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4. oldal Indiai monszuneső hull
Győrben, az Audi Hungaria Motor
Kft. laboratóriumában. Extrém kö-
rülményekre bőven akad példa, ha
a győri gyár motorfejlesztő köz-
pontjába látogatunk.

8. oldal Az EESZI 180 millió fo-
rintot nyert az állami, egyházi,
nonprofit fenntartású bentlakásos
intézmények korszerűsítésére. Az
összegből fejlesztik a Kálóczy téri
idősotthont is.

10. oldal Az ötvenéves Omega együttes június 15-i szabadtéri nagy-
koncertjével kezdődik a Négy Évszak Fesztivál nyári sorozata Győrben. A
nyárzáró megakoncerten pedig világhírű Dire Straits-slágerek csendül-
nek fel az egykori zenekar két tagjából „újjáalakult” The Straits együttes-
től. A nyár minden hétvégéje emlékezetes programokat tartogat a tánc-
fesztivállal, Barokk Esküvővel vagy a bornapokkal.

Tripláztak
Bővebben a 30. oldalon
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ezer kilogramm hulladékot vittek Adyváros lakói a vá-
rosrészi kihelyezett hulladékudvarba. Radnóti Ákos ön-
kormányzati képviselő szerint a kezdeményezés sike-
rét bizonyítja, hogy a Grabo-sátor melletti gyűjtőpon-
tot 279 ember kereste fel.

14 2 forinttal csökkent a gázolaj nagykereskedelmi
ára szerdán, a benziné azonban nem változott.
A mérsékléssel a gázolaj átlagára 410-411 fo-
rintra csökkent, a 95-ös benzin is hasonló áron
tankolható.

NAPRÓL NAPRA

Május 24.

Május 25.

Május 26.

Május 27.

Május 28.

Május 29.

Május 30.

Késelés. A mentők értesítették a
rendőrség ügyeletét, hogy hegyes-
halmi otthonában egy férfit késsel
megsebesítettek. A vizsgálat adatai
szerint az alvó férfit 41 éves felesége
szerelemféltésből többször megszúrta. 

Kampány. Az „Ezer Lámpás Éjsza-
kája” kampány keretében igyekeznek
felhívni a figyelmet a csellengés veszé-
lyeire, a megelőzés fontosságára, il-
letve segítséget nyújtanak az eltűnt
gyermekek felkutatásában. 

Hősök. A Kálóczy téri Vadász-emlék-
műnél tartottak megemlékezést a
hősök napján, ahol Simon Róbert Ba-
lázs alpolgármester beszédét köve-
tően a történelmi egyházak képviselői
imádkoztak az elesettek lelki üdvéért.

Egészségnap. Harmadik alkalom-
mal rendezte meg egészségnapját
„Egy nap életre szabva" címmel a ke-
reskedelmi és iparkamara szolgálta-
tási tagozata. Az egészségnap meg-
hívott előadója dr. Csernus Imre pszi-
chiáter volt.

Ellenőrzés. Az úgynevezett „egy
nyomon” haladó járműveket ellen-
őrizték a Győri Rendőrkapitányság
közlekedésrendészeti osztályának
munkatársai Révfaluban és a Bácsai
út környékén. A 22 megállított jármű-
ből kettő kivételével mindent rend-
ben találtak.

Szalon. Energiaoptimalizálás volt a
témája a Kamarai Szalon aktuális ren-
dezvényének.

Nyílt nap. A Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelőség nyílt napján a fogyasztók el-
mondhatták gondjaikat, a többször fel-
merülő kérdésekkel kapcsolatban
pedig kerekasztal-beszélgetésen, elő-
adáson vehettek részt.

Felvételi
A Liszt Ferenc Zeneis-
kola felvételt hirdet a
2013–2014-es tanévre.
A meghallgatásra jú-
nius 4-én 10 és 11.30, va-
lamint 14 és 18 óra kö-
zött kerül sor. A magán -
ének-meghallgatás jú-
nius 4-én 15 és 17 óra kö-
zött lesz a Liszt Ferenc u.
6. szám alatti iskolában.
A jelentkezők vigyék ma-
gukkal kedvenc dalukat.

Duna-projekt
Folytatódnak a Duna-
projekt fejlesztései me-
gyénkben. A Győri Ipar-
csatorna torkolatában
elindultak a munkála-
tok. Egy árvízkaput ala-
kítanak ki itt, emiatt a
hamarosan elbontandó
híd helyén egy új átkelő
épül. Az árvízkapu meg-
akadályozza, hogy a Mo-
soni-Duna áradásakor
az Iparcsatorna vize fel-
duzzadjon. A helyszínen
már kialakították a mű-
tárgy munkagödrét.
A hidat június elsején
bontják el.  

Fogadóóra
Bárány István önkor-
mányzati képviselő foga-
dóórára várja a lakosokat
június 3-án 17 órától a Tu-
lipános Általános Iskola
Tagiskolájában, június 4-
én 17 órától a Kisbácsai
Tagiskolában és június 5-
én 17 órától a Bácsai Mű-
velődési Házban.

Félárú belépő
a megújuló strandra

Borkai Zsolt polgármes-
ter bejelentette, az ön-
kormányzat 30 milliós tá-
mogatást nyújt a stran-
dot üzemeltető Rába
Quelle Kft.-nek, amely-
ből több felújítást is vé-
geznek, cserébe a győ-
riek lakcímkártyájukkal
június 1-jétől a szezon-
ban fél áron látogathatják
a strandot, sőt, a termál-
és élményfürdőt is. A
polgármester elmondta,
az előző városvezetés
még 2003-ban kötött 25
éves üzemeltetői szerző-
dést a céggel. „Az önkor-
mányzat folyamatosan
keresi a lehetőségeket,
és mindent elkövet azért,
hogy a győriek rendezett
körülmények között,
megfizethető áron stran-
dolhassanak. A támoga-
tást is azért nyújtja, hogy
a medencék minősége
is megfelelő legyen, és a
fürdőzés igazi élményt
nyújtson a nyáron.”

A támogatás révén
megújult többek között a
Cziráky-medence, ahol
a nyakzuhanyok mellett
egy jégheggyel is talál-
kozhatunk. A gyerekek
pancsolómedencéjét is

felújították, június köze-
pétől pedig több élmény -
elemmel kalózmeden-
cévé alakul. A medencék
gépészete is megújul,
több helyen napvitorlá-
ból árnyékolórendszer
épül. A strandra egy ezer
négyzetméteres homo-
kos plázs varázsol ten-
gerparti hangulatot. Az
önkormányzati támoga-
tás mellett az üzemeltető
saját fejlesztéseket is
megvalósít, például lesz
katapult vízi játék, meg-
újulnak a vendéglátóegy-
ségek és a pihenők. 

Kovacsics Imre, a
Rába Quelle igazgatója
hangsúlyozta, eltökélt
szándékuk, hogy megfe-
lelő szolgáltatást biztosít-
sanak minden korosz-
tálynak. A családosoknak
az új kalózmedencét és a
programokat ajánlják, az
idősebb vendégek az év
eleje óta csökkentett áron
juthattak hozzá a gyógy-
kezelésekhez, a fiatal kor-
osztály számára a beach
hangulatú strandrész je-
lenthet élményt.

A strand június 1-jén
nyit és naponta 9–21 óra
között látogatható.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Még óvodába járt, amikor az
első sakkleckét kapta. Apja
szőnyegre borította a fara-
gott fadoboz tartalmát, s azt
mondta neki, válogasd ki a
csapatodat, te leszel a fehé-
rekkel, én meg a feketékkel. A
gyerek hol a bábukra nézett,
hol meg az apjára, látszott,
hogy valami nagyon nem
stimmel. Végül kibökte, hogy
ő bizony egy fehéret meg fe-
ketét se lát, ezek a babák
mind sárgák meg barnák. 
Úgy vettem észre, minden
szülőnek van néhány ha-
sonló története, s olyanok is
szép számmal akadnak, akik
elejétől fogva, precízen jegy-
zőkönyvezik csemetéjük
okos vagy vicces mondásait.
Egy ilyen füzetben olvastam,
hogy a politika az, amikor
apu meg a barátai sört isz-
nak és hangosan beszélnek.
A nyolcéves kislány a
„krumplimisszumot” is defi-
niálta, szerinte ez olyankor
van, amikor végül mégis
megkapja a macskát.     
Nem csak a műkedvelő szü-
lők gyűjtögetnek. Amikor egy
költő ismerősöm azt idézte a
fiától, hogy „elment a labda
gurulni”, már tudtam, ebből
vers lesz. Ritka, mint a fehér
holló a gyermekirodalmat
művelő írók, költők között,
aki nem a saját gyerekét, uno-
káját tekinti könyvei társ-
szerzőjének.
A gyerekszáj bölcsességé-
nek és humorának legbő-
vebb forrása a meglepetés. A
szavak visszakapják eredeti
jelentésüket, a gyerek szó
szerint érti, használja őket.
Azt mondja, legyen meg az
Én akaratom. Megkérdezi a
csúf szomszéd nénitől, hogy
ugye te boszorkány vagy? El-
újságolja az óvodában, hogy
este megvertem apát. Nem
csúsztat, nem hallgat el,
nem hazudik, mert még
nem tanították meg neki. A
szomszéd tényleg egy bo-
szorkány, a verés meg a
sakkban is verés.
Gaál József

Gyerekszáj

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

A taxisok többnyire akkor kerülnek ref-
lektorfénybe, ha botrányt kever egy
átvert utas vagy új szabályokkal pró-
bál rendet tenni a szolgáltatás háza
táján valamelyik illetékes szervezet.
Most éppen divatja van a témának,
mert a fővárosi önkormányzat kita-
lálta, hogy náluk a taxi egy olyan, tíz -
évesnél fiatalabb, klímás, nemdo-
hányzó és sárga színű autó, amely
450 forintért indul és 280 forintért
tesz meg egy kilométert. A szakma
győri képviselői szerint az efféle rende-
leteknek csekély értelmük van, de le-
gyen ez a pestiek gondja. Idei Tamás-
sal és Csémy Lászlóval, a Volán Taxi
két sokat próbált, vezető munkatársá-
val a saját portánk előtt söprögettünk.  

Csémy László szerint Győrben két
meghatározó taxis társaság működik,
minden más jelentkezőt, internetes
ajánlatot érdemes óvatosan fogadni.
A Duna a nagyobb csapat, a Volán a
régebbi, a nagy múltú fuvarszervező
cég védőernyője alatt jelenleg hu-
szonöt egyéni vállalkozó dolgozik. A
győri kínálatot színesíti még vagy egy
tucat szabad  úszó taxis, akik gyakorla-
tilag azt csinálnak, amit akarnak,
olyan kocsival és tarifával futnak, ami-
lyen jólesik nekik. Itt mezítlábasoknak,
a fővárosban hiénáknak hívják őket,
nem minden alap nélkül. Iroda, szer-
vező háttér híján ritkábban jutnak fu-
varhoz, amit magasabb árakkal kell el-
lensúlyozniuk. 

Győr utcáin a múlt század húszas
éveinek elején jelentek meg az első
bérautók két vállalkozó kedvű polgár,
Csillag István és Békeffy Elemér jóvol-

tából. Ők indították el az első társas
gépkocsit, vagyis autóbuszt is, amely
1926-ban a városháza és a hajóállo-
más között szállította az utasokat. A
második világháború után mindkét üz-
letágat államosították, Csémy László
1982-től a rendszerváltásig felelt az ál-
lami tulajdonú Volán Taxi helyben viselt
dolgaiért. Az akkoriban szokásos priva-
tizáció zökkenők nélkül zajlott le, a
nagyban utazó tömegközlekedési vál-
lalat örült, hogy megszabadult a La-
dáktól és a Daciáktól. A sofőrök azóta
maguknak nyomják a gázpedált, ma-
gántársaságuk máig fizet a Volán név
használatáért.

Csémy László a mai
Volán Taxit fuvarszervező
központként mutatja be.
A taxisok alvállalkozói
szerződéssel foglalkozta-
tott egyéni vállalkozók,
akik havonta fizetnek az
iroda szolgáltatásaiért, s
betartják a közös játékszabályokat.
Ilyen a fix tarifa, amit a költségekre és
a konkurenciára figyelve, de nem kar-
telezve állapítanak meg, s ilyen a
Volán-szolgáltatás jó hírének kötelező
ápolása, amit a maguk módján ellen-
őriznek. A kocsik állapotának felmé-
rése az éves, szigorú taxisvizsga
dolga, de az például alapszabály, hogy
Volán Taxi nem követhet el közleke-
dési vétséget. 

Idei Tamás 1988-ban, a célgépgyár
osztályvezetői székét cserélte fel egy
Dacia sofőrülésére. Alighanem ő volt
az első győri taxis kényszervállalkozó,
az első fecske, akit a raj a rendszervál-
tás után követett. Aki elvesztette az ál-
lását, de volt egy autója, gondolkodás
nélkül beállhatott a drosztra, még hiva-

tásos jogosítvány sem kellett hozzá.
Azóta szigorodtak a feltételek, a jelent-
kezőknek pályaalkalmassági vizsgát
kell tenniük, mégis egyre kevesebben
vannak azok a taxisok, akiknek eredeti
szakmájuk a gépjárművezetés. A he-
lyükbe mostanság értelmiségiek, taná-
rok, mérnökök, egyetemisták ülnek.
Tamás szerint a napi tizenkét órás
munkával elérhető magyar átlagkere-
set, az ünnepek nélküli folyamatos mű-
szak nem túl vonzó, így a győri taxisok
létszáma ideális, megfelel a fizetőké-
pes keresletnek. Nagyjából ezer la-
kosra jut egy kocsi. 

Arra a kérdésre, hogy kik, hogyan
és miért utaznak taxival, Csémy
László és Idei Tamás figyelemre méltó
választ ad. A német cég Győrben dol-
gozó menedzsere alkuszik a diszpé-
cserrel és elvárja, hogy luxusautó
menjen érte. Nem hívja éjjel kettőkor
a feleségét, hogy vigye haza a munka-
vacsoráról. Ugyanakkor egy kórházba
siető nénike gondolkodás nélkül be-
leül bármennyiért, bármilyen autóba.
A család meg inkább buszra száll ahe-
lyett, hogy a négy jegy árából kényel-
mesen taxizna egyet. A bérautó soha
nem volt és nem is lesz hétköznapi
közlekedési eszköz, a busz, a saját
kocsi, a kerékpár, a gyaloglás konku-
renciája. Azt viszont ideje lenne meg-
tanulnunk, hogy mire való.  

A győri taxisok
létszáma ideális

Taxi: arra kell
használni,
amire való 



magasság állítja különleges helyzet
elé a győri motorokat. Mivel ritkább a
levegő, a turbófeltöltő kevésbé tud ha-
tékonyan dolgozni. Az Audi motorfej-
lesztőinek erre is megoldást kellett ke-
resniük.

– Tudnak monszunesőt produkálni
Győrben, piszkos kínai benzint a MOL-
tól szereznek be, de hogyan modellez-
nek négyezer méteres magasságot? –
fordulok dr. Demmelbaur-Ebnerhez, s
kíváncsian várom a válaszát.

– Erre még mi sem vagyunk képe-
sek – feleli. – Anyavállalatunk központ-
jában, Ingolstadtban tudjuk model-
lezni a ritkább levegőt, igazi teszteket
azonban Peruban tudunk elvégezni.
Munkatársaink Ingolstadtban repü-
lőre ülnek, kiutaznak a helyszínre, s ott
vizsgálják a nagy tengerszint feletti
magasság hatását a turbófeltöltőkre.  

Dr. Wolfgang Demmelbauer-Ebner
nemcsak arra büszke, hogy győri kollé-
gáival együtt a legkülönösebb helyze-
tekre is megoldást találnak, hanem arra
is, hogy mérnöki irodaként a megye-
székhelyen fejlesztették ki a Volkswagen
Amarok, az Audi A1 Challenge, valamint
a VW Polo WRC változatait.

MOL-tól rendeltünk gyengébb össze-
tételű benzint és dízelt, s megkezdtük
a kísérleteket – idéz fel egy újabb ér-
dekes esetet a motorfejlesztés veze-
tője. A MOL-nál bizonyára meglepőd-
tek, mit akar az Audi a silány üzem-

anyaggal, a megrendelést azonban
teljesítették.  

Dr. Demmelbauer-Ebnertől meg-
tudjuk azt is, az alacsony oktánszá-
mot az autó elektronikája viszonylag
jól kezeli, a dízelmeghajtáshoz azon-
ban egy speciális üzemanyag-szivaty-
tyút kellett kifejleszteni, amely jól ke-
zeli a kínai dízelt is. 

Képzeletbeli utazásunkat Peruban
folytatjuk. Itt a négyezer méter feletti
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AUDI  MOTORFEJLESZTÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: audi 

Indiai monszuneső hull Győr-
ben, az Audi Hungaria Motor Kft.
laboratóriumában. Több csövön
irdatlan mennyiségű víz, kettőn
pedig nagy mennyiségű por
zúdul a motorra, mintha Indiá-
ban lennénk. Extrém körülmé-
nyekre bőven akad példa, ha a
győri gyár motorfejlesztő köz-
pontjába látogatunk. 

A győri Audi Hungaria Motor Kft. mo-
torfejlesztő központjának százhetven
munkatársa azon dolgozik, hogy az itt
készülő motorok minden földrész min-
den országában ugyanazt a teljesít-
ményt nyújtsák. De mi van akkor, ha
Kínában gyenge oktánszámú, piszkos
benzint töltenek a tankba, Peruban az
extrém magasságú, oxigénhiányos le-

vegőben jár a motor, Indiában pedig
a port és nagy esőt hozó monszun
okoz problémát? Győrben mindenre
találnak megoldást, természetesen az
adott motor sorozatgyártásának meg-
kezdése előtt, először azonban model-
lezik az országot.

– Egy speciális berendezést építet-
tünk, amellyel ugyanazokat a körülmé-
nyeket tudjuk előidézni, mintha Indiá-
ban az autót telibe kapná egy mon-

Perutól Indiáig: ahány földrész, annyi
különleges helyzet a motorfejlesztőknek

Monszunesőt is tud Győrben szimulálni az Audi

szun – magyarázza dr. Wolfgang Dem-
melbauer-Ebner, az Audi Hungaria
Motor Kft. motorfejlesztésének veze-
tője, aki elmondja azt is, önmagában
a sok eső nem lenne probléma, a por
sem, ha azonban ezek együtt érkez-
nek, szinte cementszerű anyag képző-
dik, rakódik le a motoron.

A monszun összetételét a helyszí-
nen, Indiában elemezték ki a győri fej-
lesztők. Eső és por itthon is van, így
csak az adatokat kellett elhozni, s mo-
dellezni a monszunt. A vizsgálatok
közben rájöttek, a különleges körül-
mények főleg a klímakompresszor és
a generátor szíjhajtását kezdik ki.
Hogy Indiában is kifogástalanul mű-
ködjenek a Győrött gyártott motorok,
különleges szíjat kellett kifejleszteni.
Dr. Demmelbauer-Ebner szerint olyan
sikerrel jártak, hogy a szíj örök életre
szól.  Az Indiába szállított autók motor-
ján a szíjfeszítő görgőt is keményebb

anyagból alakították ki, ami így mon-
szunálló lett.

Kínában az európainál alacsonyabb
oktánszámú benzin, a piszkos, magas
kéntartalmú dízel állította új feladat elé a
győri motorfejlesztőket. A magas kén-
tartalom fokozott korróziót okoz, s a ré-
szecskeszűrőre is káros hatással van.

– Sanghaji munkatársaink a hely-
színen pontosan kielemezték a kínai
üzemanyagokat, az adatok alapján a

A MOL-nál
bizonyára
meglepődtek,
mit akar az Audi
a silány
üzemanyaggal,
a megrendelést
azonban
teljesítették.  
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FEJLESZTÉS GAZDASÁG

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Munkatársai több mint 80 százalékának biztosít va-
lamilyen oktatást egy uniós pályázatnak köszönhe-
tően a győri ipari parkban működő Somogyi Elekt-
ronic Kft. A héten elkezdődött kurzusokon a dolgo-
zók a Társadalmi Megújulás Operatív Program ke-
retében targoncavezetői, nyelvi, kereskedelmi kép-
zést kapnak, jövőre pedig számítástechnikai isme-
reteiket bővíthetik. 

