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3. oldal Hogyan dolgozzuk fel,
ha áldozattá váltunk? – többek kö-
zött ezzel foglalkozik a „Szakmai
összefogás az áldozatokért Győr-
Moson-Sopron megyében” cím-
mel induló projekt.

8-9. oldal Városunk az elmúlt
esztendőkben jelentős fejlődésen
ment keresztül. Sorozatunkban
Győr városrészeibe látogatunk,
hogy megnézzük, hogy érintette a
fejlődés a lakókörnyezeteket.

11. oldal „Míg az elme kinyílik, addig az idő előrehaladtával a fizi-
kai korlátok egyre nagyobbak lesznek” – beszélt a pálya kíméletlen-
ségéről Sebestyén Bálint, a Győri Balett magántáncosa, aki művé-
szetével olyat szeretne adni a nézőknek, amit nem felejtenek el. A ki-
emelkedő táncos városunk szimbólumának legendáját mutatja be a
Győri Balett legújabb darabjában, A vaskakas címszerepében.

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

22–23. oldal Ízelítő a közelgő, immár hetedik
Győrkőcfesztiválról, játékok, program- és tábor -
ajánlóval várja a kicsiket és szüleiket a legfrissebb,
színes Győrkőc+ mellékletünk.
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Padokat festett
a Fidelitas

KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

millió euró árbevétellel zárta 2013-at a Gefco Ma-
gyarország. Az intermodális szállítmányozást tavaly
kezdte el hazánkban a társaság. Győrben működtet
egy olyan telephelyet, ahol a kereskedőhöz történő
kiszállítás előtt felszerelik a kocsikra az extrákat.

25 2 forinttal emelte a 95-ös benzin literenkénti nagyke-
reskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt., a gázolaj ára
nem változott. Az emeléssel a benzin literenkénti át-
lagára 413-414 forintra nőtt. Az autósok 15-25 forin-
tos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál.

NAPRÓL NAPRA

Május 23.

Május 24.

Május 25.

Május 26.

Május 27.

Május 28.

Május 29.

Fogadóórák 
Bárány István önkor-
mányzati képviselő fo-
gadóórát tart június 2-
án 18 órától az Audi
Hungaria Iskolában, jú-
nius 3-án 18 órától a
Kisbácsai Tagiskolában
és június 4-én a Bácsai
Művelődési Házban.
Szeles Szabolcs önkor-
mányzati képviselő is
fogadóórára várja a la-
kosokat június 4-én 17
órától Pinnyéden, a Mű-
velődési Házban, illetve
június 5-én 17 órától a
Kossuth Lajos Általános
Iskola Márvány utcai
épületében.

Civil kurázsi
Csángóföldön jártak a
Rotary Club, Győrújba-
rát tagjai. A katolikus és
az evangélikus egyhá-
zak gyűjtését egészítet-
ték ki saját adománya-
ikkal, és vitték el oda,
ahol a legkisebb aján-
déknak is nagyon örül-
nek. Útjukról számol be
a Civil kurázsi követke-
ző adása csütörtökön
este fél 9-kor a Győr+
Televízióban. A Nem
adom fel rovatban a
Czinka Panna Roma
Kulturális Egyesületről
derülnek ki érdekessé-
gek. Végül több civil
szervezet megalapítójá-
ra, vezetőjére, a város
Pro Urbe díjas polgárá-
ra, Halbritter Mátyásra
emlékezik a műsor. 
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Árvíz. Az árhullám levonulása
miatt csökkentették, illetve
megszüntették a készültséget
Észak-Dunántúl folyóin. 

Baleset. Baleset miatt teljes
szélességében lezárták a 84-
es főutat a kőszegi elágazás
közelében. Két autó ütközött
össze, a balesetben hárman
megsérültek.

Gyermeknap. A Radó-szigeti
gyermeknapon fellépett a Ka-
táng, a Garabonciás Zenekar
és az Aranykapu Zenekar, az
Écsi Gyöngyi bábelőadása és
Kovács Gábor muzsikus kon-
certje mellett sok játék várta a
kicsiket.

Késés. Gázolás miatt késtek a
vonatok a Budapest–Győr–He-
gyeshalom vasútvonalon.

Gépjárműipari egyesület.
Ne vet váltott a Magyar Gépjár-
műipari Szövetség; a szervezet
közgyűlésének döntése értel-
mében ezentúl Magyar Gépjár-
műipari Egyesület (MAGE) né-
ven működik a tömörülés,
amely újabb négy évre Pintér
Istvánt, a Rába elnök-vezérigaz-
gatóját választotta elnökévé.

Baba. Újszülött kislányt helye-
zett el ismeretlen a győri kórház
inkubátorába. A kicsivel több,
mint háromkilós csecsemő jól
van, örökbe fogadó szülőkre vár.

Család. Záróünnepséget tar-
tottak a Családi Kör Centrum-
ban, amely a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat szárnyai alatt
működik két éve. Ám csak pro-
jektet zártak, kapukat nem, a
családokat továbbra is várják.

A Fidelitas győri csapa-
ta 75 padot festett le
Adyvárosban és Jancsi-
faluban. Radnóti Ákos, a
szervezet győri elnöke,
egyben a körzet önkor-
mányzati képviselője el-
mondta, hogy mindig
örömmel vesznek részt
a városrészek csinosítá-
sában, korábban is volt
rendszeres szemétsze-
dési akciójuk, játszótér-
festésük, virágültetésük,
s a jövőben is terveznek
hasonlókat.
A padok többsége meg-
érett a festésre. Radnóti
Ákos közölte, a munka
közben sok lakó jött hoz-
zájuk, megköszönték a

munkákat, s javasoltak
újabb, festésre váró pa-
dokat is. A kéréseknek
eleget is tettek a fiatalok.
A padok többnyire a ha-
gyományos színeket
kapták, de egy helyen,
az Ifjúság körút Kodály
Z. utca közötti játszóté-
ren, zöld-fehérre festet-
tek négy padot, ezzel je-
lezték, hogy büszkék az
ETO-ra, különösen a ké-
zilabdások teljesítmé-
nyére.
Radnóti Ákos elmondta,
hogy a hasonló akció-
ikat folytatják majd, s kö-
szöni a Győr-Szol segít-
ségét a munkák előké-
szítésében.

Itt a nyár, és ismét 50%-os kedvezmény győri lakcím-
kártyával a győri Rába Quelle fürdőben! Részletekért
keressék fel honlapunkat: www.rabaquelle.hu

Kedvezményes fürdőzés
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FÓKUSZBAN  LAPSZÉL 

Megvolt a veszélye hajda-
nán annak, hogy Győr a
technokraták városa lesz.
Nem tűnt ez annak idején
rossz szerepnek, főleg szak-
és mérnöki munkát ígért.
Aztán ahogy múltak az
évek, kiderült: csak az a vá-
ros életképes, amelynek
kultúrája van. Ennek a kul-
túrának része az ipar, a
munkakultúra, de elvá-
laszthatatlan tőle a humán
kultúra és a művészet is.
Amelyik nagyvárosban
csak az egyik vagy másik te-
rület virágzik, ott idővel az
egész hervadásnak indul. 
Győr a nyáron művészeté-
vel, kultúrájával lép színre,
annak színeivel, katartikus
erejével várja a városba a
vendégeket, s számít a hely-
beliekre. A táncfesztivál en-
nek kiemelkedő eseménye
lesz, de a komolyzenétől a
retróig sok műfaj szerepel a
kínálatban. 
A kultúra fogalmát sokszor
és sokan meghatározták.
Ideológusok, filozófusok,
kultúrtörténészek. Ami biz-
tos: a kultúra mindig érték-
teremtés. Érték és teremtés.
Soha nem reprodukció.
Egyetlen érték sem kon-
zerv, amely bármikor, bár-
hol felmelegíthető. Mindig
újrateremteni kell.
A kultúra egy közösség ér-
tékképe. Egy társadalom és
egy város a kultúráján ke-
resztül mutatja meg és te-
remti újra önmagát. Győr
izgalmas város. Van mit
mondania a világnak. Nem
önismétlő módon, hanem
egy modern jövőkép megélt
megalkotásával. 
A kultúra és a művészet so-
ha nem magának való. Az
ember nélkül, önmagában
nem létezik. Halott anyag. 
Győrben a nyáron ezt a jö-
vőképet nemcsak láttatják
velünk, hanem mi is gazda-
gíthatjuk ecsetvonásaink-
kal. Életet adunk neki és ál-
tala önmagunknak. 

Győr Plusz

Újrateremtés

szerző: kovács  veronika
fotó: gy. p. 

Ha tükörbe nézett az idős asz-
szony, a tolvaj kezét látta az ar-
cán, a gyerek, akinek a telefonját
ellopták, elhunyt édesapja üze-
neteit fájlalta, akit kiraboltak, an-
nak a fürdőszoba ablakáról min-
dig az villant be, hogy ott mászott
be a tolvaj. Ők az áldozatok, akik
nem csak értékeiket vesztették,
de lelkileg is sérültek. A lelki trau-
ma feldolgozásában is közremű-
ködnek az Áldozatsegítő Szolgá-
lat munkatársai.

A „Szakmai összefogás az áldozato-
kért Győr-Moson-Sopron megyében”
címmel induló projekt sajtótájékoztató-
ján mutatták be, milyen segítségben
részesülhetnek az áldozatok, illetve ho-
gyan lehet megelőzni azt, hogy valaki
áldozattá váljon. 

