikként.
c. Harmadikként.

7. Melyik jelzôtábla jelent behajtási tilalmat a ke-
rékpáros részére?

a. Mindhárom.

b. Csak a 2. jelû.
c. Csak az 1. jelû.
d. Egyik sem.
e. Az 1. és a 2. jelû

8. Szabályosan közlekedik-e a képen látható ke-
rékpáros?

a. Igen.
b. Nem.
c. Igen, ha meggyôzôdött az áthaladás 

veszélytelenségérôl.

9. Elsôbbsége van-e a kerékpárosnak a személy-
gépkocsival szemben a képen látható szituáció-
ban?

a. Igen.
b. Nem.

10. Mekkora sebességgel halad-
hat kétkerekû kerékpárját hajtva
a képen látható táblával megje-
lölt útszakaszon?

a. Legfeljebb 50 km/h 
sebességgel. 

b. Legfeljebb 40 km/h sebességgel.
c. Legfeljebb 30 km/h sebességgel.
d. Legfeljebb 20 km/h sebességgel.
e. Legfeljebb 10 km/h sebességgel.
f. Bármekkora sebességgel.

11. Jelentôs gyalogosforgalom
esetén zavarhatják-e a gyalogo-
sok a kerékpárosokat a közle-
kedésben, a táblával megjelölt
útszakaszon?

a. Nem, ilyen esetben ketté
kell osztani az útszakaszt
és szükség esetén a gyalo-
gosoknak „libasorban” kell haladniuk. 

b. Igen.
c. Nem, mert a kerékpárosoknak ilyen esetben

elsôbbségük van a gyalogosokkal szemben.

12. Szabad-e kerékpárra vontatmányt vagy oldal-
kocsit kapcsolni?

a. Igen, de legfeljebb akkorát, amekkorát a
kerékpáros még biztonságosan képes moz-
gásban tartani.

b. Egyáltalán nem.
c. Nem, kivéve a kerékpár-utánfutót.

13. Gyalogátkelôhelyen vagy közvetlen elôtte
megelôzheti-e egy személygépkocsi a kerékpá-
rost?

a. Igen.
b. Nem.
c. Csak, ha a kerékpár kétkerekû.

14. Szükséges-e fényvisszaverô ruházatot visel-
nie a kerékpárosnak?

a. Igen, minden esetben.
b. Nem, de ajánlott.
c. Igen, éjszaka és korlátozott látási viszonyok 

között, lakott területen belül és kívül egyaránt.
d. Igen, éjszaka és korlátozott látási viszonyok

között, lakott területen kívül.

Az Ön neve: ......................................................................................
........................................................................................................................

Születési dátuma: .......................................................................
Telefonszám: ....................................................................................
E-mail/lakcím: .................................................................................
........................................................................................................................

Mindegyik kérdésre egy helyes válasz adható.
A teszt online is kitölthetô: www.gyorplusz.hu.
Beküldési határidô: 2016. július 7. 
Cím: 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a. 
Részvételi feltételek és játékszabályzat: www.gyorplusz.hu.

1. rész

Töltsd ki a tesztet egy kerékpárért!
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szerző: zombai-kovács ákos
fotó: marcali gábor

Két 90 éves, ám roppant fiatalos
hölgyet köszöntött hétfő reggel
Győr polgármestere. Borkai
Zsolt a város ezüst emlékérmét,
valamint egy örökös uszodabér-
letet adott át Fábián Kálmánné-
nak és Vida Jánosnénak.

Az idős hölgyek több mint 40 éve nap
mint nap látogatják a Rába Quelle
Gyógy-, Termál- és Élményfürdőhöz
tartozó Sátras Uszodát, hogy egy kis
úszással indítsák a napot. Borkai Zsolt
polgármester kora reggel a helyszínen
várta őket, pontban 6 óra 45-kor, hiszen
a  hétfőt is félórás tempózással nyitotta
Fábián Kálmánné és Vida Jánosné.

„Több mint 40 éve rendszeresen lá-
togatják az uszodát, üde színfoltjai
Győr városának, és idős koruk ellené-
re, megőrizték kondíciójukat, ezzel pe-
dig igazi példaképek lehetnek a fiata-
lok számára is” – mondta Borkai Zsolt
polgármester. Fábián Kálmánné szep-

Életük a mozgás

Borkai Zsolttól, Gasztonyi László, a
Vill-Korr Hungária tulajdonosa pedig
virágcsokorral köszöntötte a sportos
szépkorúakat. Fábián Kálmánné és Vi-
da Jánosné meglepődtek a köszönté-
sen, de nagyon örültek az elismerés-
nek. Azt mondták, amíg csak egész-
ségük engedi, nem változtatnak jó
szokásukon, minden egyes napot
úszással kezdenek a jövőben is.

90 évesen is fitt a két gyôri nyugdíjas

temberben tölti be a 90. életévét, Vida
Jánosné pedig már el is múlt 90, de
mindketten fontosnak tartják a rend-
szeres testmozgást. Korábban napi
egy órát, mostanában pedig fél órát
úsznak minden reggel, így tartják kar-
ban az egészségüket.

Az idős hölgyek Győr város ezüst
emlékérmét, egy díszoklevelet és egy
örökös uszodabérletet vehettek át

szerző: ficsór dávid

„Ifjúság – jövőképek” címmel rende-
zett konferenciát szerdán a Széchenyi
István Egyetem Kautz Gyula Gazda-
ságtudományi Kara nyolcadik alka-
lommal, melyen szó esett Győr és a fi-
atalok kapcsolatáról, a fiatalok jövő-
tervezési stratégiáiról.

Az egész napos esemény szervező-
it a témaválasztásnál a város, az egye-
tem és a régió cégeinek jó kapcsolata
inspirálta, így a konferencián elhang-
zott elemzések sokat segíthetnek a jö-
vő problémáinak megoldásában. Öt-
letek születtek például a szakképzett
munkaerőhiány visszaszorítására, és
a mai internetközpontú fiatalság meg-
szólítására. Domanyik Eszter, a Győri
Önkormányzat Városmarketing és
Programszervezési Főosztályának ve-
zetője előadásában azt mondta, nagy
kihívást jelent számukra a fiatalok be-
vonása a város életébe. A főosztályve-
zető hozzátette, az Európai Ifjúsági
Olimpiai Játékok lesz az egyik legna-
gyobb városi projekt, s szeretnének
ebbe 1500 fiatal önkéntest bevonni.

A jövô
ifjúságáért



NYÁRNYITÓ HIRDETÉS

2016. június 17.   / + / 9

A „4 Évszak Fesztivál Nyárnyitó koncert” résztvevőinek köny-
nyebb hazajutását a győri önkormányzat ingyenes éjszakai
különjáratokkal segíti.

A járatok 2016. június 18-án a „Dunakapu tér” megálló-
helyről (az alsó rakpartról) indulnak: • 901 jelzéssel 23.25
órakor Dunakapu tér – Sziget – Újváros – Pinnyéd, • 906 jel-
zéssel 23.25 órakor Dunakapu tér – Egyetem – Sárás – Kis-
bácsa – Bácsa, Ergényi-lakótelep – Révfalu, • 907 jelzéssel
23.25 órakor Dunakapu tér – Malom liget – Mester utca –
Jancsifalu – Szabadhegy – Kismegyer, • 917 jelzéssel 23.25
órakor Dunakapu tér – Bartók Béla út – Adyváros – Zöld utca
– Szőnyi Márton utca – Erfurti út, • 22A jelzéssel 23.25 óra-
kor Dunakapu tér – Marcalváros I – Marcalváros II, • 922 jel-
zéssel 23.40 órakor Dunakapu tér – Marcalváros I – Marcal-
város II – Ménfőcsanak, Királyszék út – Gyirmót – Győri út –
Ménfőcsanak, Malom, • 931 jelzéssel 23.25 órakor Duna-
kapu tér – Gyárváros – Likócs – Győrszentiván, Homoksor –
Győrszentiván, Kálmán Imre út.

A 22A jelzésű autóbusz a zsúfoltság és az esetleges utasle-
maradás elkerülése érdekében 23.25 órakor hazaszállítja a Mar-
calvárosig utazókat, majd rögtön utána, 922 jelzéssel, legkoráb-
ban 23.40 órakor, a Gyirmótig és Ménfőcsanakig utazókat is.

Az éjszakai járatok részletes menetrendje a
www.enykk.hu oldalról letölthető. A program esetleges csú-
szása esetén az autóbuszok is később indulnak, megvárva
a tűzijáték végét!

(Esőnap esetén nem lesz éjszakai buszjárat, mivel az eső-
napon tartandó koncert és tűzijáték befejezésének időpont-
jában a menetrend szerinti járatok még közlekednek.)

Szinte az utolsó percig mindenki bízott
abban, hogy Somló Tamás is felléphet a
szombati Nyárnyitó Best of LGT nagy-
koncerten, azonban betegsége miatt
hétfőn lemondta a szereplést az együt-
tes legendás tagja. Természetesen a
koncert nem marad el, a korábban be-
harangozott csapatot a Roy&Ádám for-
mációból megismert Roy egészíti ki.

A nyári programkavalkád, a hagyományok-
hoz híven, idén is a Nyárnyitó nagykoncerttel
kezdődik a Dunakapu téren június 18-án,
azaz most szombaton 21 órától (esőnap jú-
nius 19.). Elsőként Freddie, vagyis a győri Fe-
hérvári Gábor Alfréd lép színpadra 20:30-tól,
majd a Best of LGT játszik. A közönség az
eredeti, 1971-ben megalakult együttesből
két taggal, Karácsony Jánossal és Solti Já-
nossal találkozhat, s ez idáig úgy volt, Somló
Tamás is fellép. Ismert betegsége miatt a ze-
nész-énekes az összes nyári koncertjét le-
mondta, kivéve a győrit, mert városunkba
nagyon szeretett volna eljönni. Ezt sajnos
most egészségi állapota nem engedi, így
egy másik énekes érkezik a koncertre: Roy.
Az eredeti tervekhez híven pedig fellép a mű-
sorban a fiatal generáció egyik legígérete-

Éjszakai járatok a nyárnyitó után

sebb gitáros-énekese, Heincz Gábor Biga,
valamint az Abrakazabra zenekar is. Az ese-
mény májusi sajtótájékoztatóján Karácsony
János úgy fogalmazott, az este folyamán a
legjobb LGT slágereket hallhatják a győriek
egy fergetegesnek ígérkező, kétórás nagy-
koncert keretében.

Az estét nagyszabású tűzijáték zárja, a
résztvevők hazajutását az önkormányzat éj-
szakai buszjáratokkal segíti, melynek részle-
teit cikkünk mellett találhatják.

Roy lép fel Somló Tamás helyett
a szombati Nyárnyitó nagykoncerten 
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fotó: horváth judit, jókúti györgy

Idén is újdonságokkal gazda-
godva rendezi meg a Győri Ba-
lett a Magyar Táncfesztivált
Győrben, június 20–26. között. 

A hazai táncművészet (balett, kortárs-
tánc, néptánc) szinte teljes palettáját
felvonultató fesztiválon ízelítőt kapnak

XII. Magyar Táncfesztivál 
Gyôr, június 20—26.

a nézők néhány világhírű társulat pro-
dukciójából is. A fesztiválnyitó gálán –
a házigazda mellett – fellép az Izraeli
Balett, a Brnói Nemzeti Színház Balett
Társulata, a Magyar Nemzeti Balett és
a Magyar Táncművészeti Főiskola. A
nyitógála után a Győri Filharmonikus
Zenekar promenád koncerttel köszön-
ti a fesztivált.

A II. Gyermek Táncfesztivál prog-
ramja a Győri Balett Szegény Dzsoni
és Árnika című táncjátékával indul a
Vaskakas Művészeti Központban (a
korábbi Bartók Béla Megyei Művelő-
dési Központ), ahol zenés kapunyitás-
sal várják az érdeklődőket. Újdonság-
ként a legkisebbekre is gondoltak a
szervezők Góbi Rita: Pici bonbon cí-
mű előadásával.

Ismét látható lesz a Recirquel Újcir-
kusz Társulat, amely előadásaiban a
táncművészet kifejező erejére is tá-
maszkodik. A Kassai Állami Színház
Balett Társulata egy igazi klasszikus
csemegével, Csajkovszkij Csipkeró-
zsikájával kápráztatja el a nézőket.

A kortárstánc kedvelői június 21-
én és 23-án is dupla produkciót te-

kinthetnek meg esténként. Frenák
Pál Társulat Birdie és a Budapest
Táncszínház Dózis, 23-án pedig Bo-
zsik Yvette Társulat Oidipusz (mely-
ben nyolc év után újra színpadra lép
az alapító Bozsik Yvette táncművész
is), valamint a Szegedi Kortárs Ba-
lett Moderato Cantabile előadáso-
kat láthatják.  A Magyar Állami Népi
Együttes előadása mellett a nép-
táncrajongók június 24-én szintén
két, határon túli együttes, a Maros
Művészegyüttes és az Ifjú Szívek
Táncszínház rendkívül szép előadá-
sait nézhetik meg. 

A „Tánc és… Erotika; Kreativitás;
Technológia; Egészség” Lakatos Já-
nos izgalmas előadás-sorozata várja
az érdeklődőket a külön erre a célra ki-
alakított Fesztivál moziban. A fesztivál
ideje alatt látogatható lesz Eifert Já-

nos fotóművész Geometria című kiál-
lítása a színház csillárszintjén.

A fesztivál az előző évhez hasonló-
an, szabadtéri ingyenes programokat
is kínál a II. János Pál téren, ahol tö-
megeket vonzó, könnyedebb táncelő-
adások, salsa party, argentin tangó-
est, kubai est, streetdance-show,
koncertek és táncházak várják az ér-
deklődőket. 

A kísérletező kamaradaraboknak
pedig továbbra is a Győri Nemzeti
Színház Kisfaludy Terme ad otthont.
Egy hét alatt közel 50 produkcióval
várják a XII. Magyar Táncfesztiválra ér-
kezőket. (X)

Még több információ:
www.magyartancfesztival.hu
www.gyoribalett.hu
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Gyorsan eltelt az öt év, ebben a
hónapban lejár a mandátumom,
de folytatom tovább” – kezdte az
évadzáró ülést Forgács Péter, a
Győri Nemzeti Színház igazgatója
múlt pénteken, utalva arra, hogy
a közelmúltban meghosszabbí-
tották újabb öt évre a kinevezé-
sét. A társulati ülésen átadták a
Kisfaludy-díjakat is, idén Men czel
Andreát és Másik Lehelt válasz-
tották a legjobb színésznőnek, il-
letve színésznek.

„Van egy színház, végtelen és miben-
nünk lakik” – idézte József Attilát Ró-
zsavölgyi László, önkormányzati kép-
viselő, az Oktatási, Kulturális, Sport és
Turisztikai Bizottság elnöke az ülés
elején, és köszönetet mondott a társu-
latnak az előadásokért, melyeket az
évadban láthattunk. „Sokszor hagy-
tak ott a lelkükből egy darabot a szín-
padon, s a varázslatra vastaps, vala-
mint az eladott bérletek és jegyek szá-

Kaszás Attila halála után, 2008-ban
azért hozta létre Budapest XII. kerüle-
tének önkormányzata és a Mozaik
Művészegyesület a díjat, hogy legyen
egy olyan elismerés, amelyet színé-
szek ítélnek oda színészeknek.