Úgy gondoljuk, a képzett munkatársak javítják a
cég versenyképességét, ezzel is előnyhöz jutunk a
konkurenciával szemben – mondta a kezdeménye-
zésről Zólyomi Péter gazdasági igazgató. – A tanu-
lás persze nem csak nekünk, a dolgozóknak is hasz-
nos, az értékesítés és nyelvi tréningeken szerzett is-
mereteket bárhol hasznosíthatják. A raktárban dol-
gozóknak pedig egy új szabály miatt mindenkép-

Képzés a Somogyi Elektronicnál

pen meg kell újítaniuk targoncavezetői jogosítvá-
nyukat, ezt most megtehetik anélkül, hogy maguk-
nak kellene finanszírozni ennek költségét.

A cég sikeresen pályázott arra a 17 millió forint
vissza nem térítendő támogatásra, amelyet úgy
költhetnek el, hogy azt a társaság és annak dolgo-

zói egyaránt hasznosnak érzik. Sőt, a tanfolyamokat
vezető oktatók kiválasztásánál arra is ügyeltek,
hogy azok lehetőleg győriek legyenek. A megnyert
összeg része a kurzusok idejére szóló bértámoga-
tás, így munkaidőben történhet a képzés

A Somogyi Elektronic egyébként saját forrásai-
ból is igyekszik szélesíteni a munkatársak juttatásai -
nak körét – egészítette ki az előzőeket Ujvári Márta
ügyvezető igazgató. – Nemrégiben egészségügyi
csomagot állítottunk össze, amely egyebek mellett
soron kívüli szűrővizsgálatok, állapotfelmérés és
egyéb kezelések igénybevételére jogosítja kollégá-
inkat. Célunk a vállalat megtartó erejének, a mun-
katársak lojalitásának erősítése.

A most kezdődött kurzusok után a csúcsidőszak-
nak számító őszi és téli hónapokban a munkára kon-
centrálnak a dolgozók, de a jövő év elején ismét tanu-
lásra adják a fejüket. Akkor számítástechnikai ismere-
teiket bővíthetik a megnyert támogatási összegből.

szerző: mti

Csődeljárás iránti kérelmet
nyújtott be a Pannon-Flax Nyrt.
a textiliparban 102 éve tevé-
kenykedő leányvállalata, a
győri székhelyű Pannon-Flax
Textil Kft. ellen, mert az elmúlt
években jelentősen csökkent a
cég árbevétele.

A cég Budapesti Értéktőzsde honlap-
ján közzétett közleményében olvas-
ható, hogy a kft. a csődeljárás során a
hitelezőkkel egyezséget szeretne
kötni azért, hogy folytatni tudja tevé-
kenységét.
A közlemény szerint az évek óta tartó ár-
bevétel-kiesést csak „agresszív költség-
csökkentési lépésekkel" lehet kompen-
zálni. Az utóbbi időszakban visszaestek
a hazai, azon belül is főleg a közületi
megrendelések – fűzi hozzá az anyavál-
lalat. Kiemelik ugyanakkor, hogy a Pan-
non-Flax Textil Kft. a külföldi piacokon
évek óta stabil vevői és szállítói kapcso-
latokkal rendelkezik. A Pannon-Flax
bízik abban, hogy a külföldi árbevétel
növelésével az eredményesség akár
rövid távon helyreállítható.

A céginformációs adatok szerint a
Pannon-Flax 160 munkavállalót foglal-
koztat, mérleg szerinti vesztesége
2011-ben 233 millió forint volt a 2010.
évi 141 millió forintos mínusz és a 2009-
es 27 millió forintos nyereség után.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Megújult Gyirmót központjában a Szent
István út 33. szám alatti épület. Szabó
Jenő önkormányzati képviselő a ház át-
adóján elmondta, egykor többek között
tanterem, könyvtár működött az épület-
ben, majd az akkori tulajdonosai panzió -
nak szerették volna átalakítani, de ez
nem valósult meg. Ezután egy kisállat-
eledelt forgalmazó cég vásárolta meg az
ingatlant, de nem fejezte be az átalakí-
tást, így az állaga leromlott. Az épületet
végül a Győr-Szol Zrt. vásárolta meg, a
cég társasházat alakított ki.

Korszerű társasház Gyirmóton
Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-

vezérigazgatója kifejtette, több lehető-
ség megvizsgálása után döntöttek a 8
lakásos társasház építése mellett.
Bruttó 180 millió forintból megerősítet-
ték az alapot, majd egy minden igényt
kielégítő, 21. századi követelmények-
nek megfelelő épületet építtettek a vá-
rosrész központjába. Az összegből egy
részt a telekrendezésre, belső utak épí-
tésére, parkosításra fordítottak. A kivi-
telezést a Terrán Kft. végezte.

A lakásokra nagy az érdeklődés,
ötöt már lefoglaltak a bérlők. A társas-
házat Wolf Pál Péter, Győr-Gyirmót
plébánosa áldotta meg.

Csődeljárás
indulhat
a Pannon-Flax
Textil Kft. ellen
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Új helyen a megyei önkormányzat

szerző: gaál józsef 

Munkaszerződések aláírásával zárult a
hazai mobilitási program első szervezett,
Győr megyei akciója, tizenhárom kelet-ma-
gyarországi, munkanélküli gépi forgácsoló
kapott jól fizető állást győri cégeknél.

Az első sikert megünneplő szerdai sajtótájékoztatón a
házigazda, Mihalicz Antal megyei iparkamarai elnök
megállapíthatta, hogy a magyar munkaerő megmozdít-
ható, az emberek hajlandóak oda költözni, ahol munkát
kapnak. Rimányiné Somogyi Szilvia programindító
munkaügyi szakemberként arra hívta fel a projektzáró
közönség figyelmét, hogy a migráció jelentős anyagi rá-
fordítás nélkül nem élénkíthető, s van még mit tanul-
nunk a mobilitásról mint gazdasági szükségszerűségről. 

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE keres munkavállalókat az alábbi pozícióba

VONTATÓVEZETÔ MUNKAKÖRBE
Elektromos targoncavezetôi jogosítvánnyal (régi típusú esetén vontató, új típusú jogosítvány esetében
vezetôállásos targonca), GYAKORLATTAL kettô mûszakos munkarendbe.

Érdeklôdni lehet az alábbi telefonszámon 8—15 óráig:
Németh Krisztina Tel.: 96/801-616 | krisztina.nemeth@rudolph-log.com

Az útiköltség-térítést és szerzôdéses járatokat több településrôl biztosítjuk, továbbá
versenyképes jövedelmet, béren kívüli juttatásokat, stabil munkahelyet. 

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

a tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségeit bérleti díjra történő
nyílt pályáztatással hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti
épület  hirdetőtábláján  (üvegfalon), a Győr-Szol Zrt. központjában (9024 Győr,
Orgona u. 10.), valamint a www.gyor.hu honlapon tekinthetők meg 2013. június 12-ig,
ahonnan a pályázati nyomtatványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház tér)
Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályán, ügyfélfogadási időben
vagy telefonon: (96) 500-277-es és (96) 500-236-os számon.

Részletes ismertetés a pályázati hirdetményeken található!

A páyázati ajánlatok beérkezésének határideje: 2013. június 12. (szerda) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: Városháza, Győr, Városház tér 1. Zechmeister II. terem 

A mobilitás programja
Horváth Szabolcs a vállalkozói oldal képviseleté-

ben azt mondta el, hogy örülni kell a tizenhárom be-
töltött munkahelynek és a tizenhárom révbe jutott
emberi sorsnak, de Borsodban és Nógrádban van
még néhány ezer állástalan fémipari munkás. A
Győr környéki fémipari vállalkozásokat összefogó
Professio klaszter elnöke azt is bejelentette, hogy a
program folytatódik, a jövő héten húsz géplakatos
képzése indul. 

A mobilitási program tapasztalataként elhangzott,
hogy az észak-magyarországi munkanélküliek a várt-
nál kisebb érdeklődést mutatnak, az érkezők szak-
mai felkészültsége alacsony színvonalú, s a képzés
időszakában a lakhatási támogatás ellenére komoly
megélhetési gondokkal küzdenek. Major Ernő, a me-
gyei munkaügyi központ vezetője a szervezet men-
tori gyakorlatát ajánlotta megoldásként az újonnan

érkezettek emberi problémáinak megoldására. Véle-
ménye szerint a mobilitási program megbukott
volna, ha a résztvevők nem kapnak az első perctől
személyes segítséget a központ mentorától.    

Kara Ákos országgyűlési képviselő a mobilitási
program folytatására biztatta a résztvevőket, ígé-
rete szerint a szükséges források mindaddig rendel-
kezésre állnak, amíg a győri vállalkozók részéről
igény van újabb munkaerőre. Széles Sándor kor-
mánymegbízott azt hangsúlyozta, hogy a program-
ban minden szereplő azonnal megtalálta a helyét
és mindenki a megoldásra törekedett. Véleménye
szerint a migráció kézben tartása, irányítása ország-
határon belül tarthatja a munkaerőt, miközben nem
szabad lemondani a hátrányos helyzetű régiók fej-
lesztéséről, a helyben maradás lehetőségének
megteremtéséről sem. 

HIRDETÉS  KÖZÉLET

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Az egykori munkaügyi központ
helyére, a Városháza tér 3. szám
alatti felújított épületbe költözött
a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat – jelentette be dr.
Szakács Imre, mikor a Médiaklub
tagjait vezette körbe az épület-
ben. A bemutatón ismertették a
közigazgatás átalakításával járó
feladataikat, továbbá a területfej-
lesztési koncepció aktualitásait.

Szakács Imre, a közgyűlés elnöke a köl-
tözést többek között azzal indokolta,
hogy az új ingatlannak – mely eredetileg
Baumhorn Lipót építész munkája – az
egy négyzetméterre jutó fenntartási költ-
sége fele az üvegpalotáénak. Szakács
Imre kifejtette, az önkormányzat az ülé-
seit az új helyen tartja, amit már a dolgo-
zók is megszoktak, döntő többségük
szerint jobb itt, mint a régi helyen.

Az ülésen az önkormányzat megvál-
tozott feladatait is ismertetették. Ezzel
kapcsolatban Kara Ákos alelnök arra
emlékeztetett, hogy a megye korábbi
intézményfenntartói profilja mellett el-
látott már bizonyos területfejlesztési

feladatokat is, így a településekkel
fennálló informális kapcsolatokat sze-
rencsére csak fel kellett eleveníteni.

A megyei fejlesztéspolitikai felada-
tokról szólva az alelnök közölte, hogy
jelenleg két síkon látják el ezeket a te-

endőket. Feladatuk maradt a még
futó fejlesztések lezárása, ellenőrzése
és új, nagy horderejű feladat a jövő
tervezése, a megyei területfejlesztési
koncepció elkészítése. Győr-Moson-
Sopron megyét dinamikusnak, inno-
vatívnak és otthonosnak szeretnék
látni, ezért is kötöttek a koncepció ki-
dolgozására együttműködési megál-
lapodást a Széchenyi István Egyetem-
mel. A munkát segítő szakmai csapat
vezetője prof. dr. Rechnitzer János. 

A professzor elmondta, a követ-
kező 7 év fejlesztéseit, irányait próbál-
ják meghatározni, s ebben pozicionál-
ják Győr-Moson-Sopron megyét, il-
letve meghatározzák azokat a szekto-
rokat, ágazatokat, tevékenységi körö-
ket, amelyek kiemelt fejlesztésre érde-
mesek. A hat kiemelt stratégiai cél
mellé már társítottak közel 20 olyan
„programcsírát”, amelyek a következő
európai uniós költségvetési ciklusban,
akár már jövő év elején jó indulási po-
zíciót jelenthetnek.
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KÖZÜGY HIRDETÉS

szerző: ozsvárt tamás
fotó: gy. p.

Önkéntes munkával és ajándéktár-
gyakkal segítette a győri területi gyer-
mekvédelmi szakszolgálat befogadó
otthonát az ipari parkban működő
Cooper Bussmann Hungaria Kft. A
hálózatvédelmi berendezések, ipari

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. trv.
9. § (6) bekezdés értelmében az alábbi rendezésiterv-módosítási javaslatokat:

SZTM 2011-075
GYŐR – Széchenyi tér és környezetének szabályozása tervmódosítás

SZTM 2012-030
GYŐR – SZIGET VÁROSRÉSZ, SZARVAS U.–KORÁNYI F. TÉR–
TÖLTÉSSZER U.–STROMFELD U. ÁLTAL HATÁROLT TELEKTÖMB
(VOLT KEKSZGYÁR TERÜLETE)

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2013. június 27-ig az önkormányzat előcsarnokában,
valamint a város internetes oldalán: www.gyor.hu.

Önkéntes segítség
biztosítóbetétek gyártásával és fej-
lesztésével foglalkozó cég most először
kezdeményezett ilyen akciót, ezért dol-
gozóikat is megkérdezték a lehetséges
kedvezményezettek köréről. A választás
a hátrányos helyzetű gyermekeket gon-
dozó intézményre esett.

A Cooper Bussmann mintegy fél-
millió forintért vásárolt ajándéktárgya-

kat – egyebek mellett trambulint, ke-
rékpárt, kosárlabda- és futballkapu-
hálót – a kedvezményezettek igényei
alapján, és több mint százezer forint
értékben tartós élelmiszereket is jutat-
tak a gyerekeknek: a száraztészta, olaj,
rizs, stb. vásárlására így nem lesz
gond a következő hónapokban, a fel-
szabaduló forrást friss élelmiszerek
beszerzésére fordíthatja az otthon.

A gyár munkatársai és családtag-
jaik közvetlenül is kivették részüket a
társadalmi szerepvállalás jegyében
született akcióból. Az intézmény lakói -
val, a gondozókkal közösen a cégtől
érkezett több mint ötven segítő újí-
totta fel az intézmény kerti eszközeit,
rendbe tették a mászókát, a homoko-
zót, a sporteszközöket, padokat és
asztalokat, több helyiséget kifestet-
tek, épületkarbantartási munkákat vé-
geztek el.

Az önkéntesen vállalt segítség a
vártnál is látványosabb eredménnyel
örvendeztette meg a gyerekeket és az
adományozókat egyaránt, így termé-
szetes, hogy folytatni szeretnék a rá-
szorulók támogatását, sőt, a vállalko-
zás azt reméli, követendő példát mu-
tatnak mások számára is.  

szerző: gy. p. 

A kelet-magyarországi megyékben mérttel meg-
egyező az öngondoskodás szintje a Zala, Vas és
Győr-Moson-Sopron megyét magába foglaló nyu-
gat-dunántúli régióban – derül ki az OTP kutatásá-
ból. Ennek oka elsősorban a jövőbeli célok, vagyis
a rövid és hosszú távú pénzügyi tervezés hiá -
nyosságaiban érhető tetten. Sokan mondják azt is,
képtelenek a takarékoskodásra.

Szintén a kutatásból olvasható ki, hogy országos
tekintetben két ponttal emelkedett az öngondosko-
dási index értéke. A javulás oka többek között, hogy

Alacsony az öngondoskodás szintje
bővült a banki és pénzpiaci megtakarítással rendel-
kezők aránya, többen készítenek családi költségve-
tési terveket és nőtt a konkrét céllal takarékoskodók
száma is. Hátráltatja azonban az öngondoskodás
hazai elterjedését, hogy az emberek több mint fele
éppen hogy kijön a havi bevételéből. Ezzel az átlag-
gal nagyjából megegyeznek a nyugat-dunántúli
adatok

A jövőre vonatkozó tervek még rosszabb képet tük-
röznek. A nyugat-dunántúli régióban az országszerte
alacsonynak számító 65 százalék azok aránya, akik a
következő egy évre, és alig 57 százalék, akik a követ-
kező öt évre tekintve megneveztek valamilyen megta-

karítási célt. Hosszú távon egyébként leggyakrabban
saját és gyermekeik oktatására, lakásfelújítással, vásár-
lással kapcsolatos célokra és üdülésre terveznek félre-
tenni, akik megtakarítást fontolgatnak.

A régióban megtakarítással rendelkezők ponto-
san fele tartja bankban a pénzét, ez valamivel ala-
csonyabb az országos szintnél (annak értéke 54%).
Szintén alig tér el az átlagtól, azonban még mindig
magas azok aránya, akik vagyonukat kizárólag ott-
hon tartják (37%). Ez utóbbi azonban nem feltétlen
jó döntés, mert az összeg így nem kamatozik, a biz-
tonságot tekintve pedig ugyancsak rendkívül koc-
kázatos megoldás. (x)

www.robinsontours.hu

7 és 10/11 éjszakás turnusok
Pozsonyból is repülővel!

BULGÁRIA – GYŐRBŐL
busszal is!

BULGÁRIA REPÜLŐVEL (Pozsonyból)

NAPOSPART 2013. 06. 18. – 11 nap/10 éj
Hotel Aquamarine 4*, AI  147 200 Ft-tól/fő/7éj
Central Plaza Ap.ház (st. 2fő esetén) 4*, 

ÖE 78 100 Ft-tól/fő/7éj

TÖRÖKORSZÁG (Pozsonyból)

TÖRÖKORSZÁG (Budapestről)

Foglalható és bővebb  információ partnerirodáinknál:
Air Tourist, Ciklámen T., ÉTK Print, Kisalföld
Volán, Medici Travel,  Quaestor, OTP Travel,

Summer Time Travel, Vista Ut. I., 
Start Ut. és az összes győri utazási irodában!

Reptéri parkolás foglalható!
*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!
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BULGÁRIA BUSSZAL (Győri felszállással)

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

NAPOSPART 2013. 06. 07.
Aparthotel Ruby 4*, ÖE 34 800 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Colosseum 4*, FP 78 500 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Planeta 4*, AI 91 700 Ft-tól/fő/7éj

Katya Hotel 5*, AI 147 900 Ft-tól/fő/7éj
Club Bella Sun 4*, UAI 136 900 Ft-tól/fő/7éj

Hotel Krizantem 4*, AI 139 900 Ft-tól/fő/7éj
Kamelya Holiday Village 5*,

UAI 221 900 Ft-tól/fő/7éj
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FEJLESZTÉS  ÉVFORDULÓ

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény (EESZI) mint -
egy 180 millió forintot nyert az ál-
lami, egyházi, nonprofit fenntar-
tású bentlakásos intézmények
korszerűsítésére kiírt TIOP-pá-
lyázaton. Az önrészt nem igénylő
uniós forrásból jelentős fejlesztés
történik a Kálóczy téri Idősek Ott-
honában.

Dr. Somogyi Tivadar úgy fogalmazott,
az ágazatért felelős alpolgármester-
ként büszke az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézményre, hiszen
a magas színvonalú szakmai munká-
juk mellett évek óta eredményesen
pályáznak, amivel számos fejlesztést
és szakmai programot tudtak megva-
lósítani. Ennek a tudatos munkának
egy újabb gyümölcse a mostani pro-
jekt, amely az itt lakó idősek életkörül-
ményeit fogja javítani.

Panker Mihály, az EESZI igazgatója
kifejtette, a Kálóczy tér 9–11. szám alatt
működő, 135 férőhelyes otthon „B” jelű
főépületében kicserélik a homlokzati
nyílászárókat, a homlokzatot hőszigete-
lik, a meglévő liftet felújítják és egy újat
is beépítenek, emeletenként akadály-
mentes vizesblokkot és akadálymentes
szobákat alakítanak ki. A „C” épület is
változásokon megy át, a korábbi, csak
kívülről megközelíthető étterem helyett
új, 80 fős éttermet építenek a jelenlegi
földszintes épületrész felett. Emellett új
irodákat, öltözőket, raktárakat, vizes -
blokkokat is kialakítanak, valamint két
új ételszállító liftet is üzembe helyeznek.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A szabadhegyi József Attila-lakótelepen
található Lepke Óvoda 35 éve nyitotta
meg kapuit, az évforduló alkalmából Bor-
kai Zsolt polgármester köszöntötte az in-
tézmény dolgozóit. Mint mondta, büszke
arra a magas színvonalú szakmai mun-
kára, amely a győri intézményekben ta-
pasztalható, és amelynek révén a gyere-
kek szellemi, testi és lelki fejlődése is biz-
tosított. A polgármester köszönetét fe-
jezte ki az elmúlt 35 évben elvégzett
munkáért, és az intézménynek a város-
háza ezüst emlékérmét adományozta.
Elismerésben részesült Homor Tiva-
darné és Rendi Józsefné óvodapedagó-
gus, Molnár Lajosné dajka, valamint Ko-
vács Veronika, a tagóvoda vezetője. 

