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Huszonkétmillió forintból megújult Ménfőcsanakon
a Krúdy Gyula utca. A csütörtöki szalagátvágáson
elhangzott, az itt élők nagy örömmel fogadták a
megújult utcát.

Fekete Dávid alpolgármester, Takács Tímea, a
körzet önkormányzati képviselője és Prédl Antal, az
Útkezelő Szervezet vezetője vágták át a nemzeti szí-
nű szalagot s ezzel hivatalosan is birtokba vehették
az utca lakói az új útburkolatot.

Takács Tímea úgy fogalmazott, amikor megjelen-
tek az építők teherautói, a lakóközösség nagy örömmel
fogadta a felújítás kezdetét, s most még nagyobbal a
végét. Prédl Antal az avatáson elmondta, úgynevezett
hideg remixes technológiával végezték el a munkát,
amelynek lényege, hogy a feldarálást követően a régi
útburkolatot is felhasználták útalapként, ezzel gyor-
sabb és környezetkímélőbb megoldás született.  

Új burkolatot kapott a régóta rossz állapotú Ipar ut-
ca 84.–102. számú házakhoz bevezető Kacagány
utcai útszakasz.

A Fehérvári útról nyíló bevezető út töredezett, ne-
hezen járható burkolatú volt, rendbetétele már ko-
rábban felmerült, az idén pedig már szerepelt a
munka az Útkezelő Szervezet szakmai programjá-
ban – tájékoztatott Szilágyi Zsuzsanna, a szervezet
témafelelős mérnöke. Kifejtette, a felújítás kezdetén
az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kicserélte a
szükséges bekötővezetékeket is. 

Az útszakasz burkolatának rekonstrukciója so-
rán a meglévő merőleges beállású parkoló melletti
rossz betonos burkolatot eltávolították és új aszfalt
került a helyére, ezáltal rendezettebbé vált a par-
kolás is. Az aszfaltozással együtt az út melletti jár-
da is megújult.

Állatbemutatónk a szünidő ide-
jén minden nap délelőtt 11-től
és délután 15 órakor fantaszti-
kus kikapcsolódást kínál az állat-
kert látogatóinak a most épült,
különleges Arénában. A műsor-
ban a helyi fajokon kívül egzoti-
kus állatok is testközelből mutat-
koznak be. Látható lesz többek
között teve, láma, kisróka, albínó
tigrispiton. Láthatják még a gyö-
nyörű arapapagájunkat, Zarát is.
Lesz itt „malackodás” vad és há-
zi formában is!

A két trénerünk bemutatója
látványos és vidám kikapcsoló-
dást biztosít az egész családnak.
Majd a show után minden ked-
ves nézőnknek lehetősége lesz a

A Szent László-napok alkalmából
megrendezendő korhű, jelmezes
felvonulás ideje alatt kell számítani
a korlátozásra… A rendőrség ide-
iglenes forgalomkorlátozást ren-
delt el 2016. június 25-én 11:00
és 13:00 óra között a Városház tér–
Aradi vértanúk útja, Árpád út–Te-
leki utca–Bajcsy-Zs. út–Zech -
meister utca–Bécsi kapu tér–Káp-
talandomb–Dunakapu tér–Kos-
suth híd–Kálóczy tér sétány (töl-
tés)–Vásárhelyi Pál utca útvonalon
a menet elvonulásának idejére. A
forgalom elterelése rendőri irányí-
tás mellett történik.

Forgalom-
korlátozás 
a felvonulás
idején

Nálunk minden nap „Zoo Show” 

Elkészült a Kacagány 
úti bevezetô szakasz

Felújították 
a Krúdy Gyula utcát

Bécsben is jól teljesítettek
A diákok már 11. éve szerepel-
nek a Osztrák Polgári Védelmi
Szövetség által rendezett Gyer-
mek Biztonsági Diákolimpián,
ahol nemcsak városunkat, me-
gyénket, hanem már tizedik al-
kalommal hazánkat is képvisel-
ték az országos döntőn.

A Gyermek Biztonsági Diák -
olimpia egy játékos, interaktív ve-
télkedő, negyedik osztályos diá-
kok számára. A győri csapat az
oberwarti tartományi döntőn, a
külföldi csapatok közül első helyet
szerezve, meghívást kapott az or-
szágos versenyre Bécsbe, ahol a
tizenkét csapat közül a győri Ko-
vács Margit-iskola az egyetlen kül-
földi vendégként szerepelt. A gyer-

felmerülő kérdések feltevésére.
Már a szünidő elején két új fajjal
gazdagodott az állatkertünk, fia-
tal axis szarvasok és indiai antilo-
pok is érkeztek hozzánk. Mindkét
faj a legszebbnek mondott fajtá-
jából. Különleges kecsességük
és színezetük mindenkit lenyű-
göz. Az axis vagy pettyes szarva-
sokat, a szépségük miatt, már az
ókortól kezdve exportálták Ne-
pálból. Az antilopformák közül az
indiai antilop hímjei viselik a leg-
szebb, akár 60 cm-es, csavaro-
dott „fejdíszt” a földön. 

A vakáció ideje alatt is nap
mint nap  „Zoo Time”az állat-
kertben! Szeretettel várjuk a lá-
togatóinkat!

kőcök az izgalmas verseny végén,
az összesített eredményhirdeté-
sen a nyolcadik helyen végeztek. 

A megyénket képviselő győri
diákcsapat az utóbbi 10 évben
mindig sikeresen szerepelt az
osztrák versenyeken, két alka-
lommal az országos döntőn is el-
ső helyezést értek el. A diákok
felkészítői, Csepi László tűzoltó
ezredes, a győri katasztrófavé-
delmi kirendeltség polgári védel-
mi felügyelője és Hanaszekné
Grundtner Éva tanárnő voltak. A
két felkészítő szakember munká-
ját tavaly ősszel a Burgenland
Tartományi Polgári Védelmi Szö-
vetség közgyűlésén értékes elis-
meréssel köszönték meg.
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Hála Istennek, hogy a gene-
rációm nem tudja, milyen
is, amikor lőnek, óvóhelyre
kell menni és rettegés min-
den óra, minden perc. Nem
éltem még háborúban, és ha
szerencsém lesz, nem is fo-
gok. Mégis tisztelem a kato-
nákat, az egyenruhát, mert
így neveltek. Nagypapám
rengeteget mesélt a hadifog-
ságról és arról, hogy sokszor
a bajtársak segítségével le-
hetett csak kibírni a rabsá-
got. Kislány létemre lebilin-
cseltek a történetek, az ösz-
szetartás, a hősiesség és az,
hogy nagymamám megvár-
ta, míg hazajön, hisz meg-
ígérte. Lány létemre kaptam
játékkatonát, voltak játék-
fegyvereim, célba lőttem a
búcsúban. Majdnem katona
lettem, ám mégis máshogy
alakult az életem. Nem rek-
lámozom, mert sokan nem
értik. Valahogy félrecsú-
szott a világ… Mindenki pa-
cifistának vallja magát. Ez-
zel nincs is baj, azonban ne
értsük már félre a szót, ha
lehet: nem azt jelenti, hogy
ellenezzük a katonaságot és
lenézzük a katonákat!  Egy
országnak szüksége van
honvédekre, békeidőben is!
Szülőktől hallom, hogy nem
vesznek játékfegyvert, játék-
katonát a gyermekeiknek,
mert nem akarják erőszakra
nevelni őket. Önmagában
az eszközök nem veszélye-
sek, tőlünk, emberektől lesz-
nek azok. Ha nevelnek, ne-
veljék tiszteletre a cseme -
téiket! A katonák iránt is!
Akik békeidőben szinte lát-
hatatlanul segítenek min-
ket: katasztrófákat előznek
meg, vagy ha már baj van,
segítenek, erőn felül is. Őr-
zik hagyományainkat és
tisztelegnek hőseink előtt.
Addig örüljünk, míg a jelen-
ben nem róluk szólnak a hí-
rek. Mert addig jó, míg itt
vannak a katonák...

Havassy Anna Katalin

Itt vannak
a katonák

százaléka ezen a jogcímen kapott
pénzt. A második leggyakrabban fo-
lyósított ellátási formát, a megválto-
zott munkaképességűeknek járó el-
látást, több mint 400 ezer embernek
utalták. 2014-hez képest jelentősen,
közel 1,2 szeresére nőtt azoknak a
nőknek a száma, akik élnek a 40
éves szolgálati viszonyt követő nyug-
díjlehetőséggel.  

A KSH azt is részletezte, hogy me-
gyénként milyen az ellátási típusok
aránya. Ezek az adatok azért is fonto-
sak, mert térségünkre és annak köz-
pontjára, Győrre vonatkozó folyamato-
kat lehet kiolvasni belőlük. Az öregsé-

gi nyugdíjak országos aránya, a többi
ellátáshoz képest 74,2 százalék. A fő-
városban 84,8 százalék, ezután Pest
megye, majd Győr-Moson-Sopron
következik 76,8 százalékkal. Ennek
nem az elöregedés az oka, hiszen az
érintett térségek a születések számá-
ban is elöl járnak, hanem a várható
hosszabb élettartam, valamint az ala-
csony munkanélküliség. Logikus,
hogy minél többen dolgoznak, annál
többen szereznek öregségi nyugdíjjo-
gosultságot. 

Figyelemre méltó a megváltozott
munkaképességűek aránya is. Orszá-
gosan ez 14,8, Győr-Moson-Sopron-
ban csak 13 százalék. Nálunk tehát
egészségesebbek az emberek, mint
általában az országban és Budapes-
ten, vidéken azonban néhány megye
jobb mutatókkal rendelkezik, így Zala,
Fejér és Veszprém is. A legrosszabb
mutatóval, 25,8 százalékkal Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye rendelkezik.
Ott tehát kétszer annyi a megváltozott
munkaképességűek száma, mint
Győrött és környékén. Ez egészen
mellbevágó adat.

Azokban a megyékben, ahol ma-
gas a nyugdíjasok
száma, ott magasab-
bak az egy főre jutó el-
látási összegek is. Bu-
dapesten 140 ezer
500 forint az átlag,
magas még Pest va-
lamint Fejér megyé-
ben, a mi megyénk-

ben 116 ezer 923 forint. Szabolcsban
csupán 105 ezer 524 forint. Némileg
kakukktojás Baranya megye, ahol 20
százalék fölötti a megváltozott munka-
képesség okán ellátásban részesülők
száma. Az egy főre jutó nyugdíj ennek
ellenére átlagosan 116 ezer 500 forint. 

Az egy ellátottra jutó öregségi
nyugdíj átlagos havi összege című áb-
ra letölthető a következő oldalról:
(https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/i
doszaki/regiok/orsz/nyugdij/nyug-
dij15.pdf

Térségünkben sok a nyugdíjas,
ennek ellenére magasabb a nyugdíj
szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A fejlettebb megyékben és vá-
rosokban jobbak az emberek
életkilátásai, ezáltal több a
nyugdíjas, ám így is magasabb
az egy ellátottra jutó öregségi
nyugdíjak összege. Megyénk
és székhelye, Győr egyértel-
műen ebbe a kategóriába tar-
tozik.

Érdekes összefüggések olvashatóak
ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
nyugdíjasokra vonatkozó számada -
taiból, melyeket az idén hoztak nyilvá-
nosságra. Elöljáróban érdemes né-
hány országos tényt rögzítenünk a
nyugdíjban és egyéb ellátásban része-
sülőkről. 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
2015 januárjában 2 millió 727 ezer
embernek folyósított nyugdíjat, ellá-
tást, járadékot vagy egyéb járandósá-
got, 2014 januárjához képest 2,6 szá-
zalékkal kevesebb jogosultnak. (Ezek
a legfrissebb feldolgozott adatok.)
Egy nyugdíjas, járadékos vagy egyéb
ellátásban részesülő átlagosan
106.462 forintot kapott, 3056 forinttal
(3 százalékkal) többet, mint 2014 ja-
nuárjában. Az ellátások 99 százalékát
belföldre utalták ki. Külföldre 31.762
főnek folyósítottak ellátást, 85 száza-
lékuknak  öregségi nyugdíjat. 

Az ellátások legnagyobb része
öregségi nyugdíj, az ellátottak 74

A fejlettebb megyékben
jobbak az emberek
életkilátásai

Győrben jó
nyugdíjasnak lenni
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Hétfőn este elkezdődött a
XII. Magyar Táncfesztivál a
győri Belvárosban. Az idei
egyhetes táncünnepet
Gombár Judit emlékének
ajánlják a szervezők.

A hagyományoknak megfelelően,
az elmúlt egy év legizgalmasabb
és legértékesebb hazai táncpro-
dukcióit kínálja a fesztivál: hat nap
alatt félszáz előadás, valamint szá-
mos kísérő program és szakmai
tanácskozás egészíti ki az ese-
ményt. A hazai előadók mellett
több külföldi táncos is színpadra
lép majd. Idén nemcsak élvezni,
de tanulni is csábítja a fesztivál a
közönséget, a II. János Pál tér sza-
badtéri színpadán több műfajban
is zajlik oktatás.

A hétfő esti megnyitón Mihá-
lyi Gábor, a Magyar Táncművé-
szek Szövetségének elnöke el-
mondta: szentimentális érzései
és gondolatai vannak Győrrel
kapcsolatban. 

Remélem, hogy a táncfeszti-
vál vendégei szép emlékekkel
mennek el városunkból – tette
hozzá Borkai Zsolt, polgármes-
ter. Kiemelte, hogy az önkor-
mányzat számára rendkívül fon-
tos a kultúra, a művészetek tá-
mogatása, az értékek közvetíté-
se, ezért is pályázik a város az
Európa Kulturális Fővárosa cím-
re. A táncfesztivált minden év-
ben megrendezik, ez az ese-
mény is hozzájárul ahhoz, hogy
sikerrel pályázzunk.

A jelen méltatása mellett Kiss
János, a Győri Balett igazgatója ki-
fejtette, a múltra és a múlt érté -
keire is gondolni kell. Ezért az idei
Magyar Táncfesztivált a közelmúlt-
ban elhunyt Gombár Judit, a ne-
ves díszlet- és jelmeztervező, a
Győri Balett Örökös Tagja emléké-
nek ajánlják. Elsőként a Győri Ba-

lett legújabb darabját, a Belső
hangok című előadást láthatták az
érdeklődők. A szimfonikus balet-
tet a társulat művészeti vezetője,
Velekei László álmodta színpadra.
Az Izraeli Balett két táncosa a me-
sék birodalmába repítette a Ha-
mupipőke című művének részle-
tével az előadás résztvevőit, míg a
Brnói Nemzeti Színház Balett Tár-

sulata a Black and White (Fekete
és fehér) darabjával lépett szín-
padra, amely a Hattyúk tavának
egy kortárs, átértelmezett változa-
ta. A szünet után a Magyar Tánc-
művészeti Főiskola növendékei Vi-
valdi Négy évszak zeneművének,
az Ősz tételére komponált táncjá-
tékot mutatták be. Az est fény-

pontjaként pedig a Magyar Nem-
zeti Balett kilenc táncosa Ravel
Bolerójára Walking Mad címmel
mutatott be fergeteges produkci-
ót, a koreográfus Johan Inger volt.

A nyitóest végén Kiss János kö-
szöntötte a 90 éves Roboz Ágnes
mesternőt, és a szintén 90 éves Su-
sanna Egri balerinát, valamint a 75
éves Novák Ferenc koreográfust.

A tánc diadalát ünnepeljük

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

KAMARAI AJÁNLÓ

A Kamarai Szalon félévzáró rendezvé-
nyét 2016. június 29-én a csodálatos
természeti környezetben fekvő Achil-
les parkban tartja. Szeretettel várjuk
érdeklődésüket programunk iránt!

Rendezvényünk keretében megismerheti a termé-
szet erejét, ízét, illatát! Megtapasztalhatja és meg-
tanulhatja a receptet! Jöjjön el az Achilles parkba
és hangolódjon rá a programra! Szeretettel és
meglepetésvendéggel várjuk Önt június 29-én,
szerdán 17.00 órától az Achilles parkban!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara Győri térségi elnöksége szeretettel meghívja
Önt a Munkaügyek világa című klub 2016. évi hato-
dik rendezvényére, mely 2016. június 30-án, csütör-
tökön 9.00–13.00 óra között kerül megrendezésre.

Helyszín: Kereskedelmi és Iparkamara székháza,
9021 Győr, Szent István út 10/A, Baross III. terem 
Tematika: Magyar munkavállalók külföldi foglal-
koztatása

Foglalkoztatás az EU-ban. Előadó: dr. Szűcs László
(Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda – PwC Legal)
Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó- és társadalom-
biztosítási szabályok. Előadó: Honyek Péter (Price-
waterhouseCoopers Magyarország Kft.). Mint min-
dig: példákkal, gyakorlatiasan, közérthetően.

Jelentkezéseiket a koordinacio@gymskik.hu e-mail
címen 2016. június 29., szerda 16 óráig várjuk.

Izrael Balett:
Hamupipőke

Brnói Nemzeti 
Színház Balett Társulata:

Black & White



INTERJÚ HONVÉDSÉG

2016. június 24.   / + / 5

szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

Nemrégiben számoltunk be a
Toborzó Ország-futásról, a ra-
kétaezred nyílt napjáról és a pa-
rancsnokváltásról is. A migráció
miatt is több szó esik mostaná-
ban a katonákról, mint koráb-
ban. Itt volt az ideje, hogy a Ma-
gyar Honvédség személyi állo-
mányának kérdéseiről egy
bennfentessel beszélgessünk.
Gulyás Róbert honvéd őrnagy, a
MH Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság
Győr-Moson-Sopron Megyei Ka-
tonai Igazgatási és Érdekvédel-
mi Iroda vezetőjét kérdeztük. 

Sokakban felmerül a kérdés: miért
van még mindig szükség a tobor-
zásra? 

A toborzás fontosságának két olda-
la is van. Egyrészt a Magyar Honvéd-
ségnek vannak mind nemzetközi,
mind hazai kötelezettségei. Ezeket
jogszabályok írják elő, amelyeknek
eleget kell tenni. A honvédségnek biz-
tosítania kell az ország szuverenitását,
továbbá ezenfelül fontos feladatunk a
különféle katasztrófa- és válsághely-
zetek elhárítása, valamint a terrorfe-
nyegetettség csökkentése. A nemzet-
közi szerepvállalásunk pedig a NATO-
tagságunkból ered, aminek szintén
meg kell felelnünk. Hogy ezt a kettős
feladatot megfelelően el tudjuk látni,
ahhoz az kell, hogy az állomány maxi-
málisan fel legyen töltve. Ráadásul a
természetes fluktuációt sem szabad
szem elől téveszteni. A fentiek tükré-
ben elmondható, hogy a Hadkiegészí-
tő Parancsnokság egyik legfőbb fel-
adata a toborzás, hiszen e feladat
alapja a Magyar Honvédség zökkenő-
mentes működésének. 