A díjra a magyar nyelvű színházak
saját társulatuk egy-egy olyan tagját
javasolhatták, aki az évadban kiemel-
kedő művészi teljesítménye mellett je-
lentős közösségépítő szerepet is vál-
lalt. „Már a három között lenni is rang,
hiszen azt jelenti, hogy az embert elis-
merik saját társai" – mondta Pokorni
Zoltán, az elismerés társalapítója, a
kerület polgármestere.

Idén 34 társulat választotta ki leg-
jobbnak tartott kollégáját, majd a nomi-
náltak önmaguk közül választották ki a
továbbjutó három színészt: Csankó Zol-
tánt, a Győri Nemzeti Színház társula-
tának tagját, Spolarics Andreát, a Bu-
daörsi Latinovits Színház tagját és
Schneider Zoltánt, a Radnóti Miklós
Színház művészét. 

A díjátadót az országos színházi
évadnyitón tartják, amelynek augusz-

„Sokszor hagytak a lelkükbôl egy darabot a színpadon”
mának emelkedése volt a reakció” –
hangsúlyozta, és biztosította az önkor-
mányzat további támogatásáról a tár-
sulatot.

Forgács Péter igazgató elégedet-
ten nyilatkozott az előadások néző-
számairól: a Primadonnákat például
hisztérikus telt házzal játsszák, azon-
nal elfogynak a jegyek az előadások-
ra. A muzsika hangja és a Beatles.hu

előadásaira rendszerint elkelnek a
lépcsőjegyek is, és a prózai előadá-
sokra is megtelik a nézőtér 80-90
százaléka.

Elárulta, a következő évad első elő-
adásának, a Valló Péter által rendezett
Farkasok és bárányoknak csütörtökön
volt a házi bemutatója: egységes szín-
játszásra és nagyszerű rendezésre szá-
míthat a közönség szeptemberben.

Az elmúlt évadban számos színházi
rendezvényen részt vett a társulat, múlt
szombaton pedig nagyszabású, egész
napos ünneppel búcsúztatták a kulti-
kussá vált Portugál című előadást a
Széchenyi téren. A szintén Egressy Zol-
tán által írt, s az idén bemutatott 4x100
című tragikomédiát pedig június 17-én
mutatják be a Pécsi Országos Színházi
Találkozón (POSZT).

Az évadzáró társulati ülésen kö-
szönnek el a hagyományok szerint a
nyugdíjba vonuló kollégáktól, bejelen-
tik az új örökös tagokat, valamint átad-
ják a Hang és lélek díjat, illetve a Kis-
faludy-díjakat is.

Idén Fördős Sándorné női szabó,
Olasz Valéria énekkari tag, Nakovitz
Józsefné öltöztető és Molnár Tamás
műszaki vezető nyugdíjba mennek. A
színház örökös tagjainak sorába Vla-
sics Rita súgót és a nyugdíjba vonuló
Molnár Tamást választották.

A Tas Ildikó által alapított Hang és
lélek kitüntetést a Beatles.hu produk-
ció stábja kapta, a társulat szavazatai
alapján a Kisfaludy-díjat pedig Men -
czel Andrea és Másik Lehel.

Csankó Zoltánt is jelölték 
a Kaszás Attila-díjra

tus 26-án a kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház ad otthont.

Az elismerést a korábbi években
Szarvas József, Nemes Levente, Mát-
ray László, Mucsi Zoltán, Bányai Kele-
men Barna, Borovics Tamás, Nagy Alf-
réd és Mészáros Tibor vehette át.

A díj sorsát a közönség által leadott
szavazatok döntik el. Szavazni online,
egy IP címről naponta egyszer lehet a
www.kaszasattiladij.hu/online-szava-
zas-2016 weboldalon.

A mi szavazatunk is számít

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Az alkohol-, drog- és dohányzáselle-
nes témakörben hirdetett képzőművé-
szeti verseny győri díjazottjai kedden
vehették át elismerésüket a Városhá-
zán. A pályázatot a Galántai Népmű-
velési Központ és a Győri Egészséges
Nemzedékért Alapítvány együttműkö-
désében szervezték, melyre több mint
háromezer alkotás érkezett, határon
innen és túlról. A legjobbak között hét
győri diák is szerepelt – tájékoztatott
dr. Schmidt Péter, a zsűri elnöke.

A nemzetközi pályázathoz egyre
több európai ország csatlakozik, így ér-
keztek pályaművek Lengyelországból,
Ausztriából és Litvániából is. Takács Tí-
mea önkormányzati képviselő az ün-
nepségen azt hangsúlyozta, hogy erre

A káros szenvedélyek ellen
a kezdeményezésre nagy szükség van
napjainkban, hiszen a fiatalok nem csak
művészi tehetségüket bontakoztathat-
ják ki, hanem a szemléletmódjukkal,
életformájukkal példát mutathatnak
kortársaiknak.  Knapp Margit, a Galán-
tai Népművelési Központ vezetője el-
mondta, két évtizedes a kapcsolat Ga-
lánta és Győr között, számos pályázat-
ban, kiállításon, konferencián vettek kö-
zösen részt. A nemzetközi rajzpályázat
célja, hogy a fiatalok a képzőművészet
segítségével fejezzék ki negatív hozzá-
állásukat a függőség és más káros
szenvedélyek ellen.

A győri díjazottak: Bordás Levente és
Fömötör Flóra (Kodály-iskola), Kelemen
Rebeka (Deák-iskola), Czifrik Valentina
(Speciális-iskola), Kövesi Zsombor (ben-
cés gimnázium), Módos Bianka és Mili-
torisz Virginia (Kossuth-iskola). 

Molnár Tamás, Vlasics Rita, Menczel Andrea,
Másik Lehel és Forgács Péter
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Traditionellerweise stellt die die Mobilis
Sommersaison eröffnende Veranstal-
tung „NACHT DER MUSEEN” die Be-
gegnung von Kunst, Wissenschaft und
Technologie in den Mittelpunkt. Die
Kunstprogramme warten als Ergänzung
zu den herkömmlich beliebten Naturwis-
senschaftspräsentationen und mit krea-
tiv-wissenschaftlichem Basteln am 25.
Juni von 18-24 Uhr auf die Besucher.

Zur Veranstaltung „NACHT DER MUSE-
EN” schliesst sich das Rómer Flóris Mu-
seum für Kunst und Geschichte mit ei-
nem bunten Programmangebot an. Am
25. Juni warten elf Museen auf kunstinte-
ressierte Besucher. Das vielseitige Prog-
ramm hält für alle Altersklassen Über -
raschungen parat.

Drei wirklich superstimmungsvolle Grosskonzerte gibt es am 24.-25. Ju-
ni auf dem SOMMERNACHTSKONZERTFESTIVAL in Győrszent -
iván im Molnár Vid Bertalan Bildungszentrum. Es treten auf: Magna
Cum Laude, TNT und Geszti Péter. Gratis Extremabenteuerpark, Holz -
spiele und kostenlose Überraschungscocktails warten auf die Kinder.

GYŐR – DIE STADT DER
FLÜSSE: am 24. Juni ab
18:30 Uhr zeigt ein Fremden-
führer die Schönheiten der
Stadt: die Brücken, die Radó-
Insel, die Burg, die Burgmau-
ern, die Sehenswürdigkeiten
der die periphären Stadtteile
bilden die Kulissen für diesen
Spaziergang. Treffpunkt:
Széchenyi tér, Márienstatue

PROMENADENKONZERT –
Balettmusik, Tänze aus der Klas-
sik bis heute – dies ist das Thema
des nächsten Konzertes des Győ-
rer Philharmonieorchesters, wel-
ches die Musikliebhaber am 20.
Juni ab 21 Uhr auf dem II. János
Pál Platz hören können. Es diri -
giert: Berkes Kálmán. Das Kon-
zert ist Programmbestandteil des
XII. Ungarischen Tanzfestivals. 

FUSSBALL-EM TERASSE  - Während der gesamten Europameister -
schaft vom 10. Juni bis zum 10. Juli werden die Fans am Rába-Ufer mit
Grossbildleinwand, kühlen Getränken und guter Gesellschaft erwartet.

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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Gyermek, nôi, férfi
DIVATÁRU

NYÁRI VÁSÁR

–2Ojúniusban

BENETTON
ETO PARK GYÔR

%

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!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  „VARÁZSLATOS MADÁRVI-
LÁG” – A Generációk Háza idén
is kínál vakációs programot a
győri gyerekeknek. Öt héten át,
szerdánként 10–12 óráig kézmű-
ves programokat rendeznek
egyéni érdeklődőknek. Az első
két alkalommal, június 22-én és
június 29-én 10–12 óra között,
madármotívummal díszített tár-
gyakat készíthetnek. A rendez-
vényre 7 évnél idősebb gyermeke -
ket várnak, a részvétel ingyenes.

BARKÁCSOLJ VELÜNK A GYER-
MEKKÖNYVTÁRBAN! – Június 22-
én 10 és 11.30 között minden érdeklő-
dő gyermeket és az őt kísérő szülőt
szeretettel várnak a Gyermekkönyvtár-
ban egy közös barkácsolásra. A foglal-
kozásra mindenki hozzon magával egy
egyszínű, világos pamutpólót.

NYÁR ESTI SÉTA ÉS HAJÓZÁS GYŐRBEN.
– A nyár esti fényeknél idegenvezető mutatja meg
a város szépségeit az érdeklődőknek, június 24-
én 18.30 órától. A hidak, a Radó-sziget, a vár, a
várfalak, külső városrészek látványa adja a díszle-
tet ehhez a sétahajózáshoz Találkozási pont: Szé-
chenyi tér, Mária-oszlop.

ARANYLÓK KLUBJA. – Batyus
klubba várják a táncolni szerető felnőt-
teket június 24-én 18 órakor, a Beze-
rédj-kastélyban.

RÉGISÉGEK, MŰALKO-
TÁSOK ÉS KÉZMŰVES
TÁRGYAK KIÁLLÍTÁSA
ÉS BÖRZÉJE várja az an-
tikvitások szerelmeseit júni-
us 19-én 7–14 óra között, a
Tarcsay úti piactéren.

PROMENÁD KON-
CERT. – Balettzenék,
táncok a klasszikus
kortól napjainkig – ez
a témája a Győri Fil-
harmonikus Zenekar
következő koncertjé-
nek, amit június 20-án
21 órától hallhatnak a
zenekedvelők, a II. Já-
nos Pál téren. Vezé-
nyel: Berkes Kálmán.
A hangverseny a XII.
Magyar Táncfesztivál
programjának része.

HŐSÖK ÉS ÁLDO-
ZATOK címmel hall-
gathatnak előadásokat
az első világháborúról
június 25-én, a győri le-
véltárban. Borbély Ta-
más levéltáros: Győr az
első világháborúban cí-
mű előadását 18 és 20
órakor, illetve 19 órakor
Bana József levéltár-
igazgató előadását A
városi börtön legendái
címmel. A helyszínen
megtekinthető a „Győr
az első világháború-
ban” című kiállítás.

A TEREMTÉS TÖRTÉNETE. – Éder
Iván amatőr csillagász az utóbbi évek
egyik legsikeresebb magyar asztrofotósa.
Képei több nemzetközi versenyen már dí-
jat nyertek, és a NASA is rendszeresen ki-
választja őket a nap csillagászati képének.
Fotóiból kiállítás nyílik június 25-én 18 óra-
kor, a Szent László Látogatóközpontban.

SZEKERES ADRI-
EN legszebb, legis-
mertebb dalai szó-
lalnak meg, a Győ-
ri Filharmonikus
Zenekar kíséreté-
vel, június 19-én
20 órakor, a Fer-
tőrákosi Kőfejtő
és Barlang-
színházban.

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

®

Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
még 3 örök panorámás vízparti lakás eladó.

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

75 négyzetmétertôl 
97 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Negyvenegy darab egynyári
növényekkel teleültetett virág-
ládát helyeznek ki a Győr-Szol
szakemberei a napokban a bel-
városi utcákra. 

A sajtó jelenlétében szerdán a Király
utcában rakták ki a ládákat, ahol Rad-
nóti Ákos városüzemeltetésért felelős
alpolgármester felidézte: Győrben kö-
zel százezer tő virágpalántát ültettek
el városszerte, szépek a virágágyások,
a virágoszlopok, a virágpiramisok, va-

Virágos lesz a Belváros
lamint a virágosítás keretében négy
körforgalom is megszépül a nyáron. A
belvárosi sétálóutcákban azonban ke-
vés a zöld felület, ezért virágládákkal
színesítik, teszik barátságosabbá a
környezetet. 

Fekete Dávid alpolgármester, a terü-
let önkormányzati képviselője kiemelte,
a belvárosi rehabilitáció részeként meg-
újítják a burkolatokat. Ezeket az utcákat
élhetővé is kell tenni, ezért padokkal, cso-
bogókkal, és köztéri alkotásokkal és vi-
rágokkal teszik barátságosabbá a terüle-
tet. A virágládákat a Király, a Jedlik Ányos,
a Szabadsajtó, az Apáca és a Kazinczy
utcába teszik ki. 
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RÖVIDEN

A brokkoli segíthet
az emlôrákban

A brokkoli és egyéb ke-
resztesvirágú zöldsé-
gek egyik összetevôje
lassítja emlôrákos páci-
enseknél a ráksejtek nö-
vekedését, különösen a be-
tegség korai stádiumában – állítják
az amerikai kutatók. A szulforafán
nevû bioaktív vegyületrôl már ko-
rábban megállapították, hogy segít
a rák megelôzésében, a mostani ta-
nulmány szerint a rák elôrehaladá-
sának lassításában is szerepet játsz-
hat. Korábbi tanulmányok azt mu-
tatták, hogy azoknál a nôknél, akik
nagy mennyiségben fogyasztanak
keresztesvirágú zöldségeket, tehát
brokkolit, karfiolt, káposztát vagy
kelkáposztát, kisebb az emlôrák
kockázata. A kutatók most azt ta-
lálták, hogy az összetevô nemcsak
a megelôzésben segíthet, hanem
már létezô daganatok növekedését
is lassíthatják.

Közvetlen hatással van a szervezet-
re és növeli a szívbetegség koc-

kázatát a stresszes munka-
hely – állapították meg a
brit kutatók. A 12 éves
követési idôszak alatt
megállapították, hogy az

50 év alatti nôk és férfiak,
akik bevallásuk szerint stresszt

okozó munkát végeztek, közel 70
százalékkal többen lettek szívbete-
gek, mint a stresszmentes munkát
végzôk. A kutatók dokumentálták
a dolgozók munkával kapcsolatos
érzéseit, ezen kívül vizsgálták szívrit-
musuk változását, vérnyomásukat,
és a kortizon nevû stresszhormon
szintjét a vérben. Feljegyzéseket ké-
szítettek a résztvevôk étkezési, test -
edzési, dohányzási valamint alko-
holfogyasztási szokásairól is.