Megújul a Kálóczy téri idősotthon

Harmincöt éves a Lepke Óvoda
Kovács Veronika elmondta, az in-

tézmény pedagógiai módszereiben
kulcsszerepet kap a játék, a mese és
a zene. Az óvodában működik egy mű-
vészeti csoport is, melyben a kicsik a
klasszikus balett alapelemeit sajátít-
hatják el a Győri Balett művészeinek
irányításával.

2005-től a német anyanyelvű gyer-
mekek fejlesztésével is foglalkoznak,
2011 szeptemberétől pedig egy cso-
portban az angol nyelvvel is ismerked-
hetnek a gyerekek. A Lepke Óvoda a
„Gondolkodj egészségesen!” orszá-
gos program bázisóvodája. Az intéz-
mény szoros kapcsolatot ápol a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesülettel, melynek Madárbarát
Kert címét is kiérdemelték környezet-
védő munkájukkal.

Panker Mihály kiemelte, a fejlesztéssel
az itt élők mindennapjai válnak köny-
nyebbé, a dolgozók munkafeltételei is
javulnak, nem mellesleg gazdaságo-
sabbá válik az épület üzemeltetése. A
kivitelezés szeptemberben kezdődik és
egy év alatt készülhet el.

Ráczné Németh Teodóra igazgató-
helyettes egy népszerű eseményről is
beszámolt. Az intézmény idén már ki-
lencedik alkalommal rendezi az idősek-
nek és a fogyatékkal élőknek szóló or-
szágos találkozóját, amelyen ezúttal –

az előzetes adatok alapján – ezernél is
többen vesznek részt. A programokat,
amelyek fókuszában a mozgás, a tánc
áll, június 4-én és 5-én rendezik az
egye temi csarnokban. Az első nap az
időseké, akik a különböző egész -
ségmeg őrző programok mellett kézmű-
vesvásáron, műveltségi vetélkedőn, sőt,
sárkányhajós városnézésen is részt
vesznek. Ezen a napon rendezik az idő-
sek Ki mit tud?-ját is, amelyben szintén
a tánc kapja a hangsúlyt. Az este igazi
mulatsággal és Dévényi Tibor retrobuli-
jával ér véget. A 17.30-tól kezdődő
programokra nem csak az előzetesen
regisztráltakat, mindenkit szeretettel
várnak. A szakma képviselői részére az
első napon konferenciát is szerveznek,
amelyen a fő téma a szociális ellátórend-
szer aktuális kérdéseinek megvitatása
lesz. A második napon a fogyatékkal
élők mutatkoznak be. A részletes prog-
ram a www.eeszi.hu oldalon olvasható.

Átadták
a fürdő-
bérleteket
Már hagyománynak számít,
hogy az önkormányzat a győri
időseknek, mozgáskorlátozott-
aknak, nagycsaládosoknak für-
dőhasználati lehetőséget bizto-
sít. Az őket tömörítő szerveze-
tek részére adott át Borkai Zsolt
polgármester csütörtökön, a
városi Idősügyi Tanács ülésén
kétszáz darab fürdőbérletet. A
polgármester elmondta, az
idén a bérletek napi kétszeri be-
lépésre jogosítanak. Az eddigi
évek tapasztalata, hogy a város
ezen támogatása nagy segít-
ség a kedvezményezetteknek,
hiszen a támogatott szerveze-
tek révén nagyon sok ember-
nek nyújt rekreációs, kikapcso-
lódási lehetőséget.
Az összességében harmincmil-
lió forintos támogatásból a Ca-
melot Mozgássérült Fiatalok
Győri Egyesülete, a Szent Anna
Otthon Nyugdíjasok Győri Ér-
dekvédelmi Szervezete, a Famí-
lia Nagycsaládosok Egyesülete,
a Mozgáskorlátozottak Győr-
Moson-Sopron Megyei Egyesü-
lete, az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény idő-
sek klubjai, a Győri Polgári
Nyugdíjas Kör Egyesület és az
Arrabona Városi Nyugdíjas
Egyesület részesült.
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KÖZLEKEDÉS ELISMERÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Fekete Dávid alpolgármester a honvé-
delmi miniszter kitüntetésében részesült
a május 21-i honvédelem napja alkalmá-
ból. A minisztérium a fővárosban ren-
dezte ünnepségét a vele kapcsolatban
álló szervezetek részére, amelyen Vargha
Tamás, a tárca parlamenti államtitkára
köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta,
a Magyar Honvédség nem működhet a
társadalom, a társadalmi szervezetek
nélkül. Az összefogás fontossága mellett
múltunk szellemi örökségének megőrzé-
sét hangsúlyozta.

Az ünnepségen elismerésben ré-
szesítették Fekete Dávid alpolgármes-
tert, akinek Hende Csaba honvédelmi
miniszter a honvédelem ügyének tá-
mogatása, valamint huzamos időn át
végzett kiemelkedő munkája elisme-
réséül II. osztályú Honvédelemért Ki-
tüntető Címet adományozott.

szerző: papp zsolt

Városunk Zalaegerszeggel és a
Vasi Volán Zrt.-vel közös konzor-
ciumban nyújtott be sikeres pá-
lyázatot, amelynek révén ha-
marosan megvalósul a győri kö-
tött gyűjtésű kerékpáros közös-
ségi közlekedési rendszer.

A napokban Zalaegerszegen mutat-
ták be a konzorcium tagjai a közös-
ségi közlekedés fejlesztését célzó eu-
rópai uniós pályázat részleteit. A kon-
zorcium 600 millió forintot nyert,
amelyből a két partner az utastájékoz-
tatási rendszerek fejlesztését valósítja
meg. Mivel ez nálunk már kiépült, a
Győrre jutó 150 millió forintos támo-
gatást az önkormányzat a kötött gyűj-
tésű kerékpáros közösségi közleke-
dési rendszer kiépítésére fordítja. Ez
tulajdonképpen egy automatizált ke-
rékpárkölcsönző hálózatot jelent,
amelyet bárki egyszerűen igénybe
vehet egy kód segítségével. 

Az ünnepélyes eseményen Simon
Róbert Balázs alpolgármester kifej-
tette, a hálózat kiépítése egyaránt
szolgálja a győriek és a hozzánk láto-
gató turisták közlekedését, és a belvá-
rosi autóforgalom csökkentéséhez is
hozzájárul. A rendszerrel városunk
egy újabb területen zárkózik fel a nyu-
gat-európai nagyvárosok mellé. A
jövő nyárra elkészülő beruházás kap-
csán jelenleg a közbeszerzési eljárás
előkészítése zajlik. A győri alpolgár-
mester és Gyutai Csaba, Zalaeger-
szeg polgármestere egyetértettek
abban, hogy a közös projekt nem
csak a résztvevő települések, de az
egész régió számára hasznos, ezért –
amennyiben arra lehetőség nyílik – a
jövőben is elképzelhetőek hasonló, vá-
rosok közti együttműködések.

Az önrészt nem igénylő beruházás-
ból 23 információs oszlop és dokkoló-
állomás épül, 215 közcélú kerékpár,
valamint a rendszer indításához és
működtetéséhez szükséges informa-
tikai szolgáltatások, kezdeti pótalkat-
részkészlet, ügyfélkártyák beszerzése
történik meg.

Miniszteri elismerés
Fekete Dávid lapunknak elmondta,

nagy megtiszteltetés számára az elis-
merés, amely az elmúlt időszakban e
területen végzett munkájának vissza-
igazolása, egyben ösztönzés, hogy a
jövőben is kiemelt feladatának te-
kintse a honvéd hagyományőrzés tá-
mogatását. Az alpolgármester ki -
emelte, már önkormányzati képviselő-
ként is több emlékmű felújítását és fel-
állítását tudta segíteni, így például az
újvárosi Kossuth-emlékmű restaurá-
lását, a Petőfi-portré felállítását, vagy
épp a Kálóczy téri 11-es vadászzász-
lóalj emlékművének felújítását, amit
épp a honvédelmi miniszterrel közö-
sen avattak újjá. „Az Újvárosi Részön-
kormányzat minden évben tart hősök
napi megemlékezést, az ideit pün-
kösd hétfőjén ünnepeltük szentmise
keretében. Múltunk hagyományainak
ápolását rendkívül fontosnak tartom,
hiszen gyökereink elvesztésével a jö-
vőnk is bizonytalanná válna.”

Hamarosan
indul az
automata
kerékpár-
kölcsönző
rendszer
projekt

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Megnyitotta a MÁV-Start Zrt.
leg újabb személyes ügyfélszol-
gálati irodáját a győri vasútállo-
máson. Az irodában mindennap
két munkatárs segít majd infor-
málódni az érdeklődőknek 6.30
és 19 óra között, június 10-től
hosszabb nyitva tartással, 21
óráig várják az utasokat.

Ungvári Csaba, a vasúttársaság vezér-
igazgatója az irodaavatón elmondta: „Ki-
emelt és egyik legfontosabb feladata a
vasúttársaságnak az utastájékoztatás,
melyhez elengedhetetlen a megfelelő
csatornák biztosítása.” Az eddigi tapasz-
talatok alapján a személyes ügyfélszol-
gálatokon a leggyakrabban belföldi me-
netrendi információkat kérnek az utasok,
ezt követik az utazásokhoz igénybe ve-
hető kedvezmények, valamint a vonatok
indulási-érkezési vágányszámára vonat-
kozó adatkérések. Kiemelkedőek a tu-
risztikai információkra, a nemzetközi uta-
zásokra és a pályaudvari információkra
irányuló kérdések.

Fekete Dávid, Győr alpolgármes-
tere kifejtette, Győr kitűnő földrajzi
adottságainak, egyetemi város jellegé-
nek és a turisták magas számának kö-
szönhetően nagy forgalmat bonyolít a

Ügyfélszolgálati irodát nyitott
a MÁV a vasútállomáson

vasúti közlekedés területén. A szemé-
lyes ügyfélszolgálati irodának köszön-
hetően egyszerűbb és gyorsabb lesz
az információáramlás a szolgáltató és
a lakosság között. Az alpolgármester

bízik abban, hogy az iroda nyitása is
hozzájárul majd ahhoz, hogy többen a
közösségi közlekedést válasszák az au-
tójuk helyett. 

A MÁV-Start Zrt. az utazóközönség
hatékonyabb kiszolgálása érdekében
már több vidéki és fővárosi pályaudva-
ron működtet személyes ügyfélszolgá-

lati irodát. A most megnyitott győri
iroda a kilencedik a vidéki és budapesti
irodák között, ahol belföldi és nemzet-
közi utazási, illetve menetrendi infor-
mációs szolgáltatás, és azonnali prob-

lémakezelési lehetőség várja az utazó-
közönséget. Az érdeklődők informá-
lódhatnak a vasúttársaság által kínált
vasúti termékekről és szolgáltatások-
ról, a vasúti utazási szabályokról, az ak-
tuális, kedvezményesen igénybe ve-
hető utazásokról és a csoportos uta-
zási lehetőségekről.
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HIRDETÉS   GYŐRI NYÁR

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az ötvenéves Omega együttes
szabadtéri nagykoncertjével
kezdődik a Négy Évszak Feszti-
vál nyári sorozata Győrben. A
nyárzáró megakoncerten a vi-
lághírű Dire Straits-slágerek
csendülnek fel.

Gyöngyhajú lány, Régi csibészek, Pet-
róleumlámpa, Trombitás Frédi, Fekete
pillangó, Nyári éjek asszonya. Az
Omega együttes slágerei a győri nyár
nyitórendezvényén szólalnak meg, míg
a Dire Straits legendás számai – Sul-
tans of Swing, Romeo and Juliet, Pri-
vate Investigations, Money for Nothing,
Walk of Life – a nyárzárón lesznek hall-
hatók. A The Straits, a Dire Straits két
tagjával „újjáalakult” banda lesz a
Négy Évszak Fesztivál nyári program-
jait lezáró nagykoncert fellépője. A ren-
dezvény egy újabb összefogás ered-
ménye a győri cégekkel – jelentette be
Borkai Zsolt polgármester a Négy Év-
szak Fesztivál nyári programsorozatá-
nak sajtótájékoztatóján. A programok
hivatalos megnyitóját június 15-én ren-
dezik, amikor szabadtéri szuperkon-

Az Omega nyitja, a The Straits zárja a nyarat
certet ad az Omega a városháza előtt.
A koncertet megelőzi NB1-es baj-
nokcsapataink közös köszöntése, a
programot pedig tűzijáték zárja.

A kiemelt programok közül a követ-
kező a IX. Magyar Táncfesztivál, amely

június 17–23. között várja a mozgás
szerelmeseit. Egy hétig ismét Győr lesz
a tánc fővárosa, ahol a legjobb hazai
táncegyüttesek előadásait csodálhat-
juk meg. Június 27-én a város Szent
László királyunkra emlékezik díszköz-
gyűléssel, ünnepi misével és körmenet-
tel. Ezen a napon adják át a városi
Szent-László díjakat. Június 28–30. kö-

zött a Szent László-napok a lovagkorba
repítik el az Aranypartra látogatókat,
ahol lovagi tornákat, lovagi tábort és a
kor jellemző szokásait is láthatjuk.

A Magyarország minden pontjáról
és határon túlról is rengeteg embert

vonzó Győrkőcfesztivált július 5–7. kö-
zött rendezik, amikor meseországgá
változik a belváros. Egy mosolygós fo-
tóért cserébe a gyerekek egy életre
szóló élménnyel gazdagodhatnak ná-
lunk. Július 19–21. között első ízben
tartják meg a Győri Legendák Napját,
ami a híres győri ital, a fröccs feszti-
válja is lesz egyben. Augusztus 9–11-

ig a 21. Barokk Esküvő rendezvényein
szórakozhatnak. A szerencsés pár ba-
rokk pompában mondhatja ki az igent,
és a kísérő rendezvények is e kort idé-
zik fel. Augusztus 20-án államalapítá-
sunkat ünnepeljük, és ekkor rendezik
a Győri Búcsú programjait is. 

Az évszak zárásaként a VI. Győri
Bornapok várja a látogatókat. A Szé-
chenyi téren az ország legjobb borá-
szai kínálják legfinomabb nedűiket, és
közben érdekes kísérő programokon
is részt vehetünk. Az augusztus 24-i
nyárzáró koncert igazán nagy bulival
kecsegtet, a The Straits fellépésével.

Ezeken kívül még számos kitűnő
programot rendeznek a városban, lesz-
nek Széchenyi téri zenei estek, a zenepa-
vilonban is koncertek várják az érdeklő-
dőket, lesz ünnepi könyvhét, Pannon-
halmi Levendulahetek, Gyógy nö vény -
hét, Sz-feszt, Győr-Szentiván-Éji Varázs-
latok, Nyári Múzeumi Fesztivál, rene-
szánsz és barokk hét, jazzterasz, külön-
böző koncertek, előadások, kiállítások,
táborok, izgalmas Mobilis-rendezvé-
nyek és rengeteg gyerekprogram. 

A Négy Évszak Fesztivál nyári prog-
ramjait az önkormányzat kiadványban
gyűjtötte össze, amely beszerezhető a
Baross úti Látogatóközpontból.
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OKTATÁS, SZABADIDŐ HIRDETÉS

szerző: horváth-simon barbara
fotó: marcali gábor

„Kezünkben a lehetőséggel –
hogy az Európai Unió Ifjúsági
Diákhetén egy bemutatkozó
kisfilmet forgathatunk Győrről –
azt gondoltuk ki, hogy megszer-
vezzük a város legnagyobb
flashmobját, azaz villámcsődü-
letét. A megvalósítás igazi ösz-
szefogást vont maga után,
szerda délután pedig 654 diák
táncolt egyszerre a városháza
előtti téren” – mondta lapunk-
nak Varga Ramóna, a Városi Di-
ákfórum szóvivője. 

Szerda délután csapatokba verődött
lelkes fiatalok várták a városháza előtti
téren a 17 órát, hogy megmutathas-
sák, egy közös cél érdekében milyen
összetartásra képes a győri diákság.
„A programot elsősorban az a cél
hívta életre, hogy a középiskolások-
ban az Eurodesk ifjúsági portálon ke-
resztül is – a forgatott kisfilm itt lesz el-
érhető – erősítsük az országon belüli,
illetve az unión belüli állampolgárság-

szerző: z. a.
fotó: timries.com

Június 7-én a Tánczos Jazz Quar-
tet lép fel a Pannonhalmi Jazz-
Terasz rendezvénysorozat kere-
tében, illetve bemutatkozik
Pannonhalmán a ceglédi Dob-
múzeum is.

Izgalmas és színvonalas programokkal
várja a Pannonhalmi Apátsági Pincészet
a jazz és a kulináris élvezetek kedvelőit:
idén is megrendezik a Pannonhalmi Jazz-
Terasz és a Viator Jazz-Vacsorák prog-
ramsorozatot a nyár végéig rendszeresen.

A Pannonhalmi Apátsági Pincészet
idén ünnepli újraalapításának 10 éves
jubileumát, melyet a jazzkoncertsorozat
fellépői is színesítenek: Pannonhalmára
érkezik többek között az osztrák Robert
Roth boogie-woogie zongorista az ifjú

szerző: z. a.

A tehetséggondozó műhelyek
fejlesztését, valamint a Széche-
nyi István Egyetem nemzetközi
vérkeringésbe való intenzívebb
bekapcsolását célzó kétéves
projekt a végéhez közeledik. Az
eredményeket altémánként
mutatjuk be, ezen a héten a
Kautz Gyula Közgazdász Szak-
kollégium következik.

Németh Szilárd altémavezető el-
mondta, a szakkollégium a hallgatók
szakmai fejlődése érdekében kurzus-
rendszert működtet, melyet a diákok
igényei mentén szerveznek. A
TÁMOP-4.2.2/B konstrukció kereté-
ben ezt a rendszert aktualizálták,
külső előadókat hívtak meg. Olyan té-
mákat vizsgáltak a szakkollégiumban,
mint például a pénzmosás, korrupció,
vállalati problémák, banki szolgáltatá-
sok, városmarketing. „Szeretnénk a
kutatás irányába terelni a hallgatókat,
ezért minden félévben egy oktató
mentorálásával 4-6 hallgató dolgo-

Ösztöndíjak
a hallgatókért

zott az adott témákon. Az eredménye-
ket pedig a Tudományos Diákköri
Konferencián is prezentálták” –
mondta el Németh Szilárd és hozzá-
tette, jelentős hangsúlyt kaptak a hall-
gatói ösztöndíjak: a diákokat úgy tá-
mogatták, hogy bevonták őket kuta-
tási projektekbe, így nem kellett olyan
munkát elvállalniuk, ami nem függ
össze a tanulmányaikkal. A három fél -
éves kutatómunka bemutatásáról
könyv, illetve kutatási jelentés is meg-
jelenik az Európai Unió és a magyar
állam finanszírozásában megvalósuló
projekt keretében.

Pályázati támogatással rendezte
meg a Kautz Gyula Közgazdász Szak-
kollégium az Országos Pénzügyi Eset-
tanulmányi Versenyeket, melyek lehe-
tőséget adtak a vállalati kapcsolati
háló szélesítésére. A szakkollégium-
ban konferenciákat is rendeztek
neves előadókkal, meghívták többek
között Chikán Attilát, a szakkollégiumi
mozgalom egyik elindítóját. A szak-
mai találkozókon a hallgatók kutatási
eredményeiket vezető tudományos
szakemberek előtt prezentálhatták.

győri tehetséggel, Dániel Balázzsal. Fel-
lép Tim Ries, a Rolling Stones tagjaként
is ismert szaxofonos, koncertet ad Cse-
mer Boglárka, Tóth Vera, Balázs Elemér,
Sárik Péter és Emilio.