Egyáltalán vonzó ma a Magyar
Honvédség?

Lehet, hogy nem a legjobb szó rá,
de úgy érzem, a honvédség eléggé fel-
kapott lett. Vonzó lehet az is, hogy a
katonaságnál kiszámítható, stabil, tör-
vényi háttérrel biztosított életpályamo-
dell van. Ha már megemlítettem, az új
életpályamodellel, úgy gondolom,
minden szempontból javultak a körül-
mények, nem csak anyagilag, hanem
szociális vonatkozásban, illetve a kar-
rierlehetőségeket is figyelembe véve.
Ha valaki kiszámítható, biztos és vál-

Katonadolog: miért vonzó
az egyenruha Magyarországon?

tozatos, kihívásokkal teli életet és hi-
vatást, vagy csak munkát szeretne,
annak úgy gondolom, hogy nálunk
van a helye. 

Viszont Győrben is megszűnt a
katonai középiskola…

Ez így igaz, de a katonai és honvé-
delmi alapismeretek oktatása szinte
az egész megyében most is jelen
van, mind a középiskola, mind a fel-
sőoktatás terén. Az egyetemeken, fő-
iskolákon az önkéntes műveleti tar-
talékos szolgálatvállalást is népsze-
rűsítjük. Ám elsődlegesen a szerző-
déses – vagy akik a továbbtanulás-
ban gondolkodnak – a katonai felső-
oktatás lehetőségeiről is tájékozta-
tást kaphatnak kollégáimtól. A kö-
zépiskolákban a katonai alapismere-
tek tantárgy a jellemző, elég sokan
felveszik már fakultációnak, sőt érett-
ségi tantárgynak. A Bercsényi Mik-
lós Szakközépiskolával és a mezőör-
si iskolával nagyon jó a kapcsola-
tunk, gyakran járunk hozzájuk okta-
tóként és érettségiztetőként, de a
Pannonhalmi Bencés Gimnázium-
ban is elkezdtük a katonai alapisme-
retek oktatását.

Akkor most jó a helyzet a megyé-
ben?

Úgy gondolom, az elmúlt két év
igazán kiemelkedő volt a toborzás
szempontjából, az idei meg eddig
tényleg minden várakozásunkat felül-
múlt. Sokszor a jelentkezőink panasz-
kodnak, hogy sokkal kiszolgáltatot-
tabbnak érzik magukat a civil életben.
Szigort, de biztonságot és hivatást kí-
nálunk. A toborzási kedvet az elmúlt
időszakban legjellemzőbben azon is
lemérhetjük, hogy a határon túlra is
nyúlik már a hírünk, nagyon sokan jön-
nek vissza Ausztriából, akik be szeret-
nének állni a seregbe, sőt nagy multi-
kat is otthagynak az egyenruha miatt.
Sokan jelentkeznek már az érettségi
után, de van olyan is, aki már betöltöt-
te az ötvenet. Az átlag 20–35 év kö-
zött van. A toborzás terén az elmúlt
időszakban több nagy rendezvényt is
tartottunk. Az egyik legkiemelkedőbb,
a pár hete végrehajtott, szinte egész
megyét érintő esemény, a Toborzó Or-
szág-futás 2016 országos rendez-
vénysorozat megyei szakaszának tel-
jesítése, illetve Győr helyőrségében
végrehajtott majd félnapos toborzó ki-
településünk. A visszajelzések azt tük-
rözik, hogy nagyon jól sikerült. Renge-
tegen érdeklődtek a helyszínen és je-

lentkeztek ennek köszönhetően a ké-
sőbbiekben, ahogy az Arrabona nyílt
napján és a péri repülőnapon is. 

Azért komoly kritériumoknak kell
megfelelni. Lehet tudni, min buknak
el a legtöbben?

Érdemes tudni, hogy nem egyetlen
lehetőség van, nyilván mi is figyelem-
be vesszük, hogy vannak rosszabb na-
pok. Alapvetően egy-két napos alkal-
massági vizsgálaton kell a jelentkezők-
nek részt venniük, ahol van egészség-

ügyi és pszichológiai szűrés, majd ezt
követően három mozgásnemből mé-
rik fel a pályázókat: futás, felülés és
fekvőtámasz. Jellemzően a pszichikai
felmérőn buknak el a legtöbben, s fő-
leg a nagyon fiatalok. Sokuknál még
nem elég érett a személyiségük ah-
hoz, hogy katonák legyenek. Az a jel-
lemző, hogy minél idősebb valaki, an-
nál jobban teljesít.

A környékbeliek rakétások sze-
retnének lenni?

Jellemzően igen, nagyon vonzó az
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakéta-
ezred, nem véletlen. Kiváló katonáink,
nagyon jó szakembereink vannak itt
Győrben. Persze vannak speciális igé-
nyek is, amikor valaki kifejezetten a kü-
lönleges alakulatokhoz szeretne kerül-
ni, pl. tűzszerész, búvár, ejtőernyős be-
osztásokba. Igyekszünk mindenkinek
segíteni.  

Mit tud mondani azoknak, akik
azzal jönnek, hogy a magyar kato-
nák csak bohóckodnak? Vagy hogy
nem vesz a gyermekének puskát, já-
tékkatonát, mert agresszióra kész-
teti a csemetét?

Ilyenkor mindig elmondom, hogy
nem elfelejtendő, az országunk szuvere-
nitásának egyetlen letéteményese a
Magyar Honvédség, honvédség nélkül
nem garantált az ország biztonsága,
egysége. Továbbá csak a honvédség-
nek van olyan technikai apparátusa, fel-
szerelése és szakemberállománya, aki
megakadályozhat katasztrófákat, illetve
háríthat el vagy kezelhet már kialakult
válsághelyzeteket. Emlékezzünk a vörö-
siszap-katasztrófára, ahol a lakosság ré-

szére például rengeteg tisztított vizet
osztottak szét. Ráadásul komoly vegyi
mentesítő munka zajlott, a műszakiak
új hidakat építettek, de mondhatnám a
rendkívüli hóhelyzetet 2013-ban, vagy
a két évvel ezelőtti, minden idők legna-
gyobb árvizét, amiből azt hiszem, talán
a mi megyénk volt a legjobban érintve!
De aktuális példa a határ menti művele-
tekben való részvételünk is a rendőrök
mellett. Végezetül itt kell megemlíteni a
nemzetközi szerepvállalásainkat is, hi-
szen katonáink azért őrzik a biztonságot
szerte a nagyvilágban, hogy a mi ha-
zánk teljes biztonságban élhessen!
Nem kötelező bennünket szeretni,
ahogy egyetlen egyenruhást sem, de
tudomásul kell venni, hogy a fentiekben
részletezett feladatok maradéktalan vég-
rehajtására, jelen pillanatban, csak a Ma-
gyar Honvédség képes, amit ráadásul
jogszabályok is alátámasztanak! Ezért is
szoktam mondani, hogy honvédnek len-
ni nem egy munka, ez egy igazi hivatás.
Rengeteg nehézséggel, komoly felada-
tokkal, de egy életre szóló köteléket je-
lent, ha valaki magára húzza a Magyar
Honvédség egyenruháját. 

Gulyás Róbert
honvéd őrnagy és kollégái 

segítenek, ha valaki
katona szeretne lenni
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Újabb látványossággal bővült a
korábbi években teljesen felújí-
tott pihenőövezet, ezúttal a tó
közepére került a Csapásirány
című köztéri szobor, amely Kele-
men Zénó szobrászművész al-
kotása.

A győri önkormányzat törekvése,
hogy a városrészekben legyenek
olyan területek, ahol az emberek meg-
pihenhetnek, kikapcsolódhatnak, jól
érezhetik magukat. Tipikusan ilyen a
teljes átalakuláson keresztülment és
ma már nagy népszerűségnek örven-
dő adyvárosi tó környezete is, amely
most egy újabb elemmel bővült – fo-
galmazott Borkai Zsolt polgármester.

A tó új látványossága az NKA pá-
lyázatának támogatásával valósult
meg, amelynek leleplezésén Radnóti
Ákos alpolgármester kiemelte, a tó
körül mindig történik valami, a közel-
múltban például a várjátszóteret bőví-
tették, most pedig egy egyedülálló al-
kotást adnak át. A városrész önkor-
mányzati képviselője kiemelte, egy

Az ország elsô „úszó” szobra Gyôrben 
modern és egyedi szoborról van szó,
amely jól illeszkedik a megújult kör-
nyezetbe, esti kivilágítása pedig még
látványosabbá teszi. Egyébként Ady-

városban nagyon régóta nem volt már
szoborállítás, így ez most ezért is kü-
lönleges esemény. 

A kompozit technikával készült al-
kotásról Kelemen Zénó, Munkácsy-

díjas szobrászművész kifejtette, a
mű egy elképzelt lehetséges hullám
metaforája, melyben megjelenik az
organikus és a geometrikus elemek

keveredéséből kialakuló egységes
formavilág. „A vízen ringatózás és a
hullámok ritmikus ismétlődése való-
sággá teszi az anyagba merevedett
mozgást.tel: +36 20 /994 3677 

www.achilles.hu

GYÔR-GYIRMÓTON
a belvárostól 5 km-re.

1 darab egész napos
felnôtt belépôjegy 
vásárlásakor
a másodikatat

AJÁNDÉKBA
kapja! 

Beváltható 2016. július 15-ig,
csak hétköznapokon!

Van ötleted, hogyan lehetne fel-
okosítani egy ruhadarabot? Ha
igen, ott a helyed a Mobilisben,
a Múzeumok éjszakáján, szom-
baton. A számos más program
mellett ugyanis az Ericsson Ma-
gyarország és a Szertár közös
szervezésében egy különleges,
SzerCODE elnevezésű foglalko-
zásra is várják az érdeklődőket.

Indexelő szemüvegkeret? Pulzusra
hangolt mandzsettagomb?  Altatót
játszó rugdalózó? A lehetőségeknek
csak a képzeleted szabhat határt – hir-
detik a szervezők, akik várnak minden-
kit, aki tesztelné az ötleteit. A rendez-
vényen jelen lévő csapat pedig segít a
legjobbat kihozni belőle.

Az Ericsson és a Szertár csapata
ingyenes okosruha-készítő foglalko-
zásra hív minden érdeklődőt 5–99
éves kor között, aki szívesen tenné
egyedivé a szerkóját. Az esemény
célja, hogy bemutassa, milyen egy-
szerű kreatív gondolkodással akár
egy már nem használt ruhadarab-
ból vagy elektronikai eszközből új-
szerűt alkotni.

Te + a SzerCODE =
nyerô kombináció

A programsorozat első állomása
Győr, az elkészített alkotásokat július
1. és szeptember 16. között az Erics-
son SzerCODE Challenge-be is ne-
vezhetik a résztvevők. A gyerekeknek,

diákoknak és felnőtteknek kiírt kate-
góriák legjobbjait a Kutatók éjszaká-
ján egy szakmai zsűri díjazza majd.

A programra meghívtak egy iparmű-
vészt is, Németh Hajnal Aurórát, aki öt-
leteivel szeretné színesíteni az alkotáso-
kat. A győri tehetség számos művészeti
ágban alkot: szobrokat, installációkat
készít, színházi és fesztiváldíszleteket és
jelmezeket tervez, kivitelez, egyedi ék-
szerkollekciókat hoz létre, performan-
szokat rendez, üvegablakokat fest. Alko-
tásai esszenciája általában az üveg.

„Hullámszobor”
ringatózik 
az adyvárosi tavon
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A Gyôri Rendôrkapitányság és a Gyôr+ Média közös, 3 részes közlekedésbiztonsági kampánya

Kerékpározz biztonság     san!

1. Melyik jármû haladhat tovább másodikként a
keresztezôdésben? 

a. az „A” jelû.
b. a „B” jelû.
c. a „Kerékpáros”.

2. A gyalogosok közül kinek van elsõbbsége a
képen látható útkeresztezôdésben és forgalmi
körülmények között? 

a. A „B” és a „D” jelû gyalogosoknak.
b. A „B” és a „C” jelû gyalogosoknak.
c. Csak a „B” jelû gyalogosnak.
d. Csak a „B”, „C” és „D” jelû gyalogosoknak.
e. Valamennyi („A”, „B”, „C”, „D”) gyalogosnak.

3. Közlekedhet-e kerékpáros a kerékpáron ül-
ve a járdán?

a. Igen, bárhol és bármikor, 
de legfeljebb 20 km/h sebességgel.

b. Csak, ha nincs a jármûvezetésre alkalmas
állapotban (pl. ittas állapot).

c. Soha.
d. Csak, ha a jármûközlekedésre fenntartott út

felülete kerékpározásra alkalmatlan,
legfeljebb 10 km/h sebességgel.

4. Melyik jelzôtáblával jelölt útra hajthat rá
kétkerekû kerékpárral?

a. Csak az 1. jelûre.
b. Csak a 2. jelûre.
c. Mindkettôre.
d. Egyikre sem.

5. Elsôbbsége van-e a kerékpárosnak a többi
jármûvel szemben a képen látható szituációban?

a. Igen.
b. Nem.

6. Szabályosan közlekedik-e a képen látható
kerékpáros?

a. Igen.
b. Nem.

7. Mekkora sebességgel ha-
ladhat kétkerekû kerékpárját
hajtva a képen látható táblá-
val megjelölt 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, a gyalogosok ve-

szélyeztetése nélkül.

8. Mekkora sebességgel ha-
ladhat kétkerekû kerékpárját
hajtva a képen látható táblá-
val megjelölt útszakaszon a
kiegészítô táblán feltüntetett
idôszakon kívül?

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, a gyalogosok

veszélyeztetése nélkül.
g. Nem hajthat be a feltüntetett idôszakon

kívül sem az adott útszakaszra.

9. Túlnyúlhat-e kerékpárján az azon szállított ra-
komány?

a. Egyik irányban sem.
b. Oldalirányban nem, elôre és hátra legfeljebb

1—1 métert, amennyiben a vezetôt
a biztonságos vezetésben nem zavarja.

c. Igen, mind oldalirányban, mind elôre és hátra
legfeljebb 1—1 métert, amennyiben a vezetôt
a biztonságos vezetésben nem zavarja.

10. Kétkerekû kerékpárjával vasúti átjárón hajt
keresztül. Megelôzheti-e Önt egy személygép-
kocsi?

a. Igen.
b. Nem.

11. Kerékpárjával vasúti átjárón hajt keresztül.
Elôzhet-e itt egy másik kerékpárost?

a. Igen.
b. Nem.

12. Fel kell-e szerelni a kerékpárt hangjelzô
berendezéssel?

a. Nem, de ajánlott.
b. Igen, kivéve, ha azt a kerékpáros hangos

kiáltással, kürttel vagy egyéb módon
helyettesíteni tudja.

c. Igen, amely csak csengô lehet.

13. Kerékpárt hajtva, a gyorsabb elôrehaladás
érdekében belekapaszkodhat-e egy másik
jármûbe (pl. traktor pótkocsija)?

a. Igen.
b. Nem.

14. Lehet-e személygépkocsival kerékpárt
vontatni?

a. Igen, a vontatásra vonatkozó egyéb szabályok
betartása mellett, kizárólag rugalmas
vontatókötéllel.

b. Nem.

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.

2. rész

Töltsd ki a tesztet egy kerékpárért!
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: orosz sándor

Hamarosan papírsárkányok
lepik el Győr Belvárosát, s vi-
dáman hirdetik, hamarosan
kezdődik a 9. Győrkőcfeszti-
vál! Ez ugyanis a július 1–3-ig
tartó rendezvény idei szim-
bóluma – derült ki a Vaska-
kas Bábszínházban tartott
múlt pénteki sajtótájékozta-
tón. Ismét hatalmas játszó-
térré változik tehát a város,
a belépő pedig továbbra is
egy mosoly!

Jól ismeri már minden Győrkőc a
következő sorokat: „10 helyszínen,
1000 program, Zsebpénz nem kell,
mert ingyen van!” A Vaskakas Báb-
színház által szervezett Győrkőc-
fesztivál az ország legnagyobb sza-
badtéri, ingyenes gyermekfeszti-
válja, egy mosolygós fotót kell csu-
pán vinni a karszalagért. Az évek
során egyre több helyszínnel, játék-
kal, előadással gyarapodott a fesz-
tivál, hiszen 50 ezer látogatónak
próbál a kedvében járni: előadások,
koncertek, mutatványok, bábszín-
házak mellett kézműves játszóhá-
zak, ügyességi sportjátékok, logi-
kai és népi játékok, állatsimogatók,
óriás hinták várják a családokat.

A fesztivál sajtótájékoztatóját a
Rippel fivérek akadémiájának nö-
vendékei nyitották akrobatikus
műsorukkal, a Győrkőc egyik hely-
színén, a várágyúknál ugyanis el-
képesztő cirkuszra számíthatnak
a kilátogatók, a Rippel Akadémia
és Ungár Anikó bűvésztanodája
vár kicsiket és nagyokat.

A Győrkőcfesztivál Bogárbállal
indul a Dunakapu téren, a nyitóna-
pon a Pa-dö-dö is koncertezik, a
Kicsi Gesztenye Klub pedig Dob-
rády Ákos vadonatúj dalait hozza
el. Ezután következik a hagyomá-
nyossá vált kulcsátadó ceremónia
tűzijátékkal, melyen a Győrkőcök
megkapják a város kulcsát Borkai
Zsolt polgármestertől, s kezdőd-
het a világraszóló móka!

Kocsis Rozi, a Vaskakas Báb-
színház igazgatója elmondta,
idén nem minden játékelemet ta-
lálhatnak az előző években meg-
szokott helyen a kilátogatók: pél-
dául a Széchenyi téren rendha-
gyó módon nem csak pancsolók
lesznek, hanem a Győrkőcjár-

Papírsárkány repíti a gyerekeket 
a 9. Gyôrkôcfesztiválra

gánypark kap helyet. „Persze az
ország összes medencéje Győr-
ben lesz, de ezúttal több helyszí-
nen találkozhatnak a vizes játé-
kokkal a gyerekek.  