A munkahelyi 
stressz ártalmai

Amikor forog velünk a világ
okának megállapítása után, célzottan
a diagnózis ismeretében kap a beteg
gyógyszereket. Ezek többnyire kerin-
gésjavítók, vagy az egyensúlyi közpon-
tok anyagcseréjét megváltoztató gyógy-
szerek. Kiegészítô gyógyszerek azok,
amelyek a szédülésre hajlamosító alap-
betegség kezelésére szolgálnak, vagy
például a szédüléses betegség követ-
keztében kialakuló hangulatzavar, és a
szorongás enyhítésére szolgálnak. Ezen
gyógyszerek többségét hetekig, hóna-
pokig, vagy még tovább kell szedni az
optimális gyógyhatás eléréséhez. 

Hasznos tanácsok
Bizonyos otthoni óvintézkedések-

kel fokozhatja saját komfortérzetét.
Nagyon fontos, hogy többször egyen
keveset, ne egyszerre sokat. Semmi-
képpen se igyon alkoholt, mivel az al-
kohol még egészséges emberen is
egyensúlyzavart okoz. Kerülje a na-
gyon sós ételeket! A túlzott sófo-
gyasztás rohamot provokálhat,
emellett a vérnyomását is eme-
li. Kerülje a nagyon zsíros éte-
leket. A szédülô beteg számá-
ra alapvetô fontosságú, hogy
otthonában biztonságban érez-
ze magát. Ne szégyellje, ha bottal
kell közlekednie, vagy kapaszkodókat
kell elhelyezni. Tisztálkodáskor, hajmo-
sáskor szédülést provokálhat a fej elô -
re vagy hátra hajtása. Semmiképpen
se zárja magára a fürdôszoba ajtaját!
Úgy rendezze be lakását és életvitelét,
hogy a szédülés szempontjából bizton-
ságos legyen, és a napjai kellemesen
teljenek. Éjjel, ha fel kell kelnie, gyújt-
son villanyt, ne sötétben közlekedjen.
A látás sokat segít az egyensúlyozás-
ban, a tájékozódásban. 

A szédüléses panaszoknak több
oka lehetséges: vérnyomás- és vér-
cukor-ingadozás, vérszegénység,
bizonyos hétköznapi vírusos be-
tegségek, túlzott kifáradás és még
sok egyéb ok mellett az egyensúly-
rendszer betegségei is okozhat-
nak szédüléses panaszokat.

Az egyensúlyrendszerrôl
Az egyensúlyrendszer végkészülé-

ke a belsôfülben helyezkedik el. A bel-
sôfül érzékelô sejtjei a mozgásunkról,
testhelyzetünkrôl közvetítenek infor-
mációkat az egyensúlyideg útján a
központi idegrendszerünk, felé. Ez a
bonyolult rendszer teszi lehetôvé,
hogy egyenesen tudjunk állni, járni.
Az egyensúlyrendszer összefüggésben
van a szemgolyónkat mozgató izmok-
kal, így fejfordítás közben is szemmel
tudjuk tartani a környezetünk tárgyait.

Kivizsgálás
Amikor a beteg a szédülés miatt

felkeresi orvosát, az elsô feladat annak
tisztázása, hogy vajon egyensúlyrend-
szeri betegség, vagy valamely más be-
tegség okozza-e a panaszokat.
Amennyiben a beteg panaszainak
elemzése és vizsgálata arra utal, hogy
egyensúlyrendszeri betegsége van, ak-
kor azt kell eldöntenünk speciális,
egyes esetekben provokációs vizsgála-
tokkal, hogy az egyensúlyrendszeri be-
tegséget a belsôfülben lévô végkészü-
lék, vagy az idegrendszeri egyensúlyi
központok és idegpályák betegsége
okozza-e. A vizsgálat során megvizs-
gálják a beteg fülét, a hallását, hiszen
a belsô fülben van a hallásérzékelés
szerve is. Az orvos ezután megvizsgál-
ja, milyen a beteg állása, járása csukott
szemmel. A vizsgálat fontos része a
szemmozgások vizsgálata. Ilyenkor azt
vizsgálják, van-e a betegnek szemteke-

rezgése. A szemmozgások vizsgála-
ta után – ha a beteg állapota en-

gedi – úgynevezett provokációs
vizsgálatokat végez az orvos,
és ezekbôl következtet a bel-
sôfül mûködésére. A beteg a
vizsgálatok alatt szédülést
érezhet.

A terápia
A szédülés miatt felírt

gyógyszerek több cso-
portba sorolhatók. Úgy-

nevezett tüneti szerek
azok, amelyek a szé-
dülést és a hányingert
csökkentik, függetle-
nül annak kiváltó oká-
tól. Oki kezelésrôl be-
szélünk, ha a szédülés
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Szerzô:
Dr. Sík Sándor

állatorvos, 
Gyôrszentiváni állatorvosi rendelõ

Kullancsok 
minden
mennyiségben

Hogyan alkalmazzuk?
A legfontosabb, hogy mindig ve-

gyük figyelembe az állat méretét és
korát. A készítmények túlnyomó ré-
szét 3 hónapos kor után javasolják al-
kalmazni, de vannak olyan készítmé-

nyek, amelyek akár 2 hetes kortól
használhatóak. Fontos, hogy nyakörv
használatakor fiatal kutyánál gondol-
junk arra, hogy az akár 7-8 hónapig ha-
tásos övet a kölyökkutya kinôheti. Túl
szorosra ne fûzzük, úgy helyezzük fel,

a legismertebb, de mint „köztigaz-
da” a hordozó állatból szívott vérrel
más kórokozó továbbítója is lehet. A
következôkben vizsgáljuk meg, hogy
milyen lehetôségek állnak rendelke-
zésünkre a megelôzés terén. Termé-
szetesen a fizikális vizsgálat, azaz sé-
ta utáni aprólékos átvizsgálás és az
elôforduló parazitától történô meg-
szabadítás a legkézenfekvôbb megol-
dás, ám az élôsködô nem mindig ve-
hetô észre, fôleg nagy testû, hosszú
szôrzetû kutyákban. Marad a preven-
ció, mely lehet nyakörv, csepp, spray,
por és tabletta formában. 

Azt hiszem nem túlzó ez a kijelen-
tés, hiszen idén már januárban szá-
mos alkalommal találkoztam kul-
lancsok okozta problémákkal. Az
általános felmelegedés okozta
enyhe tél a kullancsok számára
kedvezett, hiszen legutóbb sem ér-
keztek meg a „kemény mínuszok”
és így részükrôl is sikeres volt az
áttelelés, akárcsak a szántóföldi
kártevôknek.

Megelôzés
Az általuk okozott megbetegedé-

sek közül a babesiosis és a Lyme-kór

„Természetesen a fizikális vizsgálat,
azaz séta utáni aprólékos átvizsgálás
és az elôforduló parazitától történô
megszabadítás a legkézenfekvôbb
megoldás, ám az élôsködô nem min-
dig vehetô észre, fôleg nagy testû
hosszú szôrzetû kutyákban.”

JÓ TUDNI

A babesiosisról
A babesiosis egyre gyakrabban előforduló súlyos vérszegénységgel járó
megbetegedés házi kedvenceknél, amely gyors állatorvosi beavatkozás hi-
ányában végzetes. A kórokozó a vörösvérsejteket károsítja, és azok szét-
eséséhez vezet. A tünetek 10 nappal – 3 héttel a fertőződést követően je-
lentkeznek. Leggyakoribb a heveny forma, ami nagyon jellegzetes tüne-
tekkel jár: nagyfokú elesettség, láz, a vérfestékvizelés miatt sötétbarna vi-
zelet. Túlheveny lefolyás esetén fiatal vagy legyengült ellenálló-képességű
kutyák hirtelen elpusztulhatnak heveny légzési elégtelenségben, illetve a
vérkeringés heveny összeomlásában. Babesiosis gyanúja esetén nagyon
fontos, hogy a kutya minél előbb állatorvosi ellátásban részesüljön!

A Lyme-kórról
Kutyákban a Lyme-kór, ellentétben az emberrel, általában nem jár a
kullancscsípés körül kialakuló bőrpírral. Sok esetben úgy alakul ki a ku-
tyában szeropozitivitás, hogy a tulajdonos nem is vesz észre semmit.
A tünetek hetekkel vagy akár hónapokkal a fertőződést követően je-
lentkeznek: étvágytalanság, láz, sántaság, duzzadt, esetleg fájdalmas
ízületek. Kutyákban a betegség általában gyógyítható, de rendszerint  
6-8 hétig tartó kezelést igényel.



2016. június 17.   / + / 17

VÉNY NÉLKÜL HIRDETÉS

hogy 2-3 ujjunk könnyedén alácsúszhas-
son. Javasolt továbbá fürdés elôtt leven-
ni, vagy ha megázott, de 2-3 hetente
anélkül is érdemes kicsit megmorzsolni,
megtörni és ezáltal frissíteni. A sokak ál-
tal ismert cseppek általában 1 hónapig
nyújtanak védelmet a kullancsok ellen.
Ezeket a szôr szétfésülése után a bôrre
kell cseppenteni a nyaktól kiindulva a
gerincvonalon több helyre úgy, hogy a
farok fölé is jusson. Fontos, hogy az állat
testsúlyának megfelelô készítményt al-
kalmazzuk. A fürdetés elôtt és után 3
napot mindig várjunk a kezelés elôtt.

Új lehetôség a tabletta
A régi porzószereket már kevesen

használják, inkább a kennelek, szállí-
tókosarak, szônyegek,  kutyaházak be-
szórása esetén kerülnek szóba, legin-
kább komoly bolhásodás esetén. A
spray készítmények használata legin-
kább ott jellemzô, ahol több kutya is
elôfordul egyszerre és a cseppekhez
hasonlóan alkalmazva fújják le egy
idôben ôket. Nagy kiszerelésben vásá-
rolva több kutyára elegendô és így ár-
fekvése is kedvezôbb, de alkalmazása
nehézkesebb a cseppekénél, mert a
legtöbb kutya nem rajong a spray-ért,
fôleg nem a vivôgázzal mûködôért.
Újabb lehetôség a kullancs- és bolha-
ellenes szerek palettáján a tabletta,
mely 1 és 3 hónapig hatásos készít-
mény formájában kapható, de csak ki-
zárólag állatorvosi rendelôkben és
gyógyszertárakban, vény ellenében.
Ez utóbbiak ára is a legmagasabb, és
itt is figyelembe kell venni a kutya test-
súlyát. Ám applikálása egyszerû, mert
ízesített, és a kutyák szívesen elfo-
gyasztják. 

Nagyon fontos, hogy a kutyák ré-
szére javasolt készítményeket cicákon
ne alkalmazzuk, mert súlyos megbete-
gedést, akár elhullást okozhat!

Aki azt gondolja, hogy a test-
súlya az egyetlen fontos mérő-
szám, amely megmutatja, milyen
formában van, az téved. Hiszen
pusztán a kilogrammok számából
nem derül ki, milyen arányban zsí-
ros vagy izmos a testünk. Egy
nyolcvankilós férfi lehet elhízott és
csupa izom – ennek a pontos ki-
derítésére szolgál a testzsírszáza-
lék mérése. A BMI, vagyis a testtö-
meg-index egy viszonyszám, ami
a kilogrammban megadott test-
súly és a méterben megadott test-
magasság négyzetének a hánya-
dosa (BMI = [testsúly (kg)] / [test-
magasság (m)]²). Az ideális testtö-
meg-index férfiak esetén 22,0,
nők esetében 20,8. Természete-
sen a zsírra szükség van, hiszen ez
párnázza ki a vázrendszert, védi a
belső szerveket, részt vesz a test
hőmérsékletének szabályozásá-
ban, továbbá tárolja a vitamino-
kat. Ráadásul az „éhezés” idősza-
kaiban (amely szerencsés esetben
nem a rossz körülmények miatt
adódik), a tartalékok segítenek a
szervezet önellátásában. Vagyis a
cél nem a zsír teljes kiiktatása a
szervezetből, csupán az egészsé-
ges szintre csökkentése. A test
zsírtartalmát befolyásolja a nem
és az életkor is. A haskörfogat
fontosabb jelzőszám, mint a BMI.

A világ legnagyobb elhízással kap-
csolatos vizsgálata szerint az elhí-
zott nők esetén kétszer annyi zsír
halmozódott fel az alsó végtagok-
ban, mint a férfiakban. Hova ke-
rült férfiak esetén? A hasüregben
rakódott le. A számítások alapján
kilogrammban is kifejezhető, ki
mennyi zsírt tárol. Ha egy 60 kilós
nőnek 22%-a testzsírja, akkor ő
60x0,22= 13,2 kg zsírral rendelke-
zik. Aki a testzsír-százalékát figye-
lembe véve  túlsúlyosnak számít,
nem csupán esztétikai problémá-
val néz szembe, de jelentősen nő
a kockázata a szív- és érrendszeri
betegségeknek, a magas vérnyo-
másnak, a mozgásszervi- és a cu-
korbetegségnek, a depressziónak,
sőt, bizonyos daganatos betegsé-
geknek is. A testzsírszázalék csök-
kentésére a legjobb módszer a he-
ti legalább 5x30 perces aerob
mozgás. A cél az, hogy megizzad-
junk és lihegjünk, a pulzusszá-
munk azonban akkor marad a
zsír égető tartományban, ha nem
megyünk 100 fölé. Ilyen szem-
pontból remek zsírégető az inten-
zív gyaloglás, a futás és a bicikli-
zés. Emellett érdemes korlátoz-
nunk a szénhidrát-bevitelt, és fő-
ként fehérjéket, zöldségeket, gyü-
mölcsöket, valamint rengeteg fo-
lyadékot fogyasztanunk.
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Nekem az odahaza Párizs, az idehaza
Győr – ilyen szépen még senkitől sem
hallottam megfogalmazni saját identi-
tását. Dr. Kullmann Tamás belgyó-
gyász, onkológus adjunktus olyan élet-
helyzetet teremtett magának, mely-
ben mindent megtalál, ami számára a
hivatásában fontos: gyógyítóként
nemcsak rálát az egészségügy világ-
színvonalú fejlődési útjaira, hanem épí-

tője is azoknak. Négy évig dolgozott a
párizsi Szent Lajos-kórházban, s haza-
térte után nyaranta egy hónapot most
is ügyel az ottani sürgősségi osztályon.
Meg akarja tartani kialakult kapcsola-
tait, s nem szeretne lemondani arról
sem, hogy a francia főváros egyik pati -
nás centrumában friss tapasztalatokat
szerezzen. Győrtől azonban nem akar
elszakadni: ez a kórház sok tekintet-
ben már európai színvonalú, eseten-
ként jobb is annál, mondja. Amíg
szükség lesz rám, amíg feladatokat ka-
pok, addig szívesen itt maradok, ha
nincs rám szükség, akkor más lehető-
ség után nézek. 

Azt hiszem, csak egy szabad ember
tud így beszélni. Ki meri mondani: a
magyar egészségügy további fejlődé-
séhez szükség volna arra, hogy ma-
gyar orvosok sokan – kritikus tömeg-
ben – kimenjenek dolgozni a világ jó

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

kórházaiba, s pár év után itthon kama-
toztassák a tudásukat. Azt mondja, a
magyar gasztronómia is úgy tudott fel-
zárkózni a világ élvonalához, hogy sok
szakács külföldön tanulta meg az igé-
nyességet. Ehhez azonban legalább
húsz évre volt szükség. Az időt és a
külföldi igények, módszerek helyszíni
elsajátítását a gyógyászatban sem le-
het megspórolni. 