Háromszéki Ildikó, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Gyermekvédelmi Köz-
pont igazgatója elmondta, hogy 105
millió forintos támogatást kaptak a pro-
jektre, melynek célja, hogy az áldozatok-
nak, képzett szakemberek közreműkö-
désével, segíteni tudjanak. Az igazgató-
nő arra hívta fel a figyelmet, hogy nem-
csak a gyermekek, hanem a felnőttek is
részesülhetnek a támogatásban. Kiad-
ták az úgynevezett „Kapcsos Kéziköny-
vet”, mely a megelőzési programhoz, a
lelki segítségnyújtáshoz ad fontos isme-
reteket, módszertani tanácsokat.

A Kapcsos Kézikönyv két változatban
készült, egyrészt az áldozatok és áldo-

zattá vált egyének számára, másrészt az
áldozatvédelem és áldozatsegítség te-
rületén dolgozó szervezeteknek és ön-
kénteseknek – mutatta be a kiadványt
Bojtosné Tripolszki Margit, a gyermek-
védelmi központ igazgatóhelyettese.

A Korszerű megelőzési programról
Szabó Csaba főhadnagy, a megyei
rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési
osztályának megbízott vezetőhelyette-
se beszélt. „A pályázati projektünk költ-
ségvetése lehetővé tette, hogy a me-
gyei rendőrkapitányság egy kisfilm ké-
szítésével és sugárzásával csatlakoz-
zon ahhoz a médiatárhoz, amelynek az
alkotásai a bűncselekmények megelő-
zésére szolgálnak” – mondta. A kisfilm
az áldozatsegítés témakörét dolgozza
fel. Az állami áldozatsegítség
rendszerének, valamint az ügyin-
tézés menetének ilyen szemléle-
tes, erőteljes ábrázolása jelenleg
egyedülálló az országban. 

Az áldozatok belső konfliktu-
sainak feloldásában fontos szere-
pet játszik a lelki segítségnyújtás.
Az „Ágnes-program” keretében
megvalósuló új szolgáltatás a bűncse-
lekmények áldozatai számára lehetővé
teszi a pszichológus közreműködését. 

Az áldozatok leggyakrabban tehetet-
lenséget, kiszolgáltatottságot, dühöt,
haragot vagy nyugtalanságot éreznek a
velük szemben elkövetett bűncselek-
mények után. Az ingyenesen igénybe
vehető támogatás megteremti a bűn-
cselekmények áldozatai számára a
szakszerű lelki segítségnyújtás lehető-
ségét – számolt be az „Ágnes-prog-
ramról” dr. Rácz Rita, a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhivatal Igaz-
ságügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osz-
tályának a vezetője. A szakember törté-
neteket idézett fel arról, milyen bűncse-
lekmények okozta lelki problémával for-
dultak hozzájuk az áldozatok. Volt, aki-
nek a házába betörtek, s azóta a sértett
ahányszor az ablakra nézett, csak a be-
törésre gondolt, hiszen ott mászott be
az elkövető. Egy gyereknek a telefonját
lopták el, neki azért volt nehéz feldol-
goznia a történteket, mert elhunyt
édesapja korábbi üzenetei voltak el-
mentve a készülékben. Egy idős nénit
az utcán raboltak ki. Azt még fel tudta
dolgozni, hogy a tolvaj a táskáját lerán-
gatta róla, s elhunyt férjétől kapott nyak-
láncát letépte. Azonban azt már nem,

hogy az elkövető a kezét az asszony ar-
cára tette, miközben megfosztotta érté-
keitől. Ha tükörbe nézett, mindig a tol-
vaj kezét látta az arcán. Ez annyira meg-
viselte, hogy nem tudott egyedül élni, lá-
nyához költözött. Ekkor fordultak az áldo-
zatsegítő osztályhoz, ahol segítettek ne-
ki a megrázkódtatás feldolgozásában és
azóta már vissza is tért az otthonába. 

Ezek a példák is mutatják, hogy nem
tudhatjuk, melyik bűncselekmény mi-
lyen lelki sérülést okozhat. Merjünk se-
gítséget kérni – biztatott dr. Rácz Rita.

Hogyan ne váljunk áldozattá? 

A konfliktusok
feldolgozásában
fontos a segítség
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szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter

Ha valaki azt mondja, receptre kapta Győrt, nem hallgathat
arról sem, milyen bajjal fordult az orvosához. Révi Zsolt szí-
vesen mesél, kórtörténete az ezredfordulós Budapesten
játszódik, ahol a könnyen elérhető hitelek miatt éppen dü-
börgött az építőipar. Az aranykor új szereplőket vonzott, sor-
ra jelentek meg az ágazatban a szerencselovagok, a fele-
lőtlen vállalkozók, az arrogáns beruházók. Révi Zsolt régeb-
ben, a rendszerváltás tájékán alapított saját tervezőirodát,
s nehezen viselte a változásokat. Elege lett a romló szakmai
és erkölcsi közállapotokból, az egész csetlő-botló, mogor-
va Budapestből. A rossz közérzet ellen orvosa egy német
szót írt fel egy receptre: „Gemütlichkeit”. A kifejezés legin-
kább vidámságnak, örömnek, kedélyességnek, meghitt-
ségnek, boldogságnak fordítható. Váltsa be, ahol tudja,
mondta a doktor.

Révi Zsolt gimnazistaként szeretett bele az építészetbe.
Minden a nagy utazásokkal kezdődött, szülei vitték magukkal,
járva a történelem, az építészet kegyhelyeit, költve a művész-
hajlamú apa úttervező mérnökként kapott fizetését. Az egye-
tem után Zsolt is praktikus munkahelyet választott, a MÁV ter-
vezővállalat építészeti részlegének mérnöke lett. Az utazás ígé-
rete mellett leginkább az értelmes tervezőmunka vonzotta, ki-
lenc évet áldozott a keleti országrész régi, hagyományos vas-
útállomásainak megmentésére. Amikor már lehetett, saját lá-
bára állt, másfél évtizeden át működő irodájának tervei alap-
ján számos jelentős épülettel, szállodával, bankközponttal, tár-
sasházzal gazdagodott Budapest. Ferencvárosi rehabilitációs
munkáinak győri hozadéka is van, az ott szerzett tapasztalatok
az újvárosi projektben kamatoznak.

Győr önkormányzata főépítészt keresett, a 2005-ben
megjelent pályázatot Révi Zsolt, zsebében a frissen írt or-

vosi recepttel, isteni jelnek tekintette. Korábban csak me-
zei, országjáró turistaként találkozott a várossal, de ismer-
te műemléki értékeit és arra néhány hétvégi séta is elegen-
dő volt, hogy lássa, ez a béke szigete. Víz és zöld van, ba-
rátságosak az emberek és megy a bolt. Pályázott és nyert,
a legtöbb jó pontot talán éppen azért kapta, mert ismeret-
lenül, szakmai kapcsolatok nélkül jelentkezett, nyitottsá-
got, valami újat ígért. A választott főépítészt azonnal befo-
gadta a város.
Azt mondja, ez
nem személyé-
nek szólt, itt ez
alanyi jogon jár
m i n d e n k i n e k ,
aki jó szándékkal
érkezik.      

A k k o r i b a n
Győr köszönte
szépen, jól volt, csak a Kossuth utca környékének rehabili-
tációja látszott izgalmas feladatnak. Az elégedettség ellen-
szereként Révi Zsolt nyitott műhelyt hívott életre, maga kö-
ré gyűjtve a győri építészek javát. Gyorsan kiderült, van mit
csinálni, az optimista tervezés, a szakmai és politikai önbi-
zalom a 2008-as válság ellenére is fejlődési pályán tartotta
Győrt. A főépítész szerint elegendő a szlogeneket sorra
venni, a folyók városából a találkozások városa lett, ma meg
azt mondjuk, a jövő Győrben épül. Az elmúlt évek eredmé-
nyei közismertek, a most júniusban társadalmi vita elé néző
új településfejlesztési stratégia már nem csak az élhető, ha-
nem a hatékony, lakóit tökéletesen kiszolgáló, okos város
képét rajzolja fel. Azt mondja Révi Zsolt, Győr él, mozog,
lüktet, öröm az utcáit járni, babakocsit tolni, beszélni bár-
kivel, aki szembejön. Séta közben gyakran gondol a pesti
orvosra, aki a receptet írta neki. 

Révi Zsolt: nekem receptre
írták fel Győrt 

Építészet
„Soha nem szerettem
azt az építészetet,
amely geometriai
absztrakcióként, nagy-
méretű szoborként ke-
zeli az épületeket,
amely úgy minimalis-
ta, modernista, hogy
elfelejtkezik az ember-
ről. A jó építész böl-
csész is, én ma, Győr
főépítészeként is kö-
zéppontnak gondolom
az embert. A lépték
persze más, felülről,
alacsonyan szálló re-
pülőgépről kell nézni
a dolgokat. Nem ház-
ban és egyénben, ha-
nem városban és kö-
zösségben kell gondol-
kodni. ” 

Olimpia
„Az elkövetkező egy-
két évben olyan léte-
sítményeket avatha-
tunk fel, amelyek ko-
rábban az álom kate-
góriájába tartoztak,
építésüket 2025-re
prognosztizáltuk. A
várt módon szépül a
Belváros, fejlődik az
egyetem, terjeszkedik
az Audi, épül a folyók
városi partszakasza,
de a zászlóshajónk
most az ifjúsági olim-
pia. Ez az esemény te-
szi okos várossá
Győrt.”  