A felújítás alatt álló Bécsi ka-
pu tér továbbra is a fesztivál köz-
pontja marad információs pont-
tal, a Kazinczy elvarázsolt utcává,
Győrkőcműhellyé változik. A Rá-
ba-Kettős híd is varázslatos lesz,
többek között labdacsatával, jö-
vőbe látó készülékkel várják a
családokat. A vársétányon pan-
csoló és kalandpark, a Radó-szi-
get egyik felén mesetér épül fel a

tavaly sikerrel debütáló Vers-Ját-
szó-Térrel, ahol kortárs írókkal,
költőkkel és illusztrátorokkal
játszhatnak, verselhetnek, alkot-
hatnak a fesztiválozók, mellyel
még közelebb hozható az iroda-
lom és a képzőművészet a csalá-
dokhoz. A sziget másik fele a
hangos mulatságé, játszóházak-
kal, koncertekkel, bábszínházi
előadásokkal.

A Mihálkovics sétány kaland-
parkká változik, a Bercsényi liget
pedig ökoligetté, ahol a tavalyihoz
hasonlóan Kuka Berci is várja a
gyerekeket a környezettudatosság
jegyében különféle játékokkal. Az
erdei manót környezetünk védel-
me érdekében a Győr+ Média Zrt.,
a Győr-Szol Zrt. és a Győri Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(GYHG) hívta életre 2015-ben.

Idén is rengetegen csatlakoz-
tak a rendezvényhez, például a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum, melynek Csikóca Művé-
szeti Műhelyében a sárkányokkal

foglalkoznak, kézműveskednek,
saját házi sárkányt is elkészíthet-
nek a gyerekek. Ezt, s még szá-
mos programot látogathatnak a
győrkőckarkötővel a gyerekek.

A fesztivál a győri önkormányzat
támogatásával jön létre, de a prog-
ramok széles civil összefogással va-
lósulnak meg. Somogyi Tivadar al-
polgármester a sajtótájékoztatón
hangsúlyozta, mindig szívesen ér-
kezik a Vaskakas Bábszínházba és
a Győrkőcfesztiválra, hiszen elké-
pesztően kreatív csapat dolgozik
azon, hogy szenzációsan sikerülje-
nek az előadások, illetve a fesztivál.
Már első évben sem volt kérdés,
hogy az önkormányzat támogatja a
bábszínházat az esemény megva-
lósításában. „Győrben nem csak
idősnek jó lenni, kimondhatjuk,
gyereknek is az” – mondta.

A Győrkőcfesztivál sikerét jel-
zi, hogy már kétszer érdemelte ki
a „kiváló minősítésű fesztivál” cí-
met a Magyar Fesztivál Szövet-
ség alapos vizsgálódása után, va-
lamint a Városmarketing Gyé-
mánt díját, illetve EFFE minősí-
tést kapott az Európai Fesztivá-
lok Szövetségétől. 

Útlezárások 
Június 30-án (csütörtökön)
23 óra és július 4-én (hétfőn)
hajnali 4 óra között a 9. Győr-
kőcfesztivál miatt teljes szé-
lességében lezárják a Zech-
meister utcának a Virágpiac-
tól a Bécsi kapu térig terjedő
szakaszát, a Rába kettős híd,
a Rát Mátyás tér és a Híd ut-
cának a Bercsényi liget két ol-
dala által határolt rövid szaka-
szát. A lezárás teljes időtarta-
ma alatt az 1, 1A, 2B, 8, 8B, 9,
11, 11A, 14 és 14B jelzésű já-
ratok a Petőfi hídon át terelő-
úton, a 19 és 29 jelzésű autó-
buszjáratok az Egyetem tér
irányába, a Kossuth hídon ke-
resztül közlekednek. 

ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

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

Körutazások:
Salzburg — Grossglockner szept. 2—4. 42.900 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:
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
Várak az Õrvidéken aug. 6. 4.900 Ft/fô
Velence — Jesolo aug. 12/13. 19.400 Ft/fô
Bécs: Villamossal a Ringen és a Tenger Háza aug. 27. 5.300 Ft/fô

A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol várjuk
még kulturális körutazások széles választékával, belföldi ajánlatokkal és
partnerirodáink kedvezményes ajánlataival.
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a környezetvédelem!

GYERE és

FEDEZD FEL,
milyen kalandos 
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KÉPRIPORT  FESZTIVÁL

Ünnepelt
a város, elindult
a gyôri nyár
Az elmúlt hétvégén elindult a visszaszámlálás
az EYOF-ig, majd elképesztő hangulatban,
szombat este a Nyárnyitó nagykoncerttel  el-
kezdődött a Győri Négy Évszak Fesztivál nyá-
ri programkavalkádja: elsőként Freddie,
vagyis Fehérvári Gábor Alfréd lépett színpad-
ra, majd a  Best of LGT adott koncertet. Több
ezren gyűltek össze a Dunakapu téren,  ahol
Karácsony János, Solti János, Roy, Heincz
Gábor Biga, valamint az  Abrakazabra zene-
kar idézte fel a legendás együttes legna-
gyobb dalait. A  nyárnyitó tűzijátékkal zárult,
de az este még sokáig nem ért véget,  hajna-
lig tartott az ünneplés a Belvárosban, hiszen
aznap 1–1-et játszott  a magyar labdarúgó-
válogatott, s került közelebb a továbbjutás-
hoz. Ráadásul hétfőn kezdetét vette az egy
héten át tartó Táncfesztivál is.
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FESZTIVÁL KÉPRIPORT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

Am 1. Juli beginnt die PANNONHALMER LA-
VENDELWOCHE. Das zeitlich an den Termin des
Lavendelerblühens orientierte zehntägige Prog-
ramm ist eine auf die tausendjährige Heiltradition
der Hauptabtei gegründete Veranstaltung, welche
die kulturellen Schätze präsentiert, die sich mit
den in dieser Region uransässigen Heilpflanzen
verbinden. Interaktive Handarbeitsbeschäftigun-
gen und ein breites gastronomisches Angebot mit
Lavendelgängen erwarten die Besucher im Pan-
nonhalmer Lavendel- und Heilpflanzengarten. Die
Interessierten haben Gelegenheit sich mit der
Geschichte der klösterlichen Lavendelproduktion
und den Verwendungsmethoden des Lavendel
vertraut zu machen. 

Im Rahmen des ST.-MARTIN
JAZZ-FESTIVALS betreten
am 1. Juli um 18 Uhr die Big
Band der Mönche feat. Majsai
Gábor, Muck Ferenc & Jasper
Andor die Bühne im Pannonhal-
mer Lavendel- und Heilpflan-
zengarten. Das Programm zur
zweitägigen Veranstaltung gibt
es auf der Webseite
gyorplusz.hu zu sehen.

Zur Zeit des KINDERFESTIVALS verwan-
delt vom 1.-3- Juli sich die Stadt erneut in
einen riesigen Spielplatz. Neben Aufführun-
gen, Konzerten, Shows, und Puppentheater
gibt es wieder Handarbeits-Spielhäuser,
Geschicklichkeitsspiele, Logik- und Volks -
spiele, Streichelzoo und Riesenkarussel
warten auf die Festival-Familien. Der Eintritt
kostet weiterhin nur ein Lächeln! Detaillier-
tes Programm: www.gyorkoc.hu

Inzwischen schon zur Tradition ge-
worden: in den ersten Julitagen fin-
det die „GYŐRKŐCOLIMPIADE”
statt, welche unter Teilnahme von
heimischen und internationalen
Studenten stattfindet: Von 30. Juni
bis 3. Juli können sich Mannschaf-
ten in acht Sportdisziplinen nominie -
ren lassen: Schwimmen, Wasser-
ball, Athletik, Streetbasketball, Fuss-
ball, Tennis, Strandvolleyball und
Basisringen. Die Wettkämpfe finden
an mehreren Schauplätzen statt,
dennoch bleibt das Zentrum auch in
diesem Jahr der Aranypart-Strand. 

ST.LADISLAUS-TAG MIT DEN PHIL-
HARMONIKERN – Am 27. Juni um 20
Uhr gibt es das Festkonzert des Győrer Phil-
harmonie Orchesters in der Nagyboldog-
asszony Bazilika (Káptalan Hügel) zu hören.
Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Általános feladatok: Ülésgarnitúrák és egyéb autóalkatrészek raktározása, leltározása.

Targoncás feladatok ellátása. A beérkezett anyagok átvétele. A gépkocsiról történô

lerakodás, felrakodás. Beérkezett anyagok betárolása a kijelölt raktár területére. 

Göngyölegkezelés. Fifo betartása. Amit kínálunk: • Versenyképes fizetés

• Széles körû béren kívüli juttatások (Cafeteria) • Ingyenes céges buszjárat,

utazási költségtérítés • Ingyenes munkásszállás • Albérlet-támogatás.

A Lear Corporation Hungary Kft. gyôri telephelye 

RAKTÁROS / TARGONCAVEZETÔ
munkatársakat keres.

Amennyiben állásajánlatunk elnyerte tetszését és szeretne a Lear Corporation Hungary Kft.
csapatának tagja lenni, önéletrajzát az alábbi e-mail címek valamelyikére várjuk:

Linczmayer Andrea: alinczmayer@lear.com, Ferenczné Bali Krisztina: kferencznebali@lear.com

Amennyiben állásajánlatunk elnyerte tetszését és szeretne a Lear Corporation Hungary Kft. 

csapatának tagja lenni, önéletrajzát az alábbi e-mail címek valamelyikére várjuk:

Linczmayer Andrea: alinczmayer@lear.com, Ferenczné Bali Krisztina: kferencznebali@lear.com

Általános feladatok: Ülésgarnitúrák és egyéb autóalkatrészek sorozatgyártása,

összeszerelése. Amit kínálunk: • Versenyképes fizetés • Széles körû béren kívüli

juttatások (Cafeteria) • Ingyenes céges buszjárat, utazási költségtérítés

• Ingyenes munkásszállás • Albérlet-támogatás.

A Lear Corporation Hungary Kft. gyôri telephelye 

ÖSSZESZERELÔ
munkatársakat keres.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

A LEGISMERTEBB FINN
ORGONISTA, Kari Vuola
koncertje lesz július 3-án 18
órakor a Szentlélek-templom-

ban. A művész J. S.
Bach és az idén
évfordulós Max
Reger műveiből
állította össze re-

pertoárját.

JÚLIUS 1-ÉN KEZDŐDIK A PANNONHALMI LEVEN-
DULAHÉT. A levendulavirágzás időpontjához igazított 10 na-
pos fesztivál a főapátság ezeréves gyógyászati hagyományai-
ra alapozott program. Interaktív kézműves foglalkozásokkal
és levendulás ételekkel várják az érdeklődőket a pannonhalmi
levendula- és gyógynövénykertben. A látogatók megismerhe-
tik az apátsági levendulatermesztés történetét és a levendula
felhasználásának módjait. 

A DR. KOVÁCS PÁL
MEGYEI KÖNYVTÁR
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR is
csatlakozott idén a Múze-
umok éjszakája program-
sorozathoz. Június 25-én
17 órakor a Központi
Könyvtár klubhelyiségé-
ben (Győr, Herman Ottó
u. 22.) Fülöp Szabolcs
történész előadását hall-
gathatják meg az érdek-
lődők A magyar váloga-
tott az olimpiákon – Az
olimpiai labdarúgó-válo-
gatott szereplése 1912–
1952-ig címmel.

A GYŐRI KÁPTALANDOMBON TALÁLHATÓ
SZENT LÁSZLÓ LÁTOGATÓKÖZPONT változatos
programokkal várja az érdeklődőket június 25-én, szom-
baton a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat kereté-
ben. A 18 órától kezdődő programok sorában szerepel
többek között Boldog Apor Vilmos életének, korának és
vértanúságának felidézése a toronykilátóban, a győri ba-
zilika Palestrina-kórusának koncertje, borkóstolás, a győri
székesegyház orgonakarzatának megtekintése Marics Ist-
ván városplébános vezetésével. A látogatóközpont ezen
az estén éjfélig várja az érdeklődőket, 18, 19, 21.15 és 23
órakor barokk tárlatvezetést is tartanak.

SZENIORTÁNCPROGRAM lesz nyugdíja-
soknak június 29-én 10 órától a Hotel Kon-
ferencia épületében (Győr, Apor Vilmos püs-
pök tere 3.). A szeniortánc iránt érdeklődő-
ket először egy fizikoterapeuta bemelegítő
tornával, szükség esetén külsőleg használt
fájdalomcsillapító krémekkel készíti fel a
táncra. A koreográfiát Csirmaz Szilvia tanítja
be. A szeniortáncra egyedül, párosan és cso-
portosan is lehet érkezni.

A győri születésű, városunkban élő FEHÉR JÓZSEF IPARMŰVÉSZ ÖNÁLLÓ
TÁRLATA látható június 25-től a Magyar Ispitában. A kiállítás július 31-ig látogat-
ható. A megnyitó június 25-én 19 órakor kezdődik.

A GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA június
25-én, szombaton 18 órától meg-
nyitja kapuit az érdeklődők előtt a
Múzeumok éjszakája alkalmából. A
látogatók bepillanthatnak a tárgya-
lótermekbe, a cellákba és a beszé-
lőhelyiségbe, előadás során megis-
merkedhetnek az ítélőtábla törté-
netével, feladataival és a bírósági
szervezetrendszerrel. Takács János
izgalmas történetét hallgathatják
meg a látogatók A peeri rablógyil-
kos felakasztása és feltámadása
címmel, elmondja Lanczendorfer
Zsuzsanna néprajzkutató.

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

Gyôr-Nádorváros kedvelt részén másfél szobás,
igényesen felújított, földszinti lakás eladó. Ár:
13,9 M Ft. Érd.: +36-70/977-7844.
Gyôr-Nádorvárosban, a Vásárcsarnok mellett 2
szobás, felújított lakás eladó. Ár: 14,6 M Ft. Érd.:
+36-70/977-7844
Gyôr-Révfalu klasszikus részén eladó egy jó ál-
lapotban lévô 2 szobás családi ház! Ár: 26,9 M
Ft. Érd.: +36-70/977-7832
Felpécen 120 nm hasznos területû, jó tagolású,
nappali + 3 szobás családi ház eladó. Irányár:
8,5 M Ft. Érd.: +36-70/456-0470 
Gyôr peremkerületén egy széles utcafrontú, cso-
dálatos, egyszintes családi ház garázzsal, sür-
gôsen eladó. Beosztása: amerikai konyha + 3
hálószoba, két fürdôszoba. Irányár: 29,9 M Ft.
Érd.: +36-70/977-7841
Gyôr-Belvároshoz közel 68 nm-es, üvegportálos,
földszinti üzlethelyiség kiadó. Ár: 109 E Ft/hó.
Érd.: +36-70/489-2012
Gyôr-Adyvárosban kétszoba-hallos, teljesen fel-
újított, második emeleti lakás sürgôsen eladó.
Ár: 14,2 M Ft. Érd.: +36-70/489-2012
Gyôrben 32 nm-es, nappali-konyhás új építésû
lakás, 11 nm-es terasszal és 65 nm-es kertkap-
csolattal eladó. Irányár: 11,9 M Ft. Érd: +36-
70/399-8262
Gyôrben, a Pacsirta Lakóparkban 39 nm-es, új
építésû lakás eladó. Irányár: 11,7 M Ft. Érd:
+36-70/399-8262
Gyôr-Szigetben 64 nm-es erkélyes, új építésû lakás
eladó! Irányár: 21,7 M Ft. Érd: +36-70/399-8262

A OPENHOUSE ingatlanpiaci kínálatából
Eladó Csanak egyik legkedveltebb részén egy
igényesen felújított 73 nm-es sorház, garázzsal.
Ár: 25,5 M Ft. Érd.: +36-70/977-7840
Eladó egyszintes, teljesen kész családi ház Ab-
dán, csendes zöldövezeti környezetben. 147 nm
alapterületû, a telek 950 nm-es. Ár: 26 M Ft.
Érd.: +36-70/977-7840
Vidéki felújítók, figyelem! Eladó egy nagyméretû,
jól megépített családi ház garázzsal Lébényben.
A telek 1046 nm-es, a ház 210 nm alapterületû.
Ár: 19 M Ft. Érd.: +36-70/977-7840 
Eladó egy 700 nm-es építési telek Kunszigeten.
Jelentôs betelepedési támogatás, jó beépíthe-
tôség, csendes utca. Érd.: +36-70/977-7840.
Ár: 3,5 M Ft.
Gyôrzámoly csendes utcájában épült, nappali
+ 3 szobás, remek elrendezésû, újszerû családi
ház garázzsal, szépen parkosított, nagy telekkel
eladó. Ár: 34,9 M Ft. Érd.: +36-70/372-0110
Gyôrzámoly csendes részén épült nappali + 3
szobás, egyedi megjelenésû családi ház rende-
zett telekkel, gépkocsibeállóval eladó. Ára:
28,99 M Ft. Érd.: +36-70/372-0110
Gyôr-Nádorváros kedvelt részén másfél szobás,
igényesen felújított, földszinti lakás eladó. Ár:
13,9 M Ft. Érd.: +36-70/977-7844
Gyôr-Nádorváros Vásárcsarnokhoz közeli ré-
szén 4 szobás, sorházi lakás garázzsal eladó.
Ár: 27,5 M Ft. Érd.: +36-70/977-7844
Gyôr-Nádorváros kedvelt részén másfél szobás
igényesen felújított, földszinti lakás eladó. Ár:
13,99 M Ft. Érd.: +36-70/977-7844

Gyôr-Nádorváros legkedveltebb utcájában 3
szobás, nívós lakás bútorokkal együtt eladó. Ár:
37,5 M Ft. Érd.: +36-70/977-7844
Gyôrtôl 20 km-re Ravazdon, kétlakásos családi
ház eladó, hozzá tartozó két önálló telekkel. A
ház összközmûves, részben felújítandó, mellék-
épület, pince, nyári konyha is tartozik hozzá.
Irányár: 17 M Ft. Érd.: +36-70/399-8261
Nyúlon, a hegyben téliesített, 40 nm-es, igényesen
felújított hétvégi ház eladó. Beosztása: nappali, ét-
kezô, konyha és egy szoba az emeleten.Irányár:
6,5 M Ft. Érd.: +36-70/399-8261
Gyôr-Belvárosban 2 szobás, nagy erkélyes
tégla lakás sürgôsen eladó! Irányár:15.9 M Ft.
Érd: +36-70/338-6708
Gyôr-Marcalvárosban panellakás eladó. Ár: 11,8
M Ft. Érd.: +36-70/489-2014
Gyôr-Nádorváros határán családi ház külön épü-
lettel eladó. Ár: 32 M Ft. Érd.: +36-70/489-2014
Gyôrben kétszobás, étkezô-konyhás, elsô eme-
leti, kis erkélyes lakás eladó! Irányár:14 M Ft.
Érd.: +36-70/977-7841
Gyôrszentiván központjához közel tetôtér-beépí-
téses családi ház jó áron eladó! Két generáció-
nak is alkalmas. Irányár: 17,8 M Ft. Érd.: +36-
70/977-7841
Gyôrszentivánon 797 nm-es, összközmûves épí-
tési telek eladó! Irányár: 9,9 M Ft. Érd.: +36-
70/977-7841
Gyôr-Szabadhegyen, a Soproni utcában eladó
egy 2 szobás, második emeleti lakás, saját táro-
lóval! Ár: 13,2 M Ft. Érd: +36-70/703-08-65