Vannak persze olyan területek, lé-
tezik olyan napi gyakorlat a győri kór-
házban, melyért irigyelhetnek ben-
nünket – mond példát az adjunktus.
– Ha felfedezek egy májáttétes vas-
tagbélrákot valamelyik betegnél,
még aznap át tudom küldeni Oláh
Attila sebész professzorhoz, hogy a
műtéti lehetőségeket megbeszéljék.
Az ilyen konzultációra Párizsban ese-
tenként több hetet is várni kell. De
mondhatok példát más területekről
is. A sürgősségi ellátásban a franciák-
nak sokkal nagyobb tapasztalatuk
van, mint nekünk. Mi azonban itt
Győrben jobbak vagyunk abban,
hogy az arra rászoruló betegeket el-
helyezzük a szakosztályokon. Párizs-
ban gyakran nem az illetékes osztály-
ra kerül a beteg vagy napokig a sür-
gősségi osztályon marad, merts zű-
kös a háttérkapacitás. 

Azt kérdezem Kullmann doktortól,
mit köszönhet a magyar egészségügy
az ő Párizsban töltött idejének. 

Volt szerepem abban – feleli –,
hogy az idén január elsejétől sikerült
bevezetni Magyarországon a rövid ha-
tású, morfintartalmú fájdalomcsillapí-
tó tablettákat. 

Ennek a jelentőségét a szakember
meg is magyarázza: a daganatok által
okozott fájdalom hullámzó természetű.
A tapasz állandóan adagolja a csillapító
szert, akkor is, amikor kevésbé volna rá
szükség. A rövid hatású morfinszárma-
zékot a beteg szükség szerint veheti be,
dózisa így optimálisan igazítható az igé-
nyekhez. Korábban Magyarországon
ezt a tablettát nem forgalmazták. A ta-
valyi évtől megváltoztak a jogszabályok,
így lehetővé vált a gyógyszer ismételt
forgalomba hozatala. A gyógyszert az
orvos otthoni használatra is felírhatja a
betegének. 

Kullmann doktor hozzáteszi: él az
a tévhit a betegek körében, hogy a
morfint csak végső esetben adjuk. Ez
egyáltalán nem törvényszerű. Ha a
daganatellenes kezelés eredménye-
képpen csökken a tumor mérete, ak-
kor a morfin csökkenthető vagy tel-
jesen elhagyható. A tapasztalatok
szerint nem kell tartani a függőség
kialakulásától sem. 

Az adjunktus olyan szakterületet
akart választani magának, ami nem-
csak egy szervre korlátozódik. Az ál-
talános belgyógyászatot, s azon belül
a gasztroenterológiát az egyik legte-
kintélyesebb szakembertől, Rácz Ist-
ván professzortól tanulta az I. Belgyó-
gyászaton. 

Dr. Kullmann Tamás első szakként
a belgyógyászatot választotta, ebből
írta PhD-értekezését is. Témája a le-
heletpára kémhatásának vizsgálata.
Arra az eredményre jutott, hogy a le-
heletpára kémhatása nem alkalmas
betegségek kimutatására. Egy mód-
szer tudományos vizsgálatok alapján
történő kizárása egyáltalán nem ku-
darc, az értekezés eredményeit sok
helyen idézik. 

Később a szakember az onkológiai
szakvizsgát is azért tette le, mert a rák-
gyógyászatban is rendszerbetegségek-
ben gondolkodhatott. 

Magyarországon is rendelhetô
a rövid hatású morfin 

Dr. Kullmann Tamás
belgyógyász, onkológus adjunktus 

Vannak-e csodák a rákgyógyászat-
ban, kérdezem tőle. Sajnos az onkoló-
giában még nem láttam csodákat,
mondja csendesen. Amit néha csodá-
nak vélünk, arról utólag kiderül, hogy
elégtelen volt a diagnózis. Ahogy egy-
re pontosabbá válik a diagnosztika,
úgy csökken a „csodák” tere. 

A szakember azt tapasztalja: sok
beteg szeretné megvásárolni a re-
ményt. Ilyenkor fordul a különböző,
nem orvosi, táplálékkiegészítőkhöz.
Ha azt kérdezi a beteg, hogy ezek ár-
tanak-e neki, Kullmann doktor azt fe-
leli: nem ártanak. Ha a hasznáról is ér-
deklődnek, megmondja, hogy sajnos
azok nem fognak segíteni. Jó-e az, ha
megmondják a betegnek a pontos di-
agnózist, faggatom tovább. Az orvos
szerint egyértelműen jó. Aki megisme-
ri a betegségét, az általában jól dönt,
ha több terápiás lehetőség közül kell
választania. A franciák udvarias em-

berek, ők nem kérdeznek rá direkt
módon a betegségre, s annak kimene-
telére. A magyarok azonban szemtől
szembe, egyenesen kérdeznek. Sze-
rencsére egyre többször tudnak re-
ménykeltő válaszokat adni. 

Például az emlődaganatos betegek
háromnegyed részét, a vastagbélráko-
soknak a felét teljesen meg tudjuk gyó-
gyítani, hangsúlyozza az onkológus. 

Kullmann doktor most főleg az uro-
onkológia szakterület betegségeivel
foglalkozik. Szabad idejében járja a
természetet, úszik vagy kínaiul tanul.

Ahogy egyre
pontosabbá válik
a diagnosztika,
úgy csökken 
a „csodák” tere. 



ÁLLATOK

2016. június 17.   / + / 19

kép és szöveg: xantus-állatkert

A most kezdődő vakáció ideje alatt izgal-
mas, állandó programmal és látnivalók-
kal várja látogatóit a Xantus János Állat-
kert. A látogatókat főként a kisállatok
vonzzák: a közelmúltban született négy
virgonc gyűrűsfarkú, a vidám mókusma-
jom- és a huszármajom-apróságok.
Nagy örömünkre Borol, a tevelány után

egy gyönyörű, „fehér zoknis” dromedár-
fiú születése is beragyogta az állatker-
tünk hétköznapjait. Mindkét csikó jól
van, és együtt láthatóak a szüleikkel a ki-
futóban. Természetesen a többi lakónk-
nál is szépen cseperednek a családok,

Vakáció az állatkertben
mi több, az ausztrál kifutóban már az
összes kengurukölyök is egyre többször
előmerészkedik és eltávolodik az anyja
erszényétől. Bátorságuk és kalandvá-
gyuk is egyre nagyobb. Érdemes őket a
padokról megfigyelni.

Nyáron 9 héten keresztül várja a
Zoo Tábor a 6 és 14 év közötti gyere-
keket. Minden turnusunk megtelt, mi-
vel nagyon jó lehetőség ez minden

gyerkőcnek, hiszen nemcsak a prog-
ramok változatossága, hanem a szá-
mos új ismeret megszerzése biztosít-
ja a szabadidő hasznos eltöltését szá-
mukra. A nap nagy részét a gyerekek
az állatok körüli takarítással, etetéssel,

A kutyabarátokat várja az A-
 Team  Győr csapata június 25-
én, a győrzámolyi focipályára,
ahol közel száz, különböző fajtá-
jú és méretű eb indul gazdájával
a díjakért. A belépés díjtalan.

A versenyen kezdő, A1, A2, A3 tudás-
szintű kutyákat láthatnak az érdeklő-
dők. Az Agility egy lendületes, kutyás
sport, amely szabadidőstől akár a
nemzetközi versenyszintig űzhető. A
kutyáknak szükségük van a rendsze-
res fizikai és agyi munkára, az agility
pedig épp ilyen összetett feladatokat
biztosít gazdinak és kutyának egy -
aránt. Akik űzik ezt a sportot, úgy tart-
ják, nem csak az állatok mozgásigé-
nyét elégíti ki, de a kutya–gazdi kap-
csolat minőségét is nagyban javítja.

Az agility versenyen 20X40 méte-
res területen állítanak fel egy mintegy
20 akadályból álló pályát. Összesen
14-féle akadály létezik, ezek sorrend-
jét és a pálya vonalvezetését a bíró ter-
vezi meg. A különböző szinten lévők a
képességeiknek megfelelő nehézsé-

gű pályát kapnak. A versenyzők az
egynapos versenyen 2-3 különböző
pályát teljesítenek. A gazdi és kutyája
együtt futnak végig a lehető legrövi-
debb idő alatt úgy, hogy a kutya min-
den akadályt a megfelelő sorrendben
teljesítsen. Az ebet felvezető hanggal
és kézjelekkel irányítja a gazdája. Az a
páros győz, aki hiba nélkül a legrövi-
debb idő alatt teljesít a pályán. A hibá-
kért büntetőpontok járnak, melyeket
hozzáadnak az időeredményhez, így
alakul ki a végleges sorrend. A júniusi
versenyen a győri résztvevők mellett
Szlovákiából érkezőket is láthatnak az
érdeklődők.

Idén is Arrabona
Agility Kupa

gondoskodással töltik, de nagy hang-
súlyt fektetünk az oktatásra is. A prog-
ramok között szerepelnek ismeretter-
jesztő előadások, játékos vetélkedők,
kézműves foglalkozások, valamint
egy tanulmányi kirándulás, melyet az
idén Bakonybélbe tervezünk.

A sok kisállat mellett különleges, új
állatbemutatót is kínál az állatkert a
vakációzóknak. Az új Arénában, dél-
előtt 11-től és délután 15 órakor kez-
dődnek a fantasztikus műsorok. A he-
lyi fajokon kívül, az egzotikus állatok is
testközelből mutatkoznak be.

Nap mint nap 100 faj nagyjából
500 egyede és két  izgalmas show is
várja az érdeklődőket.

A vakáció ideje alatt is szeretettel
várjuk a látogatóinkat!

szerző: csapucha adrienn

Közel 5 millió forintból vált valóra
egy rég dédelgetett álom a Győri
Állatmenhelyen: elkészült az új
macskaház, melyet szombaton, a
házavató ünnepségen vehettek
birtokba a cicusok.

A fejlesztésnek hála, a cicák kikerültek eddi-
gi ideiglenes helyükről, így a rendelő mellett
a kutyák részére is kialakítható egy lábadozó
a menhelyen. A beruházás nem valósulha-
tott volna meg azon támogatók nélkül, akik
folyamatosan segítik az alapítványt, és ezál-
tal a védtelen, rászoruló kutyákat és macs-
kákat, hiszen az 1%-os adófelajánlásokból
és más jó szándékú felajánlásokból működ-
tetik a mindig telt házas otthont.

„Funkcionalitását tekintve minden elvá-
rásnak megfelel az új cicaház, így lakói fedett
helyen, és a szabad levegőn is jól érezhetik
magukat az év bármely szakában” – mond-
ta el Nagy Péter, az Emberek az Állatokért
Alapítvány kuratóriumi tagja és hozzátette, a
kényelem mellett egészségügyi szempont-
ból sem elhanyagolható a beruházás.

Megvalósult cicaálom a menhelyen
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OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Albérleteket keresek Gyôrben 50 E Ft —
250 E Ft árkategóriában! Érd.: +36-
70/977-7838.
Gyôr-Pinnyéd új építésû részén, 3 km-re a
Belvárostól, 100 nm-es, új sorházi lakások
saját kerttel eladók. Ár: 23,9 M Ft—25,9 M
Ft-ig! Érd.: +36-70/977-7838.
Gyôr-Nádorvárosban, 3 emeletes házban
eladó egy 56 nm-es, 2 szobás lakás 6 nm-
es saját tárolóval. Ár:12,5 M Ft. Érd.: +36-
70/632-4354.
Gyôr-Nádorvárosban, második emeleti, 53
nm-es, erkélyes, 2 szobás, klímás, felújított la-
kás eladó, saját gépkocsibeállóval, tárolóval.
Felújították a víz- és villanyvezetékeket, új a
konyhabútor és a szaniterek. Azonnal költöz-
hetô! Ár:15,9 M Ft. Érd.: +36-70/632-4354.
Gyôr-Ménfôcsanakon, frekventált helyen,
zöldövezeti társasházban 59 nm-es, igé-
nyesen felújított, 2 szoba + nappalis lakás
eladó. A lakáshoz tartozik egy tároló és
egy nagy udvarrész is. Irányár: 22,95 M Ft.
Érd.: +36-70/399-8261.
Pannonhalma központjában, panorámás
helyen, 265 nm-es, 4 szoba + nappalis, 2
fürdôszobás, igényesen megépített családi
házat kínálok megvételre. Széles utcafront,
garázs, melléképület, két fûtési rendszer, víz-
tisztító berendezés áll rendelkezésre. Irány -
ár: 24,9 M Ft. Érd.: +36-70/ 399-8261.

A OPENHOUSE ingatlanpiaci kínálatából
Gyôr-Révfaluban, az Audi-iskola közelében
felújítandó családi ház eladó. Akár társas-
ház is építhetô a telekre! Hívjon azonnal!
Befektetôk jelentkezését is várom! Érd.:
+36-70/601-0228.
Gyôr-Kisbácsán teljesen felújított, dupla tel-
kes, 103+46 nm-es családi ház gyönyörû
udvarral, 2 fürdôszobával eladó. Érd.: +36-
70/601-0228.
Gyôr-Révfalu forgalmas részén, kiváló adott-
ságú saroktelken felújítandó családi ház te-
lekárban eladó! Érd.: +36-70/601-0228.
Gyôr peremkerületén egy csodálatos, szé-
les utcafrontú, egyszintes családi ház,
amerikai konyhával, 3 hálószobával, két
fürdôszobával, garázzsal sürgôsen eladó!
Irányár: 29,9 M Ft. Érd.: +36-70/977-7841.
Gyôrben, kétszoba-erkélyes, elsô emeleti
téglalakás eladó. Irányár: 14 M Ft. Érd.:
+36-70/977-7841.
Gyôr egyetemhez közeli részén, 20 laká -
sos, új építésû társasházban lakások 44
nm-tôl leköthetôk! Ár: 329 E Ft/nm. Érd.:
+36-70/372-0113.
A Pacsirta lakóparkban, 15 lakásos társas-
házban, októberi átadással, 74 nm-es, kert-
kapcsolatos lakás még leköthetô! Ár:
19,949 M Ft. Érd.: +36-70/372-0113.
Felpécen eladó egy nagyon jó beosztású,
nappali + 3 szobás, 120 nm-es családi ház.