Hamar látta: 
Győr a béke
szigete 

MIÉRT SZERETEM GYŐRT?
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nyestriasztó

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az önkormányzat a nyugdíjasokat, nagycsaládosokat,
mozgáskorlátozottakat tömörítő szervezeteket össze-
sen kétszáz darab éves fürdőbelépővel támogatta.
Borkai Zsolt polgármester az átadásakor elmondta,
már hagyomány, hogy a város hozzájárul az érintettek
rekreációjához, amely kitűnő kikapcsolódási lehetősé-
get is nyújt nekik. Hozzátette, a támogatás értéke har-
mincmillió forint, a bérletek pedig összességében több
mint százezer alkalommal nyújtanak belépési lehető-
séget a fürdőbe. „A közgyűlés nagy szívvel biztosítja a
lehetőséget, használják ki, hogy minél többször juthas-
sanak el a létesítménybe” – zárta a polgármester.

Az idősek élnek a lehetőséggel, beosztják ma-
guk között a bérleteket, és igazi felüdülés számukra
az ott eltöltött idő. „Nemcsak ez nagy ajándék ne-
künk, hanem az a számos lehetőség is, amelyeket
a város a szépkorúak számára nyújt. Győrben érez-
zük, hogy fontosak vagyunk” – mondott köszönetet
a nyugdíjasok nevében Bári Olga, az Arrabona Vá-
rosi Nyugdíjas Egyesület vezetője.

Gyertyás János, a Família Nagycsaládosok Egye-
sülete vezetője hozzátette, a családok számára is jelen-
tős támogatás ez, főleg azoknak, akik e nélkül el sem
juthatnának a fürdőbe. „Itt a nyár, úgyhogy gyermeke-
ink már nagyon várják, hogy csobbanhassanak.”

Az önkormányzat által megvásárolt Rába Quel-
le-bérletekből a Bezerédj Nyugdíjas Kórus, a Came-
lot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete, a Szent
Anna Otthon, a Nyugdíjasok Győri Érdekvédelmi
Egyesülete, a Família Nagycsaládosok Egyesülete,
a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Egyesülete, az Egyesített Egészségügyi és Szo-
ciális Intézmény Idősek Klubjai, a Győri Polgári
Nyugdíjas Kör Egyesület, valamint az Arrabona Vá-
rosi Nyugdíjas Egyesület részesült.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A tizedik Országos Találkozót június 3-án és 4-én ren-
dezi városunk az egyetemi csarnokban – közölte Pan-
ker Mihály, az Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény igazgatója. Kifejtette, az elmúlt években mint -
egy ezer nyugdíjas és szociális területen tevékenykedő
szakember látogatott Győrbe az ország minden részé-
ből, hogy részt vegyen a már hagyományos időstalál-
kozón, a szervezők most is sok résztvevőt várnak. 

Az önkormányzat és az EESZI a rendezvénnyel
nem csak találkozási lehetőséget biztosít az idősek-
nek és fogyatékkal élőknek, de ablakot nyitnak a vi-
lágra, az újdonságokra. Az idei programban a Mo-
bilis bemutatása mellett napjaink robottechnikájá-
val is megismerkedhetnek a résztvevők. Az egyik
legnépszerűbb program a Ki Mit Tud? vetélkedő, de
a Kórtalanságok egészségmegőrző program is so-
kakat vonz, és idén először Életminőség Expót is
tartanak – tette hozzá Ráczné Németh Teodóra
igazgatóhelyettes. Nem hiányozhat az előző évek

szerző: gy. p.

Győr önkormányzata, valamint az
Egyesített Egészségügyi és Szoci-
ális Intézmény sikerrel pályázott az
alapszolgáltatásokat összekapcso-
ló projektjük megvalósítására. A
program célja, a város lakosságá-
nak tájékoztatása az idősödéssel já-
ró változásokról, valamint a segít-

szerző: gy. p.

Az európai parlamenti választá-
son az Európai Néppárt (EPP)
pártcsaládján belül, mind a 28
uniós tagországot figyelembe vé-
ve, a Fidesz-KDNP szerezte a leg-
nagyobb arányú, 51,49 százalék-
nyi szavazatot – derül ki a hétfő

Átadták a fürdő-
bérleteket

Dübörög a Fidesz
hajnalban hozzáférhetővé vált vá-
lasztási eredményekből. A vasár-
napi választáson, a Nemzeti Válasz-
tási Iroda (NVI) előzetes adatai sze-
rint, a szavazatok 99,99 százaléká-
nak összeszámlálása után a Győr
megyei jogú városban az alábbi
eredmény született: Fidesz-KDNP
56,12 százalék (17.726 szavazat),

Jobbik 10,98 százalék (3.467 sza-
vazat), Demokratikus Koalíció
10,71 százalék (3.383 szavazat),
MSZP 9,21 százalék (2.909 szava-
zat), Együtt-PM 6,83 százalék
(2.159 szavazat), LMP 5,34 száza-
lék (1.688 szavazat), SMS 0,52 szá-
zalék (163 szavazat), A haza nem el-
adó 0,29 százalék (93 szavazat).

Segít az idősvonal
ségnyújtási lehetőségekről. A prog-
ram szerves részét képezi az úgyne-
vezett idősvonal elindítása, mely-
nek részleteiről csütörtökön egy
hozzátartozói fórumon kaphattak
átfogó tájékoztatást az érdeklődők.

Szabóné Vörös Ágnes, projekt-
menedzser kifejtette, az idősvonal
nemcsak arra ad lehetőséget,
hogy az időskorral kapcsolatos kér-

Országos Találkozó tizedszer

nagy sikerű generációs vetélkedője sem. Mindezt
meglepetésekkel és Csongrádi Kata fellépésével
gazdagított esti programmal zárják a táncparketten.

A második nap a fogyatékkal élőknek szól. A szer-
vezők kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy egy olyan
sokszínű, programokban gazdag, hagyományoktól el-
térő, de azokat mégis magában foglaló rendezvényre
hívják az érintetteket, amelynek minden perce önfeledt
szórakozást, felejthetetlen élményeket kínál. A fő hang-
súly az aktivitásra és az együttműködésre helyeződik,
amellyel azt mutatják meg, hogy mire képesek a fogya-
tékkal élők az épekkel együtt és önállóan is.

désekre választ adjon az idősnek
és hozzátartozójának, hanem ezen
keresztül közvetíteni lehet a szak-
emberek felé az idősekkel kapcso-
latos problémákat is. Vagyis ezen a
vonalon bárki jelezheti azt is, ha
környezetében átmenetileg vagy
tartósan segítségre szoruló ember-
ről van tudomása. Ez egyfajta jelző-
rendszeri funkció. 
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FELHÍVÁS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Elkészült a Nádorváros nyugati határán
található Nagy Imre úti szervizút és a jár-
da. Kovács Tamás, a terület önkormány-
zati képviselője a felújítással kapcsolat-
ban elmondta, az itt található utcák a 70-
es években kaptak aszfaltburkolást, utá-
na csak toldozás-foldozás történt, ám az
önkormányzat által indított lakóutca-
program lehetővé tette az utcák teljes
felújítását. Így újult meg a szomszédos
Hajdú, Gomba, Leiningen utca, most
pedig a Nagy Imre úti szervizút is.

Prédl Antal, a Győri Útkezelő Szerve-
zet vezetője kifejtette, a korábbi burkolás

A Baross úti Látogatóközpont fotópályáza-
tot hirdet „Szeretem Győrt” címmel. A pá-
lyázat célja Győr épített örökségének és
természeti kincseinek bemutatása mellett
annak kifejezése, hogy miért szeretjük vá-
rosunkat, mit jelent nekünk Győr. 
A pályázat során a szakmai zsűri által
kiválasztott művek a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum fő-
épületében, az Esterházy-palotában
kerülnek bemutatásra, 2014. augusz-
tus 8–szeptember 21. között. 
Egy pályázó maximum 5 db fekete-fe-
hér vagy színes digitális képet küldhet
be e-mailben. A pályázatra benyújtott
kép hosszabbik oldala minimum 3000
pixel méretű, a felbontás 300 dpi, a fájl-
formátum jpg legyen. 
A pályázatra beküldött képeket a Láto-
gatóközpont Győr a későbbiekben sa-
ját célra korlátlanul felhasználhatja.

Felhívás
„Szeretem Győrt” fotópályázat

A nevezéseket az alábbi e-mail címre
várjuk: fotopalyazat@gyortourism.hu

Beküldési határidő: 2014. június 30.
Nevezési díj: nincs

A pályázatban található fotók nem tartal-
mazhatnak többek között (a) szerzői jogi
oltalom alá eső művet, kivéve a Szerzői jo-
gi törvény szerinti szabad felhasználás
eseteit, (b) a valóságnak nem megfelelő,
megtévesztő vagy a valós tényeket hamis
színben feltüntető vagy mások személyi-
ségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, il-
letve egyéb, harmadik személyek vagy a
Látogatóközpont Győr jogait potenciáli-
san sértő tartalmakat, (c) reklámot.
Amennyiben a fényképen a pályázón kívül
más is szerepel, a pályázó felel azért, hogy
rendelkezzen e személyeknek a fénykép
közzétételéhez való hozzájárulásával.

szerző: gy. p.