A Pacsirta lakóparkban 74 nm-es, nappali + 3
szobás, kertkapcsolatos lakás októberi átadás-
sal eladó! Ár: 19,949 M Ft. Érd.: +36-70/372-
0113
Gyôr egyetemhez közeli részén, tavaszi átadás-
sal, lakások 38—85 nm-ig leköthetôk! Ár:
14.627.340 Ft-tól. Érd.: +36-70/372-0113
Gyôrzámolyon új építésû, emelt szintû fûtéskész,
nettó 98 nm-es családi ház, 655 nm-es telekkel el-
adó! Ár: 23,99 M Ft. Tel.: +36-70/372-0113
Nyúlon, a hegyben csodálatos panorámával
rendelkezô nyaraló borospincével, gyümölcsfák-
kal eladó. Ár: 16,8 M Ft. Érd.: +36-70/372-0105
Befektetôk, figyelem! Gyôr-Szabadhegyen egy -
éves ház mindkét lakásával eladó. Ár: 61 M Ft.
Érd.: +36-70/372-0105
Gyôr-Szabadhegyen hangulatos házikó udvar-
ral, garázzsal eladó. Ár: 14,5 M Ft. Érd.: +36-
70/372-0105
Révfaluban új építésû családi ház garázzsal,
fûtéskész állapotban, nyári átadással eladó. Ár:
47,5 M Ft. Érd.: +36-70/372-0105
Gyôr-Nádorvárosban 3 emeletes házban el-
adó egy 56 nm-es, 2 szobás lakás 6 nm-es
saját tárolóval. Ár: 12,5 M Ft. Érd.: +36-
70/632-4354
Gyôr-Nádorvárosban  2. emeleti, 53 nm-es, er-
kélyes, 2 szobás, klímás, felújított lakás eladó,
saját gépkocsibeállóval, tárolóval. Felújították a
víz- és villanyvezetékeket, új a konyhabútor,
Azonnal költözhetô! Ár: 15,9 M Ft. Érd.: +36-
70/632 4354

szerző: földvári gabriella

Új időszaki kiállítás nyílt az
Esterházy-palotában a Deák
Dénes, Mihályfi Ernő, Petró
Sándor és Radnai Béla által
gyűjtött képzőművészeti alko-
tásokból, amely kiegészül a
mai magángyűjteményekből
származó, kiemelkedő dara-
bokkal.

A Rómer Múzeum által szervezett tár-
laton Gulácsy Lajos, Rippl-Rónai Jó-
zsef, Bortnyik Sándor, Kassák Lajos,
Orbán Dezső, Czóbel Béla, Derkovits
Gyula, Dési-Huber István, Borsos
Miklós, Egry József alkotásait csodál-
hatjuk meg.

A megnyitón Radnóti Ákos alpol-
gármester köszöntőjében kiemelte,
egyik kedvenc festője a negyven éve
elhunyt Bortnyik Sándor, aki a kubiz-
mus, expresszionizmus, futurizmus
jegyében alkotott jelentőset.

Grászli Bernadett, a múzeum igaz-
gatója hangsúlyozta, az 1930-as évek-
től az 1970-es évekig terjedő időszak

Modern mecénások
aktív műgyűjtőinek anyagát mutatja
be a tárlat.

A kiállítás az alkotókat tematiku-
san „párba állítva” mutatja be. Az
Esterházy-palota aulájában Kassák
Lajos és Bortnyik Sándor műveivel
kezdődik a tárlat, az emeleti termek-
ben elsőként Gulácsi Lajos és Rippl-
Rónay József klasszikus alkotásait
láthatjuk. A második terembe a győ-
ri születésű Orbán Dezső és Czóbel
Béla munkái kerültek. A következő
teremben Derkovits Gyula és Dési-
Huber István munkásságába nye-
rünk bepillantást, végül az utolsó te-
rem könnyed nyári élményeket kínál,
a Balaton két festője, Borsos Miklós
és Egry József varázsolja elénk a
magyar tengert. 

Különlegesség, hogy nem csak a
négy múzeumi gyűjteményből válo-
gathattak a kiállítás szervezői, ha-
nem néhány magángyűjtő is kölcsön -
adta féltett festményeit, hogy a nagy-
közönség is láthassa azokat. A kiállí-
tás szeptember 25-ig, hétfő kivételé-
vel naponta 10 és 18 óra között tart
nyitva.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A győri Rómer Flóris Múzeum
három szakkörének válogatott
anyagából látható kiállítás a
Püspöki Udvarbíró-ház pincéjé-
ben, Kreációk a tűzből címmel.

A Magas hőfokon, az Agyagmíves
iparkodás és a Tűzszelence szakkörök
tagjai mutatták be az elmúlt időszak-
ban készült legszebb alkotásaikat. A
Magas hőfokon szakkör vezetője, Bo-
da Ildikó keramikus a kerámiaművé-
szetet, a fazekastechnikát ismertette
meg a résztvevőkkel. Az Agyagmíves
iparkodáson Gyarmaty Zsuzsa kera-
mikus vezette be az érdeklődőket az
agyagedény-készítés technikájába, a
kerámiakészítés fortélyaiba. A Tűzsze-
lence foglalkozásokon pedig Mészá-
ros Eszter tűzzománcoktató kalauzolt
az ékszerek világába, a tűzzománcké-
szítés rejtelmeibe.

A megnyitón Farkas Zsuzsa képző-
művész először a helyszínre hívta fel
az egybegyűltek figyelmét. Korábban
számos kiállításnak adott otthont a
helyiség, az utóbbi időben azonban

Kreációk a tûzbôl
mellőzött volt a pince. Ezentúl újból
élettel kívánják megtölteni. 

A szakkörökön nem csak a szabad
alkotás vágyát élhetik ki a résztvevők,
hanem ismereteiket is gyarapíthatják

a témában és szakmai fortélyokat is
elsajátíthatnak a mesterektől. A tárlat
július 8-ig, hétfő kivételével naponta
10 és 18 óra között tekinthető meg in-
gyenesen, az Apor Vilmos püspök te-
re 2. szám alatt.

Magyar festômûvészek legszebb alkotásai láthatók
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Logistik und Dragster

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

tv.gyorplusz.hu/cikklista/gazfroccs.html

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net

Írja és szerkeszti: 
Nagy Viktor
Fotó: 
Marcali Gábor 
Nagy Viktor

In der nächsten Fernsehsendung
von Gázfröccs vergleichen wir zwei
Škoda Octavia von gleicher Leistung,
die aber für verschiedene Zwecke ge-
baut wurden. Der Scout handelt von
Bequemlichkeit,  dem RS geht es um
Sportlichkeit. Wir haben beide getes-
tet, das Endergebnis werden wir in
der Sendung präsentieren.

Bei der Győrer Audi werden täglich
8850 Motoren montiert und 640 Autos
zusammengebaut. Auf das Jahr bezo-
gen sind das 160000 Tts und A4er, sowie
fast 2 Millionen Motoren. Zur Herstellung
bedarf es Unmengen an Material. Jeden
Tag erreichen 350 Lastwagenladungen
auf dem Werksgebiet, per Schiene aus-
serdem 55 Wagonladungen. Nicht nur
der Herstellungsprozess, sondern auch
die Logistik ist kompliziert, was am Ende
dazu führt, dass der fertige Wagen von
der Fertigungsreihe rollt. Dann überneh-
men wieder Eisenbahn und Lkw die Ha-
uptrolle. Auch das allerschönste Auto
muss in sein Bestimmungsland gelan-
gen. Dreißig Prozent der fertigen Wagen
aus der Győrer Audi verlassen das
Werksgelände auf dem Weg des öffent-
lichen Straße auf Fahrzeugtrailern, Sieb-
zig Prozent hingegen auf der Schiene in

Richtung des aktuellen Eigentümers, in
116 verschiedene Richtungen, denn das
ist die Anzahl der Länder, wo Győrer
Autos in Betrieb genommen werden.
Gázfröccs zeigt, wohin die fertigen Autos
sich vom Werk auf den Weg machen.

Auch in Ungarn wird die Saison der
Beschleunigungswettbewerbe hochge-
halten. In diesem Jahr wurde der Fertő-
szentmiklóser Flughafen schon oft bevöl-
kert, mit Motorrädern, Straßenwagen,
speziell zur Beschleunigung gebauten
Maschinen, amerikanischen V8ern und
natürlich mit Dragstern, welche die Top-
kategorie darstellen. Unter ihnen stehen
zwei praktisch frisch gebaute unter stän-
diger Entwicklung und Verfeinerung. Der
eine ist das neueste Wunder von Tuboly
Tech, der legendäre Pontiac TransAm,
oder auch der Drag mit dem vererbten
Dart Vader Motor. Das zuvor stärkste
Auto des Landes wird weiterentwickelt,
die Antriebsressource lebt, eben nur in
einer neuen Maschine. Bei der Tubolyer
Mannschaft heisst es auch, dass die „Da-
me” noch ein bisschen widerspenstig ist,
aber es kann auch sein, das sie auf ein-
mal schnell sein wird. In der nächsten
Ausgabe von Gázfröccs stellen sich also
auch die schnellsten Autos vor.

A Gázfröccs következő televíziós
adásában összehasonlítunk két ha-
sonló teljesítményű, csak éppen más-
más célra épült Škoda Octaviát. A
Scout a kényelemről, az RS pedig a
sportosságról szól. Teszteltük mind-
kettőt, a végeredményt pedig a mű-
sorban meg is mutatjuk.

A győri Audiban naponta 8850 darab
motort szerelnek össze és 640 autót sze-
relnek készre. Évente ez 160.000 TT-t,
A3-ast jelent és közel kétmillió motort. A
gyártáshoz hatalmas mennyiségű anyag-
ra van szükség. Naponta 350 kamionnyi
áru érkezik a gyár területére, vasúton pe-
dig 55 vagonnyi. Nem csak a gyártási fo-
lyamat, a logisztika is bonyolult, amely-
nek a vége az, hogy a kész autó legurul a
gyártósorról. Ekkor veszi át ismét a fősze-
repet a vasút, valamint a kamion.

A szebbnél-szebb autókat ugyanis a
célországba el is kell juttatni. A győri
Audiból a kész kocsik harminc százalé-
ka közúton, járműszállító trélereken,
hetven százaléka pedig vasúton hagyja
el a gyár területét, és indul leendő tulaj-
donosa felé, 116 irányba, ennyi ugyanis

azoknak az országoknak a száma, ahol
a győri autókat üzembe helyezik. A Gáz-
fröccs bemutatja, hogyan indulnak út-
nak a gyárból a kész autók. 

Javában tart a gyorsulási versenyek
szezonja Magyarországon is. Ebben az
évben már sokadszor népesült be a Fer-
tőszentmiklósi repülőtér, motorokkal,
utcai autókkal, speciálisan gyorsulásra
épített gépekkel, amerikai V8-asokkal
és persze a topkategóriát jelentő drags-
terekkel. Közülük kettő szinte frissen
épített, folyamatos fejlesztés, finomítás
alatt áll. Az egyik a Tuboly Tech legújabb
csodája, a legendás Pontiac TransAm,
vagyis a Dart Vader motorját megörö-
költ drag. Az ország korábbi legerősebb
autóját tovább fejlesztgetik, az erőforrás
pedig él, csak éppen egy új gépben.  Tu-
bolyék csapatánál azt mondják, még ki-
csit makrancos a „hölgy”, de az is lehet,
hogy egyszer gyors lesz. A Gázfröccs
következő adásában tehát a leggyor-
sabb autók is bemutatkoznak.

Gyorújbarát, Fo utca 178.
+36 70 633-5969, info@ekart.hu 

www.facebook.com/ekartring

ÚJ NYITVA TARTÁS:
h.—cs.: 7—20., p.: 7—22, szo.: 9—22; v.: 9—20

Füstmentes száguldás
az egész családnak!
Folyamatos akciók, családi 
kedvezmények!

´́ ´́
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CÉGES RENDEZVÉNYEKRE 
GYEREK E-CARTOK KITELEPÜLÉSSEL!
Felejthetetlen élmény a kicsiknek, biztonságosan.

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

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

logisztika 
és dragsterek



EGYETEM

A Széchenyi István Egyetem hall-
gatói csapata a SZEnergy Team idén
is indul a Shell Eco-marathon nemzet-
közi üzemanyag-hatékonysági ver-
seny európai fordulóján, amit London-
ban rendeznek meg. A cél most is az,
hogy minél kevesebb energiával tud-
janak minél nagyobb távolságot meg-
tenni a lelkes csapatok, saját tervezé-
sű járműveikkel. A győri csapat az idei
évre külsőre kevesebb, a karbonszá-
las karosszéria alatt viszont mélyreha-
tó fejlesztéseket hajtott végre.

Kilencedik alkalommal áll startvo-
nalhoz a SZEnergy Team járműve a
rendkívül rangos Shell Eco-marathon
versenyen. A versenysorozatot először
1985-ben rendezték meg, az ideit a
Queen Elisabeth Olimpiai Parkban,
Londonban tartják. 2016-ban 28 or-
szágból közel 200 csapat nevezett be,
köztük hat magyar. A résztvevők két fő
kategóriában indulhatnak (prototípus
és városi koncepció), valamint hét
üzemanyagtípusból választhatnak:
benzin, dízel, bioüzemanyag (etanol),
földgáz (GTL és CNG) üzemű, akkumu-
látoros villamos hajtású és hidrogén tü-
zelőanyag-cellás. A SZEnergy az akku-
mulátoros, villanymotorral hajtott váro-
si kategóriában áll rajthoz 2016. június
30 és július 3 között.

A megmérettetésre több hónapja
készül a csapat, hiszen nagyon sok al-
katrész és főegység komoly fejlesztése-
ken ment keresztül. A fő cél a vesztesé-
gek minimalizálása és a tömegcsök-
kentés volt. Így a futómű jelentős átala-
kításon esett át. Kónya László, a csapat
elektronikai részlegének vezetője, rész-
letesen beszámolt a műszaki újdonsá-
gokról: „A menetellenállás csökkenté-

sére az új első tengely-
csonkok ferde hatásvo-
nalú csapágyakat kap-
tak, így a gördülési el-
lenállása a lehető leg-
kedvezőbb a konstruk-
ciónak. Az alumínium első lengőkaro-
kat karbon-kompozit rudakra cseréltük,
így masszívabb, mégis könnyebb szer-
kezetet kaptunk. Az új fogasléces kor-
mánymű – ami egyedi tervezésű és
gyártású – pedig sokkal pontosabb irá-
nyítást tesz lehetővé, miközben az egy-

ség tömege is csökkent a műanyag és
karbon alkalmazásának hála.”

Zámbó Zoltán a SZElectriCity nevű
versenyautó pilótája lelkesen számolt
be a további újdonságokról, így a saját
tervezésű motorról, mely jobb hatás-

fokú és a kerékbe integrált, agymotor.
„A Járműipari Kutatóközponttal
együttműködve elkészített, verseny-
körülményekre optimalizált villamos
gép várhatóan tovább növeli a hajtás
energiahatékonyságát. Az új motor
egy új hátsó futóművet igényelt, ami
könnyebb és jobban gurul. A mart alu-
mínium kerekek nem csak szépek, de
a tavalyiakhoz képest tovább tudtuk
könnyíteni őket. És persze sok fontos
részlet is változott, mint például a lám-
patestek, ablaktörlő, kézi gázkar, kor-
mány, komplett fékrendszer és a villa-
mos rendszer egyes elemei. Ezek
mind a fogyasztásunkat csökkentik,
miközben már a következő években
várható szabályváltozásokat is köve-
tik. A leginnovatívabb fejlesztésünk az
automata gyorsító rendszer, melyet a
tavalyi futam telemetriai adatait alapul
véve a londoni pályán futott, szimulá-
ciós versenykörök segítségével készí-
tettünk. Ezzel a megoldással akár
15%-os fogyasztáscsökkenést érhe-
tünk el egy-egy gyorsítási szakaszon”
– foglalta össze a fiatal mérnök.

„Az idei verseny talán legmeghatá-
rozóbb változása az új versenypálya, il-
letve annak merőben más topográfiá-
ja. Ebben az évben ismét a dobogó, il-

letve minél jobb helyezés elérése a cé-
lunk, azonban a mezőny rendkívül
erős, ezért továbbra sem lesz könnyű
dolgunk” mondta Pup Dániel a csapat
vezetője. Szurkoljunk együtt a csapa-
tért a Facebook oldalukat követve:
fb.com/szenergyteamhungary/

SZEnergy-sikerek
A csapat 2008-ban indult először a
futamon, és 2012-ig az Urban So-
lar, napelemes kategóriában szere-
peltek. 2008-ban és 2010-ben I.,
2012-ben II. helyezést értek el, illet-
ve 2011-ben elnyerték a Shell Eco-
marathon Europe Team Spirit kü-
löndíjat. 2009-ben a csapat úttörő-
ként először teljesítette a versenytá-
vot pozitív energiamérleggel, ami
azt jelenti, hogy több energiát ter-
meltek a fedélzeti napelemcellák,
mint amennyit felemésztett a jármű
mozgása. 2013-tól a Battery Elect-
ric Urban Concept kategóriában
indul a csapat a versenyen – mi-
után 2012-től a napelemes kate-
gória megszűnt. A teljesen új jár-
művel 2014-ben negyedik, 2015-
ben pedig III. helyezést értek el a fi-
atalok. Valamint a technikai fejlesz-
tésekért járó innovációs díj máso-

dik helyét foglalták el a győri
egyetemisták.
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1 kw =  150 km
— GO GREEN



A magyar luxus roncsderbi

Friss statisztikai adatok szerint ta-
valy hazánkban 550 ezer használt -
autó-adásvétel történt (11%-kal
több, mint egy évvel korábban), 77
ezer új autó forgalomba helyezés
mellett (ami 13% növekedést mutat).
Ez azt jelenti, hogy éledezik az autó-
piac, ami jó. Az 550 ezer adásvétel-
ből 120 ezer külföldről behozott au-
tóra köttetett. Ez a szám 2014-ben
97 ezer volt, 2013-ban pedig még
csak 65 ezer. Ez regisztrációs adó-
bevétel-növekedés az államnak,

ami szintén jó. Csakhogy az ország-
ba érkező autók döntő többsége 11-
12 éves, vagy annál is öregebb. Ami
viszont nem jó.