A házhoz méretes, 1950 nm-es telek tartozik.
Irányár: 9 M Ft. Érd.: +36-70/456-0470. 
Gyôr-Nádorvárosban, rendezett környezet-
ben,  720 nm-es zártkert, építési engedéllyel
eladó. Ár: 2,95 M Ft. Érd.: +36-70/489-2012.
Mecséren, 420 nm-es vendéglátó egység,
1100 nm-es telekkel eladó. Ár: 7,6 M Ft.
Érd.: +36-70/489-2012.
A folyamatosan fejlôdô Felpécen kínálok
eladásra egy egyedülálló hangulatú és
minôségû, 3 szoba + nappalis családi há-
zat, 1850 nm-es telekkel. Érd.: +36-
70/456-0470. Irányár: 41 M Ft.
Gyôrben eladó egy új építésû, 84 nm-es,
nappali + 4 szobás, erkélyes lakás.
Fûtéskész ár: 19,8 M Ft. Érd.: +36-70/703-
0865.
Gyôr-Szabadhegyen eladó egy 110 nm-es,
nappali + 4 szobás,  felújított sorházi lakás,
udvarral, garázzsal. Ár: 39,9 M Ft. Érd.:
+36-70/703-0865.
Ikrényben, 175 nm-es, dupla garázsos,
emelt szintû fûtéskész családi ház, ár alatt,
sürgôsen eladó! Irányár: 38 M Ft. Érd.:
+36-70/338-6708.
Gyôr-Belvárosban, 6 szobás, 220 nm-es
családi ház, ár alatt, sürgôsen eladó! Irány -
ár: 48,9 M Ft. Érd: +36-70/338-6708.
Gyôrzámoly csendes részén épült, nappali
+ 3 szobás, újszerû családi ház parkosí-

tott telekkel, gépkocsibeállóval eladó. Ára:
28,99 M Ft. Érd.: +36-70/372-0110.
Révfalu jól megközelíthetô részén épülô,
utcafronti üvegportállal, raktárral, parkoló-
val rendelkezô üzlethelyiség eladó. Ára:
35,56 M Ft. Érd.: +36-70/372-0110.
Gyôr-Adyvárosban, 4 emeletes lépcsôház
2. emeletén, 2 szoba hallos, egyedi hô-
mennyiségmérôs, mûanyag ablakos lakás,
kedvezô áron eladó. Irányár: 11,5 M Ft.
Érd.: +36-70/977-7837.
Gyôr-Marcalváros II-n, 7. emeleti, 63 nm-
es, 3 szobás, nagy erkélyes panellakás
kedvezô áron eladó. Irányár: 14,9 M Ft.
Érd.: +36-70/977-7837.
Gyôr-Belvárosban, 56 nm-es, mûszakilag
és esztétikailag is teljesen felújított, erké-
lyes társasházi lakás eladó. Ár: 17,8 M Ft.
Érd.: +36-70/977-7830.
Gyôr-Nádorváros csendes, átmenô forga-
lomtól mentes utcájában, 614 nm-es telken
épült, 140 nm hasznos lakóterû családi ház
eladó. Ár: 36 M Ft. Érd.: +36-70/977-7830.
Lébényben eladó 600 nm-es telken egy
szoba-konyhás házikó. Ár: 4,6 M Ft. Érd.:
+36-70/977-7840.
Eladó Gyôr-Belváros peremén, Szigetben,
egy bontandó épület. A telek jó adottsá-
gokkal rendelkezik, 197 nm-es, 60%-ban
beépíthetô. Érd.: +36-70/977-7840. 

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

Többlettél címmel interaktív művészeti na-
pot rendeznek vasárnap a Dunacenterben,
a XII. Magyar Táncfesztivál kísérőprogram-
jaként.

Hosszú Judit, a művészeti nap projektvezetője a
hétfői sajtótájékoztatón felidézte az esemény létre-
jöttét, melyet egy különleges „vakvacsora” ihletett,
ahol a látók átélhették a gyengén látók mindennap-
jait. Ez az élmény inspirálta egy kortárs táncelőadás
létrehozását a másságról, majd egy egész napos
programsorozat megszervezését a témában. Hosz-
szú Judit azt mondja, a Többlettél célja, hogy a fo-
gyatékkal élőket segítő szervezeteket, személyeket
és magukat az érintetteket fogja össze azért, hogy
az esemény egészséges résztvevői az ő hiányossá-
gaikban rejlő többletre érezhessenek rá. A progra-
mokról szólva a szervező kiemelte, a műsorvezető
Varga Katalin kerekes székes szépségkirálynő és
Dukai Gábor, BRONSIS Tánciskola vezetője lesz-
nek, a sztárvendég pedig Farkasházi Réka színész-
nő. A nap folyamán fellép Bogi, Sulyok Péter és
McDc Robi, és elfogadta a szervezők meghívását

Interaktív mûvészeti nap a másság jegyében, 
mert Többlettél!

Fehérvári Gábor Alfréd is. Az interaktív programok
sorában többek között megtalálható a Gézengúz
Alapítvány mozgásfejlesztő játszóháza, a szemvezé-
relt kommunikátorok és a kerekes székes rögbi.
Lesz zene, tánc, kultúra és sport – természetesen
másképp. 

A projekt keretében alkotói pályázatot is hirdet-
tek, képalkotás, vers, koreográfia videó és esszé ka-
tegóriákban. A legkiemelkedőbb pályázatokból ki-
állítást rendeznek, kötet formájában jelenítik meg,
valamint a filmeket és a koreográfiákat a helyszínen
láthatják az érdeklődők. 

Az est fénypontja a 21 órakor kezdődő MásKép-
Más kortárs táncelőadás, Katona Zoltán koreográ-
fus rendezésében.

Keszeiné Tóth Bernadett, a Győri Balett művészeti
titkára a sajtótájékoztatón kiemelte, nemcsak az esti
kortárs táncelőadás keltette fel a figyelmüket, ha-
nem az egész művészeti nap szellemisége, és ezért
döntöttek úgy, hogy a XII. Magyar Táncfesztivál nul-
ladik napjaként, ezzel a kísérő programmal indítják a
fesztivált. Vasárnap 10-től 18 óráig a programok in-
gyenesek, az esti kortárs balettelőadásra jegyek
még kaphatóak a Baross úti Látogatóközpontban és
a Csaba utcai Harmónia Művészeti Központban.

Bővebb információ a www.tobblettel.hu oldalon.
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Sok szeretettel hívunk mindenkit a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Társa-
dalmi Egyesülések Szövetsége által szervezett Megyei Tehetség Infor-
mációs Pult következô rendezvényére! A rendezvényen bemutatásra
kerül a Matematikai készségek, képességek fejlesztésének módszer-
tani lehetôségei kreativitást fejlesztô játékokkal c. kiadványa is!

Elôadók/könyvszerzôk: Barcza Attila és dr. Nemes József
A rendezvény idôpontja: 2016. június 23. – kezdés: 18 óra 
A rendezvény helyszíne: Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár 

és Közösségi Tér klubhelyisége
(9023 Gyôr, Herman Ottó utca 22.) 

„Tehetség a családban programsorozat Gyôr-Moson-Sopron Megyében” 

MEGHÍVÓ 
Megyei Tehetség Információs Pult

A RENDEZVÉNY MINDENKI SZÁMÁRA INGYENES!
További információ és érdeklôdés:

Barcza Attila (+36 30/ 613 46 89, barcza.attila@ttk.nyme.hu)
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JÚNIUS 18., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:10 Pasik  04:40 Chuck  05:20
Chuck  06:05 Top Shop 06:40 Kö-
lyökklub  09:20 Kisdumások 
09:50 Top Shop 10:45 Egy rém mo-
dern család  11:15 Street Kitchen
 11:45 Autógram  12:15 Fitt Má-
nia  12:45 Sztár Gokart  13:20
Agymenők 13:45 Halhatatlan szere-
lem 15:50 Családi űrutazás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 1 perc és
nyersz!  19:50 Miről álmodik a lány?
 21:55 Papás-Babás  23:50 Baro-
mi őrjárat  01:55 Tasmán ördögök 

04:05 Babavilág  04:30 Aktív 
04:50 Sportos 05:00 Hungerő 
06:00 Astro-Világ 07:05 Csoda kará-
csonykor  09:00 SzÉpítők  09:35
Trendmánia  10:05 Ízes élet 
10:40 Babavilág  11:10 Egészség
Klinika  11:45 Poggyász  12:15
Villám Spencer, a karibi őrangyal 
13:15 Duval és Moretti  14:25 Gyil-
kos sorok  15:30 Lopakodó 
18:00 Tények 19:00 Fogtündér 
21:10 A rettenthetetlen  01:00 A ka-
landor  02:45 Sportos 02:55 Psych
– Dilis detektívek  03:35 Psych – Di-
lis detektívek 

05:15 Carrie naplója  06:00 TV-
SHOP 06:30 Trendközelben 07:00
Will és Grace  07:30 Szívek szállo-
dája 08:25 Szívek szállodája 09:20
Amerikai mesterszakács  10:15
Amerikai mesterszakács  11:10
Doktor House  12:10 Doktor House
 13:10 Csengetett, Mylord? 
14:15 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:15 Négy esküvő  16:15
Ádám keresi Évát  17:15 Flash – A
Villám  18:15 Flash – A Villám 
19:15 Menyasszony csaléteknek 
21:00 Halálos iramban  23:20 Alien
4.: Feltámad a halál  01:35 Will és
Grace  02:00 Will és Grace  02:25
Szívek szállodája 03:15 Kaliforgia 
03:45 Kaliforgia 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Creative chef (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek
(ism.) 08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:25 Sporthírek (ism.)
09:30 Zooo+ (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:25 Sporthírek (ism.) 10:30
Képújság 18:00 Hello Győr! (ism.)
18:30 Kulisszák mögött (ism.) 19:00
Győri7 19:45 Konkrét (ism.) 20:30
Zooo+ (ism.) 21:00 Hello Győr! (ism.)
21:30 Kulisszák mögött (ism.) 22:00
Győri7 (ism.) 22:45 Import Impro
(ism.) 23:00 Képújság

GYŐR+ TV

JÚNIUS 19., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Gálvölgyi-show  04:30 Hal-
hatatlan szerelem  06:05 Top Shop
06:40 Kölyökklub  09:30 Egészség-
Kalauz  10:05 Top Shop 10:55 Egy
rém modern család  11:20 A segít-
ség házhoz jön  11:55 Dallas 
12:55 Dallas  13:55 Miről álmodik
a lány?  Utána: 16.00 Hatoslottó-
sorsolás 16:05 A pokoli sziget rabjai
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Cobra
11 19:55 A kismenő 21:45 A hang
ereje  23:50 Portré  00:25 A vörös
sas legendája  02:50 Győzike 

04:20 A Bura alatt  05:00 Hungerő
 06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 mati-
né 08:10 Éjjel-nappal szülők  08:40
Nagy Vagy, Auchan-kupa!  09:10
a'la CAR  09:45 Tűsarok  10:20
Stahl konyhája  10:55 Otthontér-
kép  11:25 Több mint TestŐr 
12:00 Falforgatók  13:00 Csapdá-
ba csalva  13:30 Gyilkos sorok 
14:35 Gyilkos sorok  15:40 Dolgo-
zó lány  18:00 Tények 19:00 Mada-
gaszkár: Állati szerelem  19:30
Mamma Mia!  21:50 Augusztus Ok-
lahomában  00:25 Spancserek 
02:30 Sportos 02:40 Lángoló Chica-
go  03:20 Lángoló Chicago 

05:20 Carrie naplója  06:00 TV-
SHOP 06:35 Amerikai mestersza-
kács  07:20 Amerikai mestersza-
kács  08:10 Szívek szállodája 09:10
Szívek szállodája 10:10 Will és Grace
 10:40 Trendközelben 11:10 Négy
esküvő  12:10 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  13:10 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  14:05 Csenge-
tett, Mylord?  15:15 Zűr az űrben
16:55 Menyasszony csaléteknek 
18:45 Halálos iramban  21:00 War.
Inc. – Jó üzlet a háború  23:15 Szü-
letett motorosok  01:00 Trendközel-
ben 01:30 Ádám keresi Évát  02:30
Vérmes négyes  02:50 Vérmes né-
gyes  03:15 Vérmes négyes 
03:40 Kaliforgia 

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

GYŐR+ TV

JÚNIUS 20., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Maffiadoktor  04:45 Stahl
konyhája  05:10 Hungerő  06:10
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:20 Mokka  Benne: Tények Reg-
gel 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:50 Knight Rider 
13:50 Walker, a texasi kopó  14:50
Walker, a texasi kopó  15:50 Szeret-
ned kell!  16:55 Megtört szívek 
18:00 Tények 19:25 Humorkoktél 
20:35 Jóban Rosszban  21:20 A cá-
pa  00:05 Red Carpet – Sztárok
testközelben  00:15 Bukott angya-
lok  01:15 Tények Este 02:00 Aktív
 02:20 Sportos 02:30 Ezo.TV 03:30
Knight Rider 

05:40 Carrie naplója  06:25 Televí-
ziós vásárlás 07:00 Will és Grace 
07:20 Will és Grace  07:45 Jóbará-
tok  08:10 Jóbarátok  08:40 A
nagy svindli 09:35 Doktor House 
10:30 Szívek szállodája  11:25 Sü-
timester 12:50 Csengetett, Mylord?
 13:55 NCIS – Tengerészeti helyszí-
nelők  14:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  15:50 Castle  16:50
Castle  17:50 Sütimester 19:05
Egy fiúról  19:35 Jim szerint a világ
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Lucifer  22:00 Constantine –
A démonvadász  00:25 Két pasi –
meg egy kicsi  00:55 A nagy svindli
01:55 Doktor House  02:40 Szívek
szállodája  03:30 Kaliforgia 

07:00 Vény nélkül  (ism.) 07:30
Nyugdíjas egyetem (ism.) 08:15
Konkrét (ism.) 08:30 Hello Győr!
(ism.) 09:00 Épí-tech (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Épí-
tech 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 Épí-tech (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Konkrét 21:45 Made in
Hungary (ism.) 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 21., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Szeretned kell!  05:00 Sport-
os 05:10 Hungerő  06:10 Red Car-
pet – Sztárok testközelben  06:20
Mokka  Benne: Tények Reggel
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 Szökőhév 
23:30 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  23:40 Franklin és Bash 
00:40 Tények Este 01:25 Aktív 
01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Szélcsend 

05:40 Carrie naplója  06:25 Televí-
ziós vásárlás 07:00 Will és Grace 
07:20 Will és Grace  07:45 Jóbará-
tok  08:10 Jóbarátok  08:40 A
nagy svindli 09:35 Doktor House 
10:30 Szívek szállodája  11:25 Sü-
timester 12:50 Csengetett, Mylord?
 13:55 NCIS – Tengerészeti helyszí-
nelők  14:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  15:50 Castle  16:50
Castle  17:50 Sütimester 19:05
Egy fiúról  19:35 Jim szerint a világ
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi  
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Flash – A Villám  22:00 Flash
– A Villám  22:55 Lucifer  23:55
Két pasi – meg egy kicsi  00:25 A
nagy svindli 01:20 Doktor House 
02:15 Szívek szállodája  03:05 Kali-
forgia  03:35 Kaliforgia 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Épí-tech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Creative chef (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 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 Kulisz-
szák mögött (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
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 12:00 A segít-
ség házhoz jön  12:35 Új csaj 
13:00 Hazug csajok társasága 
14:05 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 Szá-
mos pasas  23:35 RTL Klub Híradó
Késő 00:05 A Grace klinika  01:10
Az élet csajos oldala  01:40 Az élet
csajos oldala  02:10 Mi muzsikus
lelkek 02:40 Győzike  03:20 Gálvöl-
gyi-show 

05:10 Ízőrzők: Szany 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ha-
zajáró 06:25 EuropeS 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:30 Balatoni Nyár 
09:25 Hogy volt!? 10:25 Olasz – ma-
gyar örökség 10:50 Térkép 11:25 Ma-
gyar Krónika  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  13:05
Csúf szépség  14:10 Peru – Chile –
Húsvét-szigetek – Juan Fernandez-
szigetek 14:45 Forma-1 16:25 Szere-
tettel Hollywoodból  17:00 A mus-
kétások  18:00 Híradó 18:35 Sze-
rencseSzombat  19:30 A szerelem
diadala  21:10 Megérzés  22:45
Kenó  22:50 MüpArt–WH–Shakes-
peare-szonettek  00:30 Fogjunk tol-
vajt!  02:15 Magyar történelmi arc-
képcsarnok 02:30 Pannon expressz 
02:55 Határtalanul magyar 03:25 Élet-
kerék 03:50 Hazajáró – Nyikó-mente 

05:20Lélek Boulevard 05:45Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Rome
Reports 06:15 „Így szól az Úr!" 06:25 A
sokszínű vallás 06:35 Kérdések a Bibliá-
ban 06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:40
Balatoni Nyár  09:00 Isten kezében 
09:25 Kereszt-Tények 09:35 Katolikus
krónika 10:00 Az utódok reménysége
10:35 Református magazin 11:00 Ró-
mai katolikus szentmise 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55 Rúzs és selyem 13:30 Így készült
„A csodacsapat" szinkronja 14:30 For-
ma–1 17:05 Mennyei kötelék  18:00
Híradó 18:35 Cédrusliget  19:20 Újra
nyomoz a páros 20:50 Labdarúgó Eu-
rópa-bajnokság 2016 22:55 Kenó 
23:00 A jó rabló 00:50 Újra nyomoz a
páros 02:20Pannon expressz 02:45
Határtalanul magyar 03:15 Életkerék
03:45 Hazajáró – Görgényi-havasok 2.