A 2012. június elseje és 2014. május 30-a között,
hat országos munkavállalói és munkáltatói érdek-
képviseleti szövetség által működtetett jogsegély-
szolgálat rendkívül sikeresnek bizonyult, többek kö-
zött Győrben is. Nyugat-Dunántúlon összesen
9500 ügyben 7500 ügyfélnek adtak tanácsot – ez
a hivatalosan most zárult projekt legfontosabb
eredménye. A Jogpont+ programon keresztül a ré-
gióban élők ingyenes, minőségi és elérhető jogi
szolgáltatáshoz jutottak, a munkajog, TB-jog, tár-
sasági jog, közigazgatási jog, pénzügyi jog és a csa-
ládjog területén is. 

Gaskó István, a Liga Szakszervezet elnöke el-
mondta, a szolgáltatás keretében 35-40 ügyvéd te-
vékenykedett. A tapasztalat az, hogy az emberek
igénylik ezt a szolgáltatást.

Fekete Dávid alpolgármester szerint is sikeres
volt a projekt. Azok a munkavállalók, akiknek jogi se-
gítségre volt szükségük, s nem volt lehetőségük
ügyvédhez fordulni, ők is megfelelő jogi tanács -
adáshoz tudtak jutni.

A Jogpont+ ugyan most lezárult, de a szakszer-
vezet már egyeztetett az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával a folytatásról, így komoly esély van
rá, hogy újabb brüsszeli forrásból hamarosan újra
indul az ingyenes jogi szolgáltatás.

Megújult a szervizút

Sikerrel zárt
a Jogpont+

sem a vízelvezetést, sem pedig a meg-
felelő teherbírást nem tudta ezzel a pá-
lyaszerkezet-típussal biztosítani. A felü-
let a több évtizedes elhasználódástól
megrepedt, téli időszakok után kátyúzni
kellett a burkolatot. A 30 millió forint ér-
tékű beruházást tavaly ősz végén kezd-
ték, a Pannon-Víz Zrt. ivóvízvezeték-cse-
réje után idén tavasszal folytatták a mun-
kát, télen pedig autóval járható murvás
felületen tudtak a lakók közlekedni.

Az útépítés érdemi része márciusban
kezdődött, megtörtént a pályaszerkezet
és a szegélyek építése, aszfaltozás, jár-
daépítés. A 150 méter hosszú szervizút
mellett gyephézagos burkolással a par-
kolást is megkönnyítették.

Hatvan-
éves lett
a Türr utcai
bölcsőde
szerző: adorján andrea
fotó: marcali gábor 

Hatvan éve a legkisebbek
második otthona a Türr Ist-
ván Utcai Bölcsőde. Életre
nevel, mesékkel és mondó-
kákkal, zenével és vidám-
sággal. Mesélnek a falak, a
kiságyak, régi és új játékok.
Minden mese mögött egy
pici lány és fiúcska áll, fél-
szeg mosoly ül arcán, s szí-
vesen bújik gondozója ölé-
be. Mert itt él a nyugalmat
adó szeretet gyermek és
dadusa között. 

Nagy türelem kell egy ilyen mun-
kához. Hatvan év türelmét pedig
jutalmazni illik. Meg is tették so-
kan, szavakkal és kitüntetésekkel
együtt május 28-án, az intéz-

benjárásával segíti a bölcsődét,
2013-ban például sok minőségi
készségfejlesztő játékot kapott a
67 kisgyermek.
Senki nem jött üres kézzel, és
senki nem fukarkodott a szép sza-
vakkal a születésnapon. Szem
nem maradt szárazon akkor sem,
amikor besétált Szitáné Horváth
Judit pedagógus, nagymama,
aki a bölcsőde első babájaként
érkezett hatvan éve, most pedig
unokáit hozza nap mint nap a kis
szobákba. S ami talán a legfonto-
sabb, hogy az intézmény nem
tesz különbséget gyermekek kö-
zött, tárt karokkal várja a sajátos
nevelési igényű gyermekeket is. 

mény 60. születésnapján. Dr. So-
mogyi Tivadar, Győr város alpol-
gármestere és Páternoszter Pi-
roska humánpolitikai főosztály-
vezető Ezüst Emlékérmet ado-
mányozott Borkai Zsolt polgár-
mester aláírásával Baloghné Ja-
kus Gyöngyinek, a Bölcsődei
Egységközpont vezetőjének. Ju-
talmazták a bölcsőde szorgal-
mas munkatársait, akik szinte a
kezdetektől itt nevelik életre, vi-
dámságra, önállóságra a piciket.
Érdekes és szép emlékplakettel
érkezett Bartalné dr. Tóth Györ-
gyi is, Győr Város Egyesített Böl-
csődei Intézményhálózat igazga-
tója. Dr. Somogyi Tivadar köz-
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A győri ipartörténet talán legjele-
sebb eseményeként 1884. máju-
sának 28. napján hetvenkét rész-
vényes, többnyire helybeli keres-
kedő és bankár, szeszgyárat ala-
pított. A főzde ma is álló épülete
egy év múlva már napi 400 mé-
termázsa gabonából 150 hektoli-
ter finomszeszt állított elő, s közel
kétezer marhát hizlalt. A cég a
130. évforduló tiszteletére most
kedden tartott sajtótájékoztatót,
ahol Barabás Attila vezérigazgató
azt is elmesélte, a szeszgyári
marháknak köszönhetően szüle-
tett meg a győri vagongyártás öt-
lete. Amikor a cég alapanyagot
váltott, a gabonamoslékhoz szo-
kott állatoknak nem kellett a me-
laszmoslék. A megüresedett is-
tállók hasznosításaként telepe-
dett meg a városban a vasipar.

A sajtótájékoztatónak a Gol-
den Ball Club adott otthont, az

Szeszgyári születésnap 
elegáns étteremben két vezér-
igazgató méltatta a múltat és be-
szélt a jövőről. Az egykori rész-
vénytársaságnak ma két jog -
utódja működik, a közös telephe-
lyen, békésen egymás mellett
élő vállalkozások 1994-ben, tevé-
kenységeik mentén váltak el egy-
mástól. A Barabás Attila vezette
Győri Likőrgyár Zrt. az egykor di-
cső városi élelmiszeripar utolsó
mohikánjának számít. Száz mun-
katársa hatszáz terméket állít elő,
amelyek hazánkban páratlan mó-
don, valamennyi nagy boltháló-
zat polcain elérhetők. A tavaly öt-
milliárd forint árbevételt produ-
káló cég számára a házi pálinka-
főzők és a kis bérfőzdék szintén
adómentes párlatai jelentik a leg-
nagyobb kihívást, a vezérigazga-
tó szerint ezek elégítik ki a 30 mil-
lió hektoliterfokos magyar piac
igényeinek felét. A társaság a jó
idő beálltával országos kampány-
ba kezdett, a jövő héten a győri
vendéglátóhelyek teraszain, hűsí-

tő koktélok adalékaként népsze-
rűsítik a pálinkát.

A Győri Szeszgyár cukoripar hí-
ján külföldről beszerzett melaszból
állít elő ipari szeszt, amelynek na-
gyobbik részét szintén külföldi,
svájci, lengyel, osztrák, szlovén,
szlovák és olasz gyógyszeripari,
vegyipari, kozmetikai vállalatok vá-
sárolják meg. Plókai Péter, a keres-
kedelemért és üzletfejlesztésért fe-
lelős vezérigazgató elmondta, a
tisztán magyar tulajdonú, hetven
munkatársat foglalkoztató vállalko-
zás 7,6 milliárd forintos árbevétel-
lel és 200 milliós nyereséggel zár-
ta a tavalyi évet. Az új vezetésnek
sikerült talpra állítania a válság mi-
att meggyöngült céget, fejleszté-
seik célja az energiahatékonyság
és a minőség garantálása. A válla-
lat a környezetére is ügyel, határér-
ték alá szorították a szagkibocsá-
tást, s tanulmányt készítettek arról,
ingatlanaikat milyen módon lehet
funkcionálisan és esztétikailag is a
városképbe illeszteni.
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OTTHONUNK  VÁROSRÉSZEK

szerző: győrplusz
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

A belváros fejlesztését általában min-
den településen kiemelten kezelik.
Győrre ez hatványozottan igaz, a tör-
ténelmi városmag megszépítését
2006-tól kezdve prioritásként kezeli
az önkormányzat. Az első nagy lépés
kétségtelenül a Széchenyi tér felújítá-
sa volt. „Korábban többször is meg -
ígérték a győrieknek, mi viszont fel is
újítottuk a város központi terét, amely-
re ezáltal pezsgő élet költözött” – kez-
di dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter, belvárosi önkormányzati képvise-
lő. „Nem csak a tér burkolatát újítot-
tuk fel, de megújultak a gyönyörű épü-
lethomlokzatok is. A Széchenyi tér ma
már egy kis ékszerdoboz, ahol szíve-
sen időzik győri és turista egyaránt.”
Dr. Somogyi Tivadar hangsúlyozza,
nem csak a tér, de annak környéke is
vonzó a hozzánk látogatók számára,
elég csak a szintén megújult Jedlik

Otthonunk: A Belváros
Városunk az elmúlt esztendőkben jelentős fejlődésen ment keresztül. Számos nagyberuházás valósult meg, és zajlik napjainkban is.
Cikksorozatunkban Győr városrészeibe látogatunk, hogy megnézzük, miként érintette a fejlődés az egyes lakókörnyezeteket. 