Luxus vagy roncsderbi
Ahogy a társadalom szétszakadt,

úgy szakadt szét a használtautó-piac
is. Van egy kiugrott-kiugróban lévő,
már tehetős vagy épp gazdagodó,
ügyes-ügyeskedő vagy épp konkré-
tan csaló, gazdasági bűnöző réteg,
akik a sokmilliós autók felvevőpiacát
jelentik. Annyira még nem megy jól,
hogy új autót vásároljon, de féláron
már jó a 3-4 éves luxusautó. (Ne be-
széljünk a tisztességes gazdagokról –
létezik ilyen? –, hisz ők feltehetőleg
nem ügyeskednek.)

Tipikusan az ő számukra özönle-
nek az országba a nagy értékű autók,
melyeknek az ÁFA-ját a hasonszőrű
vállalkozó tesók előszeretettel nyelik
el. Ez már akkora tétel, hogy azt már
érdemes. Arra már megéri gründolni
egy eldobós céget (persze nem egy
autóra: 20 db 10 milliós autó ÁFÁ-ja
40 milliós nagyságrend, aztán jöhet a

következő cég). Két eset van: vállalko-
zó-gazdagodó nem is tudja, hogy
ÁFA-csalt autót vett, vagy nagyon is
jól tudja, annyira, hogy vevő és keres-
kedő felezi a lenyelt, meg nem fizetett
ÁFA-t.

A másik réteg a szegény, akinek
igénye lenne, de pénze nincs autóra.
Ők keresik a már korábban tárgyalt
(lásd 1. rész) külföldről behozott hulla-
dékokat pár százezer forintért. Hisz
vagy a jövedelmük alacsony annyira,
hogy nem kapnának hitelt egy jobb

autóra, vagy már korábbról görgetnek
maguk előtt rossz hitelt vagy előkelő
BAR-listás helyezést a banki szabad-
rablás korszakából. 

A kettő kategória közt áll a társada-
lom azon rétege, aki tisztes jövede-

lemmel bír, szerény megtakarításra
képes, tisztességes munkából él.
Azaz nem áll, sokkal inkább hiányzik
ez a réteg. A kormánypárt által régóta
megerősíteni, újraépíteni vágyott pol-
gári réteg. Akinek kultúrája van, igé-
nye a szebbre, jobbra, művészetre,
tisztességes és egyről a kettőre sze-
retne jutni (nem pedig egyről a három-
ra, ahogy a Zimmer Fe-
ri című filmben). Aki
megfizeti a közterhe-
ket, adókat, kötelező
biztosítást, és nem
gondolkodik ÁFA-csa-
láson, szlovák rendszá-
mon. Megadja a király-
nak, ami a királyé. 

Nos, ez a réteg len-
ne, amely a 3–4 milliós
középkategóriás, még
viszonylag fiatal autó
vásárlórétegét adná.
De ez a vásárlóréteg
vagy nincs is, vagy na-
gyon-nagyon vékony.
Így aztán az ebbe a ka-
tegóriába eső autók nagyon nehezen
eladhatók, ebben a szegmensben a
hitelképes hiteligénylés pedig még rit-
kább. Másik cikk témája lehetne,
hogy pozitív hitelbírálatra külföldi
munkavállalóként vagy hazai multicég
alkalmazottjaként van esély.

Van megoldás?
Társadalomkritikába nem szeret-

nék belemenni, a polgárosodás kér-

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

PR-riport: CarmenAutó

dését nem itt fogjuk megoldani, de
hogy mi lenne a megoldás az autó-
park öregedésére? A 10 évesnél fiata-
labb, minimum Euro 5-ös környezet-
védelmi osztályú (már Ukrajnában is

Euro 5 a követelmény) gépkocsik re-
gisztrációs adójának eltörlése vagy je-
lentős csökkentése. Eközben az ennél
öregebb és rosszabb besorolású autók
regadójának drasztikus emelése, hogy
jobban megérje egy 10 éves autót be-
hozni az országba egy 15 évesnél.

Nagyon üdvözlendő az elektromos
és tölthető hibrid autókra bevezetett
adó-, parkolási stb. kedvezmény, de
ezeknek az autóknak a mennyisége
még csepp a tengerben: minimum 10
milliós nagyságrend egy ilyen autó vé-
telára, de elmehet akár 50 millióig is.
Ez sajnos egyelőre még jó ideig nem
nyújt megoldást a hazai roncstemető
problémájára.

Mit tehetünk ezen kívül. Bízzunk a
gazdaság élénkülésének fogyasztás-
növelő hatásában. Ha már nem devi-
zahitelek árfolyam-növekedésére kell
milliókat elkölteni, talán lassan jut
majd pénze az embereknek fiatalabb,
gazdaságosabb, környezetkímélőbb
autókra is, és talán a pizzafutár autók
is lecserélődnek egy szebb jövőben
elektromos hajtásúra.

Szabó Gábor

A cikk első része 2016. május 27-i
Gázfröccs mellékletben vagy online
olvasható. 

2. rész

A cél, hogy jobban
megérje egy 10 éves
autót behozni 
az országba 
egy 15 évesnél.

2016. június 24.   / + / 17



Ötajtós Ford Ka

A Nissan egy új, hidrogén alapú haj-
táslánccal kísérletezik. A koncepció
lényege abban rejlik, hogy a hidrogént
alkalmazzák az elektromos autó
üzemanyagának, csak másképp. A ha-
gyományos üzemanyagtöltő-állomá-
sok egyszerű és olcsó módosításával
etilalkohol tankolására alkalmassá te-
hetők. Ez persze csak az alap, hiszen
kell a jármű fedélzetére telepített eta-
nol-üzemanyagcella, mely az alkohol-
ból nyerné ki a szükséges hidrogént.
Ezzel aztán táplálná a „klasszikus” tü-
zelőanyagcellát, ami pedig villamos
energiát ad az elektromos hajtásrend-

szernek. Az ígéretek szerint 600 kilo-
méteres hatótávolság érhető el a
rendszerrel, és persze a tankolás ez-
után csak néhány perc – nem pedig
órák. A bonyolult rendszer 2020-ban
válhat szériaéretté, ha persze a felme-
rülő több technológiai problémát
megoldják – pl. alkohol bontásakor
keletkező szén-dioxid, szén-monoxid
és metángáz kezelése. Mindenesetre,
ha a dolog működik, akkor megoldást
kínálhat a nehéz akkumulátorokra és
a hidrogén nagynyomású tárolásának,
illetve a hidrogéntöltő infrastruktúra
gondjaira.

Végre Európát is eléri a Ford kis városi
autója a Ka+, ami már két éve Latin-
Amerika útjait rója. A múltja régre nyú-
lik vissza a típusnak, hiszen pofátlan
formájával, ugyanakkor korlátozott
méreteivel valahogy mindig kilógott a
sorból. A 2016-os verzió már a prakti-
kum trendjét követi, de azért kellemes
jelenség. Öt ajtóval, tágasabb beltér-
rel, és a Fiestát megközelítő külső mé-
retekkel támad. Azért nem kell félteni
a nagyobb testvért, mert a hamaro-
san érkező új generációt már egyértel-
műen feljebb pozicionálja a gyár-
tó, így a Ka lesz a vérbeli, meg-
fizethető városi vagány. A
motorja csak 1,2 literes

benzines szívómotor lehet 70 és 85 ló-
erővel, 5 literes fogyasztással. Ez tisz-
tességes adat, pedig csak ötsebessé-
ges manuális váltóval kérhetjük majd.
És persze sok extrával, de ami alap-
áras, az a biztonság (6 légzsák, ESP)
és a minimális komfort (elektromos
ablak elöl, távirányítós központi zár,
sebességhatároló), valamint a 270 li-
teres csomagtér. Reméljük, az induló
ár is kecsegtető lesz.

HÍREKHIRDETÉS
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Business Traveller Hungary, az üzle-
ti utazók magazinja ezúttal is saját ol-
vasóit és üzleti partnereit kérte fel,
hogy szavazzanak az ország legjobb
hivatásturisztikai szolgáltatóira, kilenc
kategóriában.

Emlékezetes, hogy 2014-ben Győr
nyerte el a legjobb vidéki Business city
címet, aminek apropóján akkor Borkai
Zsolt polgármester lapunknak úgy fo-
galmazott, Győr Magyarország egyik

szerző: z. a.
fotó: marcali gáboor

Jelentős útfelújítási munkálatok
kezdődtek meg az Ifjúság körút
Tihanyi Árpád út és Kodály Zol-
tán utca közötti szakaszán. El-
sőként a vezetékek cseréjét
végzik a szakemberek. A busz-
közlekedés nem változik, a meg-
álló viszont néhány méterrel ar-
rébb került.

„Az előző ciklus legnagyobb beruházá-
sa Adyvárosban a Kodály Zoltán–Föl-
des Gábor utcai körforgalom megépí-
tése volt” – emlékeztetett Radnóti Ákos
alpolgármester, a körzet önkormányza-
ti képviselője és hozzátette, a most el-
kezdődött felújítás hasonló léptékű
munka lesz. Elmondta, korábban felújí-
tották a körút középső szakaszát, illetve
mindkét oldalon, a teljes szakaszon el-
készült a kerékpárút és a járda felújítá-
sa. Az úttest mentén kicserélték a köz-
világítást korszerű, energiatakarékos,
sokkal nagyobb fényt adó izzókra és két
zebra is extra világítást kapott.

A mintegy háromszáz méteres sza-
kasz felújítását az iskolai nyári szünet-
re időzítették, hogy minél kevesebb

szerző: földvári gabriella

Aki vasárnap kilátogatott
a Dunacenterben megtar-
tott Többlettél című inter-
aktív művészeti napra, az
bizony valami plusszal tá-
vozott onnan.

Hosszú Judit szervező szerint
a program elérte célját. Mind a
kiállítók, mind a látogatók él-
vezték, amelyek interaktív
megtapasztalási lehetősége-
ket kínáltak a látás, a hallás és
a mozgássérültség témában.
Voltak kézműves és játékos
foglalkozások, akadálypályák,
feladatok, zene, tánc, kultúra
és sport – természetesen más-
képp. Hosszú Judit összegzés-
ként elmondta, az eseményen
részt vevő ép emberek rájöhet-
tek, hogy mindennapi nehéz-
ségeik eltörpülnek azok mel-
lett, akik egész életükben fo-
gyatékosságukkal küzdenek.
Megtapasztalhatták, hogy a
mássággal élők milyen kreatí-
vak, mernek kérni és tudnak el-
fogadni, és mindezt beépítve
személyiségükbe, feldolgoz-
zák élethelyzetüket. Ezek azok
a tulajdonságok, amiket ha az
épek magukévá tennének, töb-
bek lehetnének – hangsúlyoz-
ta a főszervező. 

A nap folyamán fellépett Far-
kasházi Réka, Bogi, Sulyok Pé-
ter és McDc Robi.

A projekt keretében alkotói
pályázatot is hirdettek, képal-
kotás, vers, koreográfia videó
és esszé kategóriákban. A leg-
kiemelkedőbb pályázatokból
a helyszínen kiállítást rendez-
tek, valamint a filmeket és a
koreográfiákat láthatták, a ver-
seket hallhatták az érdeklő-
dők. Felnőtt vers kategóriá-
ban a győri Kerecsényi Éva
műve nyerte el a szakmai zsűri
tetszését. 

Az est fénypontja a 21 órakor
kezdődő MásKépMás kortárs
táncelőadás volt Katona Zoltán
koreográfus rendezésében.

Egy nap,
amely
megváltoztatta
életünket

legdinamikusabban fejlődő innovatív
nagyvárosa, biztos pénzügyi háttérrel,
jól képzett, piacorientált munkaerővel.
A polgármester a város, az egyetem és
a gazdasági élet szereplőinek gyümöl-
csöző összefogását hangsúlyozta, és
kitért arra is, hogy a jelentős győri inf-
rastrukturális beruházások mellett az
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz
(EYOF) kapcsolódó fejlesztések is fon-
tos építőkövei a gyarapodásnak. 

Nos, az idén éppen egy EYOF-hely-
szín nyert díjat a versenyben, hiszen a
„legjobb rendezvényhelyszín” kategóriá-

ban az Audi Aréna Győr kapta a Busi-
ness Excellence közönségdíját – tájé-
koztatott Simon Csaba, a Győr Projekt
Kft. ügyvezetője, aki elmondta, az elmúlt
évben a győri arénát választották a női
kézilabda Bajnokok Ligája legjobb han-
gulatú csarnokának, a mostani szavazás
pedig mint rendezvényhelyszínt ismeri
el létesítményünket, így elmondható,
hogy a multifunkcionális csarnok való-
ban multifunkcionális, hiszen a sport-
eseményeknek, koncerteknek, az üzleti
és a társadalmi élet különböző rendez-
vényeinek is színvonalas helyszíne.

Az Ifjúság körút egy újabb szakasza újul meg
fennakadással járjon. A megújítást a
későbbiekben további szakaszon is
folytatni szeretnék.

A kivitelező Győr Megyei Jogú Város
Útkezelő Szervezetének vezetője, Prédl
Antal elmondta, a városi úthálózat
szempontjából jelentős szakaszról van
szó, belső körútként funkcionál. A bur-
kolat ezen a szakaszon a lakóteleppel
egyidős, így elhasználódott. A feladato-
kat összehangoltan végzik a közműszol-
gáltatókkal: elsőként a Győr-Szol Zrt.
munkatársai kezdték meg a munkát az

Ifjúság körúton, a Tihanyi Árpád úti cso-
mópontnál, ahol a hőtávvezeték cseré-
jét végzik, addig az útkezelő munkatár-
sai egy másik szakaszon dolgoznak. Jú-
liusban az Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zrt. végez gázvezetékgerinc-cserét, ez-
után kezdődhet el a látványosabb folya-
mat, a burkolat lemarása.

Az útszakasz várhatóan iskolakez-
désre készül el, körülbelül 60 millió fo-
rintból, addig szakaszosan forgalom-
korlátozásra kell számítani, ezért kérik
a közlekedők türelmét.

Business Excellence-díj az Audi Arénának

Iskolakezdésre
készülhet el 
az útszakasz
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Családias 
hangulatban
Nagy Eszter, az RTL Klub
Konyhafônök 2 címû mû -
sorának harmadik helye-
zettje ezen a héten igazi
házias receptekkel káp-
ráztatja el az olvasókat.
Próbálják ki így is ezeket
a finomságokat! 

Tökéletes rántott
nagymamám-féle
uborka- és langyo
burgonyasalátáv

Házi májas 
édesapám 
receptje szerint 
bazsalikomos 
barackvelôvel
A hagymákat durvára vágjuk és kevés
olajon átpirítjuk. Sózzuk, borsozzuk és
felöntjük a borral. A bort addig forral-
juk, míg mind elfő. Ekkor kivesszük a
hagymákat és jöhetnek a megtisztí-
tott májak a forró serpenyőbe. Mind-
két felüket jól le kell pirítani. Fontos,
hogy a belsejük se maradjon véres.Ha
a májak is megfelelőek, beletehetjük
a hagymákkal együtt a turmixgépbe
és a vajjal és a friss fűszerekkel együtt
krémesre turmixoljuk.A barackok hé-
ját lehúzzuk, magjukat eltávolítjuk és
miután felkockáztuk őket, a cukorral
összeforraljuk. A tűzről levéve belehe-
lyezzük a bazsalikomleveleket, hogy az
ízek összeérjenek. (A leveleket szervíro-
zás előtt eltávolítjuk) A májast a barack-
velővel és vajas pirítóssal tálaljuk. 

Madártej
A tojásokat kettéválasztjuk, a fehér-
jét a porcukorral kemény habbá ver-
jük, a sárgájákat pedig a kristálycu-
korral és a vaníliarúd kikapart belse-
jével habosra keverjük. A tejet felfor-
raljuk és a fehérjehabból galuskákat
szaggatunk bele és mindkét oldalu-
kat pár másodpercig hőkezeljük,
majd a kifőtt „madárkákat” szűrőka-
nál segítségével tányérra szedjük. A
forró tejet folyamatos kevergetés
mellett óvatosan a tojássárgájákhoz
csorgatjuk, vigyázva, hogy azok ne-
hogy kicsapódjanak. A fehérje-ga-
luskákat és a vaníliás-tojásos, édes
tejet egyaránt kihűtjük és a „mada -
 rakat” a krémes madártejre ültetve
tálaljuk.

Fél kg csirkemáj, 3 db lilahagyma,
2 gerezd fokhagyma, 2 dl vörös-
vagy rosé bor, só, bors, 1 marék
friss fűszer (bazsalikom), 15-20 dkg
vaj, 5 db sárgabarack, 2 ek. barna
cukor néhány levél bazsalikom

A csirkemelleket félbevágjuk (nem
klopfoljuk) és miután mindkét felü -
ket besóztuk, félretesszük. A kifliket
nagyobb darabokra tépve (még fris-
sen) turmixgépbe dobjuk és néhány
másodperc alatt nagy fokozaton
durva morzsára daráljuk, tepsin el-
oszlatva kiszárítjuk. A kígyóuborká-
kat meghámozzuk, közepüket kivág-
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitvatartás: hétfô—szombat 10—20 óra
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 1 l tej, 6-7 db tojás, 100 g

kristálycukor, 120 g porcu-
kor, 1 rúd vanília

2 db csirkemellfilé, 3 db kifli (a
morzsához), 3 db tojás (panír-
hoz), olaj (sütéshez)

2 db kígyóuborka, 2 gerezd fok-
hagyma, só, bors, 4 ek. fehér-
borecet, 2-3 ek. cukor, néhány
csepp olívaolaj, 2 dl tejföl

Fél kg burgonya, 2 csokor me-
télőhagyma, só, bors, fél dl fe-
hérborecet, fél dl olívaolaj, 1-2
ek. cukor, tökmagolaj, tökmag
(tálaláshoz)

hús 

s 
al

SZELESHÁT

PINOT NOIR
2014 

A szekszárdi borvidék középsô ré-
szén található szôlôbirtokon 40 hektár
szôlôültetvényt mûvelnek egy enyhe
déli lejtésû dombtetôn, ami be -
ékelôdik a völgység hû vö -
sebb és az Alföld száraz me-
leg levegôje közé. A két lég-
tömeg keveredése hozza
létre a jellegzetes széljárást,
amirôl a terület a nevét kap-
ta. Gránátvörös színû, fajta-
jelleges pinot noir a szek-
szárdi dombság legdélebbi
fennsíkjáról. Piros bogyós
gyümölcsök illatával és ízé-
vel indít, aztán ahogy nyílik,
málna és piros ribizli jön, kis
borsossággal. Közepes test.
Hosszú, utóíz, eperlekvár.
Kissé lehûtve lesz egy na-
gyon izgalmas nyáresti kü-
lönlegesség.

juk és a maradék mag nélküli részt
felkarikázzuk és enyhén besózzuk. A
magos részt fehérborecettel, cukor-
ral, sóval és kicsi olívaolajjal alapo-
san összeturmixoljuk, majd a kariká-
zott uborkákra öntjük és a zúzott fok-
hagymával elkeverjük. A burgonyá-
kat apró kockákra vágva kevés sós
vízben puhára főzzük, majd miután

langyosra hűlt, ezt a főzőlevet ízesít-
jük ecettel, olívaolajjal, sóval borssal
cukorral és aprított metélőhagymá-
val összekeverjük. A csirkemelleket
panírozás után tűzforró olajban olda-
lanként 1-1 percig sütjük. Az ubor-
kasalátát tejföllel, a burgonyasalátát
pirított tökmaggal és tökmagolajjal
tálaljuk.