05:15 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis  6:55 Kenó 
7:00 Híradó 07:25 Roma Magazin
07:55 Domovina 08:30 Paula és a
vadállatok  09:05 A hegyi doktor 
10:00 Balatoni Nyár  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:45 Kult+  12:55 Jamie
15 perces kajái 13:25 Család-barát
14:25 Halálbiztos diagnózis  15:15
Erdészház Falkenauban  16:10
Charly, majom a családban  17:00
Doc Martin  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 A hegyi dok-
tor  19:25 Szerelemben, háborúban
 20:20 Kékfény  20:50 Labdarúgó
Európa-bajnokság 2016 22:55 Ha-
waii Five-0  23:45 Kenó  23:50
Magyar Krónika  00:20 A jó rabló 
02:10 Menekülésre ítélve 

05:15 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis  6:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Srpski Ekran 07:55 Unser Bild -
schirm 08:35 Paula és a vadállatok
09:05 A hegyi doktor 10:00 Balatoni
Nyár 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+
 12:55 Jamie 15 perces kajái 13:25
Család-barát 14:20 Halálbiztos diagnó-
zis  15:10 Erdészház Falkenauban 
16:00 Charly, majom a családban 
16:55 Doc Martin  (angol filmsor., II./1.
rész, 2005) – Öreg kutyák 17:50 Labda-
rúgó Európa-bajnokság 2016 20:00Hír-
adó 20:25 Időjárás-jelentés 20:50 Lab-
darúgó Európa-bajnokság 2016 22:55
Kenó  23:00 A Nagyok  23:30 Soha
ne mondd, hogy soha  01:45 A blöff –
Csalók és csalások története 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
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 12:00 Street
Kitchen  12:35 Új csaj  13:00 Ha-
zug csajok társasága  14:05 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 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  03:10 Gálvölgyi-show 
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NÉMET, ANGOL: : +36-30/986-2800 • ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895 AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
ENG. SZÁM: E-000451/2014FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• ÖSD, EURO, ECL nyelvtanfolyamok a nyári nyelvvizsgákra
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok

több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

• NYÁRI INTENZÍV TANFOLYAMOK
július 4.–július 15., augusztus 15–augusztus 26.

• Angol és német nyári gyermektáborok
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok

több szinten is

JÚNIUS 22., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
Benne: Tények Reggel 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Knight Rider  13:50 Walker, a
texasi kopó  14:50 Walker, a texasi
kopó  15:50 Szeretned kell! 
16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Humorkoktél  20:35 Jó-
ban Rosszban  21:20 Beverly Hills-i 
zsaru 3.  23:30 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  23:40 Lángoló
Chicago  00:40 Tények Este 01:25
Aktív  01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV
03:00 Sose halunk meg! 

05:40 Carrie naplója  06:25 Televí-
ziós vásárlás 07:00 Will és Grace 
07:20 Will és Grace  07:45 Jóbará-
tok  08:10 Jóbarátok  08:40 A
nagy svindli 09:35 Doktor House 
10:30 Szívek szállodája  11:25 Sü-
timester 12:50 Csengetett, Mylord?
 13:55 NCIS – Tengerészeti helyszí-
nelők  14:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  15:50 Castle  16:50
Castle  17:50 Sütimester 19:05
Egy fiúról  19:35 Jim szerint a világ
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 21:00
Az utolsó mágnás  23:30 Constan-
tine – A démonvadász  01:55 Két
pasi – meg egy kicsi  02:20 A nagy
svindli 03:05 Doktor House  03:55
Szívek szállodája 

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 24., 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  Benne: Té-
nyek Reggel 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 Nagy durranás 2. – A második
pukk  23:20 Red Carpet – Sztárok
testközelben  23:30 A férjem védel-
mében  00:35 Tények Este 01:20
Aktív  01:45 Sportos 01:55 Ezo.TV
02:55 Zsaruvér  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 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Creative chef 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konk-
rét 22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sport-
hírek (ism.) 22:30 Creative chef (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Konkrét (ism.) 23:45
Kép újság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 23., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:15Lélek Boulevard 05:45Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:10 Időjárás-jelentés 07:25 Ron-
dó 07:55 Kvartett 08:35 Paula és a vad-
állatok 09:05 Charly, majom a család-
ban  ( 10:00Balatoni Nyár 12:00Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:30 Időjárás-
jelentés 12:45 Kult+  12:55 Jamie 15
perces kajái 13:20 Család-barát 14:20
Halálbiztos diagnózis 15:10Erdészház
Falkenauban  16:00 Charly, majom a
családban 16:45 Szerencse Híradó 
17:05Doc Martin 18:00Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35A hegyi doktor 
19:30Szerelemben, háborúban 20:20
A Bagi Nacsa Show 21:20 Mindenem
a tied  22:55 Kenó  23:00 A nyaraló
00:25 A temetésem szervezem 
02:05Magyar történelmi arcképcsarnok
02:25 Pannon expressz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:30 Zsaruvér  05:10 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  Benne: Té-
nyek Reggel 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 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  22:20 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  23:25 Red Carpet –
Sztárok testközelben  23:35 Felejt-
hetetlen  00:40 Tények Este 01:25
Aktív  01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV
03:00 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  03:40 Zsaruvér 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Üzleti negyed (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 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Kamarai Magazin (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Gázfröccs (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
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 12:00 Kisdu-
mások  12:35 Egy rém fura család
 13:00 Hazug csajok társasága 
14:05 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 Kere-
sem a családom  22:35 CSI: A hely-
színelők  23:35 RTL Klub Híradó
00:10 Gyilkos elmék  01:10 Rémjá-
rás  02:55 Győzike  03:35 Gálvöl-
gyi-show 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
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 12:00 Egész-
ségKalauz  12:35 Egy rém fura csa-
lád  13:00 Hazug csajok társasága
 14:05 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 Én, a
robot  23:30 RTL Klub Híradó
00:05 Revans  02:35 Street Kitchen
 03:05 Győzike 

05:15Lélek Boulevard 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
08:30 Paula és a vadállatok  09:05
Charly, majom a családban 10:00 Ba-
latoni Nyár  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45Kult+ 12:55Jamie 15 perces ka-
jái 13:20Család-barát 14:20Halálbiztos
diagnózis  15:15 Erdészház Falkenau-
ban 16:05Charly, majom a családban
17:00Doc Martin 17:50Labdarúgó
Európa-bajnokság 2016 20:00 Híradó
20:25 Időjárás-jelentés 20:30Skandináv
lottó sorsolás 20:50 Labdarúgó Euró-
pa-bajnokság 2016 22:55Kenó 23:00
Szabadság tér '56  23:55 Róma ege
alatt 01:40 Magyar történelmi arckép-
csarnok 02:10 Ég és Föld között 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
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 12:00 Auto -
gram  12:35 Új csaj  13:00 Hazug
csajok társasága  14:05 Szívek dok-
tora  15:05 Éjjel-nappal Budapest
 16:20 Isten áldjon, Esperanza! 
17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:35 Éjjel-
nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:30 Szulejmán  22:40 Gla-
des – Tengerparti gyilkosságok 
23:35 RTL Klub Híradó 00:10 A rej-
tély  01:15 Fitt Mánia  01:50 Fur-
nitur  03:30 Gálvölgyi-show 

05:15Lélek Boulevard 05:45Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
P'amende 07:55Öt kontinens 08:35Pa-
ula és a vadállatok 09:05 A hegyi dok-
tor  10:00 Balatoni Nyár  12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie 15 perces kajái 13:25 Csa-
lád-barát 14:25 Halálbiztos diagnózis 
15:15 Erdészház Falkenauban  16:10
Charly, majom a családban 17:00Doc
Martin 18:00Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35A hegyi doktor 19:30Sze-
relemben, háborúban 20:20Nero Wol-
fe rejtélyei 22:00 Kenó 22:05 In Me-
moriam Zsigmond Vilmos 23:05 Lázon-
gó ifjúság 00:40 Lourdes – Szent Ber-
nadett legendája 02:15 In Memoriam
Zsigmond Vilmos 03:10 Magyar törté-
nelmi arcképcsarnok 03:25 Életkerék 

05:40 Carrie naplója  06:25 Televí-
ziós vásárlás 07:00 Will és Grace 
07:20 Will és Grace 07:45 Jóbará-
tok  08:10 Jóbarátok  08:40 A
nagy svindli 09:35 Doktor House 
10:30 Szívek szállodája  11:25 Sü-
timester 12:50 Csengetett, Mylord?
 13:55 NCIS – Tengerészeti helyszí-
nelők  14:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  15:50 Castle  16:50
Castle  17:50 Sütimester 19:05
Egy fiúról  19:35 Jim szerint a világ
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 21:00
Penge 2.  23:25 Az utolsó mágnás
 01:55 Két pasi – meg egy kicsi 
02:15 A nagy svindli – A doboz titka
03:05 Szívek szállodája  – Fogadó
életre-halálra 03:50 Kaliforgia 

05:40 Carrie naplója  06:25 Televí-
ziós vásárlás 07:00 Will és Grace 
07:20 Will és Grace  07:45 Jóbará-
tok  08:10 Jóbarátok  08:40 A
nagy svindli 09:35 Doktor House 
10:30 Szívek szállodája  11:25 Sü-
timester 12:50 Csengetett, Mylord?
13:55 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:50 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  15:50 Castle  16:50
Castle  17:50 Sütimester 19:05
Egy fiúról  19:35 Jim szerint a világ
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Kíméletlen bosszú  23:05 A
sebhelyes arcú  02:20 Két pasi –
meg egy kicsi  02:45 A nagy svindli
03:30 Szívek szállodája 

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
1980 óta működő cég,-minőségi szolgáltatása

porolás, biotisztítás, szagtalanítás, fertőtlenítés, mélytisztítás, szegés, javítás.
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Szállítás – megrendelés: központ 06 30 68 000 78

Átvevőhely: Győr, Petz     L. u. 14. sz.



Házköz
•info@hazkozpont.hu • ingatlan@

•9025 Gyôr, Sem

Győr-Sziget rohamosan fejlődő ré-
szén, pár lépésre a Belvárostól és
Révfalutól, modern stílusú társas-
házban, erkélyes lakások leköthe-
tőek. Remek tájolás, megbízható ki-
vitelező, minőségi anyagok felhasz-
nálásával. Garázs-, gépkocsibeálló-
és tárolóvásárlási lehetőséggel. 

Török Tamás,
tel.: 06-70/626-5309

Győr-Szigetben már épülő tár-
sasházban kínálunk megvételre
lakásokat, 3szoba+nappalis la-
kás már 20.298.300 forinttól!

Török Attila
06-20/959-6368

Győr-Révfaluban, csendes,
forgalomtól mentes utcában
3 lakásos társasházi lakások
nagy terasszal és kertkapcso-
lattal, 3 szoba nappalis elren-
dezéssel bruttó 320 ezres
négyzetméterártól eladó.

Török Tamás
tel.: 06-70/626-5309

Győr-Révfalu klasszikus
részén értékesítünk tera-
szos,  azonnal birtokba ve-
hető, és most épülő laká -
sokat, igény szerint garázs-
zsal és tárolóval!

Török Attila
06-20/959-6368

Nádorvárosban, év végi átadás-
sal, 15 lakásos társasházban er-
kélyes lakások, zárt udvari beál-
lókkal és tárolókkal, most BOM-
BA áron vásárolhatóak. Kulcsra-
kész ár: 360 ezer Ft/nm

Török Tamás
06-70/626-5309

GYŐR-SZIGET

GYŐR-RÉVFALU

GYŐR-SZIGET

NÁDORVÁROS

GYŐR-RÉVFALU



pont Kft.
hazkozpont.hu hitel@hazkozpont.hu
melweis u. 8.

Nádorváros kedvelt részén, a Liezen-Mayer
utcában, új építésű, hatlakásos társasház-
ban lakások eladók. A lakások fűtéskészen
kerülnek átadásra, fűtés és melegvíz-ellátás
központi kazánnal megoldott. Továbbá mély-
garázsban gépkocsibeálló, valamint tároló
vásárolható.  A földszinti lakáshoz kizáróla-
gos használatú kertkapcsolat tartozik.

Fehér Ferenc
06-30/520-8021

Az új építésű, igényes lakókörnyezetben, mo-
dern, korszerű  lakások eladók. A társasház ki-
fejezetten csendes helyen található, de mégis ki-
tűnő közlekedési lehetőségek adottak. (Buszmeg -
álló a közelben, Győr belvárosa néhány perc
alatt elérhető.) A lakások emelt szintű fűtéskész
állapotban 2016. telén kerülnek átadásra. Gép-
kocsik tárolására  garázs és  udvari beálló szol-
gál. Fűtéskész négyzetméter ára: 270.000 Ft/nm

Fehér Ferenc, 06-30/520-8021

Győr határán, az Árkádtól 3
km-re már épülő ikerház tel-
jesen külön szeparált kerttel
és bejárattal, garázsbeálló-
val körbekerítve, emelt szin-
tű fűtéskész állapotban el-
adó. Nettó 154 nm alapterü-
letű nappali + 3 szobás. 

Török Tamás
06-70/626-5309

Győrladaméron, új építésű, igényes
kivitelezésű, minőségi anyagokból
épített ikerház eladó. Az ingatlan
364 nm, saját telek tartozik hozzá,
külön utcafronti bejárattal, 90 nm-
es ház 3 szoba+nappalis. Emelt
szintű fűtéskész ár: 17.900.000 Ft.
Kulcsrakész ár: 20.900.000 Ft.

Idei Attila
06-70/451-9127 

Győrhöz közel, Abdán kínálunk meg-
vételre egy nettó 90,26 nm-es,  3
szoba+nappalis ikerházat. Az ingat-
lan finanszírozása a 10+10 CSOK
feltételnek megfelel. Emelt szintű
fűtéskész ára: 18.900.000 forint.