Ányos utcára gondolni, ahol a Jedlik-
csobogó vagy a gyönyörűen resta u -
rált Frigyláda szobor nyújt látványos-
ságot. Fekete Dávid alpolgármester, a
városrész másik képviselője hozzáte-
szi, a belvárosi rehabilitáció egy szisz-
tematikus, gondosan megtervezett
munka, amely több ütemre osztható.
A sétálóutcák egy része már koráb-
ban megújult, és ennek a folyamatnak
adott még nagyobb intenzitást az
unió által támogatott Lüktető Belvá-
ros projekt. Ennek keretében a Szé-
chenyi tér és a Dunakapu tér közötti
utcák, valamint a Király utca mellett
több épületet is felújítanak. Utóbbi ut-
ca egyébként – az itt elhelyezhető pa-
vilonok és a kisszínpad révén – bekap-
csolódik a város fesztiváléletébe,
amelynek állandó, telepített infrast-
ruktúráját is kialakítják. 

Így jutunk el a Dunakapu térhez, ahol
jelenleg is zajlik a munka. A korábban
rossz állapotú, szomorú látványt nyújtó
tér teljesen megújul, és várhatóan a Szé-

chenyi térihez hasonlóan, nagy látoga-
tottságnak örvend majd. Itt sem csupán
térburkolásról van szó, hanem egy való-
di közösségi terület kialakításáról, ahol
majd megrendezhetők a város nagy

népszerűségnek örvendő programjai, a
mélygarázs pedig a belvárosi parkolási
gondokat enyhíti a több helyen tervezett
felszíni parkolóhely-bővítéssel együtt.
„A tér kikapcsolódást nyújt majd az itt

A Belvárosban
műemlékek,
pezsgő közösségi
terek, izgalmas
rendezvények
fogadják
a látogatót
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élőknek és a hozzánk látogatóknak, a
Mosoni-Duna menti korzó pedig tovább
fokozza majd ezt az élményt” – hangsú-
lyozza Fekete Dávid, dr. Somogyi Tiva-
dar pedig hozzáteszi, a Dunkapu tér úgy
újul meg, hogy a modernitást és a múlt
értékeit egyaránt képviseli majd. 

És ha már a Dunakapu térnél járunk,
érdemes felmennünk a Káptalandomb-
ra is, ahol két évvel ezelőtt megnyitotta
kapuit a Zichy Ferenc Látogatóközpont.
A katolikus épületegyüttes értékeit be-
mutató központ a vallási turizmust erősíti.
A Bazilika, a Püspökvár, az Egyházme-
gyei Kincstár rengeteg értéket rejt magá-
ban, elég csak Szent László hermájára, a

Könnyező Szűzanya képre, vagy Boldog
Apor Vilmos püspök sírjára és a róla szó-
ló kiállításra gondolni. Azt pedig, hogy a
Püspökvár tornyából milyen festői kilátás
nyílik a városra, azt nem lehet leírni, azt
egyszerűen látni kell! A természet szerel-
mesei számára a Radó-sziget és a Rába-
part nyújt felejthetetlen élményt, de a kul-
túra szerelmesei is a Belvárosban találják
meg számításaikat a múzeumokkal, kiál-
lítóterekkel, a színházzal, a bábszínházzal,
a balettel vagy a filharmonikus zenekar-
ral. A Mosoni-Duna mentén európai uni-
ós projekt keretében újítják meg a part-
szakaszt, amely a Belváros felől is fokoz-
za a látványt.

vál, valamint a Belváros szívében meg-
valósult vizes játszótér. „Ez nem csak
képviselőtársammal közös sikerünk,
de az egész város sikere, hiszen a
gyermekbarát fejlesztés ma már or-
szágos hírű.” Fekete Dávid hozzáteszi,
a Bisinger parkban létrehozott játszó-
téren a gyerekek maguk alakíthatják a
víz útját, játszva tanulhatják meg a fi-
zikai törvényszerűségeket.

Bár nem önkormányzati, hanem ál-
lami útról van szó, ha a Belvárosról be-
szélünk, nem lehet szó nélkül elmenni
a Baross híd mellett sem. A győriek
évtizedek óta várták a leromlott álla-
potú, olykor balesetveszélyes híd fel-
újítását, amely most megtörténik. Mi-
vel a hidat lezárás nélkül nem lehetne
felújítani, ezért ez most közlekedési
nehézségeket okoz, de annak elké-
szültével a város régi problémája oldó-
dik meg hosszú évtizedekre. „A jelen-
leg is zajló beruházások révén belvá-
rosunk még vonzóbbá válik, és még
több lehetőséget rejt majd magában.
Büszkék lehetünk a városmagra, és
azokra a fejlesztésekre, amelyek itt
végbementek” – összegzi Fekete Dá-
vid. „A Belváros rehabilitációja persze
ezzel még nem ért véget, vannak még
helyek, amelyek megújításra szorul-
nak. Ilyen például a színház előtti II. Já-
nos Pál tér. Arra törekszünk, hogy a
közeljövőben az is új fényben tündö-
köljön!” – zárja dr. Somogyi Tivadar.

A két képviselő abban is egyetért,
hogy Győr barokk Belvárosa nemcsak
szép, de olyan színes programokat kí-
nál a központba érkezőknek, amely or-
szágosan egyedülálló. Szinte nincs az
évnek olyan időszaka, amikor ne tud-
nánk kinézni magunknak egy-egy elő-
adást, koncertet vagy fesztiváli prog-
ramot. A nyár ebből a szempontból is
kiemelkedő, hiszen itt zajlik többek kö-
zött a nyitó és záró nagykoncert, a
Táncfesztivál, a Barokk Esküvő, vagy
épp a Bornapok. Dr. Somogyi Tivadar
kiemeli, Győr komolyan veszi a gyere-
keket is, ezt bizonyítja többek között a
határainkon túl is híres Győrkőcfeszti-
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szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

„Élmény a fülnek” – ezt ígéri a Győri Fil-
harmonikus Zenekar 2014/2015-ös
évadja, melyet sajtótájékoztatón ismer-
tettek. A megszokott bérletsorozatok
unikális előadásokat kínálnak, a Richter
Terem színpadán a következő évadban
is világsztárok és a magyar zenei élet ki-
válóságai lépnek fel a zenekar mellett.
Fűke Géza igazgató elárulta, „rezidens
művészeként” említhetik Kocsis Zoltánt,
kétszeres Kossuth- és Liszt Ferenc-dí-
jas karmestert, három előadásban is
közreműködik ugyanis. 2015. január 9-
én például a KOCSIS+NFZ+KOCSIS el-
nevezésű különleges, „generációs” kon-
certre várják az érdeklődőket, melyen a
fia, Kocsis Krisztián is fellép. A világ -
sztárok sorában említhetjük többek kö-
zött Kobajasi Kenicsirót, Ránki Dezsőt
és Rost Andreát is, valamint José Cura
argentin tenor is fellép az együttessel,
akinek előadását a most épülő multi-
funkciós csarnokban hallhatja a közön-
ség. Különleges zenei kirándulásra is in-
vitálják a Nikisch Artur-bérleteseket, a
bécsi Musikverein Nagytermébe. A bér-
letsorozat továbbra is a zenekar „zász-
lóshajója”, a Varga Tibor-bérletsorozat
pedig a könnyedebb műfaj kedvelőit
csábítja: Dolhai Attilával népszerű ope-
rett- és operamelódiák csendülnek fel,
valamint népszerű filmzenéket is hallhat
a közönség vetítéssel. A kamarazene
gyöngyszemei a Flesch Károly-bérlet-
sorozatban az Egyetemi Hangverseny-
teremben hallhatóak majd, a klasszikus
kamarazenei művek mellett a kortárs
magyar zeneirodalom legfontosabb
képviselőivel.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
elmondta, természetes, hogy az önkor-
mányzat támogatja a zenekart, hiszen
Berkes Kálmán vezetésével a legmaga-
sabb zenei igényeket is kielégítik, ráadá-
sul a gyerekekre is gondolnak.

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

A tavaly az árvíz miatt elmaradt
Kismegyeri Történelmi Lovas és
Hadijáték szervezői sajtótájé-
koztatón ismertették az idei
programokat: bepillantást en-
gednek az idomítás művészeté-
be, lesz hortobágyi csikósbemu-
tató, valamint megelevenedik a
hadtörténelem is mintegy száz
hagyományőrzővel június 7-én,
a kismegyeri emlékműnél.

A hivatalosan győri csataként ismert
ütközet 1809. június 14-én zajlott a
„csanaki dombok” alatt. Ez volt az

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Oroszlánok, méhecskék, király-
lányok, bohócok, virágok, a
gyermeki fantázia színes képei
láthatóak a ménfőcsanaki Pető-
fi Sándor Általános Iskola tanít-
ványainak tárlatán.

Az iskola vizuális, művészeti nevelésé-
nek, oktatásának látványos lenyoma-
tai azok a különböző technikával létre-
jött alkotások, melyeket az intézmény
tanulói készítettek az év folyamán. Az
ezekből összeállított tárlatot a szülők,
érdeklődők előtt is megnyitották, júni-
us 9-ig lesz látogatható hétköznap

Újra összecsapnak a seregek

Unikális
előadások
a filharmonikus
zenekarnál

egyetlen küzdelem a Magyar Király-
ság területén, egyben utolsó össze -
csapás, amelyben a magyar nemesi
felkelés hadai vettek részt. A kezdettől
nyilvánvaló volt, hogy a franciák győz-
nek: a nemesi sereg csupán 25 ezer
főt számlált a körülbelül 55 ezer fős el-
lenséggel szemben.