1,5 l Magnum

2.190 Ft
1.460 Ft/liter
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JÚNIUS 25., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:10 Gálvölgyi-show  04:35
Chuck  05:20 Chuck  06:00 Top
Shop 06:35 Kölyökklub  09:25 Kis-
dumások  10:00 Top Shop 10:55
Egy rém modern család  11:20
Street Kitchen  11:50 Autogram 
12:20 Fitt Mánia  12:55 Sztár Go-
kart  13:25 Agymenők  13:55 Mi
van, doki?  15:50 Mint hal a vízben
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 1
perc és nyersz!  19:50 Csajok Mon-
te Carlóban  21:55 Rossz kisfiú 
23:55 A rózsák háborúja  02:20
Gyilkos a házban 

04:05 Babavilág  04:30 Aktív 
04:50 Sportos 05:00 Hungerő 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
08:40 Éjjel-nappal szülők  09:10
SzÉpítők  09:40 Trendmánia 
10:15 Ízes élet  10:45 Babavilág 
11:20 Egészség Klinika  11:55
Poggyász  12:25 Csapdába csalva
 13:00 Villám Spencer, a karibi őr-
angyal  14:00 Villám Spencer, a ka-
ribi őrangyal  15:00 Gyilkos sorok 
16:05 A Flintstone család  18:00 Té-
nyek 19:00 Narnia Krónikái 3. – A
Hajnalvándor útja  21:20 A dilem-
ma  23:50 A halál nyomában 
01:50 Sportos 02:00 Psych – Dilis de-
tektívek  02:45 A Bura alatt  03:30
Villám Spencer, a karibi őrangyal 

05:40 Televíziós vásárlás 06:15
Trendközelben 06:40 Szívek szállodá-
ja 07:30 Szívek szállodája 08:25
Amerikai mesterszakács  09:20
Amerikai mesterszakács  10:15
Doktor House  11:15 Doktor House
 12:10 Csengetett, Mylord? 13:15
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:15 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:15 Castle  16:10 Castle 
17:10 Flash – A Villám  18:05 Flash
– A Villám  19:00 A kicsi kocsi leg -
újabb kalandjai  21:00 Volt egyszer
egy szerelem  22:55 Penge 2. 
01:15 Will és Grace  01:45 Will és
Grace  02:10 Szívek szállodája
03:00 Kaliforgia  03:30 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 26., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:10 Gálvölgyi-show  04:40 Mi
van, doki?  06:10 Top Shop 06:45
Kölyökklub  09:25 EgészségKalauz
 09:55 Top Shop 10:55 Egy rém
modern család  11:20 A segítség
házhoz jön  11:50 Dallas  12:50
Csajok Monte Carlóban  15:00 An-
na és a király  Közben: 16.00 Hatos-
lottó-sorsolás 18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Cobra 11  19:55 Alice Cso-
daországban  22:00 Arthur, a leg-
jobb parti  00:10 Portré  00:45
Édes november  03:00 Győzike 

04:05 Gyilkos sorok  04:50 Sportos
05:00 Hungerő  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 08:25 Éjjel-nappal
szülők  08:55 Nagy Vagy, Auchan
kupa!  09:25 a'la CAR  10:00 Tű-
sarok  10:30 Stahl konyhája 
11:05 Otthontérkép  11:35 Több
mint TestŐr  12:10 Falforgatók 
13:10 Csapdába csalva  13:45 Gyil-
kos sorok  14:50 Gyilkos sorok 
15:55 Lassie  18:00 Tények 19:00
Hogyan veszítsünk el egy pasit 10
nap alatt  21:35 Mud  00:25 Ha -
lálkanyar  02:45 Sportos 02:55
Lángoló Chicago  03:40 Lángoló
Chicago 

04:00 Kaliforgia  05:35 Carrie nap-
lója  06:20 Televíziós vásárlás 06:55
Amerikai mesterszakács  07:45
Amerikai mesterszakács  08:40 Szí-
vek szállodája 09:30 Szívek szállodá-
ja 10:30 Will és Grace  11:00 Will és
Grace  11:25 Will és Grace  11:55
Trendközelben 12:25 Csengetett,
Mylord? 13:30 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  14:30 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  15:30 Négy ba-
rát és négy mancs  17:05 A kicsi ko-
csi legújabb kalandjai  19:05 Volt
egyszer egy szerelem  21:00 A köz -
ellenség 23:45 A vér válaszol  01:45
Trendközelben 02:10 Vérmes négyes
 02:35 Vérmes négyes  03:00 Vér-
mes négyes  03:20 Kaliforgia 
03:50 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 27., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:20 Az uralkodónő  04:50 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 Cápa 2. 
23:55 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  00:05 Bukott angyalok 
01:05 Tények Este 01:50 Aktív 
02:10 Sportos 02:20 Ezo.TV 03:20
Zsaruvér 

05:30 Carrie naplója  06:15 TV-
SHOP 06:50 Will és Grace  07:10
Will és Grace  07:45 Jóbarátok 
08:10 Jóbarátok  08:40 A nagy
svindli 09:35 Doktor House  10:30
Szívek szállodája  11:25 Sütimester
12:50 Csengetett, Mylord? 13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  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
Elrabolva  23:55 Két pasi – meg
egy kicsi  00:25 A nagy svindli
01:20 Doktor House  02:15 Szívek
szállodája  03:05 Kaliforgia  03:35
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 Creative
chef (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 28., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Knight Rider  04:50 Aktív 
05:10 Hungerő  06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:20 Mok-
ka  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 María  16:55 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:25 Hu-
morkoktél  20:35 Jóban Rosszban
 21:20 Egy bébiszitter naplója 
23:35 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  23:45 Franklin és Bash 
00:45 Tények Este 01:30 Aktív 
01:55 Sportos 02:05 Ezo.TV 03:05 A
zöld sárkány gyermekei 

05:30 Carrie naplója  06:15 TV-
SHOP 06:50 Will és Grace  07:20
Will és Grace  07:45 Jóbarátok 
08:10 Jóbarátok  08:40 A nagy
svindli 09:35 Doktor House  10:30
Szívek szállodája  11:25 Sütimester
12:50 Csengetett, Mylord? 13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  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 Lu-
cifer  23:55 Két pasi – meg egy ki-
csi  00:25 A nagy svindli 01:25 Dok-
tor House 02:15 Szívek szállodája 
03:05 Kaliforgia  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 10:15 Top Shop 12:00 A segít-
ség házhoz jön  12:35 Egy rém fura
család  13:00 Hazug csajok társa-
sága  fáj 14:05 Szívek doktora 
15:05 Éjjel-nappal Budapest 
16:20 Isten áldjon, Esperanza! 
17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:35 Éjjel-
nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:30 X-akták  22:30 X-ak-
ták  23:35 RTL Klub Híradó Késő
00:05 A Grace klinika  01:10 Az élet
csajos oldala  01:40 Az élet csajos
oldala  02:05 Mi muzsikus lelkek
02:35 Győzike  03:20 Gálvölgyi-
show 

05:15 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Hazajáró 06:25 EuropeS 06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:30 Balatoni Nyár
 09:25 Hogy volt!? 10:25 Olasz –
magyar örökség 10:55 Térkép 11:25
Magyar Krónika  12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55 Ízőrzők: Herencsény 13:35 A
Duna – Európa ütőere 14:35 Peru –
Chile – Húsvét-szigetek – Juan Fer-
nandez-szigetek 15:10 Szerelmes
földrajz 15:45 A Vörös grófnő 
17:00 A muskétások  18:00 Híradó
18:35 SzerencseSzombat 19:30 A
szerelem diadala  21:15 Értelem és
érzelem  23:30 Kenó  23:35
Psycho  01:25 Lázongó ifjúság 
02:55 Határtalanul magyar 03:25
Életkerék 03:50 Hazajáró

05:15Lélek Boulevard 05:45Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Rome
Reports – Vatikáni híradó 06:15 „Így szól
az Úr!" 06:25Református riportok 06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:40 Balatoni
Nyár  09:00 Isten kezében 09:25 Ke-
reszt-Tények 09:35 Katolikus krónika
10:05 Új nemzedék 10:30 Metodista
magazin 11:00 Evangélikus riportok
11:30 Tanúságtevők 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Középkori templomok útja 13:25Van, aki
forrón szereti 15:30Éjjeli zene 17:05
Mennyei kötelék  18:00 Híradó 18:35
Cédrusliget  19:25 Nyomoz a páros –
Kaland a szigeten  21:00 A másik Bo-
leyn lány 22:55 Kenó 23:00 Hétköz-
napi pár 00:35 Nyomoz a páros – Ka-
land a szigeten 02:05Magyar történel-
mi arcképcsarnok 02:35 Pannon exp-
ressz 03:00 Határtalanul magyar 

05:20 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis  06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:25 Roma Maga-
zin 07:55 Domovina 08:35 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  21:20 Hawaii Fi-
ve-0  22:10 Kenó  22:15 On the
Spot  23:15 Magyar Krónika 
23:45 Hitler gyermekei  00:45 Cor-
leone  02:35 A másik Boleyn lány 

05:20Lélek Boulevard 05:45Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25Srpski
Ekran 07:55Unser Bildschirm 08:35Pa-
ula és a vadállatok 09:05 A hegyi doktor
 10:00 Balatoni Nyár  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:45Kult+ 12:55Jamie 15 per-
ces kajái 13:25 Család-barát 14:25 Ha-
lálbiztos diagnózis  15:20 Erdészház
Falkenauban  16:10 Charly, majom a
családban 17:00 Doc Martin 18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A
hegyi doktor  19:25 Szerelemben, há-
borúban  20:20 A fátyolos hölgy 
21:20 Laura rejtélyei  22:05 Kenó 
22:10Fargo 23:50Elhurcolva 01:40
Magyar történelmi arcképcsarnok 01:55
Pannon expressz  02:25 Határtalanul
magyar 02:55 Életkerék 

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 10:15 Top Shop 12:00 Street
Kitchen  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 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  03:20 Gálvöl-
gyi-show 
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JÚNIUS 29., 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 María  16:55 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:25 Hu-
morkoktél  20:35 Jóban Rosszban
 21:20 Godzilla  00:15 Red Car-
pet – Sztárok testközelben  00:25
Lángoló Chicago  01:25 Tények Es-
te 02:05 Aktív  02:25 Sportos
02:35 Ezo.TV 03:35 Evita Peron 

05:40 Carrie naplója  06:25 TV-
SHOP 07:00 Will és Grace  07:20
Will és Grace  07:45 Jóbarátok 
08:10 Jóbarátok  08:40 A nagy
svindli 09:35 Doktor House  10:30
Szívek szállodája  11:25 Sütimester
12:50 Csengetett, Mylord? 13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  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 Árnyék-összees-
küvés  23:15 Elrabolva  01:05 Két
pasi – meg egy kicsi  01:35 A nagy
svindli 02:20 Doktor House  03:10
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 30., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:20Lélek Boulevard 05:45Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:10 Időjárás-jelentés 07:25 Slo-
venski Utrinki 07:55 Alpok-Duna-Adria
08:35 Paula és a vadállatok 09:05 A he-
gyi doktor  10:00 Balatoni Nyár 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:30 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie 15 perces kajái 13:20 Csa-
lád-barát 14:20 Halálbiztos diagnózis 
15:05 Erdészház Falkenauban  15:55
Charly, majom a családban 16:45Sze-
rencse Híradó  17:00 Doc Martin 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor 19:30 Szerelem-
ben, háborúban  20:25 A séf  22:20
Kenó  22:25 Koncert a Schönbrunni
kastélyból 00:05 Lopott boldogság 
01:40 Karácsonyi fagyöngyök  03:05
Magyar történelmi arcképcsarnok 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
05:10 Hungerő  06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:20 Mok-
ka  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 María  16:55 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:25 Hu-
morkoktél  20:35 Jóban Rosszban
 21:20 NCIS – Tengerészeti helyszí-
nelők  22:20 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  23:25 Red Carpet –
Sztárok testközelben  23:35 Felejt-
hetetlen  00:35 Tények Este 01:20
Aktív  01:45 Sportos 01:55 Ezo.TV
02:55 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  03:35 Evita Peron 

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 10:15 Top Shop 12:00 Kisdu-
mások  12:35 Egy rém fura család
 13:00 Hazug csajok társasága 
14:05 Kaméleon  15:05 Éjjel-nap-
pal 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 Keresem
a családom  22:40 CSI: A helyszíne-
lők  23:40 RTL Klub Híradó 00:10
Gyilkos elmék  01:15 Azután 

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
08:35 Paula és a vadállatok 09:05 A he-
gyi doktor  10:00 Balatoni Nyár 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie 15 perces kajái 13:25 Csa-
lád-barát 14:25 Halálbiztos diagnózis 
15:20 Erdészház Falkenauban  16:10
Charly, majom a családban 17:00Doc
Martin 18:00Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35A hegyi doktor 19:25Sze-
relemben, háborúban  20:20 Skandi-
náv lottó sorsolás 20:30Szabadság tér
'56  21:25 Szökés  23:00 Kenó 
23:05A rejtélyes XX. század 23:40An-
gyal 01:20Klára és Ferenc – A szeretet
köteléke 03:00 Határtalanul magyar 

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 10:15 Top Shop 12:00 Auto -
gram  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 Szulej-
mán  22:35 Glades – Tengerparti
gyilkosságok 23:35 RTL Klub Híradó
00:05 A rejtély  01:10 Fitt Mánia 
01:45 Végső állomás 2. 

05:40 Carrie naplója  06:25 TV-
SHOP 07:00 Will és Grace  07:20
Will és Grace  07:45 Jóbarátok 
08:10 Jóbarátok  08:40 A nagy
svindli 09:35 Doktor House  10:30
Szívek szállodája  11:25 Sütimester
12:50 Csengetett, Mylord? 13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  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 Halálos terápia 
23:30 Árnyék-összeesküvés 
01:40 Két pasi – meg egy kicsi 
02:05 A nagy svindli 02:50 Szívek
szállodája 

JÚLIUS 1., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

05:10 Hungerő  06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:20 Mok-
ka  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 ko-
pó 15:50 María 16:55 Megtört szí-
vek  18:00 Tények 19:25 Humorkok-
tél  20:35 Jóban Rosszban  21:20
Valami Amerika 2 23:55 Red Carpet
– Sztárok testközelben  00:05 A fér-
jem védelmében  01:10 Tények Este
01:55 Aktív  02:15 Sportos 02:25
Ezo.TV 03:25 Zsaruvér 

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 Ké-
pújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 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
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 Reggel 08:05
Fókusz  08:40 Story Extra  09:15
Asztro Show 10:15 Top Shop 12:00
EgészségKalauz  12:35 Egy rém fu-
ra család  13:00 Hazug csajok tár-
sasága  14:05 Kaméleon  15:05
Éjjel-nappal Budapest  16:20 Isten
áldjon, Esperanza!  17:25 Story Ext-
ra  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz  19:35 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:50 Barátok közt  21:25
Szerelem kölcsönbe  23:35 RTL
Klub Híradó 00:10 A bűn rendje 
02:10 Street Kitchen  02:45 Győzi-
ke  03:25 Gálvölgyi-show 

05:15 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis  06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelen-
tés 07:25 Életkerék 07:55 Öt konti-
nens 08:35 Paula és a vadállatok
09:05 A hegyi doktor  10:00 Balato-
ni Nyár  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Jamie 15 perces kajái 13:25 Család-
barát 14:30 Halálbiztos diagnózis 
15:20 Erdészház Falkenauban 
16:15 Charly, majom a családban 
17:05 Doc Martin  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A he-
gyi doktor  19:30 Szerelemben, há-
borúban  20:25 Nero Wolfe rejtélyei
 22:05 Kenó  22:10 Egy nagy csa-
lád  00:00 Arsene Lupin  02:05 Tű-
zsivatag  03:35 Egy nagy család 

05:40 Carrie naplója  06:25 TV-
SHOP 07:00 Will és Grace  07:20
Will és Grace  07:45 Jóbarátok 
08:10 Jóbarátok  08:40 A nagy
svindli 09:35 Doktor House  10:30
Szívek szállodája  11:25 Sütimester
12:50 Csengetett, Mylord? 13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  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 Csont nélkül 
22:55 Tiszta vér  00:40 Két pasi –
meg egy kicsi  01:10 A nagy svindli
02:05 Szívek szállodája  02:55 Kali-
forgia 

Elérhetô befektetési termékek:
• Állampapírok, tôkegarantált alapok 

forgalmazása
• Részvény, kötvény, ingatlan

és egyéb befektetési alapok

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

Nem elégedett az alacsony banki kamatokkal?
Befektetései nem jól alakultak? Akkor forduljon hozzánk bizalommal!
Segítünk kialakítani egyénre szabott portfólióját!