Fehér Ferenc
06-30/520-8021
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HIRDETÉS PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

26 / + / 2016. június 17.

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt.  Vagyonkezelési
üzletága felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Feladat: A saját és az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok üzemeltetése.
Feltétel: minimum középfokú mű-
szaki végzettség, ingatlankezelésben
szerzett legalább három év tapaszta-
lat, felhasználói szintű számítógépes
ismeretek, ügyfélorientált szemlélet,
problémamegoldó képesség, konflik-
tuskezelés,  jó kommunikációs kész-
ség, B kategóriás jogosítvány, saját tu-
lajdonú gépjármű. Előnyt jelent: fel-
sőfokú műszaki végzettség, társas-
házkezelői végzettség.

Jelentkezési határidő:
2016. július 10.

Fényképes szakmai önéletrajzát a követke-
zŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bér-
ügyi osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10.,
vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra
kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a „vagyonkezelés” jeligét. 

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 17—június 23.

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

149 Ft/db

Marhalábszár
1 kg

1599 Ft/kg

Happy Frucht fehérbab,
paradicsomosbab, 400 ml, 272,5 Ft/l

109 Ft/db

Helyben készített juhbélbe
töltött grillkolbász
1 kg

999 Ft/kg

kartonos ár

799 Ft/kg

Magyaróvári trappista sajt

Hajdú túró 450g. 553,33 ft/kg
Akció: 06.17.-06.19. 

249 Ft/db

Fa tusfürdô 250ml
626,57 Ft/l 

399 Ft/db

Kovászolni való uborka
Akció: 06.17.-06.19. 

349 Ft/kg

kartonos ár

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa „A” min., 1 kg

Vannak a városban olyan vízterületek, ahol nem biz-
tonságos a vízben tartózkodás, ezért Győr Megyei
Jogú Város jegyzőjének kiadott 19456-7/2008. szá-
mú jegyzői határozatának értelmében tilos fürödni
az adyvárosi tározótóban, a József Attila-lakótelep
területén lévő kettő tározótóban, az Iparcsatorna
teljes hosszában, a Rába folyó mindkét felén, a bá-
csai vízáteresztő zsilip környékén (Holt-Duna-ág-
ban), a pinnyédi híd győri hídfőjénél, a püspökerdei
átvágás teljes hosszában, Győr-Újvárosban a Má-
kos-dűlői volt kavicsbányában, Győr-Gyirmóton a
Marcalban, a bácsai bányagödrökben, a Holt-Mar-
calban (rabkerti tóban) és a győrszentiváni volt sza-
bad strandon. A Kovalter pihenőpark területe kizá-
rólag napozásra használható.

ingatlanüzemeltetési 

ügyintézó́

kép és szöveg: pannon-víz

Társasházak, többszintes épületek la-
kásaiban előfordulhat, hogy a fürdőszo-
bában vagy a lépcsőházban penetráns
szag terjeng. Az ingatlan tulajdonosa
joggal gondolhat arra, hogy valami
nincs rendben a szennyvízelvezető
rendszer körül, és igaza is van. Normál
esetben a csatorna és a lakás légterét
a szifonokban lévő vízréteg (vízdugó)
választja el. Ha ez a kis vízréteg nincs a
megfelelő helyen, kiszippantódik, ak-
kor kellemetlen szag lesz a lakásban. A
jelenség oka, hogy nagyon sok épület-
ben régen nem építettek a belső
szennyvízelvezető rendszerhez csatla-
kozó szellőzővezetéket. Ha ez a vezeték
hiányzik, akkor a zárt rendszerben –
több emeletnyi magasságból – lezúdu-
ló szennyvíz, ha kitölti a cső teljes ke-
resztmetszetét, maga mögött légüres
teret (vákuumot) hagy. Ez a vákuum a
szifonokban (WC, fürdőkád, mosdó-

A csatornabûz megelôzhetô 
kagyló) lévő bűzelzáró vizét ki-
szippanthatja, így semmi sem áll-
ja útját a csatornagázok lakások-
ba történő visszaáramlásának. 

A probléma megszüntethető,
ha az új lakásokba már az építés-

kor, a meglévőkbe pedig utólag a
szennyvízvezetékhez szellőzővezetéket
csatlakoztatnak. Ezt a csövet a tető-
szerkezettől függetlenül célszerű a sza-
badba kivezetni, ám ha nincs más
megoldás, a külső falon történő kiveze-
tés is megfelel. Jó tudni, hogy a kiveze-
tés környékén csatornaszagra számít-
hatunk, így ne legyen a közelben terasz
vagy akár a szomszéd erkélye. A szel-
lőzővezeték megléte garancia arra,
hogy a lezúduló szennyvíz után képző-
dő vákuum nem üríti ki a szifonokat, a
bűzzárak tökéletesen elállják a csatorn-
agázok útját. Ugyanez a helyzet – a kel-
lemetlen szaghatás – előfordulhat, ha
a bűzelzáró vize elpárolog (leggyakrab-
ban a padlóösszefolyóknál), ha hosz-
szabb ideig nem használták a lefolyót.
Melegebb időben gyakran előfordul,
hogy a ritkán használt vízcsapok, lefo-
lyók bűzelzárójából a víz elpárolog.
Ilyenkor a legegyszerűbb megoldás az
elpárolgott víz azonnali pótlása akár a
csapok megnyitásával, akár a padló-
összefolyóba történő közvetlen beön-
tésével.

Fürödni tilos!
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

ÁLLÁS 

Angol nyelvtanárokat
keresünk! 

Információ: 
www.hatos.hu/karrier

Német nyelvtanárokat 
keresünk! 

Információ: 
www.hatos.hu/karrier

Újonnan nyíló, egye-
dülálló Street Food
üzletünkbe, hosszú
távra keresünk moti-
vált értékesítő kollé-
gákat. Diákok, elhivatott kez-
dők fényképes jelentkezését a
kolbicegyor@gma-
il.com-ra várjuk.

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

Szolgáltató cég ta-
karítónőt keres napi 4
órás elfoglaltsággal. Feladatok:
irodák, teakonyha takarítása,
egyéb tennivalók. Munkavégzés
helye: Győr. Rövid fényképes be-
mutatkozó levelét az info@ae-
quitas.hu címre várjuk.

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

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

Fodrász munkatár-
sakat keresünk al-
kalmazotti munkavi-
szonyba. Munkavégzés he-
lye: Győr-Árkád, Klier-
fodrászat. Ha szeretnél
tagja lenni egy fiatalos és pörgős
csapatnak, és emellett szakmai -
lag is szeretnél fejlődni, akkor
bátran küldd el önéletrajzodat az
info@klier.hu-ra, illetve
hívj a 06-70/364-7752-
es telefonszámon.

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

Győri edzőterem edző-
termi gépek, futópadok rendszeres
karbantartására keres egyéni vál-
lalkozót vagy céget. 06-70/330-
4178; cutlergyor @gmail.com

KÖRNYEZETVÉDELMI
MÉRNÖK

munkakörbe felveszünk szakirányú
végzettségűmunkavállalót

 veszprémi és győri irodánkba.
BLAUTECH

Humán és Környezetvédelmi 
Szolgáltató Kft.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal:
zoltan.nemeth@blau-

tech.hu

Zaj- és rezgésvizsgáló
mérnök

szakterületre keresünk
műszaki mérnök v.
környezetmérnök

 szakembert:
fő- vagy mellékállásban.

Szakmai gyakorlat, szakértői
 engedély,

nyelvtudás előnyt jelent.
Diploma, informatikai jártasság,

gk.vezetési gyakorlat feltétel.
Győri Környezetvédelmi Iroda

„Legyen Ön is
 munkatársa

a környezetvédelem
profi szakértői

 csapatának!
Jelentkezni lehet

motivációs levéllel és részletes,
fényképes önéletrajzzal, e-mailben,

a következő címen:
gyki@kabelnet.hu

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigete-
lése, bádogos-, ács-,
kőművesmunkák vég-
zése kedvezménnyel,
garanciával. Tel.: 06-
30/355-6991.

Sírkövek tisztítását és felújítá-
sát vállalom. 06-20/910-2261

Betonfal fúrása, villanyszere-
lés, villanybojler-javítás, -tisztítás.
06-30/375-1172

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lomtalanítást vál-
lalunk, igény szerint, in-
gyen elszállítjuk felesleges
holmiját pincéjéből, padlásá-
ról, lakásából, illetve udvará-
ról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/675-0654.

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

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

EGYÉB

Most nyíló üzletembe vásáro-
lok bútort, porcelánt, órákat, fest-
ményt, hagyatékot, mindennemű ré-
giséget. 06-70/395-5385

Akác hasított, konyha-
készen, házhoz szállítva. 5 m3

80.000 Ft. Kiváló minőség, ellen-
őrizhető mennyiség. Telefon: 
06-70/219-7947.

Szabványelemekből
összeállítható vízóraak-
na eladó (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, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és
beváltása. 06-70/564-2280

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

MOZGÁS-
GYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, 
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK
, IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

LAKÁSCSERE

Debrecen belvárosá-
ban határozatlan bérleti szerző-
déses, megvásárolható, összkom-
fortos 35 nm-es, 1,5 szobás bérla-
kást cserélne győri, hasonló alap-
területű, határozatlan idejű bérleti
szerződéses  bérlakásra. Érd.: 06-
70/665-1822.

Gyárvárosi, 2 szobás, 44
nm-es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 50-60 nm-es, 1+2 fél szobás,
határozott-határozatlan idejű bér-
leményre. Sziget, Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 549.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-
es, összkomfortos, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne 25-
30 nm-es, 1 szobás, határozatlan
bérleményre. Sziget, Újváros, Jerevá-
ni és Stadion utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 550.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 41
nm-es, komfortos, felújított, ha-
tározott bérleti szerződéses la-
kást cserélne minimum 45-50
nm-es, 2 szobás, erkélyes, hatá-
rozott-határozatlan idejű belváro-
si, nádorvárosi, adyvárosi, sza-
badhegyi liftes házban, 1 emeleti
bérleményre. (Hirdetésszám:
551.) Érd.: Győr-Szol Zr t .,
96/511-420.

Gyárvárosi, 51 nm-es,
1+fél szobás, határozott bérleti
jogviszonyú, felújított, erkélyes la-
kás adyvárosi, marcalvárosi 1+2
fél szobás, vagy 2+fél szobás ma-
gántulajdonú lakásra cserélné.
(Hirdetésszám: 121.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 2+fél szobás,
távfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 1+fél–2 szo-
bás, távfűtéses, nádorvárosi vagy
adyvárosi, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra, lift nélküli házban
maximum 2. emeletig. (Hirdetés -
szám: 128.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szobás,
53 nm-es, távfűtéses, határozat-
lan bérleti jogviszonyú lakást cse-
rélne nádorvárosi, adyvárosi 1-2
szobás, 35–47 nm-es, határozat-
lan 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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JELENTKEZÉS:
Hétfőn, szerdán és pénteken
16–18 a győri Sátoros Fedett
Uszodában, illetve szabad hely
esetén kezdéskor.

• Napközis úszó- 
és sporttábor
5 éves kortól június 20-tól
augusztus 12-ig heti
turnusokban.

•  Intenzív úszásoktatás,
kondicionáló úszás óvodásoknak,
gyermekeknek, diákoknak
június 20-tól  július 29-ig 
délelőtt délután minden nap

• Felnőtt úszásoktatás, 
kondicionáló úszás
hétfő, szerda, péntek
Sátoros Uszoda 18–19;
Kedd, csütörtök
Aqua Sportközpont 19–20

• Bébioktatás
Sátoros Uszoda, szombaton 08.00, 08.45
Kárpáti Marianna +36-20/350-9392.
Aqua Sportközpont hétfő, csütörtök, szombat
és vasárnap Ollé Orsolya +36-20/312-3733.
AquaFitnesz Aqua Sportközpont
hétfő, szerda, péntek, szombat
Tóth Mónika +36-30/627-8722.

Érd.: • Rákosfalvy Ferenc +36-30/272-2064 • Kovács Aliz +36-70/947-9409

A jól megérdemelt nyári pihenés
után, sokan nem csak új élmé-
nyekkel és emlékekkel térnek ha-
za, hanem egy-két plusz kilóval is
gazdagodnak. Tudatos odafi-
gyeléssel azonban, a nyaralás
alatt is tudunk tenni az egészsé-
günkért, és megőrizhetjük fitt
alakunkat, melyért egész évben
keményen megdolgoztunk.

Az egészséges étrend alapja a napi öt-
szöri, kisebb adagokban történő, rost-
ban gazdag étkezés, erről a nyaralás
alatt se feledkezzünk meg! A reggel
kezdődjön teljes kiőrlésű kenyérből
készült szendviccsel vagy tojással,
mellé az adott hely friss zöldségeit és
gyümölcseit válasszuk. Ebéd körüli
időpontra 11–15 óra körül válasszunk
olyan ételeket, helyi különlegessége-
ket, ami szénhidrátdúsabb és sok
zöldséget tartalmaz. A szénhidrátfo-
gyasztásra ilyenkor is figyeljünk, 18
óra után már ne terheljük nehezebb
ételekkel a gyomrunkat. 

A nyaralás persze a pihenésről és az
élvezetekről szól, ne fosszuk meg ma-
gunkat ettől önsanyargatással! Kiváló
megoldás lehet, ha minden nap enge-
dünk magunknak egy kis kihágást, de

Egészségesen nyaralás alatt is!
csakis egyet! Desszertnek jöhet egy
könnyebb fagylalt vagy sütemény, vi-
szont jobb helyeken már cukor- és
szénhidrátszegényebb tortaszelettel is
zárhatjuk az étkezést. Vakáción általá-
ban jobban fogy az alkohol is, hiszen ki-
nek ne esne jól egy koktél vagy egy jég-
hideg sör a medence partján. Nincs is
ezzel probléma, viszont érdemes ügyel-
nünk arra, mit is iszunk. Figyeljünk a
mértékletességre, és válasszunk ala-
csony kalóriatartalmú frissítőket.

Víz, víz, víz! A legegyszerűbb, a leg-
jobb és a leghasznosabb trükk minél
több vizet inni. A nyári melegben köny-
nyebben kiszáradunk, észre sem vesz-
szük a vízparton a dehidratáltságot,
ráadásul az éhségérzet gyakori kivál-
tója valójában a szomjúság. 

Szintén nagyon fontos a testmoz-
gás. Itt nem a klasszikus edzőtermi
mozgásra kell gondolni. Használjuk ki
a környezet adta lehetőségeket, és
sportoljunk a szabadban. 

Turiczki Noémi
személyi edző

Cegléd adott otthont az idei országos ju-
do diákolimpiának, amelyet a 10–13
éves korosztály számára rendeztek a kö-
zelmúltban. A több mint négyszáz ver-
senyzőt felvonultató eseményen a Győri
AC versenyzője, Marhold Viktória a 3.
helyen végzett. A klub cselgáncsozói Ta-
tán, a junior országos diákolimpián is
bizonyították tehetségüket. Turi Erik
arany-,  Inotai Péter ezüstérmet szerzett.
Volter Márk 5., Tóth Bálint pedig 7. lett.