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter, Szabadhegy és Kismegyer önkor-
mányzati képviselője a programok is-
mertetése előtt hangsúlyozta, nem a
csatát ünnepeljük, hanem a hősi küz-
delem mintegy háromezer áldozatá-

nak állítunk emléket. A 2001 óta meg-
rendezett kosztümös és hadi játékok
iránt minden évben nagy az érdeklő-

dés, három-négyezer látogatóra szá-
mítanak idén is. A látványos bemutató-
kat a kismegyeri óvodások, iskolások
és nyugdíjasok 14.30-kor kezdődő mű-
sora előzi meg, 16 órától pedig meg-
emlékezést tartanak koszorúzással.

A 17 órakor kezdődő történelmi lo-
vasjátékokról Vígh Attila, a Győri Lo-
vas Nemzetőr Díszszakasz vezetője el-
mondta, körülbelül negyven lovat lát-
hatunk, s idén is izgalmas programra
számíthatunk: bepillantást engednek
az idomítás művészetébe, felelevení-
tik a kurucok életét, lesz hortobágyi
csikósbemutató és a Nádasdy-huszá-
rok mindennapjait is megismerhetjük.
Ezután veszi kezdetét a történelmi ha-
dijáték, melyre mintegy száz hagyo-
mányőrzőt, köztük negyven szlovák,
cseh és osztrák résztvevőt várnak.

Téglás Szabolcs főszervező is-
mertette a további programokat, el-
mondta, délelőtt a Baross úti Látoga-
tóközpontból ingyenes idegenveze-
tés indul 10 órától, az érdeklődők a
napóleoni legendák nyomába ered-
hetnek a kétórás programon. A lovas
és hadijátékokat követően pedig az
emlékmű melletti színpadon az Ac-
cordion Harmonika Együttes, majd a
Loyd Egylet zenél.

Tanítványok tárlata

A Bencés Big Band & Mágedli Maja &
Tóth Viktor fellépésével kezdődik júni-
us 6-án 19.30-kor a Pannonhalmi
Jazz-terasz programsorozat a Pan-
nonhalmi Apátsági Pincészetben.

A húszfős Bencés Big Band a 18
éves szombathelyi Mágedli Majával
egészül ki, akinek az éneklés a lételeme,
azon belül is nagy jazz-rajongó. Tóth Vik-
tor szaxofonost pedig a fiatal magyar
jazz-generáció egyik legtehetségesebb
tagjának tartják. A koncertre való belé-
pés a nagy érdeklődés és a helyek kor-
látozott száma miatt kizárólag előzetes
jegyvásárlással lehetséges, amely egy
köszöntőitalt is tartalmaz. A győri Város-
háza mellől 18.30 órakor autóbusz indul
a pincészethez, majd a rendezvény után
körülbelül 22 órakor visszafelé. Előzetes
helyfoglalás a transzferre is szükséges.
Jegyek a TriCollis Foglalási Központban
és Borbárban, és BORtársaság Győr
üzletében kaphatók.

A rendezvénysorozat következő
koncertjét június 20-án tartják. Fellép
a Mits Jazz Band. A Pannonhalmi
Apátsági Pincészet további program-
jairól a www.apatsagipinceszet.hu
weboldalon tájékozódhat. 

Pannonhalmi
Jazz-terasz

reggel nyolctól este hatig. Hétvége-
ken a nyitva tartás alkalmazkodik a
mindenkori programokhoz.

Az iskolának több mint 500 tanulója
van, tudtuk meg Szilbekné Cseh Györ-
gyi igazgatónőtől. A rendhagyó iroda -
lom órák, a zenei és képzőművészeti fog-
lalkozások segítségével fejlesztik a krea-
tivitást, a fantáziát, az asszociációs ké-
pességet, s az ízlést is. Az igazgatónő
azt is elmondta: az országban működő
tehetségműhelyek mintájára, s azokkal
szoros kapcsolatban ápolják a gyerekek
képességeit, s adnak nekik bemutatko-
zási alkalmakat. Az iskola egyébként a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács akkre-
ditációja alapján Aranygrádics tehetség-
pontként is tevékenykedik.
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Kecskemét – Ópusztaszer                 jún. 09.         7.900 Ft/fő
Fővárosunk Budapest: a Parlament és a Seuso kincsek
                                                           jún. 14.            6.500 Ft/fő
„Legendák a levegőben” – Repülőnap Budaörsön
                                                           jún. 14.          6.500 Ft/fő
Császárok birodalma: Bécs                jún. 15.          5.300 Ft/fő
X. Tihanyi Levendulafesztivál – Veszprém                             
                                                           jún. 21.          6.100 Ft/fő
Mesél a Bécsi-erdő                             jún. 22.          5.300 Ft/fő
Boszorkányok vára és Graz              jún. 28.          7.500 Ft/fő
Víz-, zene-, virágfesztivál Tatán       jún. 28.          5.200 Ft/fő
Dévény – Schlosshof – Pozsony        jún. 29.           4.700Ft/fő
Linz és Greinburg kastélya               júl. 05.           8.900 Ft/fő
Opatija – Irány az Adria!                   júl. 05.         12.900 Ft/fő
Bécs könnyedén                                 júl. 06.           5.300 Ft/fő
Sárgabarack-fesztivál az Osztrák Dunakanyarban
                                                           júl. 12.           7.000 Ft/fő
Visegrádi palotajátékok                    júl.12.            6.100 Ft/fő
Burgenlandi vártúra                          júl. 13.           5.900 Ft/fő
Plitvicei-tavak, Zágráb                       júl. 19.         10.800 Ft/fő
Végig az Alpokon – Mariazell           júl. 20.           6.400 Ft/fő

KÉTNAPOS PROGRAMOK:
Salzburg és Berchtesgaden                júl. 12–13.         30.500 Ft/fő
Krk-sziget – Plitvicei-tavak                 szept. 6–7.         29.900 Ft/fő
Debreceni virágkarnevál                    aug. 19–20.       27.700 Ft/fő
Arany Prága                                          okt. 4–5.            25.300 Ft/fő

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

„Míg az elme kinyílik, addig
az idő előrehaladtával a fizi-
kai korlátok egyre nagyob-
bak lesznek” – beszélt a pálya
kíméletlenségéről Sebestyén
Bálint, a Győri Balett magán-
táncosa, aki művészetével
olyat szeretne adni a nézők-
nek, amit nem felejtenek el.

Városunk szimbólumának legendá-
ját mutatja be legújabb darabjában
a Győri Balett, A vaskakas címszere-
pében pedig Sebestyén Bálint tán-
col és kukorékol, s repíti el a családo-
kat azokba az időkbe, amikor a győ-
riek álma valóra vált; sikerült kiűzni a

törököket a városból. A hőstettnek a
társulat messzi földre hírét viszi,
ezért is örül a balettművész, hogy a
történelmi mese részese lehet. Az
időt előbbre pörgetve láthatjuk, Se-
bestyén Bálint is követi az álmait:
rajztagozatos kisiskolásként találko-
zott a felhívással, miszerint növendé-
keket keresnek a balettiskolába, s
azt mondta a szüleinek, egy rajzos
elég a családba, vagyis a bátyja, a
tánc pedig csak jó lehet. Nézzünk
azért meg egy előadást, felelték a
szülők, s elvitték a Markó Iván ren-
dezte Bulgakov és a többiek című
darabra. „A tánc, a jelmez, a díszlet
és a közlés, amit 6-7 évesen megért-
hettem, lehengerelt. Fogalmam

Kíméletlen, de gyönyörű pálya
sem volt, hogy mivel jár, de tudtam,
hogy ezt szeretném csinálni” – em-
lékszik vissza Sebestyén Bálint. Az
út mondhatnánk egyenes volt, már
növendékként a Győri Balett előadá-
saiban táncolt, 2001. óta a társulat
tagja, azóta szinte az összes darab-
ban szerepelt. Az első komoly vissza-
jelzés, hogy az a művészi út, melyet
kigondolt magának, jó irányba ha-
lad, egy 2007-es kétfelvonásos fő-
szereppel érkezett, a zseniális néma-
filmest alakította a Keep Smiling –
Hódolat Chaplinnek című produkci-
óban. Ezután jött Dmitrij Simkin Pet-
ruskája, majd Christopher Bruce
Kakas című darabja. „Rengeteget
fejlődtem ezekben, imádtam Petrus-
kát, a történetből emocionálisan és
művészileg is rengeteget tanultam.

A Tavaszi áldozatot emelném még ki,
nagyon szerettem Sztravinszkij ze-
néjére dolgozni, a mű pedig döbbe-
netes, rengeteg gondolati kaput nyi-
tott meg. A sok szerepen keresztül a
személyiségem is fejlődhetett, a fő-
szerepek pedig hatalmas felelős-
séggel járó kihívások voltak” –
mondja és hozzáteszi, egyszerű a re-
cept, igyekezett jó diák módján ta-
nulni és rendes munkásemberként
dolgozni. Mindig a maximum a cél,
amit ki tud magából préselni fizikai-
lag, művészileg, érzelmileg. Vallja,
minden lehet tökéletesebb, kiforrot-
tabb, egyre magasabbra kerül a léc.
A fizikai korlátok azonban az idő elő-
rehaladtával egyre nagyobbak. Egy

táncos pályája körülbelül huszonöt
évig tart, a harmincegy éves Sebes-
tyén Bálint most jár a felénél. „Mos-
tanában kezdem érezni, azért kímé-
letlen ez a pálya, mert amíg fizikailag
a topon vagy, a húszas évek elején
átharapod a vasszöget is a deszkán,
de érzelmileg és művészileg még
nem vagy kész. Mire odaérnél, hogy
művészileg kezdenél beérni, addig-
ra elkezd fájni, a tested jelez: nem
biztos, hogy sokáig fog menni” –
mesél a kíméletlen valóságról, de
hangsúlyozza, a balett-táncos élete
tele van örömmel: amikor a darab
szellemiségét közvetíthetik a közön-
ségnek, s az értő befogadókra talál,
maga a boldogság. „Meg szeret-
nénk mutatni azt is, ami bennünk rej-
tőzik, hiszen azért jöttünk erre a vi-
lágra, hogy azt mások szolgálatára
adjuk. Ám ez nem lehet öncélú. So-
kan „lebalázsoznak”, de hívhatnának
akár Piroskának is, el kell fogadni,
hogy nem ez a lényeg, hanem az,
hogy a pályafutásom alatt mit tudok
adni a nézőknek. És remélem, azt
nem felejtik el”.