Június 7-én 19.30 órakor mutatkozik
be a ceglédi Dobmúzeum, mely a vilá-
gon is egyedülálló gyűjteménnyel ren-
delkezik, a könnyű-, a jazz- és a klasszi-
kus zene ütőhangszereinek fejlődését
mutatja be 1900-tól napjainkig. A mú-
zeum alapítója, Kármán Sándor kedvcsi-
nálónak három különleges darabot hoz
el, s mutat be a pincészet présházában.
20.30 órakor pedig a Tánczos Jazz
Quartet lép a kóstolóterasz színpadára.

A nagy érdeklődésre való tekintettel
és a helyek korlátozott száma miatt
mindkét rendezvénysorozat koncertjei-
nek látogatása az előző évek gyakorlatát
követve kizárólag előzetes jegyvásárlás-
sal lehetséges.

Újra
Pannonhalmi
Jazz-Nyár

Villámcsődület: 654 diák
táncolt együtt Győrért 

tudatot. Másodsorban pedig az, hogy
szemléltetni tudjuk a helyi ifjúságban
rejlő motiváltságot és erőt” – hangsú-
lyozza a szóvivő. 

Az Ifjúsági Diákhét vége éppen
egybeesik a már hagyományosan
megrendezett 24 órás vetélkedő idő-
pontjával, így a szervezők egyfajta elő-
feladatként határozták meg a flash-
mobon való részvételt az induló csa-
patok számára. „A Diákfórum jó kap-
csolatot ápol a 24 órás vetélkedő szer-
vezőivel, így kézenfekvő megoldásnak
tűnt, hogy a versenyzőket is bevonjuk
ebbe a kezdeményezésbe. Meghagy-
tuk, ha hoznak magukkal még táncos
lábú barátokat, ismerősöket, akkor

pluszpontokkal nézhetnek a hétvégi
megmérettetés elé. A diákok kapcso-
latrendszere és tánc iránti szeretete
pedig garancia volt a sikerre” – össze-
gezte a programot Varga Ramóna.  

A projekt lebonyolításában a Városi
Diákfórum, a Fikusz Egyesület, a HÍD
Ifjúsági és Információs Iroda, a 24
órás vetélkedő stábja, valamint a krea -
tív diákok versenyének ez évi nyertes
csapata vett részt.
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TALÁLKOZÓ   JÓTÉKONYSÁG

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A Radó-szigeti gyereknapi ünnepségen
adták át adományukat a civil szerveze-
tek a rászoruló fiatalokért, gyerekekért
tevékenykedő egyesületeknek, alapítvá-
nyoknak és iskoláknak. A negyedik Kan -
tharosz Gála jótékonysági zenés estjén
neves borászok és egy pálinkárium ke-
reskedelmi forgalomban nem kapható
italait árverezték el, az aukció és a jegy-
vásárlás révén pedig több mint 7 millió
forintot sikerült összegyűjteni.

Az összefogással idén a Camelot
Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesü-

szerző: sz. t.
fotó: poszpichál sándor

„A világháború végén mindenkiben élt a
remény, hogy lesz belőlünk valaki. Ki akar-
tunk bontakozni, erősek voltunk és sza-
badnak éreztük magunkat. Ez ösztönzött
bennünket arra, hogy nagy szorgalommal
és kitartással tanuljunk” – mondta dr. Hor-
váth Miklós mérnök közgazdász annak
kapcsán, hogy immár 60 éve annak, hogy
osztálytársaival letették az érettségi vizs-
gát az intézményben.

Az egykori révais diák kifejtette, a második világ-
háború után az emberek rendkívüli feladatokkal
találták magukat szembe, el kellett takarítani a ro-
mokat, ami hihetetlen erőt követelt mindenkitől. A
fiatalok mégis úgy érezték, itt a bizonyítás pilla-
nata, akarattal megmutathatják, képesek teljesít-
ményt elérni. Kiváló érettségi vizsgát tettek, de
nem engedték, hogy ballagásuk legyen. A 23 fős
osztályból elismert szakemberek kerültek ki.

A létszám ugyan már nem a régi, a csoportból
ma már csak tízen élnek, közülük heten mentek el
a 60. érettségi találkozóra. Dr. Csáki Endre mate-

Hatvan évvel ezelőtt érettségizett,
de nem ballaghatott az osztály

matikus, dr. Fecske István városszerte híres bel-
gyógyász, dr. Mihálcsik János mezőgazdász, Posz-
pichál Sándor gépészmérnök, a Rába fejlesztő-
mérnöke, Rácz László vasúttiszt, dr. Velkei László
jogász lett – sorolta a társakat Horváth Miklós, aki
szintén az egykori vagon- és gépgyár motorfej-
lesztő mérnöke volt. Vojacsek Ágoston fizikus a
tengerentúlra került, a HP már nyugdíjas fejlesztő-

mérnöke nem merte vállalni az utazást a találko-
zóra, Sári József zeneszerző pedig, akinek munká-
ját Kossuth-díjjal ismerték el, fellépés miatt volt
kénytelen távol maradni.

Horváth Miklós hozzátette, a már akkor is erős
révais szellem, valamint hogy az órákat a „Hiszek
egy”-gyel kezdték, a nehéz körülmények között is
ösztönözték a fiatalokat. 

Kantharosz-adomány
letét, a Fekete István Általános Iskola
konduktív programját, a „Mit tehetnék
érted?” Autista Otthon Alapítványt,
valamint a Győr-Újvárosi Gyerekekért
Alapítványt támogatták – közölte
Tagai István, az Európai Borlovagrend
első legátja. Hozzátette, az idén elő-
ször a gálának közönségdíjasa is lett.
A támogatást kért, de a pályázaton
nem nyert szervezetek közül 138 sza-
vazattal a Gézengúz alapítványt vá-
lasztották ki a gála résztvevői, amely
300 ezer forintot kapott.

Az 5. Kantharosz Gálát jövőre, áp-
rilis 3-án rendezik meg, amire már
most jelentkeztek támogatók.

szerző: fodor lászló
fotó: mobilis

Több száz diákot és tanáraikat nyűgözte
le a győri Mobilis Interaktív Kiállítási Köz-
pont csapata, amely nemrég ötállomá-
sos felvidéki tudományos roadshow-ra
indult. Révkomárom, Fülek, Galánta,
Gúta és Ipolyság volt az úticélja a termé-
szettudományokat népszerűsítő elő-
adás-sorozatnak, ahol számos iskola vá-
logatott diákjai ismerkedhettek meg az
élményalapú tanulással. Száraz előadá-
sok helyett érdekes kísérletek, speciális
eszközökkel végzett bemutatók hozták
közelebb a fizikai jelenségeket a hallga-
tósághoz, többek között a fény- és hang-
tan területéről, mindennapi példákkal il-

lusztrálva. A felvidéki diákok hálásan fo-
gadták a Mobilis, valamint a Széchenyi
István Egyetem szakembereit, annál is
inkább, mert Szlovákiában nem működ-
nek a Mobilishez hasonló interaktív in-
tézmények. Az általános és középiskolá-
sok számára jutalom volt a részvétel a
rendezvényen, amely olyan sikert ara-
tott, hogy több osztály és pedagógus a
bemutatók után határozta el, hogy kirán-
dulást szervez a győri tudományos ját-
szóházba. Nincsenek egyedül, hiszen a
Felvidékről egész évben sok látogató ér-
kezik: érdeklődő családok, osztályki-
rándulás keretében kalandozó iskolá-
sok fedezik fel sorra a Mobilis 74 tudo-
mányos játékát, és vesznek részt a lát-
ványos bemutatókon. 

Kultúrmisszión a Mobilis 
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HADIJÁTÉK HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A győri csata 204. évfordulójának
emlékére nagyszabású hadijáté-
kot rendez a város június 8-án, az
egykori harcmezőn. A kismegyeri
kosztümös, lovas, történelmi
műsor felejthetetlen élményt ígér
minden korosztálynak. 

Napóleon hadai 1809. június 13-án
és 14-én ütköztek meg Győr hatá -
rában a monarchia és a magyar ne-
messég csapataival. A honvédők ve-
reséget szenvedtek, több mint három -
ezer katona halt meg a csatában. A
hadijáték a háromnyelvű kismegyeri
obeliszkhez hasonlóan az elesett hős
katonáknak állít emléket. 

A program szombaton 16 órakor
az emlékműnél kezdődik. A lovas és
hadijátékot tárogatószó nyitja meg, a
történelmi zászlók bevonulása után
Simon Róbert Balázs alpolgármester
mond ünnepi köszöntőt, amit koszo-
rúzás követ. A lovas játék 17 órakor, a
hadijáték 18 órakor kezdődik a Pán-
dzsa patak mellett, a Győri Lovas
Nemzetőr Díszszakasz, a IX. gróf Ná-

Minden szombaton délben 
és este, valamint vasárnap délben
30% kedvezménnyel válogathat 

kedvére étlapunkról.

• HÉTVÉGE  • 
• CARMEN ÉTTEREM •

• –30% •
Megújult étlappal

és bajor ételkülönlegességekkel 
várjuk kedves Vendégeinket!

www.carmenetterem.hu

HOTEL KÁLVÁRIA 
Győr, Kálvária u. 22/D •  +36 96/510-800  
info@carmenetterem.hu

Újra csata Kismegyeren 

dasdy Ferenc Hagyományőrző Hu-
szárbandérium, a Pápai Huszáregye-
sület és a 15. Második Székely Ha-
tárőr Gyalogezred Hagyományőrző
Társaság közreműködésével. Látvá-
nyos csikós és huszárbemutatókat,
kuruc kori lovas jeleneteket eleveníte-
nek meg a hagyományőrzők.     

A csatában a magyarok mellett
osztrák, német, cseh és szlovák ha-

gyományőrző tüzérek és lovasok
vesznek részt, akik igyekeznek a tör-
ténelmi hűség szerint újrajátszani a
kismegyeri ütközetet. Az élő törté-
nelemórát fél háromkor a kisme-
gyeri óvodások, iskolások és nyug-
díjasok műsora, este nyolckor az Ak-
kordeon Harmonikaegyüttes kon-
certje, fél tíztől a Loyd Egylet fellé-
pése színesíti. 
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szerző: z. a.
fotó: illusztráció

Fenntarthatóság és összetartozás címmel
szervezik meg a Fenntarthatóság Aka dé -
miá ja tavaszi programsorozat záróesemé-
nyét az ETO Parkban június 14-én: a Hahó
együttes ad interaktív koncertet gyerekek-
nek Földlakó címmel, illetve az egykori Ge-
nerál és a Piramis együttes énekeseként is-
mertté vált Révész Sándor jubileumi fellé-
pésére várják az érdeklődőket. A program-
sorozatról a szervezőkkel beszélgettünk.

A tavaszi eseménysorozat a Tükörben a világ című
kiállítással kezdődött március elején. A tárlatot,
amely a fenntarthatóságra, környezetünk összefüg-
géseire hívta fel a figyelmet, közel 4 ezer 10–18 év
között fiatal látta. Horváth Borbála, az Élet Fája Non-
profit Közhasznú Kft. ügyvezetője elmondta, a prog-
ramban a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai
Csere János Kar Pedagógiai Tanszéke is közremű-
ködött, a kiállítást önkéntes hallgatók mutatták be,
illetve élménypedagógiai foglalkozásokat is tartot-
tak. Litvániából és Brazíliából is érkeztek diákok,
akik részt vettek a tárlatvezetési feladatokban: „a
politikatudományokat hallgató brazil lány üzenete
az egység és a szeretet volt. A fenntarthatóság gyö-
kere a tudatosságban van, és tapasztalatból tudja,
hogy csak az összefogás segíthet” – hangsúlyozta
a szervező.

szerző: sz. t.

Színekkel és azok kombinációjá-
val befolyásolhatjuk az otthon
melegét és látogatóink viselke-
dését. Érzelmeket is kiváltha-
tunk általuk, csak tudnunk kell,
melyik mire képes!

A fehér jóságot, egyszerűséget és ártat-
lanságot sugall, békességet, nyugalmat
és a tökéletesség esszenciáját fejezi ki.

A sárga felerősít és tágassá tesz,
árnyalatai derűt keltenek anélkül,
hogy a teret összenyomnák. A vörös
és a piros az öntudatosság megteste-
sítője. Fehérrel, arannyal kombinálva
a pompa és a melegség kifejezője. A
meleg hatását a világosabb árnyala-
tokkal tudjuk elérni. A sötétebb és bar-
nás árnyalatú vörösek szilárd hatást
kölcsönöznek a falnak.

A sárga és a vörös keverékéből álló
narancs élénkséget és mozgalmassá-
got sugároz. De minél erősebb az ár-
nyalat, annál kisebb felületen ajánlott.
Élénk, világos tónusban kedélyes és
játékos, sötétebbé téve egzotikussá,
izgalmassá válik.

A barna a föld hangulatát idézi. A
falon a bútor színeinek alá kell ren-

HIRDETÉS FENNTARTHATÓSÁG

Építkezik, lakásfelújításba kezd?
Festô, mázoló, tapétázó, építôipari kivitelezô?

Vagy csak érdeklôdik a festékek, festôszerszámok iránt?
Esetleg háztartási vegyipari termékre van szüksége?

Akkor a legjobb helyen jár
A PG COLOR FESTÉKÁRUHÁZBAN!

AKTUÁLIS AKCIÓINK!

A kedvezmény más akcióval nem vonható össze!

Vásárláskor
a hirdetés felmutatója

bármely termék

esetén 10%
kedvezményben

részesül!

A szín pszichológiája
delni, így hangsúlyozza a berendezési
tárgyakat. Sárga-narancs-arany-ok -
ker színekkel kombinálva kellemes
légkört teremt, túlságosan sötét ár-
nyalata azonban komorságot sugároz
és unalmassá válik.

A zöld nyugtató hatásával kelle-
messé teszi a helyiségben tartózko-
dást. Sárgásabb árnyalataival mele-
gítő, míg a kékesebbekkel hűsítő
hatást kelt. A kék és türkiz nyugtató
hatása a zöldnél is erősebb. A gon-
dolkodás és a koncentráció színe.
Meleg, világos helyiségekben a kö-
zépkék frissítően, kellemesen hűsí-
tően hat.

A lila a vörös és a kék házasságá-
ból született. Karakteressége miatt ne
alkalmazzuk domináns színként! Az
érzékiséget, szenvedélyt és az érze-
lem mélységét mutatja meg.

A szürke viszonylag semleges
szín, más árnyalatok közelében azon-
ban változik. Háttérként jól hangsú-
lyozza például a bútorok színét. Az
ezüst szín elegáns, tisztaságot és le-
tisztultságot sugall.

Színválasztásnál kísérletezzünk
bátran a legjobb hatás elérésére,
melyben segítséget kérhetünk profi
szakembertől.

Legyen divat fenntartható módon élni!
A kiállítással párhuzamosan különböző konfe ren -

ciá kat, előadásokat, tréningeket szerveztek Fenntart-
hatóság Akadémiája címmel. A programigazgató,
Kádár József az Apáczai Csere János karral közösen

rendezett eseményt emelte ki: a Fenntarthatóság pe-
dagógiája című konferencia célja az volt, hogy előse-
gítse a környezettudatos szemlélet kialakulását a min-
dennapokban, konkrét gyakorlati példákat mutassa-
nak a környék pedagógusainak. A rendezvényen elül-
tették az „év fáját” is. Dr. Gősi Viktória, a pedagógiai
tanszék vezetője hozzátette, a környezettudatosságra
nevelésnek nagy hagyománya van a tanszéken, mely-
nek egyik színtere a Ravazdi Erdei Iskola. Az erdőpeda-
gógia projekt keretében – amit 1996-ban dolgozott ki

dr. habil Kováts Németh Mária – a tanszék együttmű-
ködik a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.-vel.

Kádár József szerint a fenntarthatóság kérdése ma
a közélet legfontosabb ügye. „Kétféle módon lehet az
ember környezettudatos: az egyik, hogy a gazdasági
helyzete nem tesz mást lehetővé, spórolnia kell. És
vannak azok, akik kontroll nélkül fogyaszthatnának, de
nem teszik, mert belátják, hogy az egyénnek és az em-
beriségnek vannak határai. Minden eszközzel divattá
kell tennünk, hogy a termelőktől vásároljunk, legyünk
büszkék arra, hogy kerékpárral, tömegközlekedéssel
járunk. Legyen divat a lehető legkevesebb fogyasztás,
ne az legyen a kérdés, hogy hányszor tudunk elmenni
nyaralni, hanem hogy hány embernek tudunk segíteni
a mindennapi élet fenntartásában. Ne legyen divat do-
hányozni, rengeteg kozmetikumot használni, trágár-
nak lenni és még sorolhatnám. Olyan dolgokat kell kö-
vetendővé tenni, amik visszaviszik az emberiséget a
természet diktálta határok közé” – mutatott rá Kádár
József. Horváth Borbála hozzátette, észre kell ven-
nünk, hogy egy hajóban evezünk és minden minden-
nel összefügg. Együtt kell működnünk másokkal és a
természet bennünket is fenntartó rendszerével. Véget
kell vetnünk egoista álmainknak, el kell fogadnunk,
hogy nincs még egy bolygó, ami el tudná látni társa-
dalmunkat, a Föld erőforrásait pedig a végletekig ki-
merítettük. „Amikor én itt többet veszek el, például a
vízből, élelmiszerből vagy kőolajból, mint amennyi
nekem járna, akkor azt mástól veszem el. Globálisan
kell gondolkodnunk, térben és időben is: az utódaink-
tól is elveszünk a túlzott fogyasztással.”
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NAGY NYÁRI SHOW

a VIDRA Úszóiskolában
Napközis úszó- és sporttábor!

• A gyôri strand területén
5 éves kortól

• Minden hétfôn indul,
heti turnusokban,
naponta 7.30-tól
16.15-ig 

• Táborvezetô és úszóedzô-
tanárok felügyeletével 

• Ebéd (választható)
és uzsonna biztosított

Programok: úszásoktatás,
úszóedzés, futball-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aero-
bik, vízitorna, játékos vetél-
kedôk, színes krétás rajzoló-
verseny, sport, sport, sport...
ÉLMÉNYFÜRDÔZÉS!
Rossz idô esetén a sport-
foglalkozások teremben
történnek.

Jelentkezés: hétfôn,
szerdán és pénteken 16—18
óra között a gyôri sátoros
fedett uszodában, illetve
szabad hely esetén tábor-
kezdésnél.

Májusi befizetés esetén

KEDVEZMÉNY!

Érdeklôdés:
Rákosfalvy Ferenc (ügyvezetô) 96/322-657; 30/272-2064 Kovács Aliz (szervezô) 70/947-9409

www.vidrauszoiskola.hu

KÖNYVHÉT HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Ünnepi könyvhét és gyer-
mekkönyvnapok kezdődnek
a jövő hét csütörtökén Győr
sétálóutcájában. A standok
könyvújdonságokat, a szín-
pad koncerteket kínál, az ol-
vasók és az írók beszélgeté-
seken, dedikálásokon talál-
kozhatnak egymással.  

A könyvhetet szervező Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér igazgatója, Horváth Sándor Do-
monkos hírei szerint a kiadók és
könyvesboltok huszonkét standon
kínálják újdonságaikat. Az író-ol-
vasó találkozók helyszíne a Látoga-
tóközpont sajtókonferencia-terme
és a Kisfaludy-könyvtár olvasó-
terme lesz, többek között Czigány
György, Szentmihályi Szabó Péter,
Várady Szabolcs és Hay János
várja majd a könyvbarátokat. 

A győri szerzők közül többen a
könyvhéten mutatják be legújabb
kötetüket. Werner Krisztina Meg-
érintő szavak címmel a Győri

Könyvvásár a Baross úton 

Könyvszalon vendégeivel készített
interjúkötetet, Fábián György Győr-
ről szóló kalandregénnyel lepi meg
a könyvpiacot. Az igazgató Barsi
Ernő, Réti Attila, Szalai Zsolt és
Sütő Csaba András munkái mellett
az olvasók figyelmébe ajánlja egy
tehetséges győri középiskolás lány,
Vér Georgina Mirtill verseskönyvét.