Az ausztriai Mooskirchenben ren-
dezték, a VII. Ladislav Mlynek Nemzet-

Érmeket hoztak a GYAC-os fiatalok
közi Szabadfogású Emlékversenyt, öt
ország klubcsapatának részvételével.
A Győri AC hat versenyzővel indult a
viadalon, és mindenki éremmel térhe-
tett haza. A lányoknál Kocsis Boglárka
(37 kg), a fiúknál Gyurasits Máté (35
kg) és Molnár József (47 kg) a dobogó
legfelső fokára állhatott fel.

Varga Márton (38 kg) és Molnár Ta-
más (35 kg) második, míg Sós László
(55 kg) harmadik helyen zárta a ver-
senyt. A csapatversenyben a Győri
AC kilencedik lett. 
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SZERZŐ: NAGY ROLAND

Ennél jobb kezdést elképzelni sem lehetett. A
magyar labdarúgó-válogatott 2–0-ra legyőz-
te Ausztriát a franciaországi Európa-bajnok-
ság F csoportjának nyitómérkőzésén. A 44 év
után ismét Eb-résztvevő magyarok első gól-
ját Szalai Ádám szerezte a 62. percben, majd
a 87. percben Stieber gyönyörű találattal ál-
lította be a végeredményt. 

Bordeaux-ban, a meccs helyszínén mintegy tízezer
magyar drukker biztatta a csapatot, Priskinék pedig
végig fegyelmezetten, taktikusan futballozva, meg-
érdemelt győzelmet arattak. Győrben a különböző
helyeken felállított óriás kivetítők előtt is több ezren

szurkoltak a válogatottnak. A Rába-parti Eb-terasz
lelátója, és annak környéke már egy órával a kezdés
előtt zsúfolásig megtelt nézőkkel, igazi stadionhan-
gulatban várta mindenki az osztrákok elleni találko-
zót. A legtöbben hittek Dzsudzsákék sikerében, so-
kan magyar mezben, sálban, arcukat nemzeti színű-
re festve érkeztek a közös meccsnézésre. A hango-
lás már azzal elkezdődött, hogy a szurkolók együtt
énekelték a himnuszt a játékosokkal, a fieszta pedig
akkor lett úrrá a városon, amikor Szalai Ádám belőt-
te a mieink vezető gólját. Stieber gyönyörű találata
már csak a hab volt a tortán. A Belváros hangos volt
a lelátókon már megszokott „Az éjjel soha nem ér-
het véget, varázsolj nekünk valami szépet...” kezde-

Gyôzelem az elsô Eb-meccsen,
eksztázis a szurkolói teraszon

tű slágertől. A válogatott varázsolt, az éjjel pedig las-
san ért véget, hiszen az ünneplés hajnalig tartott a
Rába-parttól, a Széchenyi téren át egészen az
Aranypartig.

A mérkőzés helyszínén Bernd Storck boldogan
beszélt a mérkőzésről. „Óriási, ahogy a csapat tel-
jesített, megérdemelten nyertünk. Nagyon akar-
tunk, ez egy álom, ami valósággá vált" – értékelt a
szövetségi kapitány, majd hozzátette, az elején ne-
hezen jött játékba a magyar csapat, de a második
félidőre feljavult a teljesítménye.  Arra a kérdésre,
hogy néhány idősebb játékosa bírni fogja-e azt a
terhelést, hogy négynaponta pályára kell lépniük,
úgy válaszolt, nem fiatal vagy öreg, hanem jó futbal-
listái vannak a keretben.

A meccs legjobbjának választott Kleinheisler
László boldogan nyilatkozott. „A csapat érdeme volt
ez a győzelem. Mindenki teljesítette, amit a kapitány
kért, mindenki hozzátett ehhez a csodálatos siker-
hez." Rendkívül büszkék most magukra, de kiemel-
te, ez a siker nem jöhetett volna létre a szurkolók
nélkül, akiknek köszönetet mondott, akár a helyszí-
nen drukkoltak, akár a tévék előtt.

Szalai Ádám több mint másfél év után talált is-
mét kapuba tétmérkőzésen, ezzel kapcsolatban
annyit nyilatkozott, nagyon kemény időszakon van
túl, de a sok munka most kifizetődött.

„Csak magamnak sikerült bizonyítanom, mert a
kritika a sport része, azt el kell fogadni" – mondta a
Németországban légióskodó csatár, aki hozzátette,
azt szeretik a szurkolók, aki gólt rúg, öt perccel ko-
rábban még nem szerették, de szerinte ilyen a profi
világ, nincs ezzel baj. 

Az egykori ETO-játékos, Lang Ádám úgy nyilatko-
zott a lefújás után, hogy amikor a kezdés előtt kimentek
a pályára, majdnem felrobbant a stadion a hangorkán-
tól, ő az ilyen élményekért kezdett el futballozni.

A győri nevelésű Németh Krisztián úgy látja, a
csapatnál nem lehet gond, hogy a játékosok elbíz-
zák magukat, ugyanúgy csúszni-mászni fognak a
folytatásban is, ha arra van szükség. Szerinte az
osztrákok legyőzését követően immár a továbbju-
tás a cél. A magyarok legközelebb szombaton Iz-
landdal találkoznak Marseille-ben, majd négy nap-
pal később Portugália lesz az ellenfelük Lyonban. A
hat négyesből az első és második helyezetteken túl
a négy legjobb harmadik is nyolcaddöntőbe jut.

Telt ház volt
az Eb-teraszon
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Ha van hihetetlen és kalandos
történet a sportban, akkor a
Győri Graboplast VSE fiatal ka-
jakosainak sztorija az. A klub
párosa, a Horváth Bence–Szo-
molányi Máté duó nyerte a 200
méteres szétlövését Szegeden,
az olimpiai válogatóversenyen,
legyőzve a világbajnokokat.

A győri kettős egy hónapja, az első vá-
logatón is a leggyorsabb volt ebben a
számban, a világbajnoki címvédő Tót-
ka Sándor–Molnár Péter kettős azon-
ban egyenlíteni tudott. A harmadik kü-
lönverseny aztán rendkívül szoros csa-
tát hozott, amely végül ismét Horvá -
thék javára dőlt el. Utóbbi kajakos 200
méteren egyesben is a második sike-
rét aratta, ott is megnyerte a váloga-

tót, így két számban indul Rióban.
Ezek a tények, a Horváth–Szomolányi
egység útja azonban hosszúra és rö-
gösre sikerült, mire eljutottak az ötka-
rikás játékokig. 

„Még mindig hihetetlen, hogy az
előző évek történései után ott leszünk
az olimpián. Fel sem fogtam igazán az
egészet, talán majd akkor kerül a
helyé re minden, ha felszállunk a Rióba
tartó repülőre” – kezdi a legvégén a
történetet Horváth Bence. „Kacifán-
tos év volt a legutóbbi. Hét éve vagyok
győri, itt versenyeztem, és éveket húz-
tunk le a mostani társammal, Szomo-
lányi Mátéval. Aztán jött egy budapes-
ti lehetőség, hogy az akkori legjobbal,
Dudás Miklóssal nagy célokért küzd-
jünk egy hajóban. Hatalmas eredmé-
nyeket érhettünk volna el, de Miki
nem folytathatta (doppingvétség mi-
att eltiltották – a szerk.). Ezután jöttem
vissza Győrbe, ami nagyon jót tett ne-

Irány Rió: ott lesz az olimpián a gyôri kajakpáros 
kem, mert a fővárosi élet nem igazán
tetszett, a győri nyugalomnál nincs
jobb a világon” – teszi hozzá Horváth
Bence, aztán arról beszél, hogy ekkor
még mindig nem Szomolányival ke-
rült egy hajóba, voltak próbálkozások
más összeállításokra ebben az egy-
ségben, végül az edző, Tokár Krisztián
vetette fel, hogy újra együtt mehetne
a korábbi sikeres duó, hiszen a nagy
feladatokig rövid az idő, és nekik tech-
nikailag sem kell összeszokni.

„Nem véletlenül kiváló szakembe-
rek, akik a klubnál dolgoznak, ők lát-
tak fantáziát a dologban, és ami fon-
tos, hittek benne. Bevallom, én nem
hittem, hogy legyőzhetjük a világbaj-
nokokat. Az első válogatón is az
egyesre koncentráltam, és volt is eb-
ből probléma köztünk Mátéval, mert
az edzés sem mindig ment simán pá-
rosban. Aztán az első olimpiai váloga-
tó után megtört a jég. Tudtam, hogy

elérhetjük, amit akarunk. A mindent
eldöntő szétlövés előtt olyan nyugodt
voltam, mint még soha.” Azt, hogy a
győriek a három futam alapján is job-
bak voltak, az olimpiai részvételt szin-
te már elkönyvelő vb-győztesek is el-
ismerték. „Hibát most sem észleltem,
jó pályát mentünk, egyszerűen gyor-
sabbak, jobbak voltak nálunk. Gratu-
lálok nekik, és szívből kívánom, hogy
nyerjék meg az olimpiát" – fogalma-
zott Tótka Sándor.

Szomolányi Máté különleges tagja
lesz az olimpiára utazó magyar kajak-
kenu válogatottnak. Ő az egyetlen, aki
azt a klubot képviseli, ahol elkezdte a
sportágat, és azzal az edzővel – Tokár
Krisztiánnal – harcolta ezt ki, aki an-
nak idején lapátot adott a kezébe.

„Mondhatom azt, hogy vezetői, ed-
zői utasítás volt, hogy újra üljön össze a
korábbi U23-as világbajnok párosunk.
Nekem ez hihetetlenül felszabadult ér-
zés volt, hiszen úgy gondoltam, hogy
kapok még egy lehetőséget. Újult erő-
vel tudtam belevetni magam a munká-
ba. Előtte Hérics Dáviddal próbálkoz-
tunk, de nem ment igazán a hajó. A vá-
logató előtti két hét eszméletlen volt,
úgy éreztem, akkor állt össze a kép,
egyszerűen nem tudtunk belefáradni
az edzésbe. A második válogató előtt
tudatosult bennünk, hogy akár olimpiát
is érhet a futam, és emiatt vesztettünk,
de szerencsére javítottunk” – meséli
Szomolányi Máté, aki Horváthoz ha-
sonlóan, nem szeretne beszélni a riói
esélyekről, hiszen szerinte a sprint
számban bármi megtörténhet. Egy
rossz húzás, egy kifordult lapát, és bo-
rulhat a legbiztosabb papírforma is.

Kadler Gusztáv, a Magyar Kajak
Szövetség általános alelnöke, a Gra-
boplast VSE szakosztályvezetője bízik
a fiatal győriekben.

„Ha tavasszal kérdezed, hogy kik le-
hetnek ott Brazíliában a győriek közül,
azt mondom, hogy Kammerer Zoltán
és Fazekas-Zur Krisztina. Ennyire erős
a sportág idehaza, hogy mindig jön-
nek trónkövetelők. Utólag bebizonyo-
sodott, hogy nagyon jó döntés volt új-
ra összeültetni Bencét és Mátét. Helyt
fognak állni. Azt remélni sem mertem,
hogy négy sportolója is ott lehet az
egyesületnek Rióban, erre most meg-
van az esély.” 

A győriek közül a kajak négyessel
vereséget szenvedő Kammerer Zol-
tán nem lesz ott az olimpián,  Dou-
chev-Janics Natasa kajak egyesben
200 méteren már korábban kiharcolta
az olimpiai részvétel jogát. Kulbtársa,
Fazekas-Zur Krisztina az 500-as kajak
négyes tagja lehet, ha minden a tervei
szerint alakul. 

Horváth Bence és Szomolányi Máté
kalandos úton jutott el az öt karikáig
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Az ETO FC Győr az 5. helyen végzett
a labdarúgó NB III-ban, így a pályán
elért eredményei alapján lemaradt a
feljutásról. Esély a zöld asztalnál még
volt arra, hogy az NB II-ben indulhat a
klub, ám közben valamennyi másod-
osztályra jogosult csapat beadta a ne-
vezését a Magyar Labdarúgó Szövet-
ségbe. Győrben még az jelenthet hal-
vány reményt, ha nem minden induló
tudja teljesíteni a nevezési feltételeket,
ám a másodosztály olyan anyagi lehe-
tőségekkel kecsegtet, hogy a klubok
szinte mindenáron indulnának.
Amennyiben valamely csapatnál hi-
ánypótlásra lesz szükség, akkor azt jú-
nius 17-ig nyújthatja be, a határozatot
pedig 20-ig küldi meg az MLSZ. Az
ETO ügyvezetője, dr. Drucskó Zoltán
azt mondja, olyan csapatot kell kiala-
kítani, amellyel nem is lehet kérdés,
hogy feljebb lép a Győr. 

„Szinte biztos, hogy a következő
idényünket is az NB III-ban kezdjük,
ám most nem követhetünk el semmi-
féle hibát a csapat kialakításánál. Ab-
ban felelősnek érzem magam, hogy a
bajnokság elején nem szóltam bele a

ETO: új kerettel vágnak neki az idénynek
keret összeállításába. Voltak olyan
emberek, akiknek bíztam a tapaszta-
latában és hallgattam rájuk, ám ezzel
az eséllyel ők nem tudtak élni. Túlér-
tékelték az akadémistákat, és erősen
alulértékelték a riválisainkat, így nem
a megfelelő képességű kerettel küz-
döttünk a célokért. Olyan játékoso-
kat szeretnénk idehozni, akik komoly
NB I-es rutinnal rendelkeznek, eset-
leg NB II-es élcsapatokban palléro-
zódtak.”

A játékosmozgás már elkezdődött
a klubnál. A napokban kerülnek sza-
bad listára a jelenlegi együttesből
azok a futballisták, akikre nem számít
a szakmai stáb. Biztosan érkezik a ka-
pus Sánta András Szigetszentmiklós-
ról, Kulcsár Kornél és Graszl Károly
Kisvárdáról. A klub tárgyalásban áll a
Vasasból Grúz Tamással, a budaörsi
csatárral Papp Mátéval, Tajthy Tamás-
sal Mezőkövesdről, valamint a gyirmó-
ti Présinger Ádámmal, a Mosonma-
gyaróvár gólgyárosával, Magasföldi
Józseffel és az exújpesti, legutóbb a
Kisvárda színeiben játszó Rajczi Péter-
rel. Rajtuk kívül is vannak még olya-
nok, akiket szerződtethet az ETO, ne-
vüket még nem hozzák nyilvánosság-

ra, mert június végéig élő szerződés
köti őket a jelenlegi csapatukhoz. 

A mostani keretből több alapem-
bernek és néhány tehetséges fiatal-

nak lesz lehetősége arra, hogy marad-
jon az ETO-nál. Nagy Ádámra, Csató
Martinra, Németh Lászlóra, Illés Dá-
vidra, Szabó Bencére, Pongrácz Vik-

torra, Mayer Milánra, Borkai Ádámra,
Illés Dávidra, Vankó Imrére, Vörös -
baranyi Armandra is számítanak a jö-
vőben, az utóbbi időben játéklehető-

séget kapó legfiatalabbak mellett. Be-
kő Balázs marad a posztján, de a szak-
mai stábban kisebb változásokat ter-
vez a vezetőedző.

Szinte biztos az NB III 
a következő szezonban is