Sebestyén Bálint művészeté-
nek stabil alapja az a rengeteg gon-
dolat, mely folyamatosan cikázik a
fejében. „Ha magammal nem va-
gyok tisztában, akkor a közönség-
nek sem tudom interpretálni a da-
rabokat. Ezért magammal kell ví-
vódnom nagyon sokat, hogy mi az
én igazságom, miért vagyok itt, mi-
ért akarom csinálni, miért akarok
egyáltalán adni. Így készül egy sze-
rep is, és teljesen mindegy, hogy
címszerep, vagy tánc a tizenkette-
dik sorban, ha magadra vállalod,
hogy te azért vagy a színpadon,
mert neked adnod kell valamit, ak-
kor nem teheted meg azt a luxust,
hogy a kis szerepre nem készülsz.”

Amikor pedig lemegy a függöny,
akkor is a művészetek világában ki-
rándul: érdekli a fotózás és a filme-
zés, a zenélés pedig mindig is von-
zotta. „A zene alkotórésze a tánc-
művészetnek, ez a kettő folyamatos
szimbiózisban él, még ha éppen
néma csendben ugrál a táncos, ak-
kor is van egy olyan fajta lüktetés,
ami nélkülözhetetlen. Minden zene,
a körülöttünk lévő hangok is, s ezek
mind motiválják a táncművészetet”
– magyarázza a táncos, aki szabad -
idejében többek között az Alaban-
dában és a Ras Q-ban dobol. Folya-
matosan a művészetek vonzásá-
ban él, olykor rajzolgat, „de hát ki
nem?” – kérdezi, s folytatja: „Eze-
kért az örömökért érdemes, nem?
Vagy miért érdemes élni?”
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GYŐRI BALETT PR-CIKK

Lendületes új arculattal, új hely-
színekkel és kibővített program-
sorozattal nyit június 16-án a ju-
bileumi X. Magyar Táncfesztivál
Győrben, amelynek fő törekvése
idén a megújulás jegyében a
táncművészet népszerűsítése,
nyitás a közönség minden rétege
felé, és az erőteljes kampány a
táncművészetért. 

A korszakváltás jegyében
Szebenyi Csaba grafikusművész

lendületes, színes új grafikája fémjelzi
ezentúl a Magyar Táncfesztivál ren-
dezvénysorozatát. Az új logó a 10. ju-
bileumi alkalomra készült, jelképezi a
tánc kifejezőerejét, dinamikáját és
szépségét.

Új helyszínek,
nagyobb népszerűség,
szélesebb közönségréteg
Az idén megújuló fesztivál új hely-

színeivel olyan lehetséges közönség-
rétegeket céloz meg, amelyek eddig
távol maradtak a táncprogramoktól. 

Az események két központi helyen
zajlanak majd: a Győri Nemzeti Szín-
ház épületében (nagyszínpadán és
Kisfaludy Termében) és a színház előt-
ti téren, valamint a város legnépsze-
rűbb gyülekezőpontján, a barokk

épületekkel övezett Széchenyi téren.
Azért, hogy még többen látogathas-
sák az előadásokat, a Pécsi Balett, a
Honvéd Táncszínház, a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes, Boban &
Marko Markovics Orkestar és a Győri
Filharmonikus Zenekar produkciói in-
gyenesen megtekinthetők lesznek. A
Boban & Marko Markovics Orkestar
és a Győri Filharmonikus Zenekar

X. Magyar Táncfesztivál
Megújul a fesztivál arculata, új helyszínek és programok az idei jubileumi rendezvényen

nagyszabású szabadtéri koncertjeire,
az ülőhelyekre 1000 forintos jegy kap-
ható, amely rossz idő esetén a Richter
Terembe is érvényes. 

A színház előtti szabadtéri színpad
programjai eddig is fontos kiegészítői
voltak a fesztiválnak, idén ez Zenés Pó-
dium Színpadként különböző műfajú
muzsikának ad teret. A kőszínházi elő-
adások után itt szólisták és kisebb ka-
marazenekarok lépnek fel. A szabadté-
ri kulturális kávézó naponta változó te-
matika alapján kínál programokat.

Új táncműfajok is megjelennek a
fesztivál égisze alatt: a Hotel Rába Te-
tőtáncnak ad otthont a Győri Balett
közreműködésével, Lengyel Katalin
és a Bandart Productions pedig a II.
János Pál térre varázsol „Dancing
Graffitiket”.

Táncvásárral bővül
a fesztivál
A Magyar Táncfesztivál kettős sze-

repet tölt be; a közönségprogramo-
kon kívül a hazai táncművészek legje-
lentősebb éves találkozója, az eltelt év
alkotásainak szemléje, a szakma kép-
viselőinek, kritikusainak, az alkotók-
nak és előadóknak alkalmat ad a pár-
beszédre és az eszmecserére. Idén is
kritikusok, külföldi szakírók, színház-
igazgatók és vendég szakemberek ér-
tékelik az előadásokat, segítve ezzel
az alkotókat, és felvázolva az új ten-
denciákat. Újdonságként mindez idén
kiegészül olyan külföldi fesztiválszer-
vezők és kulturális menedzserek láto-
gatásával (Columbia Arts (USA) igaz-
gatója és produkciós igazgatója; Chi-
na Arts and Entertainment Group
programigazgatója), akik hozzásegít-
hetik a hazai társulatokat a nemzetkö-
zi piacon való megjelenéshez.

Új műfajok
A Győri Nemzeti Színház nagyszín-

pada idén is jelentős táncművészeti
produkcióknak ad teret: a nyitónapon,
június 16-án a Magyar Táncművésze-

ti Főiskola, a Szlovák Nemzeti Balett,
az Inversedance, a Szegedi Kortárs
Balett, a Győri Balett és a Magyar
Nemzeti Balett mutatkozik be. Tema-

tikus előadásokon a kortárs hazai
táncművészetet a Frenák Pál Társulat,
a Tünet Együttes, a Forte Társulat, a
Budapest Táncszínház, a Pr-Evoluti-
on Dance Company, a TranzDanz és
a Közép-Európa Táncszínház képvise-
li. Külföldi vendégtársulatként fellép
az olasz Compagnia EgriBiancoDan-
za. A hazai és határon túli néptánctár-
sulatok között képviselteti magát a
Honvéd Táncszínház, a Nagyvárad
Táncegyüttes, a Magyar Állami Népi
Együttes, a Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes.

Új műfaji elemként lép be a feszti-
vál programjába az egyik legmarkán-
sabb női alkotó és koreográfus, Bo-
zsik Yvette rendezői bemutatkozása a
Centrál Színházzal közösen létreho-
zott Chicago című musicallel, amely
az ExperiDance legújabb, zárónapi
bemutatójával együtt azokat a néző-
csoportokat hivatott megnyerni a
tánc műfajának, akik kifejezetten a
könnyedebb szórakozást kedvelik.

A fesztivál első éjszakáján, a Szé-
chenyi téren egy fergeteges nyitó bu-
lin, szabadtéri diszkóban táncolhat a
fiatalság DJ Metzker Viktória irányí-
tásával.

Izgalmasnak ígérkezik a Színházi
Tánckarok Találkozója a Győri Nemzeti

Színház szervezésében, amely azokat
a táncművészeket állítja a figyelem kö-
zéppontjába, akik ugyan nem önálló
táncprodukciót hoznak létre, de egy-
egy darab meghatározó közreműkö-
dői. A X. Magyar Táncfesztiválon önál-
ló esten nagyobb teret kapnak a be-
mutatkozásra a tánckarok, és közös
koreográfiájuk Tihanyi Ákos vezényle-
tével minden bizonnyal a legnépe-
sebb színházi táncprodukciót vará-
zsolja majd a színpadra június 17-én.

Kísérő programok
Kísérő programként az érdeklődők

szakmai előadásokon vehetnek részt.
Előadó: Heide-Marie Härtel (a Deut -
sches Tanzfilminstitut Bremen művé-
szeti igazgatója) és Gisella Peters-
Rohse (a Deutsches Tanzarchiv Köln
munkatársa, táncpedagógus, koreog-
ráfus, tánckritikus).

A fesztivál ideje alatt tartják a Ma-
gyar Táncművészek Szövetsége és a
Magyar Művészeti Akadémia Színház-
művészeti és Népművészeti Tagozatá-
nak találkozóját.

A Győri Nemzeti Színház előtti té-
ren egy jubileumi szabadtéri fotókiál-
lítást rendeznek a 10 táncfesztivál em-
lékezetesebb pillanataiból.