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



Gyárváros Belvároshoz közeli részen eladó 71
nm-es, alacsony
rezs iköl t ségű ,
nagy konyhás, er-
kélyes, második
emeleti lakás,
zárt udvari ga-
rázzsal. A lakást az utóbbi években felújították,
új, modern hőszigetelésű nyílászárók kerültek
beépítésre, cserélték a bejárati ajtót és a fűtés-
rendszer felújítása is megtörtént. A melegről új
gázkazán és radiátorok gondoskodnak, illetve a
lakásban cserépkályha is található. A 4,5 nm-es
erkély rolós árnyékolóval ellátott, minden ablak
szúnyoghálós, új spalettákkal felszerelt. A lakás-
ban beépített szekrények, illetve egy 7 nm-es pin-
ce biztosítanak bőséges tárolási lehetőséget. Gyer-
mekei biztonsággal játszhatnak a zárt belső udvar
zöldjén található kis játszótéren, autóját a 16 nm-
es garázsban helyezheti el. Garázs ára: 2 M Ft.  

Ár: 19,99 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020. 

UTOLSÓ LAKÁS! 1 HÓNAP MÚLVA BIR-
TOKBA VEHETI!!! Még a nyáron költözni sze-
retne? Akkor EZT NE hagyja ki! Győr rohamo-
san fejlődő részén, a Pacsirta lakóparkban, a
Belvárostól mindössze néhány percre, csodá-
latos kertvárosi környezetben épül ez a minden

igényt kielégítő, két-
szintes társasház. Mi-
nőségi munka, kivá-
ló kivitelezés!!! Ez az
59 nm-es lakás az el-
ső emeleten találha-

tó. Elosztása kiváló, az amerikai konyhás nappali
mellett kialakításra került 2 hálószoba, valamint
fürdőszoba és WC. A nappaliból a 5 nm-es terasz-
ra léphetünk. Délnyugati tájolásának köszönhe-
tően, rendkívül világos!

Ár: 15,99 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794.

Győr-Szitásdombon, családias környezetben,
új építésű társasházi lakások eladók. A lakó-
parkban 3 egy-
mást követő
telken 3 tömb
kerül kialakí-
tásra, mely egy
kerítéssel lezárásra kerül. A kerítésen belül ját-
szótér kerül kialakításra. A 15 lakásos társas-
házban 34 és 97 nm-es lakások közül választ-
hat. A ház 30-as Leier téglából épül, 10 cm szi-
geteléssel. A belső válaszfalak szintén 30-as
hanggátló téglából épülnek. Fűtést egyedi gáz-
kazán biztosítja, radiátorral. Ez a 60 nm-es la-
kás a földszinten található. Elosztása: amerikai
konyhás nappali, 2 hálószoba, fürdőszoba és
WC. A nappaliból és a hálószobából is megkö-
zelíthető a 6 és 4,4 nm-es erkély. A zárt udvar-

kások eladók! A 15 lakásos társasházban 37 és 84
nm-es lakások közül választhat! A ház 30-as Leier
téglából épül 10 cm hőszigeteléssel, 5 légkamrás
Salamander prémium nyílászárókkal. A fűtés
egyedileg szabályozható kombi gázkazánnal törté-
nik radiátoros hőleadókkal. Ez az 54,8 nm-es lakás
a földszinten és
az emeleten is
megtalálható. Az
amerikai kony-
hás nappali mel-
lett kialakításra került 1 hálószoba, fürdőszoba és
WC. A nappaliból és a hálószobából is megköze-
líthető a 5 nm-es terasz. Az ár emelt szintű fűtés-
kész állapotra vonatkozik, de van lehetőség kulcs-
rakész befejezésre is. Várható átadás 2016. nyár.

Ár: 15,5 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718.

Már csak 2 lakás eladó! Ne maradjon le róla!
Győr-Ménfőcsanak frekventált, új építésű részén
társasházi lakások eladók! Ez a 69 nm-es ingatlan

16 lakásos társasház
első emeletén találha-
tó. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali
+ 3 szoba, kamra, für-

dőszoba és WC. A két szobából közelíthető meg a
70 nm-es tetőterasz! A társasház 30-as kerámia fa-
lazóelemekből épül, 10 cm Dryvit szigeteléssel, 3
rétegű műanyag nyílászárókkal. Fűtését központi
gázkazán látja el, lakásonként egyedi mérőórákkal
ellátva. Megbízható kivitelezés, kiváló munka jel-
lemzi a társasház minden szegletét. A lakások
emelt szintű fűtéskészen kerülnek átadásra. Vár-
ható átadás 2017. február.

Ár: 19,7 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794.

Indul a 2. ütem!!! Ne maradjon le róla! A Pa-
csirta lakóparkban új építésű társasházban la-
kások eladók. 40, 60 és 82 nm-es lakások közül
választhat, a földszinten kertkapcsolattal. Ez a
46,52 nm-es lakás a földszinten és az első eme-
leten is megtalálható. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali mellett kialakításra került 1 háló-
szoba, valamint
fürdőszoba és WC.
A nappaliból köze-
líthető meg föld-
szinten a 7,45 nm-
es terasz az emele-
ten pedig a 4,18 nm-es erkély. Délkeleti és nyu-
gati tájolású lakások közül választhat. A földszin-
ti lakáshoz 45 nm-es kertkapcsolat tartozik. A
társasházban tároló, garázs és zárt udvari gépko-
csibeálló is vásárolható.

A földszinti lakás ára: 14.542.988 Ft, 
az emeletié: 13.546.225 Ft.
Érd.: +36-30/640-8794.

ban gépkocsibeálló 550 E Ft-ért, és tároló 90 E
Ft/nm áron vásárolható. Az építkezés kezdete:
2016. szeptember, várható átadás: 2017. május.

Ár: 17,99 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794.

Madárcsicsergés, varázslatos panoráma, a víz
közelsége és napsütés. Ezt mind élvezhetjük a
szélsebesen fejlődő Pinnyéden, néhány percre
a Belvárostól! Győr-Pinnyéd legújabb és leg-
szebb részén, csendes utcában épül ez a csalá-
dias méretű, 6
lakásos, környe-
zetbarát társas-
ház, melyben el-
adó az emele-
ten, egy nappali + háromszobás, 79 nm-es, te-
raszos lakás. Az amerikai konyhás nappali te-
rasza biztosítja a panorámát, s az életszerű el-
rendezésnek köszönhetően, az étkező-konyha
rész akár le is választható a nappaliból. A ház
gondos kivitelezéssel készül, a főfalak 30 cm
vastagok, 10 cm-es hőszigeteléssel, a válaszf-
alak 10 cm-esek, a lakásokat elválasztó falak
hanggátló téglából épülnek. A monolit vasbe-
ton födém 20 cm vastag. Korszerű, műanyag
nyílászárók kerülnek beépítésre, a fűtést lakás-
onként külön levegő–víz hőszivattyús rend-
szer biztosítja. A házban 79 nm–96 nm mére-
tig választhatunk még lakást!

Ár: 21,3 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020.

MOST bevezető áron juthat hozzá ingatlaná-
hoz, és még az
ügyvédet is mi fi-
zetjük Önnek!
G y ő r - S z a b a d -
hegy egyedi pa-
norámával ren-
delkező, új építé-

sű részén társasházi lakások eladók. A 3 szintes,
28 lakásos társasházban 46 nm és 103 nm közötti
lakások közül választhat. A társasház rendkívül
magas műszaki tartalommal kerül megépítésre,
30-as Porotherm és Leier therm téglából, 12 cm-
es Austrotherm hőszigeteléssel, és 3 rétegű mű-
anyag nyílászáróval. Fűtését lakásonként egyedi
BOSCH kondenzációs gázkazán látja el padlófű-
téssel. A riasztó, és a klíma előkészítéssel sem
kell később bajlódnia, hisz ezek kialakítására is
sor kerül. 2 db energiatakarékos, csendes járású
lift kerül beüzemelésre. Az épület akadálymen-
tes közlekedésre alkalmas! Ez a 76 nm-es lakás
a második emeleten található. Elosztása rendkí-
vül praktikus: az amerikai konyhás nappali mel-
lett kialakításra került 2 hálószoba, valamint für-
dőszoba és WC. A lakás különlegessége a nappa-
liból megközelíthető 18 nm-es terasz.

Ár: 29,1 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794.

Divatos külsőt kapott ez a társasház, amely a
Pacsirta lakóparkban épül. A ház emeletén el-
adó ez az 54
nm-es, ameri-
kai konyhás
nappali + két-
szobás lakás,
melynek erkélye a nappaliból nyílik. A társas-
ház főfalai 30 cm vastagok, a válasz falak 10 cm-
esek, a nyílászárók 3 rétegű üvegezésűek. A fű-
tést turbó gázkazán szolgáltatja. A lakás emelt
szintű fűtéskész állapotban kerül átadásra. Csen-
des, barátságos városrész, néhány percre a Bel-
város forgatagától! Az ötlakásos társasházban
vannak még szabad lakások 44 nm–60 nm-ig!

Ár: 16,1 M Ft-tól. Érd: +36-70/587-4020.  

Győr-Szitásdombon, igényes lakókörnyezetben
épülő, modern, felső kategóriás társasházban la-
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Győr-Szabadhegyen, BEVEZETŐ ÁRON! 
Új építésű társasházi lakások 47–115 nm-ig!
Érdeklődjön egyedi ajánlatért nálam! 
Budai Mónika
+36-30/640-8794

Győr-Gyárvárosban eladásra kínálom ezt az 54 nm-es, 2 szobás
téglalakást. A lakás előnyös adottsága, hogy egy 4 emeletes ház
magasföldszintjén található. Pár éve a burkolatok, illetve a be-
járati ajtó ki lett cserélve. A nyílászárók műanyagok, jó állapo-
túak, egyedi gázfűtés van a lakásban. A lakáshoz saját tároló tar-
tozik. Ajánlom azoknak, akik családi házas környezetben kere-
sik új otthonukat!

Ár: 14,8 M Ft. Érd.: +36-20/669-3903. 

Győr-Szabadhegyen eladó ez az 50 nm-es, 2 szobás, erkélyes, szé-
pen felújított panellakás! A lakás egy 4 emeletes tömb 3. emeletén
található. A szobák laminált parkettával ellátottak, a többi helyiség
járólapos. Az ablakokat kicserélték műanyagokra, redőnnyel és szú-
nyoghálóval rendelkeznek. A konyhában beépített bútorok, illetve
gépek vannak. A lakáshoz közös tároló tartozik, a közös költség ala-
csony. Kiválóan alkalmas otthonnak, vagy akár befektetésnek is!

Ár: 13,8 M Ft. Érd.: +36-20/669-3903. 

Győr-Nádorváros új építésű utcájában eladó ez az erkélyes, másfél
szobás lakás. A 36 nm-es lakás egy 2015-ben épült liftes társasház
második emeletén található. Elosztása: amerikai konyhás nappali,
egy hálószoba, fürdőszoba. A nappaliból közelíthető meg az 5 nm-
es erkély. Az épület 30-as téglából épült, 10 cm-es szigeteléssel,
kétrétegű műanyag nyílászárókkal. Fűtését távhő biztosítja, lakás-
onként egyedi mérőórákkal ellátva.

Ár: 15,99 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794. 



NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

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

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

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

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

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

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

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2016. június 24—június 30.

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

149 Ft/db

Helyben készített juhbélbe
töltött grillkolbász
1 kg

999 Ft/kg

Silver Bay aprított tonhal
130 g, 653,26 Ft/kg 

Kovászolni való uborka
Akció: 06.24—06.26. 

279 Ft/kg

kartonos ár

Faros csirkecomb
1 kg

399 Ft/kg

199 Ft/db

Alföldi UHT tej
1,5%, 1 l

118 Ft/db

50 Ft/db

Kristálycukor
Akció: 06.24—06.26. 

1 kg

235 Ft/kg

CBA ásványvíz, dús
1,5 l, 33,33 Ft/l

A fejlesztéseknek köszön-
hetően, egyre több öntöző-
rendszert építenek ki a vá-
rosban, amelyek egysze-
rűbb, hosszú távon költ-
ségtakarékosabb fenntar-
tásúak, ugyanakkor az ide-
ális vízellátásnak köszön-
hetően, a zöldterületek
szebb képet mutatnak.

Az adyvárosi várjátszó-
teret egy éve adták át a
gyermekeknek. A létesít-
ményt, az igényeknek
megfelelően, a nyári szü-
netre tovább bővítették. A
beruházás részeként, a
funkcionális bővítésen túl,
az esési felületek meg-
duplázása mellett a ját-
szóhelyet körülvevő zöld-
területre automata öntö-
zőrendszert építettek. Ha-
sonló megoldással oldja
meg a locsolást a Győr-
Szol Zrt. a Kuopio park-
ban is. Mindkét közked-
velt helyszínen az éjszakai
órákban üzemel az öntö-
zőberendezés. 

Távhővezeték cseréje miatt
június 20-tól, hétfőtől lezár-
ják az Ifjúság körútról jobb-
ra, a Tihanyi Árpád út felé
kanyarodó forgalmi sávot,

és ugyanitt felbontják az If-
júság körút északi oldalán a
kerékpárutat és a járdát is.
A gépjárművek számára ke-
rülőként a Vasvári Pál út–
Szent Imre út–Magyar utca

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

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

GÉPJÁRMÛVEZETÔ
Feltétel: C kategóriás jogosítvány, GKI (gépjármûvezetôi képesítési
igazolvány), Digitális tachográfkártya.

Jelentkezési határidô: 2016. július 11.

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

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

Álláshirdetés

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

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás hegesztővizsga.
Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga. Bérezés: megegyezés sze-
rint. Jelentkezési határidő: 2016. július 1.

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

hegeszto

´́

A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő Üzletága felvételt hirdet az
alábbi munkakörök betöltésére: 

Feladat: A Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban társasház-
kezelői feladatok ellátása. Feltétel: minimum középfokú végzett-
ség. Előnyt jelent: meglévő szakmai tapasztalat (építőipari), tár-
sasházkezelői végzettség.

Feladat: A Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban könyvelési,
számlázási feladatok ellátása. Feltétel: minimum középfokú vég-
zettség. Előnyt jelent: meglévő szakmai tapasztalat, mérlegképes
könyvelői végzettség.

Jelentkezési határidő: 2016. július 1.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Mun-
ka-Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör
megnevezését. 

társasházkezelo

társasház-elszámolási
ügyintézo (könyvelo)

Forgalmi sáv lezárása
az Ifjúság körúton

útvonal használata java-
solt. A korlátozás várható-
an július 15-ig tart.

Győrben az Ifjúság kör-
út útfelújítási munkáihoz
kapcsolódóan a Győr-Szol
Zrt. Távhőszolgáltatási Igaz-
gatósága az eddigi rossz ál-
lapotú szekunder távhőve-
zeték helyett új, korszerű
előszigetelt primer vezeté-
ket épít a Tihanyi Árpád út
85. számú háztól indulva,
az Ifjúság körút alatt átha-
ladva, a Tihanyi Árpád út
83. számú épületig. A mun-
kálatok részeként a Tihanyi
Árpád út 83. számú házba
új felhasználói hőközpontot
is telepítenek. A munkák
ideje alatt szükséges forga-
lomkorlátozás miatt a szol-
gáltató a közlekedők meg-
értését és türelmét kéri. 

Öntözôrendszerek
a közterületen

Az elmúlt időszakban
program indult a központi
helyeken lévő városi körfor-
galmak megszépítésére,
modernizálására. A Jedlik
híd lábánál, a Tihanyi Árpád
út–Földes Gábor utca ke-
reszteződésében, a nádor-
városi temető előtti és az Új
Bácsai úton található első
körforgalomban már befeje-
ződtek a munkálatok. Az Új
Bácsai út harmadik, a tele-
pülésrész temploma közelé-
ben lévő körforgalomban je-
lenleg is dolgoznak a szak-
emberek. Az említett hely-
színekben közös, hogy ahol
az műszakilag kivitelezhető,
ott automata öntözőberen-
dezést is telepítettek.

A tervek szerint hasonló
rekonstrukción esik át az Új
Bácsai úton a középső kör-
forgalom, a Fehérvári úton a
Graboplast központi épüle-
te előtti, valamint az Ipar út–
Fehérvári út–Szigethy Attila
út kereszteződésében lévő
körforgalom.

´́

´́

´́ ´́
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

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

• Óvári karaj • Hawaii csirkemell • Rántott szelet
• Natúr karaj csirkemájraguval • Rántott gombafejek

• Főtt burgonya • Párolt rizs • 2 adag saláta
• 2 adag desszert

Ára: 6000 Ft/2 fő helyett 4600 Ft/2 fő

Szombaton és vasárnap

Extra menüajánlattal várjuk
Kedves Vendégeinket!

ÁLLÁS 

Angol 
nyelvtanárokat

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Újonnan nyíló, egye-
dülálló Street Food üz-
letünkbe, hosszú táv-
ra keresünk motivált
értékesítő kollégákat.
Diákok, elhivatott kezdők fényké-
pes jelentkezését várjuk: 
kolbicegyor@gmail.com

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

Nyugdíjas hölgy vállal ápo-
lást, háztartási munkát, mozgáskorláto-
zott is lehet. Tel.: 96/810-958.

Szolgáltató cég takarí-
tónőt keres napi 4 órás elfog-
laltsággal. Feladatok: irodák, tea-
konyha takarítása, egyéb tennivalók.
Munkavégzés helye: Győr. Rövid
fényképes bemutatkozó levelét az
info@aequitas.hu címre
várjuk.

Fodrász munkatársakat
keresünk alkalmazotti
munkaviszonyba. Munka-
végzés helye: Győr-Árkád,
Klier-fodrászat. Ha szeretnél
tagja lenni egy fiatalos és pörgős csapat-
nak, és emellett szakmailag is szeretnél
fejlődni, akkor bátran küldd el önéletraj-
zodat az info@klier.hu-ra, illetve
hívj a 06-70/364-7752-es tele-
fonszámon.

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

Győri edzőterem edzőtermi
gépek, futópadok rendszeres karbantar-
tására keres egyéni vállalkozót vagy cé-
get. 06-70/330-4178; 
cutlergyor@gmail.com

KÖRNYEZETVÉDELMI
MÉRNÖK

munkakörbe felveszünk 
szakirányú végzettségű 

munkavállalót 
veszprémi és győri irodánkba.

BLAUTECH
Humán és Környezetvédelmi 

Szolgáltató Kft.
Jelentkezni lehet fényképes 

önéletrajzzal:
zoltan.nemeth@blautech.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, szigetelése,
bádogos-, ács-, kőműves-
munkák végzése kedvez-
ménnyel, garanciával. Tel.:
06-30/355-6991.

Zárszerviz, zárcsere, zárbetét-
csere, ajtónyitás, lakatosmunkák
Győrben és környékén. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06-70/223-7957.