A gyerekeknek elsősorban
szombaton lesz érdemes kisétál-
niuk a Baross útra, ekkor bábmű-

sorokkal, mesékkel, koncertek-
kel és Töreky Zsuzsa Aranykapu
című könyvének játékos bemuta-
tójával kedveskednek nekik a
szervezők. A csónakos szobornál
elhelyezett színpadon fellép töb-
bek között a Kormorán Memory
Band, a Kajárpéci vizirevü, a Ga-
rabonciás együttes és a Mentés
Másként Trió. A könyvvásár csü-
törtöktől szombatig, 10 és 18 óra
között látogatható. 

összeállította: földvári gabriella

Bácsa hagyományos falunapját június 2-án, vasárnap
rendezik. A zenés köszöntő fél háromtól csalogatja a
városrész lakóit a mulatságba, ahol a gyerekeket a
Csörgősipka Színház Ludas Matyi előadása, a Mu-
lungu Cirkusz játszóházas produkciója, továbbá lovas-
bemutató, kézműves foglalkozás, arcfestés és ugráló-
vár várja. Az ünnepélyes megnyitón 16 órakor Bárány
István, a részönkormányzat elnöke köszönti a résztve-
vőket, majd beszédet mond Borkai Zsolt polgármes-
ter. Fél héttől néptáncosok lépnek színpadra, énekel
Csizmadia Anna, a „Fölszállott a páva” győztese.
Végül ifjú tehetségek közvetítésével musicalek csen-
dülnek fel, 21 órától videodiszkó és lézershow szóra-
koztatja a közönséget Opra Vilmos előadásában.

A sorrendben 23. ménfőcsanaki falunap június 8-
án 15 órakor kezdődik a Bezerédj-kastélyban. A prog-
ramok sorát helyi óvodások és iskolások fellépése
nyitja, majd operett- és musicalslágereket hallhat, tán-
cosokat és tűzzsonglőröket láthat a közönség. Az ér-
deklődők megismerhetik a Bezerédj-kápolna történe-
tét, a Sulyok Vince Irodalmi Emlékhely és a Galgóczi
Erzsébet Emlékszoba érdekességeit. A gyerekeket al-
kalmi vidámpark várja egyebek között vasútmodell-te-
repasztallal. A falunapi köszöntőre negyed hétkor kerül
sor, köszöntik a helyi focistákat és oviolimpikonokat, s
városrész szolgálatáért díjat adnak át Takács Tímea és
Szabó Jenő önkormányzati képviselők. Este fél kilenc-
kor lép színpadra Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar. 

Falunap Bácsán
és Ménfőcsanakon
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HIRDETÉS KÉZMŰVES

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Divatbemutatóval kedveskedik
városának Barabás Gáborné
ezüstkoszorús szabómester
abból az alkalomból, hogy har-
mincöt éve űzi az ipart. A nyolc-
van öltözetet felvonultató show
nem hétköznapi látványosság
lesz, a menyasszonyi ruháktól a
formaruhákig minden, manapság
hordható viseletet megcsodálhat
a Széchenyi tér közönsége. A jú-
nius 8-án, délután hat órakor kez-
dődő divatbemutatón a hivatásos
manökenek, modellek helyett a
megrendelők, a ruhák tulajdono-
sai vonulnak fel a kifutón.  

Barabás Gáborné, Lívia már kislány-
ként varrónő szeretett volna lenni.
Álma teljesült, először a férfiszabó
mesterséget, majd a női szabóságot
tanulta ki. A hetvenes évek jogszabá-
lyai szerint két évet kellett cégnél dol-
goznia, hogy kiválthassa az ipart. A
Centrum Áruházban helyezkedett el
zsebzőként, mielőtt Győrben elsőként
megnyithatta garázsüzletét. Öt év
múlva az egyik Széchenyi tér mögötti

Mester hófehér atillában 
kis közbe költözhetett, máig itt fo-
gadja kuncsaftjait. Mesterének Szabó
Józsefet tekinti, az atilla készítésének
tudományát pedig a ma kilencvenöt
éves Nagy Sándortól sajátította el. 

Életének meséjét Lívia asszony
azzal kezdi, hogy harmincöt évvel ez-

előtt, iparosságának hajnalán a „mé-
retes” volt a divat. Aki tehette, méretre
varratta a ruháját. A kilencvenes évek-
ben már főként a szériavarrásra volt
igény, a szabóságok kosztümöket, öl-

tönyöket gyártottak a kereskedők
megrendelésére. Manapság kellemes
fordulat tanúi lehetünk, gyarapodik
azok száma, akik alkalmi ruhát, kosz-
tümöt, szmokingot, atillát, hímzett,
matyómintás öltözékeket viselnek mé-
retre szabva, kisipari kivitelben.

A győri mester formaruháit Dániá-
ban és Svédországban hordják, műhe-
lyéből kerül ki a Kisalföld Volán dolgozói -
nak egyenruhája, számos művészeti
csoport, énekkar, zenekar fellépőkosz-

tümje, újabban az ETO Park szálloda
munkatársainak öltözéke. A magánem-
berek hazánk minden szegletéből, de
Európa és Afrika távoli vidékeiről in-
dulva is megtalálják a Széchenyi teret,
Lívia asszony híre, neve szájról szájra ter-
jed. Volt megrendelője, aki egy londoni
színházi bemutatón, mások egy bécsi
operaházi esten kapták meg Barabás
Gáborné címét. A tizenéves diáktól a ki-
lencvenes öreg úrig mindenki megtalál-
ható vendégei között.

Csak az sajnálatos, hogy lassan
kihal Győrben a férfiszabó mesterség,
három nyugdíjaskorú ember dolgozik
még. Utánpótlás nincs, a képzés húsz
éve szűnt meg városunkban. Az a két-
tucat tanuló, akiket Lívia asszony az
évek során kitanított, az ország, a világ
legkülönbözőbb pontjai ra szóródtak
szét. Fia, Gábor az egyedüli, aki külön
minisztériumi engedéllyel letehette a
férfiszabó vizsgát.

Barabás Gáborné imádja a szakmá-
ját, hatvanon túl is csak annyit kérne egy
mesebeli jó tündértől, hogy még két év-
tizedet eltölthessen a szabóasztal, a var-
rógép előtt. Elkészült élete nagy álma is,
saját maga számára varrt egy hófehér
atillát, ebben jelenik meg a Széchenyi
téri divatbemutatón. 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

JÚNIUS 1., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 A mi erdőnk
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Kulisszatitkok 
09:30 Vízitúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa 
12:35 A Bahreini Nemzeti Színház
13:05 Angi jelenti 
13:35 A világörökség kincsei 
13:55 Telesport 
15:55 Zöld Tea
16:35 Két csirkefogó... meg egy fél 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Apád, anyád idejöjjön! 
22:25 Vörös vihar 
00:10 Nagyon zene 
01:10 A sziklatanács titka 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:20 Így készült 
11:00 XXI. század - a legendák velünk 

élnek 
11:30 Házon kívül 
12:00 4ütem 
12:40 Dilinyósok 
13:05 Agymenők 

13:40 Agymenők 
14:10 A zöld íjász 
15:10 A hős legendája 
16:15 Üldözési mánia 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz
19:30 A szövetség 
21:30 Emelt fővel 
23:05 Amityville-i horror 
00:50 Sakklépések 

04:25 Alexandra Pódium 
04:50 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
10:25 Astro-Világ
11:30 Babavilág 
12:00 Tűsarok 
12:30 Autóguru 
13:00 Abraka Babra 
13:30 Doktorok 
14:30 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai 

15:30 Monk - Flúgos nyomozó 
16:30 Kettős ügynök 
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show 
18:30 Tények
19:15 Az ének iskolája
21:15 Apádra ütök 
23:15 Kínzó látomás 
00:45 Célkeresztben 
01:40 Astro-Világ Éjjel
02:45 Monk - Flúgos nyomozó 
03:35 Kettős ügynök 

06:00 Gazdakör
06:25 Gyökerek 
07:10 Kapásjelző
07:35 Századfordító magyarok 
08:30 Élő egyház
09:00 Isten kezében 
09:30 Sírjaik hol domborulnak... 
10:00 Akadálytalanul 
10:30 Székely kapu 
11:00 Ménes élet 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Ízőrzők: Mesztegnyő 
12:45 Valaki odafönt 
14:40 Táncvarázs 
15:30 Önök kérték! 
16:30 Ez történt Budapesten 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Hagyaték 
19:00 Határtalanul magyar 
19:30 Hogy volt!? 
20:25 Futótűz 
21:15 Doktor Zsivágó 
00:20 Dunasport
00:35 MüpArt - Egri János Trió és 

Steve Grossman 
02:00 Koncertek az A38 hajón 
02:55 Vers
03:00 Himnusz

MÁJUS 31., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Életkerék
13:00 Esély
13:30 Életművész 
14:25 Történetek a nagyvilágból 
14:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:20 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Legenda  
21:35 Az Este
22:10 Szeretettel Hollywoodból 
22:40 Hair 
00:40 Híradó
00:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:35 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Brandmánia 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:30 A zöld íjász 
22:35 Gyilkos elmék 
23:35 Gyilkos elmék 
00:35 Reflektor 
00:55 Gasztrotúra 
01:15 4ütem 

04:25 Segíts magadon!
04:50 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Amit a szív diktál 
15:55 Csapdába csalva 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:40 Kínzó közelség 
23:50 Jog/Ászok 
00:50 Update Konyha 
00:55 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:35 Kínzó közelség 

07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Virágzó Magyarország 
09:45 Hazajáró 
10:15 Csellengők 
10:45 Dániel 
11:20 Dániel 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Magyar elsők 
12:25 Liszt Ferenc 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Kalahári szurikáták
15:30 Ének az életért
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva...  
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Labdarúgó-mérkőzés -

OTP Bank Liga
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Claire Brunetti, a zsarulány 
22:40 Kultikon 
23:00 Koncertek az A38 hajón 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül 
09:50 A nő kétszer 
10:20 BCTV 
10:50 Telemarketing 
11:50 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Pomodoro 
19:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
20:00 Csoda-anyag? 
21:00 Híradó
21:30 Konkrét 
21:40 Pomodoro 
21:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
22:00 Csoda-anyag?
23:00 Híradó
23:30 BCTV 
00:00 Telemarketing 
01:00 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Pomodoro 
09:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
10:00 Csoda-anyag? 
11:00 BCTV 
11:30 Telemarketing 
12:30 Képújság
16:00 BCTV 
16:30 Telemarketing 
17:30 Credo 
19:00 Konkrét 
19:10 Győr+ Sport
20:05 Konkrét 
20:15 Vény nélkül 
20:35 Kitekintő 
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport  
22:10 Konkrét 
22:20 Vény nélkül 
22:40 Kitekintő
23:10 BCTV
23:40 Telemarketing
00:40 Képújság

GYŐR+ TV
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09:00 Pomodoro 
09:15 Konkrét 
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
09:30 KultÓra 
10:25 Csoda-anyag? 
11:25 BCTV 
11:55 Telemarketing 
12:55 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Győr+ Sport 
20:35 Híradó
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport 
22:10 Híradó
22:40 BCTV 
23:10 Telemarketing 
00:10 Képújság

GYŐR+ TV

JÚNIUS 4., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Hacktion Újratöltve 
14:25 Sao Paulo 
15:10 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:55 A szenvedélyek lángjai 
16:45 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Ábel az országban 
22:15 Az Este
22:50 Krisztusnak ajánlva - Bogdánffy 

Szilárd élete és kora 
23:35 Híradó
23:50 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:35 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:35 Barátok közt 
21:10 Jo, a profi 
22:15 A Grace klinika 
23:20 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
23:50 Reflektor 
00:10 Hazudj, ha tudsz! 

04:00 Aktív Extra 
04:25 Műsorszünet
06:00 Abraka Babra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Amit a szív diktál 
15:55 Csapdába csalva 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:40 Utódomra ütök 
23:40 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles 
00:40 Update Konyha 
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 Kelj fel komám, ne aludjál! 
03:50 TotalCar 

JÚNIUS 3., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta - vidékek krónikája
15:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:20 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve 
21:10 Kékfény 
22:10 Az Este
22:45 KorTárs 
23:15 Aranymetszés
00:10 Híradó
00:25 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:05 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz Plusz 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:35 Barátok közt 
21:10 Dr. Csont 
22:10 Showder Klub 
23:20 Észvesztő 
00:20 Reflektor 
00:35 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái 

06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Amit a szív diktál 
15:55 Csapdába csalva 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:40 NCIS 
22:40 NCIS: Los Angeles 
23:40 Összeesküvés 
00:40 Update Konyha 
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 Egy hulla a szobatársam 

08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Magyar elsők 
09:40 Élő egyház
10:10 Isten kezében
10:35 Hagyaték 
11:05 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Kultúra a nagyvilágból 
12:27 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Petőfi 
20:40 Hírek
20:45 Dunasport
21:00 Dokureflex
21:01 Utolsó üzenet - özv. Horthy Ist-

vánné manifesztuma a magyar 
nemzethez 

22:15 Kultikon 
22:30 Gyulafehérvártól Trianonig 
23:15 Sportaréna  

JÚNIUS 2., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Úton-útfélen
09:45 Útmutató
10:10 Útmutató
10:40 A sokszínű vallás
10:55 Evangélikus magazin
11:20 Református ifjúsági műsor
11:30 A heidelbergi káté
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ Kép 
12:35 FIFA World Cup 2014
13:05 Telesport 
13:35 Úticélok 
13:50 Komisz kamaszok Afrikában 
15:20 Bolyai-díj átadás
16:25 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 Egy lányról 
23:10 A rejtekhely 
00:40 A Budapesti Fesztiválzenekar 
             hangversenye

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 EgészségKalauz 
10:35 Teleshop
11:30 Gasztrotúra 
11:55 A Muzsika TV bemutatja:

Mi muzsikus lelkek 
12:35 Tuti gimi 
13:35 A szövetség 
15:45 Egy cipőben 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 X-Men - Az ellenállás vége 

21:50 Égető bizonyíték 
23:45 Portré 
00:20 Cobra 11 
01:25 Míg a halál el nem választ 

04:25 Kalandjárat 
04:50 Műsorszünet
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
10:30 Astro-Világ
11:35 Nagy Vagy! - Tesco Kupa 
12:35 EgészségMánia 
13:05 Stahl konyhája 
13:35 Több mint TestŐr 
14:05 Kalandjárat 
14:35 Hawaii Five-0 
15:35 Lángoló Chicago 
16:30 Apádra ütök 

18:30 Tények
19:00 Napló 
20:00 Bébi mama 
21:50 Cool túra 2.: A sörpingpong 
23:40 Greenberg 
01:35 Astro-Világ Éjjel
02:40 Napló 

06:25 Hol volt, hol nem volt... 
06:45 Századfordító magyarok 
07:45 Világ-nézet
08:35 Isten kezében 
09:05 Hagyaték 
09:35 Törzsasztal 
10:30 Elfeledett magyar irodalom
11:00 Önkéntesek 
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Álomkövetők 
12:50 Hotel Kikelet 
14:15 Hazajáró 
14:45 Szerelmes földrajz 
15:15 Hogy volt!? 
16:15 Áll a bál 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Klubszoba
20:00 Önök kérték! 
21:00 Amerikai anzix 
22:35 Dunasport
22:45 Elragadva - Öt egykori gyerek-

katona története 
23:10 Törzsasztal 
00:00 Koncertek az A38 hajón 
00:55 Vannak vidékek 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Győr+ Sport 
10:35 BCTV
11:05 Telemarketing 
12:05 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 KultÓra 
20:45 Híradó
21:15 Vény nélkül 
21:35 KultÓra 
22:30 Híradó
23:00 BCTV 
23:30 Telemarketing 
00:30 Képújság

GYŐR+ TV

08:30 Credo 
09:00 Konkrét 
09:10 Győr+ Sport 
10:05 Konkrét 
10:15 Vény nélkül 
10:35 Kitekintő 
11:05 BCTV 
11:35 Telemarketing 
12:35 Műsorzárás 
17:30 BCTV 
18:00 Telemarketing 
19:00 Pomodoro 
19:15 Konkrét 
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
19:30 KultÓra 
20:25 Csoda-anyag? 
21:25 Pomodoro 
21:40 Konkrét 
21:50 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
21:55 KultÓra 
22:50 Csoda-anyag? 
23:50 BCTV 
00:20 Telemarketing 
01:20 Képújság

GYŐR+ TV

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Sportaréna 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Ajándék a végzettől 
16:30 Térkép 
17:00 Velünk élő Trianon 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:50 Kántor 
20:40 Hírek
20:45 Dunasport
21:00 Trianon 
23:05 Kultikon 
23:25 Szlovák magyarok 
00:15 Trianon legendái 
00:45 Koncertek az A38 hajón 
01:35 Vers
01:40 Himnusz
01:45 Hírek 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok:
Június 17–28. • Július 1–12. • Augusztus 12–23.

• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
• ÖSD, EURO, ECL elôkészítôk nyári nyelvvizsgákra
• Nyelvvizsgára felkészítés magánbérletes rendszerben is
• Olasz-, spanyol-, francia-, orosztanfolyamok minden nyelvi szinten
• Önéletrajzok, bizonyítványok fordítása
• Német és angol nyári gyermektáborok

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-30/628 3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)

JÚNIUS 6., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:25 Vízitúra
13:55 Gasztroangyal 
15:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry 
21:35 Munkaügyek - IrReality Show 
22:05 Az Este
22:40 Nemzeti Nagyvizit
23:10 Barangolások öt kontinensen 
23:40 Híradó
23:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:40 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 EgészségKalauz 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:35 Barátok közt 
21:10 A majmok bolygója 
23:35 A rejtély 
00:40 Reflektor 
00:55 A Grace klinika 
01:50 Infománia 

04:05 Babavilág 
04:30 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Amit a szív diktál 
15:55 Csapdába csalva 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:40 A pók hálójában 
23:45 Propaganda 
00:45 Update Konyha 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 25 millió fontos váltságdíj 

JÚNIUS 5., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Vörös tűzhangya -

A legyőzhetetlen hadsereg
14:15 Útravaló
14:30 Vadászfilm 
15:10 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:55 A szenvedélyek lángjai 
16:45 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú 
21:00 Életművész 
22:00 Az Este
22:35 Summa 
23:05 Múlt-kor 
23:35 Híradó
23:45 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:35 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 A Muzsika TV bemutatja: Mi 

muzsikus lelkek 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:35 Barátok közt 
21:10 Szulejmán 
22:20 Házon kívül 
22:55 Döglött akták 
23:55 Döglött akták 
01:00 Reflektor 

06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Amit a szív diktál 
15:55 Csapdába csalva 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények 
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:40 Sherlock és Watson 
22:40 Hibrid 
00:45 Update Konyha 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
03:20 Kettős ügynök 

08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Táncvarázs 
10:20 A Gyalog-tenger szigetei 
11:05 Kántor 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Magyar elsők 
12:30 Liszt Ferenc 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Csonkavár a romokon 
15:30 Angelique és az ezüsthátú gorillák
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 A világörökség kincsei 
20:05 A Tenkes kapitánya 
20:30 A Tenkes kapitánya 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Bobby Kennedy - 

A végzetes nap 
23:05 Kultikon 
23:25 Koncertek az A38 hajón 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül 
09:50 KultÓra 
10:45 BCTV 
11:15 Telemarketing 
12:15 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Ráta 
20:10 Híradó
20:40 Konkrét 
20:50 Ráta 
21:20 Híradó
21:50 BCTV 
22:20 Telemarketing 
23:20 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Ráta 
10:10 BCTV 
10:40 Telemarketing 
11:40 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 Városvezető 
20:20 Híradó
20:50 Vény nélkül 
21:10 Városvezető 
21:40 Híradó
22:10 BCTV 
22:40 Telemarketing 
23:40 Képújság

GYŐR+ TV
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:20 Elfeledett magyar irodalom
09:50 Határtalanul magyar 
10:20 Kapásjelző
11:05 A Tenkes kapitánya 
11:30 A Tenkes kapitánya 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Kultúra a nagyvilágból 
12:30 Liszt Ferenc 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Szafari - A vadon testközelben 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:50 Dániel 
20:25 Dániel 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 A kétarcú ember 
22:55 Kultikon 
23:10 MüpArt classic - Rachmaninov - 

A víziók mestere 

Duna Televízió, június 6., csütörtök, 21:15

A kétarcú ember
Francia tévéfilm

Dunkerque kikötőjében történt hat éve, hogy „megölték” hő-
sünket. Csodával határos módon túlélte a gyilkosságot, és
többszöri plasztikai műtét után új névvel, új külsővel új életet
kezd Olaszországban. Egy napon azonban a „bárónő” néven
ismert intelligens bírónő a nyomára bukkan. Szabadságot
ajánl neki, ha nyomra vezeti a mai napig felderítetlen hajdani
ügyben. A férfi visszakerül egykori társai, családja körébe.
Megtudja, hogy merénylője, aki nem más, mint legjobb ba-
rátja, időközben átvette az ő helyét a családjában...