Sírkövek tisztítását és felújítását vál-
lalom. 06-20/910-2261

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, gará-
zsát kitakarítom. Feleslegessé vált hol-
miját ingyen elszállítom. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

EGYÉB

Szép-kártyáját beváltom, átve-
szem. Érdeklődni: 70/427-4243-es tele-
fonszámon.

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

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

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

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, 
herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt,

ezüsttárgyakat, tört és fazon
arany ékszert, régi kar- 

és faliórákat, hagyatékot vásárolunk. 
Hívjon bizalommal!

06-70/640-5101

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

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, 
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

LAKÁSCSERE

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

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

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

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

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

Marcalvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti jogviszonyú la-
kást cserélne nádorvárosi, adyvárosi 1-2 szo-
bás, 35–47 nm-es, határozatlan bérleti jogvi-
szonyú lakásra. (Hirdetésszám: 132.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu
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„Tehetség a családban programsorozat
Gyôr-Moson-Sopron Megyében” 

PROJEKTZÁRÓ
SAJTÓKÖZLEMÉNY

A GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI TESZ, A CSALÁD ESÉLYTE-

REMTÉSI ÉS ÖNKÉNTES HÁZ MÛKÖDÉSE ALATT 2015.11.01

ÉS 2016.06.30. KÖZÖTT VALÓSÍTOTTA MEG A „TEHETSÉG A

CSALÁDBAN PROGRAMSOROZAT GYÔR-MOSON-SOPRON ME-

GYÉBEN” CÍMÛ PROGRAMJÁT A NTP-CSSZP-M-15-0020

KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN.

Pályázat célja a családoknak szóló, helyi, szemléletformáló
programok támogatása, amelyek segítik a tehetséget felis-
merô és elismerô, a tehetség kibontakozását támogató csa-
ládi háttér kialakulását, valamint a tehetséges gyermekek
családi hátterének megerôsítését. Két legszorosabb és sok-
rétûbb együttmûködésünk volt Gyôrben a Kossuth Lajos Ál-
talános Iskolával és a Fekete István Általános Iskolával.
Több mint 20 tehetségsegítô szakértôt vontuk be munkánk-
ba, valamint 10 további tehetségponttal, általános iskolával
kötöttünk együttmûködést a megyébôl. A projekt 8 hónapja
során számos program valósult meg: alkotónapok; drámape-
dagógia-foglalkozások; tehetséggondozó szakemberhálózat
mûködtetése; kortárscsoport klub; szociokulturálisan hátrá-
nyos helyzetû fiatalok programjai; szülôi klub; flashmob; sza-
badidôs programok; tehetséges tanulók lemorzsolódását
megelôzô programok. 

www.galbusz.hu

Hívja irodáinkat!
GYÔR, Kazinczy u. 10.  Tel.: 96/388-055; 20/952-8310
KAPUVÁR, Fô tér 17. Tel.: 96/595-080, 30/754-0211.
Ny.: H.—P.: 8—12 és 13.00—17.00, szo., v.: zárva
E-mail: info@galbusz.hu 

Ahol a sasok szállnak
július 11—14.
Salzburg—Berchtesgaden Hitler Sasfészek—Halleini— 
Sóbánya—Hallstatt—Chimsee

A varázslatos Toszkána
augusztus 14—19.
Padova—Firenze—Pisa—Lucca—Siena—Ferrara

Dalmát élmények szárazon és vízen
szeptember 17—22.
Krk Nemzeti Park—Dubrovnik—Split—Trogir—Sibenik—
vadvízi evezés

Sörtúra Plzenben
és a patinás cseh fürdôvárosok
szeptember 2-4.

Az ötödik egyesületi évét kezdi
meg a Győri Strandkézilabda
Klub. Számos változás történt a
keretben az elmúlt időszakban,
ám ugyanolyan elszántsággal és
lelkesedéssel vágnak neki a fel-
adatoknak, mint eddig.

A csapatból Karácsony Dóra
anyai örömök elé néz, Kozma Re-
beka, Bánfalvi Kitty és Horváth
Henrietta munkahelyi, míg Kiss
Zsófia tanulmányi elfoglaltság
miatt nem tudja vállalni az idei
szezont – kezdte Kiss Dániel, a
csapat vezetője, aki egyben meg-
köszönte, amit a lányok a csapa-
tért tettek és további sikereket kí-
vánt nekik. Szabó Vivienről is
szólni kell, aki munkahelyi elfog-
laltsága és beosztása miatt saj-
nos kevesebb tornára tudja majd
elkísérni a klubot.

Épp az említett hiányzók mi-
att, az idei évben egy új csapattal
és új versenyzési rendszerrel vá-
gunk neki a szezonnak. Nem sze-
rettem volna az idei nyáron olyan
játékosokat beépíteni a csapat-
ba, akik nem játszottak még ho-
mokon, mert nagyon kevés az
idő a felkészülésre, és nagyon ki-

Itt a
strand-

kézilabda
szezonja

élezett csata várható minden ver-
senysorozatban – folytatta Kiss
Dániel.

A megfelelő játékosok keresé-
se hosszú hónapokig tartott, a
klub végül úgy döntött, hogy a
megoldás az lehet, ha egy hason-
ló helyzetben lévő és hasonló
mentalitással bíró csapattal lép-
nek egyezségre. Az év elején ke-
rült képbe egy felvidéki csapat,
akik hasonló létszámbeli gon-
dokkal küzdenek hosszabb ideje,
mint a győriek.

A fúzió értelmében mindkét
klub 5–5 játékossal és 1–1 veze-
tővel száll be az új csapatba, illet-
ve egy „külsős” is csatlakozik az
idei szezonra. A héten sikerült
megegyezni az Infinity csapat ko-
rábbi irányítójával, Kemenczik
Martinával, így közösen vágnak
neki az idei évi EBT és a magyar
bajnoki rendszer küzdelmeinek.
Mindkét csapat segíti a másikat
abban a versenyben, amelyben
érdekelt. Heti két edzést tartanak,
az egyiket Győrben, a másikat pe-
dig Szencen. Hétvégente pedig
háromnapos edzőtáborokban csi-
szolódhatnak a játékosok, és egy-

ben meg is mérettethetnek. A leg-
nagyobb segítségére a csapat-
nak idén is a győri fiúk lesznek,
akikkel már negyedik éve készül-
nek közösen. Az idei szezon ke-
mény lesz, hiszen két fronton – az
EBT és a magyar bajnokság – is
helyt kell állnia a hölgyeknek.

Fontos változás még, hogy
egy új névadó szponzor segítsé-
gével, Cannabis Energy Drink –
Kanonierky néven szerepelnek a
nemzetközi tornákon, míg Can-
nabis Energy Drink – Győri
Strandkézilabda Club néven a
magyar bajnokságban küzde-
nek a lányok.

A csapat magja természete-
sen megmaradt: Veisz Adriena,
Tóth Anett, Szabó Vivien, Horváth
Rozália, Stefanics Noémi, Csiszár
Gyopár. Hozzájuk csatlakozik
Martina Ladicsova (Kanonierky),
Diana Kurcinová (Kanonierky),
Kristina Kupkovicová (Kanoni-
erky), Katarina Tucnovicová (Ka-
nonierky), Dominika Kodajova
(Kanonierky) és Kemenczik Mar-
tina (Infinity), akikkel a szurkolók
is találkozhatnak! – zárta Kiss Dá-
niel, a csapat vezetője.

A Lendület teniszpályán rendezték meg a Győr Open 3. állomását. A kétnapos versenyen egyesben, illetve
párosban indultak a résztvevők. Párosban elindult Radnóti Ákos alpolgármester is Bozsoki Szilveszterrel,
akik 3. helyezést értek el a mezőnyben. További eredmények: Férfi páros: 1. Löffler László–Szeghalmi Ba-
lázs, 2. Csapó Zoltán–Reider Tamás, 3. Bozsoki Szilveszter–Radnóti Ákos, Jakab Csaba–Jakab Norbert.
Férfi egyes: 1. Hebling Gábor, 2. Tapolcsányi Patrik, 3. Jakab Norbert, Stoller Imre.  

Gyôr Open teniszverseny 
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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

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Hajrá Magyarország, hajrá ma-
gyarok, hajrá Győr!” – mondta
Borkai Zsolt polgármester, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság (MOB)
elnöke szombaton este, a ma-
gyar válogatott Eb-n való máso-
dik szereplése után a Megyeház
téren, mielőtt leleplezte a vissza-
számláló órát, amelyet az EYOF
kabalaállata, Hugoo tart a kezé-
ben: ugyanis pontosan 400 nap-
pal az EYOF nyitóünnepségét
megelőzően, hivatalosan is elin-
dult a visszaszámlálás.

Még felemelőbb így ez a pillanat – fogal-
mazott Borkai Zsolt polgármester, a visz-
szaszámlálás elindítása előtt, utalva a
magyar labdarúgó-válogatott 1–1-es
döntetlennel záruló meccsére. 

Az ország egyik legnagyobb sport-
eseményét rendezzük meg 2017. júli-
us 23. és 30. között. Egy olyan rendez-
vénynek leszünk házigazdái, melyre
50 országból érkeznek 14–18 év kö-
zötti sportolók, hogy összemérjék ere-
jüket 10 sportágban – folytatta és
hozzátette, az eddigi EYOF-okon szá-

Eksztázisban indult a visszaszámlálás

mos olyan fiatal ért el eredményt, aki-
ből később olimpikon lett – a jövő
sportolói érkeznek tehát Győrbe.

Évek óta gőzerővel készül az önkor-
mányzat az eseményre, számos fej-
lesztés megvalósult már – gondoljunk
csak a Szigetben épülő sporttelepre,
az Audi Arénára – és az építkezések
még most is zajlanak a városban. Je-
lentős állami segítséggel épül az új

egyetemi kollégium, a régi Olajgyár
területén pedig a 200 lakásból álló
olimipai falu, mindez pedig az EYOF
után itt marad a győrieknek.

Domanyik Eszter, a Polgármesteri Hi-
vatal Városmarketing és Programszer-
vezési Főosztályának vezetője elmondta,
nem csak a visszaszámlálás indult el hi-
vatalosan a Megyeháza előtti számlálón
Hugooval, az esemény kabalafigurájával,

hanem önkéntesek regisztrációja is. Vár-
ják ugyanis a jelentkezőket, akik munká-
jukkal hozzájárulnak a sikerhez. „Életre
szóló élmény lesz, minden segítő kéz
számít, csatlakozz Te is!” – hirdeti az este
bemutatott EYOF-kisfilm is. 

Pásztor Rudolf, aki már számos vi-
lágversenyen vett részt önkéntesként,
a győri rendezvényt pedig koordiná-
torként fogja segíteni, hozzátette,
több területre várnak fiatalokat és idő-
seket egyaránt. Ha a háttérben segí-
tünk, még inkább magunkénak érez-
zük a sikert – hangsúlyozta. A hosszú
távú célok szerint pedig egy olyan kö-
zösséget szeretnének összehozni,
amely a továbbiakban is segíti Győrt.

A visszaszámlálás Görbicz Anitával
és kisfiával, Boldizsárral indult. Az Audi
ETO KC világklasszis kézilabdázója el-
mondta, őket is segítik önkéntesek a
meccseken, ami nagyon sokat számít.
Mindenkit biztat, hogy jelentkezzen, s le-
gyen részese a nagyszabású rendez-
vénynek. A kisfiammal mi biztosan ott le-
szünk, szurkolni fogunk és remélem,
hogy néhány év múlva már Boldizsárnak
is szoríthatok egy ilyen jelentős sportren-
dezvényen – tette hozzá. 

Önkéntesnek jelentkezni a www.
gyor2017.hu weboldalon lehet.

Soroljon fel három védett halfajt!

Mi a pontos címe az Aniversum 
Horgászcentrumnak?

Melyik az a horgászmódszer,
amelynek során csónakból horgászva,
speciális hangokkal ingereljük
kapásra a harcsákat?

Nyári horgászjáték!

és az Aniversum     Horgászcentrum

Díjazás: 10.000 Ft értékű
ajándékcsomag.

Válaszoljon helyesen
az alábbi kérdésekre, 
a megfejtéseket
július 5-ig küldje el 
a cifrakolonte@gmail.com
címre. A nyertes nevét
július 8-án a Gyôr Plusz
városi hetilapban
jelentetjük meg.

Kérdések: 

Várjuk  a  megfejtéseket!

1.

2.

3.

közös játékot          hirdet!

A 
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Hiába a tűző nap, a hőség, szürke mackóalsóban,
magyar mezben, sálban, nemzeti színre festett arc-
cal vonultak az emberek szurkolni a csapatnak. Az
osztrákok elleni siker és az izlandi döntetlen után,
megint több ezren gyűltek össze Győrben a Rába-
parton és a Dunakapu téren felállított óriáskivetítők
előtt, így várták az újabb varázslatot. A hangulat is-
mét a stadionokét idézte, az álom pedig folytató-
dott. Dzsudzsákék az Európa-bajnokság eddigi leg-
jobb meccsén, bátor, gólratörő játékkal szinte sok-
kolták a portugálokat, akik döntetlenre mentették
a találkozót. A 3–3-as végeredmény azt jelenti,
hogy Magyarország csoportelsőként végzett veret-
lenül, olyan válogatottak társaságában, mint az
olasz, a francia, a német, a horvát és a wales-i. Győr
ezúttal is hajnalig ünnepelt, a világ pedig az Eb-rajt
óta csak ámul azon, hogy Királyék mennyire szép
és eredményes focit játszanak.

„Dráma, izgalom, világklasszis gólok. A Magyar-
ország–Portugália mérkőzés minden olyat meg-
adott, ami miatt a futball elrabolja a szívünket” – írta
a meccs után az egyik legnagyobb német sportlap
internetes oldala. 

A magyar válogatott az E csoportban második he-
lyen záró belga csapattal találkozik az Európa-bajnok-
ság nyolcaddöntőjében. A meccset Toulouse-ban
rendezik vasárnap 21 órától. Győrben a Rába-parton
és a Dunakapu téren ismét óriáskivetítők előtt szurkol-

Az álom folytatódik, jöhetnek a belgák!
hatunk a magyar csapatnak. Mi újabb foci-fiesztára,
a belgák nehéz meccsre számítanak.

„Minden tisztelet a magyaroké. Láttuk a por-
tugálok elleni meccsük végét, kétszáz százalékot
beleadnak, sok jó játékos van a csapatukban.
Extra teljesítményt kell nyújtanunk ahhoz, hogy
bejussunk a legjobb nyolc közé” – mondta ezt
Eden Hazard, napjaink egyik legjobb játékosa, a
belgák sztárja.  
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A bentmaradás a célja a labdarúgó NB I-ben újonc
Gyirmótnak, melynek szakmai stábját a hét elején
mutatták be. A másodosztályú bajnoki címmel zá-
rult idényt követően távozott a korábbi vezetőedző,
Bene Ferenc, helyét az Egyesült Államokból haza-
térő Urbányi István vette át.

A klubnál „csúcsévnek" tartják az elmúlt szezont,
mivel teljesült a tulajdonosok nagy álma, amiért nyolc
éve küzdöttek: a csapatnak sikerült megnyernie az NB
II-t, és története során először feljutott az élvonalba. Az
utolsó mérkőzést követően, közös megegyezéssel
szerződést bontott a klub Bene Ferenccel. Az új veze-
tőedző, az amerikai Sporting Kansas City utánpótlásá-
tól hazatérő Urbányi István lesz, aki kijelentette, hogy
újoncként a céljuk a bennmaradás. Munkáját másod -
edzőként Györök Tamás, edzőként Nagy László és
Nagy Attila, kapusedzőként Tőkés László, erőnléti és
rehabilitációs edzőként pedig Holanek Zoltán segíti.

Urbányi: a bentmaradás a cél
„Feladataim között kiemelt helyen szerepel az,

hogy minél több fiatal játékos kerüljön a felnőtt gár-
da közelébe, és lehetőség szerint mérkőzésen is bi-
zonyíthassa tudását. A stábban a régóta Gyirmóton
dolgozó Nagy László személye is ezt a tervet segíti,
hiszen ő ismeri belülről a helyi utánpótlásképzést,
az itteni tehetségeket” – mondta a bemutatkozó
sajtótájékoztatón Urbányi István.

A csapat hétfőn kezdte a felkészülést a július 16-án
kezdődő bajnoki évadra. Egyelőre a másodosztályt
megnyerő gárda minden tagja Gyirmóton edz, Urbányi
a következő hetekben dönti el, kire nem tart igényt az
NB I-ben, és ezt követően határoz az új igazolásokról is.
A felkészülést rövid ausztriai edzőtábor is színesíti majd.

„Jelen formájában a Gyirmót nem a legacélo-
sabb kerettel rendelkezik az élvonalbeli klubok kö-
zül. Ugyanakkor azok a srácok, akik kiharcolták a fel-
jutást, megérdemlik a lehetőséget a bizonyításra.
Amíg új játékos nem érkezik, én azokra támaszko-
dom, akik ezt a sikert elérték. Augusztus végéig van
lehetőség igazolni, így még az első néhány bajnokin
nyújtott teljesítmény függvényében is változtatha-
tunk” – mondta a játékoskeretről a vezetőedző.

A Gyirmót FC második csapata a megyei bajnok-
ság, majd az osztályozó megnyerése után az NB III
Nyugati csoportjába jutott, az utánpótlás-együttesei
pedig – a nyolc akadémiai csapatot magában foglaló
kiemelt bajnokság alatti – első osztályba kerültek. A
Gyirmót július 16-án idegenben kezdi a bajnokságot
a szintén újonc Mezőkövesd ellen, majd 23-án az
MTK-t fogadja.

Természetesen idén is lesz Nemzetközi Győrkőc -
olimpia, immár nyolcadik alkalommal hívják spor-
tolni a gyerekeket a közös játék öröméért. Szomba-
ti-Serfőző Eszter, a Polgármesteri Hivatal Kulturális
és Sport Főosztály vezetője kifejtette, Győr sportos
város, s szeretnék a legfiatalabbakat is mozgásra
ösztönözni. A Győrkőcolimpia olyannyira népszerű-
vé vált az évek során, hogy 16 településről érkeznek
a jórészt az Aranyparton, illetve az Egyetemi Csar-
nokban tartandó eseményekre: 220 gyermek vetél-
kedik majd egymással. Jönnek Győr több testvér-
városából is delegációk, Nyizsnyij Novgorodból, In-
golstadtból és Poznanból is érkeznek gyerekek.

Több mint 200 gyermeket
várnak a Gyôrkôcolimpiára
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