TV2, június 6., csütörtök, 21:40

A pók hálójában
Amerikai, német–kanadai krimi

Alex Cross nyomozó, bűnügyi pszi-
chológus és szakíró visszavonul, mi-
után társa meghal. Ám egy nap talál
valamit a postaládájában, ami arra
kényszeríti, hogy felvegye a kesztyűt egy briliáns és veszélyes
bűnözővel szemben. Gary Soneji a maximális biztonsági be-
rendezésekkel őrzött magániskolából rabolja el egy amerikai
diplomata kislányát, és ő maga dobja a bizonyítékot Cross
postaládájába. Ám célja csak látszólag a váltságdíj.

M1, június 5., szerda, 14:30

Vadászfilm
Színes, fekete-fehér, magyar 
dokumentumfilm

1963. december 12-én Széchenyi Zsigmond és felesége vadász -
expedícióra indult Kenyába. Céljuk a Természettudományi
Múzeum elpusztult állattárának pótlása, élővad-fotók készí-
tése és egy könyv megírása volt. Az útra egy amatőr filmka-
merát is vittek. Széchenyi Zsigmondné filmfelvételei és férje
vadásznaplójának szövege negyvenöt év múlva „találtak egy-
másra”. A filmben Széchenyi Zsigmondné emlékezik vissza
az útra és a felvételek keletkezésének körülményeire.
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GASZTRO HAGYOMÁNYOK

A régi jó régió 
szerző: gaál józsef 
receptek: edvi lászló
fotó: o. jakócs péter 

Áprilisban adtunk hírt a Baross úti
Belga söröző magyar konyhát, helyi
ételeket népszerűsítő akciójáról,
arról, hogy a Rába Hotel sörözője

minden héten három nap erejéig régi
jó, régiós ínyencségeket kínál ven -
dégei nek. Ilyenkor kockás abrosz
kerül az asztalokra, Edvi László és
csapata a hazai gasztronómia klasz-
szikus darabjait főzi, s kizárólag kör-
nyékbeli gazdák friss alapanyagait
használja a konyha. 

Legutóbb a söröző haramialevesét
és cigánypecsenyéjét mutattuk be,
most a hortobágyi húsos palacsinta és
a vadas marhasült kerülhet sorra. A séf
szerint ez a két fogás május közönségdí-
jasa, ezekből fogyott a legtöbb. A ma-
gyar menüsort magyar előételnek kell
bevezetnie, erre a szerepre a hortobágyi

palacsinta a legalkalmasabb, már csak
a név és a töltelék pörköltalapja okán is.    

A vadas marhasült készülhet marha-
felsálból, fehérpecsenyéből és lapocká-
ból, stefániából is. A hozzá illő szalvétás
gombóc onnan kapta a nevét, hogy
régen alufólia helyett vászonszalvétába
csomagolva főzték ki a háziasszonyok. 

Hozzávalók 4 személyre: 8 darab sós palacsinta,
40 dkg borjúlapocka, 1 dl olaj, 2,5 dl tejföl, 1 dl
tejszín, 5 dkg vöröshagyma, 2 dkg őrölt piros-
paprika, só. 

A húsból borjúpaprikást készítünk. A felheví-
tett olajban aranysárgára pirítjuk a hagymát,
megszórjuk kevés pirospaprikával, majd a meg-
mosott, kockákra vágott lapockát rövid lében pá-
roljuk. A megpuhult húst kiszedjük, összevágjuk,
esetleg nagylyukú tárcsán ledaráljuk. A hagymás
mártást tejföllel és a tejszínnel behabarjuk úgy,
hogy formázható, krémes állagú masszát kap-
junk. Ebből adhatunk a húshoz is, amit a pala-
csintákba töltünk. A palacsintatekercseket tála-
láskor leöntjük a forró mártással. 

Hortobágyi húsos palacsinta 

Vadas marhasült zsemlegombóccal 
Hozzávalók 4 személyre: 80 dkg marha-
comb, 5 dkg füstölt szalonna, 10 dkg sárga-
répa, 10 dkg fehérrépa, 5 dkg vöröshagyma,
1 dl olaj, 3 dl tejföl, evőkanál liszt, ízesítéshez
ízlés szerint citrom, fehérbor, kevés cukor,
mustár, egész bors, babér, kakukkfű, só. 

A combdarabot vékonyan bekenjük
mustárral és forró olajban körbesütjük,
minden oldalát pirosra pirítjuk. Ha kész, ki-
vesszük a lábosból és helyére öntjük a kari-
kákra darabolt répát és hagymát. Megfű-
szerezzük, átpirítjuk, zöldségágyat készí-
tünk, amire ráhelyezzük az elősütött húst,
arra a szalonnát. Leöntjük 2 dl fehérborral,
majd sütőbe téve, fedő alatt, időnként meg-
forgatva, 60-70 perc alatt puhára pároljuk.
Ha kész, a húst félretesszük, a zöldséget tej-

föllel összeturmixoljuk, citrommal, kevés
cukorral, sóval ízesítjük. Pikáns ízű mártást
kapunk, amit szitán vagy apró lyukú szűrőn
átszűrünk és felforralunk. A húst felszeletel-
jük és a mártással leöntve tálaljuk. Zsemle-
gombócot adunk hozzá.

A hagyományos magyar zsemlegombóc -
hoz pirított zsemlekockákat keverünk a galus-
katésztába. Gombócformára szaggatjuk,
forró, sós vízben kifőzzük. Kedvelt a szalvétás
gombóc is. A zsemlét vékony szeletekre vág-
juk, pirított hagymával, petrezselyemmel,
sóval, borssal ízesítjük, tojással összeforgat-
juk és megolajozott alufóliában henger ala-
kúra formázzuk. Az ideális esetben 5-6 cm át-
mérőjű, szorosra tekert hengereket bő vízben,
10-15 perc alatt kifőzzük. Ha kész, szeleteljük.
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VEGA GASZTRO

szerző: lénárt gitta
fotó: illusztráció

Arra születtünk, hogy egészsége-
sek és boldogok legyünk. A szer-
vezetünkben összetett folyama-
tok milliói gondoskodnak arról,
hogy minden szervünk a lehető
leghatékonyabban működjön, és
hogy szerveink egymással is
összhangban lehessenek. Óriási
alkalmazkodó képességgel bí-
runk, így nagyon sokáig nem is
veszünk észre semmit abból,
amit a szervezetünk elkövet
annak érdekében, hogy eltus-
solja a testünkkel szemben elkö-
vetett „bűnöket”. Évekig fo-
gyaszthatjuk a cukros, feldolgo-
zott ételeket, amíg intenzíven
működnek a kiválasztó szerveink.
A felesleges savak eltávoznak
ugyan a testünkből, de tudnunk
kell, hogy mindez nagy erőfeszí-
tést jelent a testünknek, ami
előbb-utóbb kimerül, és már
csak egyre nehezebben tudja el-
látni a feladatát. 

Ha a megfelelő körülménye-
ket biztosítjuk szervezetünk szá-

Vegetáriánus ebéd
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS GYŐRBEN

Rendelés: www.vegafood.hu
Telefon: 06 (30) 665-6465

Indiai, nyers, vegán,
lúgosító,

anticandidás ételek, saláták,
édességek, italok...

Hozzávalók: 12 db nagyméretű vagy
20 db közepes muffinhoz:
A zöld hozzávalók: 20 dkg friss spe-
nótlevél, 1 csokor  medvehagymale-
vél, 25 dkg teljes kiőrlésű liszt, 1 cso-
mag sütőpor, 1/2 teáskanál tengeri
só, frissen őrölt bors. Egyéb hozzáva-
lók: 1,5 dl olaj (semleges), 2 dl növényi
joghurt vagy zabtejszín, 2 ek borecet,
növényi sajt a tetejére.

mára, akkor mindent megtesz
saját egészségének megtartásá-
ért. A kérdés csak az, hogy ho-
gyan tudjuk segíteni testünknek
ezt a törekvését ahelyett, hogy
hátráltatnánk.

Naponta kb. 500 milliárd sej-
tünk pusztul el és születik újjá.
Az elpusztult sejtek alkotóele-
meikre bomlanak, részben újra-
felhasználásra kerülnek, rész-
ben pedig kiürülnek a szervezet-
ből. A sejtjeinket szervezetünk a
bevitt tápanyagokból képes
megújítani, csak „hozott anyag-

ból” képes dolgozni. Nem titok,
hogy értéktelen, gyenge alap-
anyagból senki sem tud minő-
ségi, tartós és megbízható ter-
méket gyártani, így van ezzel a
szervezetünk is. Ha valaki tuda-
tosan táplálkozik, az életkilátá-
sai nagy valószínűséggel bizta-
tóbbak lesznek.

Tudomásul kell venni, hogy
csak saját magunkat vagyunk
képesek meggyógyítani és
egészségben tartani. Nem mu-
togathatunk másra! Orvosaink
ellátnak bölcs tanácsokkal, ami-
ket nekünk kell megfogadni és
betartani, ők nem teszik ezt
meg helyettünk. Nem várhatjuk
el senkitől, hogy helyettünk
döntsön: mit eszünk, hogyan
gondolkodunk, mit iszunk,
mennyit mozgunk, hogyan bá-
nunk saját testünkkel. Vissza-
éléseinknek megvan a böjtje:
betegségek hihetetlen sokféle
változatban! Ugyanakkor pozitív
erőfeszítéseinknek garantáltan
meglesz a gyümölcse: hosszú,
egészséges élet!

Forrás: www.vegafood.hu

Válts egészségesre!

Zöld főzés Györkösné Boros Györgyivel

A legszebb szín a
zöld, ami üde, fel-
pezsdítő, kicsalogató.
A növények zöld szí-
nét a klorofill adja,
amely egy szerűen fo -
gal maz va az élet-
energia, az örök fia-
talság maga. Nagyon
fontos, hogy a már
mostani idényzöldsé-
gek és gyümölcsök
többségét frissen fo-
gyasszuk, szerveze-
tünknek szüksége
van rá, mert vitamin-
tartalmuk, ásványi-
anyag-tartalmuk eb -
ben a formában a leg-
nagyobb. Kellemes
főzést velem!

ZÖLDBORSÓS-CUKKINIS TÓCSNI
Hozzávalók: 1 cukkini, fél kg főtt zöldborsó, liszt, 2-3
ek. zabpehely, só, bors, szerecsendió, olaj a sütéshez.
A cukkinit lereszeljük nagy lyukú reszelőn. Egy tálba rak-
juk, beletesszük a zöldborsót, a fűszereket és annyit lisz-
tet, hogy megfelelő állaga legyen. Egy forró, kevés olajos
serpenyőben tetszés szerinti adagokban kisütjük.

Hozzávalók: 1 ek. olaj, fél kis fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, egy jó nagy cso-
kor medvehagyma, 1 l víz, 3 közepes krumpli megpucolva, kockára vágva, egy
csipet őrölt feketebors, egy csipet szerecsendió, 2 ek vegamix, 2 dl növényi
tejszín, 2 kk. só, 2 ek. frissen reszelt növényi sajt. 
A medvehagymát megmossuk és összevágjuk 1 cm-es csíkokra. Egy fazékban fel-
melegítjük az olajat, megpirítjuk rajta a hagymát, majd hozzáadjuk az összevágott

medvehagymát és egy-két percig ke-
vergetjük, ilyenkor tesszük hozzá a
fokhagymát. Felöntjük vízzel, bele-
tesszük a krumplit, a borsot, a szere-
csendiót és az ételízesítőt. Addig főz-
zük, míg a krumpli megpuhul. Ekkor
botmixerrel simára turmixoljuk, majd
sózzuk és felöntjük a tejszínnel. Ha fel-
forrt, 2-3 percig főzzük, majd levesz-
szük a tűzről. Reszelt sajttal tálaljuk.

MEDVEHAGYMALEVES

SPENÓTOS-MEDVEHAGYMÁS MUFFIN
A sütőt 175 fokra előmelegítjük. A spe-
nótleveleket száraitól gyorsan megsza-
badítjuk, alaposan megmossuk, nagy-
jából 1 cm-esre daraboljuk, ugyanígy a
medvehagymát is, majd a leveleket
megpároljuk. A lisztet egy nagyobb
tálba tesszük, sóval, borssal, sütőporral
összekeverjük. Ehhez adjuk a nedves
hozzávalókat és a zöldeket. 20-25 per-
cig vagy tűpróbáig sütjük.
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TASI CSABA orgonahangversenyét hallgathatják meg a
Szentlélek-templomban június 2-án 18 órakor. Műsoron J. S.
Bach, Bruna, Brahms és Reger művei. A belépés díjtalan.

A HANGRA-
FORGÓ KLUB
Atlantisz harangoz
címmel tartja követ-
kező összejövetelét jú-
nius 7-én 17 órától az
Esterházy-palotában.
A közönség Reményik
Sándor „Végvári költé-
szetét” ismerheti meg
a Hangraforgó előadá-
sában, a vendég ezút-
tal Keresztes Nagy
Árpád regös-ének-
mondó lesz. 

KERESKEDŐKNEK. Munkaügyekről, a fogyasztóvédelmi
előírások változásairól, hatósági ellenőrzésekről is
lesz szó június 4-én, a megyei kereskedelmi és
iparkamara kereskedőknek szóló szakmai nap-
ján. Bővebb információ a www.gymskik.hu cí men
található.

ALMÁSI ROBERT festőművész kiállítása látható június 14-
ig a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Korunk
Galériájában. 

KULTURÁLIS
kínáló

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KIÁLLÍTÁSOK.
A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Schima
Bandi útinaplóit és utókorhoz intézett üzeneteit bemutató idő-
szaki kiállítása elmarad. Június 30-ig meghosszabbított
nyitva tartással várja az érdeklődőket két időszaki kiállítás:
Ézsiás István Apátúr-házban látható tárlata, illetve Földi Péter
festőművész kiállítása az Esterházy-palotában. 

POMPEI 2.0. Németh Hajnal
Auróra önálló kiállítása a Magyar
Ispita emeleti kiállítóterében te-
kinthető meg június 30-ig, hétfő
kivételével naponta 10 és 18 óra
között. 

ÚJVÁROSI GYEREKNAP. A város-
rész művelődési házában június elsején
10 órától a nagyszülők elfeledett játékai
elevenednek meg, 11-től a Hangraforgó
Együttes ad koncertet, 12 órától verse-
nyek várnak a gyerekekre.

SZÍNJÁTSZÓ-TALÁLKOZÓ kezdő-
dik ma, május 31-én a József Attila
Művelődési Házban. A kétnapos ese-
ményen a Kaméleon Színjátszó Egye-
sület csoportjai lépnek színpadra. 

HÉCZ ATTILA
gyermekversíróval
találkozhatnak olva-
sói június elsején,
szombaton 11 órától
a Családi Kör Cent-
rumban, a Szigethy
Attila út 109. szám
alatt. A programban
beszélgetés, felolva-
sás, bábjáték és de-
dikálás szerepel.  

FITNESZ ÉS TESTÉPÍTÉS. Június 1-jén ismét
„Nemzetközi Fitnesz és Testépítő Szabadidős Verseny”
helyszíne lesz a Petőfi Sándor Művelődési Ház. A több ka-
tegóriás megmérettetés egy órakor kezdődik.  

ÚRNAPJA alkalmából június 2-án, vasárnap 18 óra-
kor püspöki szentmise, majd úrnapi körmenet lesz. A
hit évének alkalmából, Ferenc pápa felhívására az
egész egyházmegyét szentségimádási órára hívja dr.
Pápai Lajos megyés püspök.  Az esemény 17 órakor
kezdődik a győri székesegyházban. 

HEFTER ÜVEGGALÉRIA. Hefter László Fe-
renczy-díjas üvegművész pannonhalmi galériája
hétfő kivételével mindennap 10-től 17 óráig fogad
látogatókat. A galériát más időpontban előzetes
bejelentkezés esetén nyitják ki. 

GYEREKSZEMMEL A VILÁG. A Kovács Margit Német
Nemzetiségi Iskola rajzot és vizuális kultúrát tanuló diák-
jainak munkái láthatók a Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban június 8-ig. 

DIVATSHOW. Születésnapi divatbemuta-
tót tart kollekciójából a 35 éves Lívia Szabó-
ság. Az érdeklődőket június 8-án, szomba-
ton 18 órára várják a Széchenyi téren. 

Az Esti Egyenleg zenekar muzsikál június 7-én, pén-
teken 19 órakor Pázmándfalun, a Huszár Pince előtti szín-
padon. A Győrből indulók és oda érkezők számára meg-
felelő számú jelentkező esetén különbusz indul a város-
háza mellől 18 órakor, amely a rendezvény után kb. 23 óra-
kor indul vissza. Jelentkezés, információ: dr.darnoi@
t-online.hu vagy info@huszarpinceszet.hu.
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthatnak
azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek
bizonyuló megfejtő a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg. Címünk:
Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Múlt heti keresztrejtvényünk megfejtése: Hogyan írunk le ennyi
gyereket az adóból? Nyertes: Czirák Andrea (Győr).  Nyereményét a szerkesztő-
ségünkben veheti át.

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    
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Győr-Gyirmót
központjában a Győr-Szol
Zrt. tulajdonában álló,
60–88 m2-es, új építésű
lakások kiadók
1500 Ft/m2 áron.

Érdeklődni lehet:
96/50-50-53

szerző: tóth lászló 
fotó: illusztráció

„Nem kérünk senkitől sem áldoza-
tot, hiszen a befektetett tőke tisz-
tességes hasznot hajt, és kiki saját
jólétén javít. Rajta tehát! jegyez-
zünk részvényeket, és ne enged-
jük, hogy az ezen vállalatból szár-
mazó haszon külföldre vándorol-
jon, mikor olyannyira édes mind-
nyájunkra is ráfér. Tegye mindenki
kötelességét, amellyel önmaga és
a társadalom iránt tartozik, és sok
nemzedék fogja áldani mindazok
emlékét, kik a vízvezeték létesíté-
séhez hozzájárultak. Kelt Győrben,
1883. márczius 14-én.” 

Bierbauer Lipót bencés szerzetes „Em-
lékirat a vízvezetéki műnek” című művé-
ben így idézi fel a Győri Vízvezetéki Rész-
vénytársaság részvényjegyzésre buzdító
felhívását. Győr legtekintélyesebb polgá-
rait igyekeztek megnyerni az ügynek, így
az alapítók közt találjuk Hauzer György

kép és szöveg: győr-szol

A Győr-Szol Zrt. a környezetvédelmi vi-
lágnaphoz kapcsolódva ajándékokkal
és játékokkal várja a gyerekeket és szü-
leiket a győri állatkert belvárosi terráriu -
mában, a Füles Bástyában! A június 8-
án, szombaton délelőtt 10 órától 16
óráig tartó program keretében a 14 év
alatti gyerekek ingyenesen nézhetik
meg az egzotikus élőlényeket, ha a
Győr-Szol helyszínen lévő munkatársai -
nak átadnak három darab kartondo-
bozt vagy italoskartont.

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

Érkezik a kerti sütögetések szezonja,
melyhez az alapanyagokat a vásárcsar-
nok emeletén található Széles húsüzlet-
ben is beszerezhetjük. A boltot üzemel-
tető, a minőséget előtérbe helyező csa-
ládi vállalkozás 1990-ben alakult. Üzle-
teikben magyar sertés- és marhahús
kapható. Széles a választék a grillezés-
kor a sütőrácsra kerülő kolbászokból és
húsokból is. Újdonságnak és érdekes-
ségnek számít a saját recept szerint ké-
szített, nitritmentes grillkolbász, amely-
nek fogyasztásával megkímélhetjük
szervezetünket a mesterséges tartósító-

Tegyünk együtt környezetünkért!
Ezenkívül a belépésre jogot szerzett

nebulókat további ajándékok várják, ha
a terráriumon keresztül megközelíthető
bástyateraszon teljesítik a játékos fel-
adatokat. Az érdeklődők közelebbről is
megnézhetik a társaság kukásautóját,
és további információkat kaphatnak a
szolgáltató tevékenységéről. 

Élmény,  játék, ajándék – mindenkit
szeretettel vár a Győr-Szol Zrt. a kör-
nyezetvédelmi világnap jegyében jú-
nius 8-án, szombaton 10 órától a Füles
Bástyánál! Ne feledjék: a belépő mind-
össze három kartondoboz! 

Emlékirat a vízvezetéki műnek

rézműves iparost, Jedlik Ányos egyetemi
tanárt, Kautz Gusztáv jogakadémiai igaz-
gatót, Kovács Pál orvost, Mersich József
ügyvédet és lapszerkesztőt, Nagy Pál pol-
gármestert, Stirlig Tóbiás és Zittritsch
Mátyás kereskedőket. 

Maguk az alapítók azonnal 200
részvényt jegyeztek, a város képvi-

juk az alakuló közgyűlésen elhangzott
beszédet is. 

„Lépésről lépésre emelkedni: a hala-
dás zászlaját fennen lobogtatni: honpol-
gári kötelesség. Életrevaló társulatok in-
tézmények, mind megannyi tényezők egy
város szellemi és anyagi míveltsége, jólé-
tének emelésében. S ki meri tagadni,
hogy a vízvezeték akár közegészségi, akár
közbiztonsági tekintetben, Győr városát a
haladás magasabb színvonalára emeli.”

A város jelképes, négyszögölenkénti
egy krajcár vételárért az rt. rendelke-
zésre bocsátotta a kiskúti vízvezetéki
kút előtti földterületet, „nehogy a folya-
modó részvénytársaság a munkálatok
megkezdésében fennakadást szenved-
jen”. Rövidesen megkezdődött a kiskúti
vízmű és a hozzá tartozó víztorony épí-
tése. A vízvezetéki mű 1884 áprilisára el-
készült, így a főváros után elsőként
Győrben kezdett működni a vízellátó há-
lózat. A www.pannon-viz.hu weblapon
további érdekességeket olvashatnak a
győri vízellátás történetéről. Képünkön
Bierbauer Lipót bencés szerzetes. 

A grillezés alapanyagai

szerektől. Grillkolbászból kérhetünk
bajor és sajtos krajnai ízesítésűt is. A kol-
bászféléken túl grillezhetünk húsokat is.
A vákuumfóliában kapható grilltarját,
csirkemellfilét, csirkecombfilét és szür-
kemarha-hátszínt konyhakészen vihet-
jük haza, már csak meg kell sütni.
Ugyanez a helyzet a grill Frédi szelettel

is, ami azonnali felhasználásra előkészí-
tett bőrös comb. A Széles húsüzletben
a felsoroltakon kívül az egyedi igények-
nek megfelelő termékeket is elkészíte-
nek, ha kell, a csülköt vagy a malacot
meg is süttetik.

selő-testülete pedig további száz rész-
vénnyel toldotta meg a jegyzést. A ki-
bocsátott 1500 darab 100 forint név-
értékű részvény 1883. május 15-én
kelt el, sőt, 45 darab túljegyzés is tör-
tént. Az alakuló közgyűlésre 1883. jú-
nius 4-én, vagyis 130 évvel ezelőtt ke-
rült sor. Bierbauer emlékiratában talál-

Piaci kosár
Bajor grillkolbász: 1890 Ft/kg
Sajtos krajnai grillkolbász: 1850 Ft/kg
Grilltarja: 1795 Ft/kg
Grill csirkemellfilé: 1990 Ft/kg
Grill csirkecombfilé: 1550 Ft/kg
Grill szürkemarha-hátszín: 4500 Ft/kg
Frédi szelet: 1400 Ft/kg



erkélyes lakásra Sziget, Újváros és Marcalváros ki-
vételével (hirdetési szám: 312). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

Tanítónő nyári korrepetálását,
pótvizsgára való  felkészítést vállal általános isko-
lások részére. 70/600-9404

Úszásoktatás, gyógyúszás gyerekeknek a
Magyar Vilmos Uszodában: Budaházi Judit test-
nevelő, 30/490-2657.

Korrepetálás: matematika, fizika, kémia,
általános és középiskolásoknak!  Pótvizsgára fel-
készítés nyáron is! Tel.: 30/928-7711

TIT Nyelviskola és TELC vizsga-
helyen:
Nyári intenzív (30 órás) felkészítő tanfo-
lyamok indulnak angol B2, C1 és német B2,
C1 szinten, július 22-től. Jelentkezés: július 15-ig.
96/525-060, 70/321-3763 gyor@titpannon.t-on-
line.huwww.titpannon.hu. Nysz:08-0218-05
Lovári/cigány nyelvtanfolyam
indul B1 (60 óra), B2 (60 óra) szinten június 25-
től. Jelentkezés június 20-ig: 96/525-060,
70/321-3763, gyor@titpannon.t-online.hu,
www.titpannon.hu. Nysz: 08-0218-05.
KÖZBESZERZÉSI REFERENS
OKJ-s (140 órás) és PÁLYÁZATÍRÓI
KÉPZÉS (48 órás) indul augusztus végén,
szombatonként. Jelentkezés: július 25-ig, TIT
(Győr, Szent István út 5.), 96/ 525-060, 70/321-
3763, gyor@titpannon.t-online.hu, www.titpan-
non.hu. Nysz: 08-0218-05

TÁBOR

Lomtalanítást vállalok, ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát. Feleslegessé
vált holmiját elszállítom. Tel.: 70/500-1291.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása és beváltása. Tel.: 70/564-2280. 

Hajat veszek 50 cm felett, vágottat vagy
vágni valót, jó áron. Tel.: 30/990-9530. 

15 éve működő győri takarítócég sző-
nyeg- és kárpittisztítást vállal. Győrben ingyenes
házhoz szállítással, magánszemélyeknek és cégek-
nek egyaránt. Kérjük, bizalommal forduljon hoz-
zánk! Érd.: 20/214-5881

KIADÓ

Győr belvárosában 19 m2-es
irodahelyiség kiadó! Érdek-
lődni: 70/218-9408

Győr belvárosában 60 m2-es
helyiség kiadó. Érdeklődni:
70/218-9408

Győrben, Kálvária utcában 120 m2, 38 m2, 70 m2-es
irodák hosszú távra kiadók. Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Komfort nélküli lakhatást biztosítok udvari mun-
káért! Tel.: 30/997-6773

LAKÁSCSERE

Győri, 36 m2-es, önkormányzati, összkom-
fortos, 1,5 szobás, fűtés-korszerűsített, hőszige-
telt, műanyag ablakos, acél bejárati ajtós laká -
somat elcserélném győri, 1,5-2 szobás, 44–49 m2-es,
összkomfortos önkormányzati lakásra. Tel.:
70/633-4773

Győr-marcalvárosi, 53 m2-es, 1+2 fél szobás, össz-
komfortos, távfűtéses, felújított fürdőszobás, Sza -
badhegyi, 3 szobás, 58 m2-es, távfűtéses, erké-
lyes, részben felújított, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1-2 szobás, megvásárolható,

ÁLLÁS

Szakközépiskolai végzettséggel,
érvényes biztonsági őr vizsgával és gyakor-
lattal állást keresek (minden más megoldás
is érdekel). 20/5890-197

SZOLGÁLTATÁS

Kutyakozmetikus-tanuló gyakor-
lás céljából ingyen nyírást vállal. Időpont-
egyeztetés: 20/9968-893

Lakatosmunkák!  Kerítések,
kapuk, biztonsági rácsok, kor -
látok stb. készítése, javítása,
karbantartása. Ajtó-, ablak-,
zárjavítás! 70/2237-957

Hívjon bizalommal, teljes körű lomtala-
nítást vállalok. Feleslegessé vált holmiját elszállí-
tom: tárolóját, garázsát kitakarítom. Stuka Tibor:
30/217-0848.

Szobafestést, mázolást, gipszkarto-
nozást és külső szigetelést vállalunk elfogadható
áron, garanciával: 06-20/6298-769.

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól. Tel.: 30/5420-720. 

EGYÉB

Vásárolok régi bútorokat, órá-
kat, festményeket, porcelánokat, ezüsttár-
gyakat! Németh Csaba, 20/937-9671.

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú lomta-
lanítást igény szerint rakodókkal, teljes körű elszállítással,
akár díjmentesen, hétvégén is. Tel.: 20/944-6667. 

COFIDIS gyorshitel 48 órán belül
(max. 800 e Ft), Új SZOCPOL, támo-
gatott lakáshitel, árfolyamrögzítés. Tel.:
20/951-0235

Bélyeget, bélyeggyűjteménye-
ket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjteménye-
ket, plaketteket, kitüntetéseket, könyveket, egyéb
régiséget vásárolok gyűjteményembe. Hétvégén
is! Pál István. Tel.: 20/947-3928.
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APRÓ HIRDETÉS

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

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és  Zsol-
nay-porcelánt, ezüsttárgyakat,
könyveket, régi fali- és asztali
órákat, dísztárgyakat, teljes
hagyatékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.  

Ménfőcsanakon 2006-ban
épült, csendes, forgalommen-
tes zsákutcában 85 m2-es, két-
szintes, 3 szobás sorházi lakás
eladó garázzsal, 17 m2 terasz-
szal, saját kerttel, +40 m2 tető-
tér-beépítéssel, klímával, infra-
szaunával, fúrt kúttal, riasztó-
val, beépített bútorokkal. A ház
előtt zöldterület, játszótér,
nagy parkoló.

Irányár: 24.900.000 Ft
Érdeklődés: sorhaz@gmail.com

BALATONALMÁDI
központjában, biztonságos helyen,
strandhoz közel 49 m2-es, másfél szobás,
egyedi cirkófűtéses, felújított társasházi lakás
teljes berendezéssel eladó.

Ár: 12.400.000 Ft
Telefon: 30/514-4740

Homokszórás, porfestés:
Acél- és alufelnik,
biciklivázak,
kerítések, acélszerkezetek
30/834-9978, 96/435-267
www.mafem.hu

Ár: 3,9 millió forint.
Telefon: 30/376-5572

GYÔRBEN
csendes kertvárosi környezetben
306 m2-es, összközmûves 
SAROKTELEK MEGKEZDETT
ÉPÍTKEZÉSSEL
(40 m2-es ház alápincézve)

ELADÓ!

Friss PI-VÍZ
GYÔRBEN, AZ ÉLETVÍZ CENTRUMBAN!

50 Ft/liter
Házhoz szállítás lehetôsége! Cégeknek kiszállítás 19 l-es ballonban!

Európa 18 országában naponta már 8 millióan fogyasztják!
Tisztább, mint a csapvíz, olcsóbb, mint az ásványvíz, és egészséges!

Fogyasszon Pi-vizet, és döbbenetes változásokat élhet meg!
Szervezete hálás lesz. Energia, tisztulás, harmónia.

www.pivizgyor.hu

Életvíz Centrum, Gyôr, Mécs László u. 22. (Marcalváros 2)
Tel.: 96/556-481, 06/30/4014-862

Nyitva tartás: h., k., sze., p.: 8—17, cs.: 8—18, szo.: 9—12

UGYANITT: Olcsó házi víztisztítás,
vízkôtelenítés, vízlágyítás, klórmentesítés stb.

Autó-zaci!

Bors Autó
20 411 0705

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

„Spárganapok” június 2-tôl!

Ízelítőül: • zöldspárgás kecskesajtkoktél • spárgakrémleves
sajtos bagettel • spárgával tűzdelt csirkemellsteak • kéksajt-
mártással, burgonyakrokettel • lazacsteak spárgás fűszer-
mártással, párolt rizzsel

Minden Kedves
Vendégünket
várjuk grill-
teraszunkon!

A MEGBETEGÍTŐ LELKI BLOKKOK OLDÁSÁRA

TUDATOS EGÉSZSÉG CENTRUM
Győr, Mécs L. u. 24. (A Baumaxtól 200 m-re)
Telefonszám: 96/411-075, 30/9691500 
www.moksagyor.moksaelixir.hu

4-ET FIZET,
6-OT KAP

AKCIÓ!

Világszenzációs magyar találmány!

2 AJÁNDÉK!

ÉPÍTŐANYAG

Fotótábor-Pápateszér 2013
Írd be a YouTube keresőjébe!
Szakmai vezető: Laposa Tibor
Érd.: 70/286-3665
www.laposafoto.hu

INGATLAN

Eladó lakást keresek Győr-Nádorvárosban 15 M Ft-
ig. Minden megoldás érdekel! Tel.: 70/9777-830

Gyôr, Újkapu u. 1—3. Tel.: 06 20/ 9461 511

• beépítés
• üzembehelyezés
• teljes körû
ügyintézés

• fûtés-
korszerûsítés

• gázkészülék- 
szerviz

IMMERGAS, BOSCH GÁZKAZÁNOK,
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK
5 év garanciával a márkaszerviztôl.

258.000 Forinttól

Mester-
Gáz Kft.
Ny.: h—p. 7.30—16
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SPORT MOZAIK

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Rába ETO legnagyobb hazai
riválisának legyőzésével zárta a
szezont és ünnepelte meg a zsi-
nórban negyedszer megszer-
zett bajnoki címet. Mivel idén a
Magyar Kupát is a zöld-fehérek
nyerték, így a Szuperkupa játék
nélkül Győrbe került. 

A szezonzáró előtt köszöntötték a má-
sodosztályú bajnokságot nyert futsalos
lányokat, akik jövőre a legjobbak között
folytatják szereplésüket. A mérkőzés
első félideje álmosan telt, a vendég Be-
rettyóújfalu háromszor is vezetést szer-
zett, de Ramada, Harnisch és Fabio
révén mindig sikerült kiegyenlíteni. A
második játékrészben aztán felpörgött
a Rába ETO, amely Ramada és Fabio
újabb góljainak köszönhetően 5–3-ra
meg is nyerte a mérkőzést. A találkozó
után vették át aranyérmeiket a baj-
nokcsapat tagjai, akik remekül teljesí-
tettek ebben a szezonban is. 

„Rendkívül eredményes szezont
zártunk, nagyon boldog vagyok, hogy

A klubtörténet legjobb szezonját zárták
az összes hazai címet begyűjtöttük.
Úgy gondolom, nemzetközi szinten
kétszáz százalékot nyújtottunk, hiszen
nálunk jóval magasabban jegyzett el-
lenfelekkel voltunk egy szinten. Köszö-
nöm a játékosoknak, a stábnak és a
klubvezetésnek, hogy hozzásegítettek
ehhez a szép sikerhez” – fogalmazott
a bajnokavató után Marcos Angulo ve-
zetőedző.

„Mindennél többet mond a négy év
alatt megnyert négy bajnoki cím” – ér-
tékelt Bolla Péter tiszteletbeli elnök.
„Győr jól teljesít a sport, a kultúra, a gaz-
daság és az oktatás területén. Azt gon-
dolom, megéri az a támogatás, amit a
város a sportra fordít, hiszen minden
szinten sikeresek vagyunk. Csodálato-
san teljesítenek a versenyzők, az edzők
és a lelkes sportvezetők is. Az ered-

mény elsősorban az ő érdemük, de a
közös sikerekhez szükséges a városve-
zetés hozzáállása és támogatása is.”

„Amit az idény elején elterveztünk, si-
került maradéktalanul megvalósítanunk”
– mondta Drucskó Zoltán ügyvezető
elnök. „Azt gondolom, a tökéleteshez kö-
zelítő szezont zártunk, büszkék lehetünk
arra, amit sikerült elérnünk. Tovább sze-
retnénk menni ezen az úton, a spanyol
vonal nagyon jól bevált, úgy gondoljuk,
elsajátítottuk az alapjait ennek a játéknak.
Olyan csapatot szeretnénk, ami nemzet-
közi szinten is esélyes a négy közé ju-
tásra, a következő két év ennek az építke-
zésnek a jegyében telik majd.”

„Már fordulókkal ezelőtt eldőlt, hogy
mi leszünk a bajnokok, de a Berettyóúj-
falu ellen mindig presztízscsatát vívunk,
így szerettünk volna ezúttal is nyerni. Ki-
csit álmosan kezdtünk, de ennek elle-
nére győzelemmel tudtunk ünnepelni.
Örülünk a bajnoki címnek, megérde-
melten került hozzánk a trófea, hiszen
csak egyetlen vereséget szenvedtünk el
az idényben, a klub történetének leg-
jobb szezonja volt ez. Ami magamtól el-
vártam, hozni tudtam, úgy érzem, jó
évem volt” – tette hozzá Dróth Zoltán. 

szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

A Győri ETO FC 1–0-ra nyert az MTK
ellen az idény utolsó győri bajnoki
mérkőzésén, így a zöld-fehérek győ-
zelemmel ünnepelték az éremátadó

Győzelemmel ünnepelték az aranyérmet
ceremóniát. A stadionba kilátogató
nézők egy élvezetes, jó iramú mérkő-
zést láthattak, melyen a tartalékos
hazaiak egy számukra tét nélküli ta-
lálkozón is mindent megtettek a győ-
zelemért. A három pont sorsáról Traj-
kovic szemfülessége döntött, aki a

21. percben jó érzékkel tette bele a
lábát Völgyi lövésébe, becsapva ezzel
a vendégek kapusát. 

„A szerdai nehéz kupamérkőzéssel a
lábukban játékosaink ismét megmutat-
ták, hogy mekkora elánnal tudnak küz-
deni az ETO-ért és a győzelemért. Több
eltiltottunk, sok sérültünk volt, ennek el-
lenére egységesen futballoztunk, és
győztünk. Nekünk már nem volt tétje a
mérkőzésnek, az MTK-nak annál in-
kább, ezért is alakulhatott ki jó mérkő-
zés, mindkét kapunál láthattunk több
helyzetet is” – értékelte a látottakat Pin-
tér Attila vezetőedző. „Tény, hogy felsza-
badult játékot kértem a fiúktól, de az iga-
zán örömteli az, hogy sikerült eredmé-
nyes futballal is megtölteni az önfeledt-
séget. Sosem tekintettünk előre, most
csakis az Eger ellen készülünk. Az
utolsó bajnokin több fiatal játékos is le-
hetőséget kap, hiszen a keret nagy
része a rövid nyári szünetet figyelembe
véve már szabadságra megy.” A győriek
a szezonzárón szombaton 14 órakor Vá-
cott az Eger ellen lépnek pályára. 

A mérkőzés után vehették át az
aranyérmeket a zöld-fehér csapat tagjai,
Sasa Stevanovic csapatkapitány pedig
a magasba emelte a bajnoki trófeát. Ezt
követően az önkormányzat a városhá-
zán köszöntötte a bajnokokat. A város

részéről Simon Róbert Balázs alpolgár-
mester köszönetet mondott a csapat
tagjainak, a sportvezetőknek és mind-
azoknak – különösen a szurkolóknak –,
akik hozzájárultak a végső siker elérésé-
hez. Bolla Péter kabinetfőnök gratulált
az együttesnek ahhoz a kiemelkedő
eredményhez, amelynek révén az ETO
harminc év után ismét bajnokságot
nyert. Mint mondta, teljesítményükkel a
labdarúgók tovább öregbítették Győr
sportos hírnevét. A város vezetői a kö-
vetkező évekre is hasonló eredménye-
ket kívántak a klubnak. A győri csapato-
kat Borkai Zsolt polgármester június 15-
én, a nyárnyitó Omega-koncert előtt,
20.15-től a színpadon köszönti. Üdvö-
zöljük együtt bajnokainkat a Szent Ist-
ván út városháza előtti szakaszán!
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A SZESE Győr Székesfehérváron, az Alba Regia KSE otthonában zárta az NB I/B-s
férfi kézilabda-bajnokságot. A vendégcsapat bajnokhoz méltó teljesítményt nyújtott
a hátsó régióban tanyázó ellenféllel szemben, a szünetben 17–11-re vezettek a győ-
riek. A második félidőben tovább nőtt a két csapat közötti különbség, végül tíz góllal,
35–25-re győztek az egyetemiek. „A játékosok igazi örömkézilabdát játszva, bizto-
san nyerték az idei utolsó mérkőzést. Gratulálok a csapatomnak, hogy az éves, ki-
tűzött célt megvalósította” – értékelt Deáki István vezetőedző a szezonzárót köve-
tően. A nyugati csoportot megnyerő SZESE Győr 19 győzelemmel, három döntet-
lennel és mindössze két verséggel zárta a bajnokságot, jövőre pedig már a legjob-
bak között bizonyíthat. Az élvonalba jutott győri csapat legeredményesebb játékosa
a 121 találatig jutó Szabó András volt, megelőzve a 98 gólos Terenyi Zoltánt és a
92 gólos Hollós Mátét.

A Győr-Szol–Széchenyi Egyetem csa-
pata szezonbeli utolsó hazai mérkőzé-
sén remek játékkal 102–63-ra kiütötte
az Óbudai Kaszások együttesét. Mivel
hétvégén a Tiszaújváros legyőzte a Hon-
védot, így az egyetemi csapat utolsó két
mérkőzésétől függetlenül a kilencedik
helyen végez az NB I/B-s bajnokságban.
A győriek alföldi túrával zárják a szezont,
pénteken 19 órakor Mezőberényben,
míg szombaton 18 órakor Hódmezővá-
sárhelyen lépnek pályára. 

A csapat pénteken négy olyan em-
bertől is elbúcsúzott, akik sokat tettek
a győri férfi kosárlabdázás sikeréért.

A világbajnoki selejtezők őszi hajrája előtt
álló magyar labdarúgó-válogatott június 6-
án, csütörtökön 20.30 órakor Kuvait ellen
játszik felkészülési mérkőzést az ETO Park-
ban. Egervári Sándor szövetségi kapitány ki-
jelölte 23 fős keretét, amelyben három újonc
is helyet kapott. Gyömbér Gábor, Varga Ro-
land és Lovrencsics Gergő korábban még
nem lépett pályára címeres mezben. 

„Juhász Roland hosszabb kihagyás után
ismét játékba lendült, és bár egyelőre nincs
csúcsformában, rutinja miatt szükség van rá a
válogatottban” – mondta Egervári Sándor, aki
a győriek közül Varga Roland mellett Lipták Zol-
tánnak és Pátkai Máténak küldött meghívót. „A
sérüléssel bajlódó Hajnal Tamás, Gera Zoltán,
Szalai Ádám, Szakály Péter és Halmosi Péter
kényszerű távollétében három újoncot is meg-

Az ETO Parkban a válogatott
nézhetek. Lovrencsics Gergő, Gyömbér Gábor
és Varga Roland hosszabb ideje kiemelkedő
teljesítményt nyújt klubcsapatában, kíváncsian
várom a velük való közös munkát. Kovács Ist-
ván ezúttal az U21-es válogatott keretének
tagja lesz, Róth Antal együttese ugyanis már
Európa-bajnoki selejtezőt játszik, és ez a tét-
mérkőzés prioritást élvez a felkészülési mecs-
csünkkel szemben.”

Ez lesz a magyar válogatott nyolcadik
mérkőzése Győrött, az eddigi mérleg nega-
tív, egy győzelem, négy döntetlen és két ve-
reség. Az első meccset 1982-ben játszotta
városunkban a csapat, a bemutatkozás jól
sikerült, 5–0-ra legyőztük a törököket, ezt
követően viszont nem tudtunk nyerni Íror-
szág, Horvátország, Szlovákia, Szaúd-Ará-
bia, Oroszország és Bulgária ellen sem.

Jóga. A Gerilla Jóga
mozgalom ingyenes
szabadtéri jógázásra in-
vitálja az érdeklődőket
június 2-án 16 órától a
Mosoni-Duna holtágá-
nál az új játszótérnél, il-
letve június 8-án 16.30
órától a Dongó Jazz
Café udvarán (Győr,
Szövetség u. 12.).

Spor tlegendák.
A győri sportélet
büszkeségei című
sorozat következő
ven dége Róth Kál-
mán mesteredző
lesz a Bercsényi Mik-
lós-középiskolában.
A beszélgetés június
4-én, kedden 16 óra-
kor kezdődik.

Extrémsport. Június 8-
án a gyirmóti Rodeo Ranch
ad otthont a warriors run fu-
tóversenynek, melyen a
résztvevők úgy küzdik le a
6 km-es távot, hogy köz-
ben akadályok nehezítik az
előrejutást. További részle-
tek és a nevezési feltételek
a www.warriors-run.com
oldalon találhatók. 

Kiütötték a Kaszásokat
Megköszönték a közös munkát Neu-
mann Zoltán elnökségi tagnak,
Kozma Tamás szakmai igazgatónak,
Pankár Tibornak, aki A-csoportos kar-
rierje befejezése után két éven keresz-
tül oszlopos tagja volt az együttesnek,
továbbá Csiszár Tamásnak, aki 2005
óta szerepelt a felnőtt csapatban. 

Szombaton az egyetemi csarnokban
rendezték meg a megyei kosárlabda-
bajnokság döntőjét, melyen a soproni
MS-Club 51–46-ra legyőzte a győri
Gyűrűk Urai alakulatát. A döntő legérté-
kesebb játékosának Bácskai Kornélt
(MS-Club) választották.

ÖÖrröömmjjááttéékk
aa  vvééggéérree
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A Győri Audi ETO KC a bajnokság és
a Bajnokok Ligája után a Magyar
Kupát is elhódította, ezzel története
legjobb szezonját zárta a zöld-fehér
klub. A győrieknek ez volt sorozatban
a kilencedik kupagyőzelmük. 

Az elődöntőben a győri kölcsönjáté-
kosokkal teletűzdelt, Róth Kálmán irányí-
totta Veszprém volt a győriek ellenfele. A
fiatalok az első húsz percben tartani tud-
ták a lépést a BL-győztes csapattal, de
aztán a szünetben már nyolc góllal veze-
tett az Audi ETO. A második félidőben
tovább nőtt a különbség, a győriek
pedig már a látványra is adtak, Lekic pél-
dául a kapunak háttal, a lábai között do-
bott gólt. A zöld-fehérek 35–24-re nyer-
tek és bejutottak a döntőbe. 

A fináléban az FTC következett,
amely szintén nem tudta megállítani
a BL-szintre felpörgő győrieket. Az
Audi ETO végig irányította a mérkő-
zést, és helyenként örömkézilabdát
bemutatva magabiztosan kézilabdá-
zott. A szorosabb első tíz perc után a
szünetben már 17–11-re vezetett a
bajnokcsapat, amely végül 36–28-ra
győzött és ezzel kupagyőztes lett. A
veszprémieket is dicséret illeti, hiszen
a bronzmérkőzésen 32–21-re legyőz-
ték a Kiskunhalast. 

„Óriási ez az eredmény, amit idén a
csapat produkált, azt hiszem, erre na-
gyon kevesen képesek. Az egész sze-
zon fantasztikus volt, végig egyenletes
teljesítményt tudtunk nyújtani, nagyobb
hullámok nélkül. Azt hiszem, ennél több
boldogságnak nincs is hely bennem” –
nyilatkozta a szezonról Ambros Martin,
a Győri Audi ETO KC vezetőedzője. 

A klub hétfőn zárta le eddigi legsi-
keresebb szezonját. A triplázó csapat
minden tagja megkapta a BL-arany-
érem aranymedál változatát, így min-

A tizenhét éves, tiszaluci Szabina évek
óta nyirokcsomó-daganattal küzd. A be-
tegség hosszú hetekig tartó kezeléseket
jelent számára, amelyekből nagyon
nehéz felerősödnie. Ebben segített a
Csodalámpa Alapítvány, amely teljesí-
tette Szabina álmát: a fiatal lány, aki
maga is kézilabdázik, találkozhatott a
friss BL-győztes kézilabdaklasszissal,
Görbicz Anitával. Mindketten ajándékkal
is készültek, Anita a BL-győzelmet meg-
örökítő pólót dedikált, Szabina pedig egy
mézeskalácsból készült csodalámpács-
kával lepte meg a világklasszist. 

„Életem eddigi legnagyobb élményé-
ben lehetett ma részem, nem is mertem
remélni, hogy valóra válhat az álmom, ta-
lálkozhattam példaképemmel, Anitával.
Ismerve az ő kitartását, küzdését, ez erőt
ad nekem is” – nyilatkozta Szabina.

„Emlékszem, amikor ilyen idős vol-
tam, mint Szabina, már a válogatott-
ban játszhattam. Belegondoltam, hogy
Szabina álmai is hasonlóak lehettek,
mint az enyéim, de neki most más csa-
tákat kell megvívnia. Nagyon szorítok
neki, hogy győzzön, mielőbb meggyó-
gyuljon és újra kézilabdázhasson, amit
annyira szeret” – mondta meghatottan
Görbicz Anita. 

A Klastrom Hotelben adták át a Ben-
cés Diákok Győri Egyesülete által ala-
pított „Czuczor Gergely Bencés Gim-
názium jó tanulója, jó sportolója díjat”.
Az elismeréseket Németh Ferenc két-
szeres olimpiai bajnok öttusázó, dr.
Pakucs János, a Magyar Olimpiai Bi-

AJÁNLJUK
JÚNIUS 1., SZOMBAT
Kosárlabda
9.00 XIX. Decathlon Utcai Ko-
sárlabda Fesztivál (Decathlon-
parkoló)

JÚNIUS 2., VASÁRNAP
Tömegsport
9.15 XII. Decathlon–Büchl fél-
maraton (Ipari park)

JÚNIUS 6., CSÜTÖRTÖK
Labdarúgás
20.30 Magyarország–Kuvait (vá-
logatott mérkőzés, ETO Park)

Jó tanuló, jó sportoló bencések
már nyolc éve a partnerem. A legbüsz-
kébb arra vagyok, hogy négy éve és idén
is mi lettünk Nyugat-Magyarország leg-
jobbjai. Szeretnénk elkápráztatni a kö-
zönséget és átadni nekik a tánc szépsé-
gét” – fogalmazott Hancz Bianka. 

„Édesapám maga is kenuzott, az ő biz-
tatására kezdtem kenuzni. Hét éve va-
gyok tagja a korosztályos válogatottak-
nak, öt éve pedig az első magyar bajnoki
címem is megnyertem. Világbajnoksá-
gon és Európa-bajnokságon is nyertem
ezüstérmet, elsősorban csapathajóban
vagyok eredményes. A sportolás segít a
tanulásban is, akaraterőt és önfegyelmet
adott nekem és megtanított keményen
dolgozni” – mondta Szalay Bence. 

Teljesült
Szabina
álma

Triplázott az Audi ETO KC
dennap maguknál tarthatják a becses
emléket. A két búcsúzó játékos, Jo-
vanka Radicevic és Andrea Lekic egy
iparművész által készített egyedi
szobrot kapott a klubtól, és a vidám
napokra emlékezve a csapat minden

tagjáról készült karikatúrát is hazavi-
hettek. Az este végére Herr Orsi is
meglepetéssel készült, aki cukrász ba-
rátaival egy valóságos tortacsodát vo-
nultatott fel: a tortán minden játékos
képe szerepelt 1-1 BL-aranyéremmel,

a torta tetejére pedig a BL-trófea cu-
korból készült változata került.

Az Audi ETO szerdán bemutatta két
új igazolását, Katarina Bulatovic és Bog-
nár-Bódi Bernadett a nyilvánosság előtt
írta alá két, illetve egy évre szóló szerző-

dését. A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy júliusban egy héten át közösen ké-
szül a győri csapat és a norvég váloga-
tott, valamint augusztusban egy hatcsa-
patos, rangos nemzetközi tornát is ren-
deznek a Magvassyban.

zottság Felügyelő Bizottságának tagja
és Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter nyújtotta át. Idén Hancz Bianka
versenytáncos és Szalay Bence kenus
bizonyult érdemesnek a kitüntetésre. 

„Tízéves koromban kezdtem társas-
táncolni testvéremmel, Patrikkal, aki
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A Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron megyei
Szövetsége és a Nádorvárosi
Sporthorgász Egyesület vasár-
nap rendezte meg a hagyomá-
nyos gyermeknapi horgászver-
senyt. A sporthorgászat népsze-
rűsítését megcélzó rendezvény
díjazását a megyei horgászszö-
vetség mellett működő Horgász-
ifjúságért és Versenysportért
Alapítvány finanszírozta, ennek
köszönhetően százezer forint ér-
tékben osztottak ki horgászfel-
szereléseket a gyerekeknek.

Remekül szerepeltek a Graboplast
Győri VSE versenyzői a Szegeden meg-
rendezett kajak-kenu válogatóverse-
nyen. Ugyan lapzártánkig még nem tör-
tént meg a hivatalos csapathirdetés, biz-
tosra vehető, hogy minden eddiginél
több győri versenyző vehet részt a júniu -
si portugáliai Európa-bajnokságon. Az
egyesület sportolói kilenc döntő után
örülhettek a győzelemnek, Douchev-Ja-
nics Natasa pedig három első és egy
második helyével kiemelkedett a me-
zőnyből. A győri színekben induló kaja-
kos ezzel visszaszerezte helyét a váloga-
tott keretében. 

Szerdától emléktábla őrzi Némethy Tamás (1925–
2007) világ- és Európa-bajnok címet nyert öttusázó
nevét. A Pro Urbe-díjas sportember igazi mestere
volt szakmájának, mind versenyzőként, mind edző-
ként a magyar lovas sport egyik legkarizmatikusabb
egyéniségévé vált. Igazi lokálpatriótaként szívén vi-
selte a győri és a hazai lovas sport sorsát, hiányát a
lovas szakma a mai napig érzi. Az emléktáblát a le-
gendás hírű edző lakóházánál, a Szent István út 12.
szám alatt avatta fel Borkai Zsolt polgármester, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság elnöke, aki felelevenítette a
magyar sporttörténelem vitathatatlan részévé vált
Némethy Tamás életének fontosabb állomásait. 

A futás és a kerékpározás valóságos
ünnepe volt a III. Aranyhal–Alcufer
Duatlon verseny a gyirmóti Aranyhal
Szabadidőközpontban. A szép napsü-
tésnek, valamint a remek, szinte festői
környezetnek örvendve és a remek
versenyszervezést kihasználva fiata-
lok sokasága választotta az egészsé-
ges mozgás lehetőségét. Legtöbben
a Petőfi-iskola képviseletében érkez-
tek, de az Audi-iskola tanulói is kitet-
tek magukért, a korosztályonként
megrendezett csapatversenyek győz-
teseinek járó serlegeken ennek a két
iskolának a csapatai osztoztak. A
többi versenyző a Kölcsey-, az Arany-
és a Gárdonyi-iskolát képviselte. Az
egyéni versenyt a legkisebbek korosz-
tályában a lányoknál Kelemen Brigitta
(Petőfi-iskola) nyerte Bognár Csenge
és Szabó Csenge (mindketten Arany-
iskola) előtt. Fiúknál első Vízler László
(Gárdonyi), második Győri Donát, har-
madik Kiss Barna (mindkettő Audi). III.
korcsoport, lányok: 1. Wunder Szonja,
2. Győri Gréta, 3. Kelemen Karina
(egyaránt Audi), fiúk: 1. Dávid Marcell
(Petőfi), 2. Ruff Péter (Audi), 3. Vecsei
Lajos (Petőfi). A legnagyobbak kor-
csoportjában 1. Kiss Martin (Kölcsey),
2. Ruff László (Audi), 3. Lázár Dominik
(Petőfi). A felnőtteknek kiírt nyílt kor-
csoportban a győri Hornyák Zsolt bi-
zonyult a legjobbnak. 

Sikeres volt a válogató
Első helyezettek: Kammerer Zoltán

(K4-1000), Douchev-Janics Natasa,
Kovács Katalin (K2-500, K2-200), Lan-
tos Ádám (C1-200), Lantos Ádám,
Nagy Péter (C2-200), Lakatos Zsanett,
Takács Tamara (C2-500, C1-200),
Douchev-Janics Natasa (K1-200),
Lantos Ádám, Varga Dávid (C2-500).

Második helyezettek: Nagy Péter
(C1-200, C1-500), Balla Virág, Po-
gány Nikolett (C2-500), Douchev-Ja-
nics Natasa (K1-500), Fazekas Krisz-
tina (K1-1000), Lakatos Zsanett (C1-
200), Varga Dávid (C1-5000), Horváth
Bence, Szomolányi Máté (K2-200). 

Harmadik helyezettek: Fazekas
Krisztina, Szabó Gabriella (K2-
500), Farkasdi Ramóna (K1-1000),
Varga Dávid, Sarudi Pál (C2-1000),
Varga Dávid (C1-1000), Fazekas
Krisztina (K1-200), Széles Gábor,
Devecseri Ádám (C2-500), Balla
Virág (C1-200).

Az ifjúságiak tájékoztató versenyen
vettek részt a felnőtt válogatóval egy
időben. A győri versenyzők hat arany-
érmet, továbbá három-három ezüst -
érmet és bronzérmet szereztek. Közü-
lük kiemelkedett a négy elsőséget be-
gyűjtő Takács Tamara.

Gyermeknapi horgászverseny
A Nádorvárosi Sporthorgász
Egyesület etetőanyaggal és üdí-
tővel támogatta a legkisebb hor-
gásznemzedék gyermeknapját.

A hűvös reggelen harminc -
hárman húztak sorszámot, majd
foglalták el a horgászhelyet. Dél-
előtt felerősödött a szél, ami ne-
hezítette a horgászatot. Az apró-
ságok azonban kitartottak, a ver-
seny végére szinte minden gyer-
mek fogott halat. Mindenki érté-
kes tárgyjutalomban részesült,
így a halfogás örömével és aján-
dékkal térhetett haza. 

Duatlon-
ünnep
Gyirmóton

MTI-fotó: Kelemen Zoltán Gergely

Nyerjen jegyet!
A Magyarország–Kuvait váloga-
tott labdarúgó-mérkőzésre nyer-
het páros belépőt, aki helyesen
válaszol az alábbi kérdésre: Ki
ellen játszott legutóbb Győrött a
magyar labdarúgó-válogatott?
A nevet és telefonszámot is tartal-
mazó válaszokat a jatek@gyor -
plusz.hu címre várjuk június 4-ig. 

MOZAIK SPORT
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HIRDETÉS ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

A múlt hétvégén nyitotta meg kapuit
a Xantus-állatkert legújabb fejleszté-
sének eredményeként kialakított afri-
kai bemutatótér. A park idei évre kitű-
zött tervei között szerepelt a zsiráfki-
futó korszerűsítése. Az állatok területe

és a látogatói tér keresztezte egymást,
így a zsiráfok számára egy felüljárót
építettek, az emberek útja pedig ez-
után a „föld alá vezet”. A kifutó alatt ki-
alakított aluljáróban a híres őskori le-
letek lelőhelyét mintázó – a tanzániai

Afrika az állatkertben
Olduvai-hasadék mintájára készült –
kiállítást tekinthetik meg a látogatók.
A szorosban „folyó ásatásokon” ez-
után bárki betekintést nyerhet egy ős-
kori leleteket tartalmazó régészeti fel-
tárásba, továbbá megismerhetik a dr.
Louis Leakey és a három híres főem-
lőskutató nő (Jane Goodall, Dian Fos-
sey és Birute Galdikas) által kezdemé-
nyezett kutatást az emberiség törzs-
fejlődéséről.

Az újonnan nyílt simogatóudvar
és afrikai panorámakifutói Szudán
érintetlen világába kalauzolják el a lá-
togatókat. Az itt sorakozó szobrok a
szudáni oroszlános templomnál fel-
tárt leletek kicsinyített másai. Az ál-
latokat körülvevő világba is betekin-
tést nyernek az érdeklődők, így pél-
dául a nomád, állattenyésztő törzsek
szokásaival, életvitelével is megis-
merkedhetnek. 

Az állatkert Afrika-projektének to-
vábbi munkálatainak eredményeként
közel duplájára nő ezen kifutók terü-
lete, melyeket a későbbiekben még
több állattal népesítenek be. Többek
között zsiráf, dromedár és további kü-
lönleges afrikai antilopfajok költözhet-
nek a folyók városába (további képek:
www.zoogyor.com).