A Győri Balett két társrendező bevo-
násával (a Győri Filharmonikus Zene-
kar és a Győri Nemzeti Színház) a Ma-
gyar Táncművészek Szövetségének
szakmai, valamint Győr város, az MMA
és számos szponzor támogatásával
rendezi meg a 10. Magyar Táncfeszti-
vált. A rendezvény, a fővárosban zajló
Budapest Táncfesztivál mellett a ma-
gyar táncművészet legnagyobb ünne-
pe. A táncfesztivál Győr város értékes
turisztikai kínálati eleme, amely tágabb
határainkon túli idegenforgalmi célcso-
portot is a városba vonz. 2012-ben a
Magyar Táncfesztivál elnyerte a „Nyu-
gat-dunántúli turisztikai régió kiemelt
kulturális és örökségturisztikai rendez-
vénye” címet, amely 2016-ig szól. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr MJV 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 Vagyon-
hasznosítási felhívás menüpontban tekinthetők
meg 2014. május 23-tól  2014. június 13-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)
500-236-os és (96) 500-277-es számon.

RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK
BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2014. június 13. (péntek) 12.00 óra

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

kép és szöveg: borháló győr

Borokat ajánlunk a figyelmükbe
hétről hétre, amiket úgy érezzük,
hogy mi fedeztünk fel Önöknek, és
nagyon elnyerték tetszésünket.
Sok szempontot mérlegelünk, de
egy biztos: a lényeg mindig ma-
ga a bor és az, hogy Önnek is íz-
lik-e. Bemutatjuk a hét szerin-
tünk legizgalmasabb tételét.

Levendula Faramuci
Olaszrizling 2012

A kézműves Levendula Pince
a Balaton-felvidéken, Lovason ta-
lálható. A szőlőt közel négy hektá-
ron termelik, hét éve foglalkoznak
borászattal. A pince a környékbeli
dombokon elnyúló levendulame-
zőről kapta a nevét, páratlan
szépségű birtok, boraik egytől
egyig hagyományos eljárással

kép és szöveg: gy. p.

A Szülők Háza Családi Központ bu-
dapesti helyszíne után, hálózatépí-
tésének első állomásaként Győr-
ben is megnyitotta kapuit. A Kom-
munió Alapítvány jóvoltából, euró-
pai uniós támogatással ezentúl a
belvárosi Gárdonyi utcába várják a
szakemberek a gyerekeket és szü-
leiket különböző közös programok-
ra, vagy éppen tanácsadásra. 

Páternoszter Piroska, a pol-
gármesteri hivatal humánpoliti-
kai osztályának vezetője elmond-
ta, ha csak pár órára is, de ebben
a házban mindenki otthonra fog
lelni. Hozzátette, segíteni fogják
az intézményt abban, hogy olyan
családokat is ki tudjanak válasz-
tani, akiknek valóban szükségük
van a támogatásra, de nem biz-
tos, hogy meg tudják fizetni. 

A Szülők Háza egy kulturális
és mentálhigiénés program,
mely hét évvel ezelőtt abból a cél-
ból jött létre, hogy segítse a csa-
láddá alakulás nehézségeinek le-
küzdését, segítsen a jó szülővé
válás folyamatában, testi-lelki és
szellemi értelemben egyaránt.

Városunkban is nyílt Szülők Háza
Regős Judit programvezető ki-

fejtette, céljuk az, hogy összehoz-
zák a szülőket, illetve hogy olyan
befogadó közösségre leljenek,
mint egy második család, ahol el-
mondhatják problémáikat, s ahol
ezeket segítenek megoldani. 

A Szülők Háza a hátrányos hely-
zetű családokat is várja egy a Ke-
mény Dénes által szerveződött ala-
pítvány segítségével. Az alapító azt
mondta, egyre több ilyen ház lesz
az országban, ez egészségesebb
jövőképet tud majd adni a gyere-
keknek a családon belül.

A megnyitóra több népszerű
köz életi személyiség, például Pálin-

ger Katalin Győri Audi ETO KC klub-
menedzsere is ellátogatott kislányá-
val, Szofival. Hangsúlyozta, nagyon
örül, hogy nyílt Szülők Háza Győr-
ben, mert szüksége van a családok-
nak ilyen intézményre. Azt ígérte,
kislányával sokat fog ide járni, mert

szeretné, ha minél előbb szocializá-
lódna Szofika. A Szülők Háza mind-
azokat várja, akik szeretnék cseme-
téjüket néhány órára közösségbe
vinni, akik szakképzett pedagógus-
ra bíznák gyermeküket, illetve akik
személyes tanácsadás, tanfolyam
vagy tematikus klubdélután kereté-
ben keresnének megoldásokat kér-
déseikre, problémáikra.

Ha bor, akkor Borháló
Ajánlat a Borhálótól

készülő, kézműves borok. Amikor náluk
jártunk, azt is megtudtuk, hogy a borok-
nak klasszikus zenét játszik a borász,
hogy „pozitívan" alakuljon a bor kémiája...

A faramuci olaszrizling maga a bala-
toni derű, a napfény íze. Halványsárga,
lágy savakkal és diszkrét alkoholfokkal

rendelkező olaszrizling elsőre picit in-
tenzívebb őszibarackos, mandulás
illat dominál, a kóstolás után pedig
a rizlingre jellemző klasszikus, keser-

nyés-mandulás íz mellett egy fu-
vallatnyi mézes-diós utóízt hagy

a szájban.
A bor kiváló kísérő lehet ta-

vaszi, nyári délutánokon, me-
leg estéken egy jó könyvhöz
vagy újságolvasáshoz. Bará-
tokkal fröccsözni is tökéletes.

Büszkék vagyunk rá, ki-
magasló ár-érték arányt
képvisel. Csak nálunk kap-
ható 1,5 literes Magnum pa-
lackos kiszerelésben.

Győr, Pálffy utca 3.
www.borhalo.com/gyor
Facebook: borhalogyor

1.480 Ft
1,5 liter Magnum
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU 

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• NYÁRI INTENZÍV TANFOLYAMOK
(június 16–27., június 30–július 11., augusztus 11–22.)

• Német és angol gyermektáborok július elsô két hetében
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô

német kurzusok májustól 
• ÖSD, EURO, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés

csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Spanyol-, francia-, olasz-, oroszkurzusok többszinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

MÁJUS 31., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:05 Pecatúra
10:35 Kincsünk a ló
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 KorTárs 
13:25 Spuri
13:55 Ég, föld, férfi, nő 
14:50 Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája
17:05 Szeretettel Hollywoodból 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A Dumbo hadművelet 
22:15 MR2 Akusztik+ a Müpából 
23:35 Hogy veszítsük el barátainkat 

és idegenítsük el 
az embereket? 

01:25 Solomon Kane 
03:12 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:20 Lego Friends 
09:50 Ízes élet – Mautner Zsófival 
10:10 Teleshop
11:10 XXI. század –

a legendák velünk élnek 
11:40 Házon kívül
12:15 Trendmánia 
12:45 a'la CAR 
13:20 Egy rém modern család 
14:00 A nagy svindli 
15:00 Szombat Esti Láz – 

A Nagy Félrelépés 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Míg a jackpot el nem választ 

21:25 Támadás a Fehér Ház ellen 
23:45 Könnyű préda 
01:40 Vigyázat, világvége! 
03:15 Gálvölgyi-show 

04:35 Aktív 
04:55 Babavilág 
05:25 Super Car 
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
09:15 Otthon a kertben 
09:40 Astro-Világ
10:50 Norbi Update – 

Az egészség iskolája 
11:20 Állatőrség 
11:50 Babavilág 
12:20 Tűsarok 
12:50 Kalandjárat – az Útitárs 
13:20 Falforgatók
14:20 Édes élet 
15:40 Édes élet 
17:00 Irigy Hónaljmirigy 
18:00 Tények
19:00 Vasember 2. 
21:35 Wanted 
23:45 Hívatlan vendég 
01:25 Bazi nagy görög élet 
01:50 Xena 
02:35 13-as raktár 
03:20 Wanted 

06:40 Öt kontinens
07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:35 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar
10:00 Székely kapu
10:30 Hagyaték
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Kapásjelző
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 Nótacsokor
12:35 Ízőrzők
13:10 Robbie, a fóka 
14:00 NB1-es labdarúgó-

mérkőzés OTP Bank Liga
16:40 A nagy kék jelzés – 

vagy A hűség jutalma 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Életképek 
19:15 Hogy volt!?
20:10 Séfek csatája 
21:05 Zűrzavar és éjszaka 
22:40 Dunasport
22:55 MüpArt – Ferenc Nemeth 

Quartet feat. Chris Potter, 
Kenny Werner, Lionel Loueke

00:30 Világ-nézet

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Hoppedré Professzor
07:40 Hoppedré Professzor
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Hoppedré Professzor (ism.)
08:40 Hoppedré Professzor
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Beszélgetés Sebestyén 

Mártával (ism.)
11:10 Képújság
18:10 Kitekintő (ism.)
18:40 Kamarai Magazin (ism.)
19:10 Innovella (ism.)
19:25 Konkrét (ism.)
19:40 Vény nélkül  (ism.)
20:05 Győr+ Sport (ism.)
21:00 Konkrét (ism.)
21:10 Kitekintő (ism.)
21:40 Kamarai Magazin (ism.)
22:10 Innovella (ism.)
22:25 Konkrét (ism.)
22:35 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Győr+ Sport (ism.)
00:00 Műsorzárás

GYŐR+ TV

JÚNIUS 1., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Summa
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Úton-útfélen
09:45 Útmutató
10:10 A sokszínű vallás
10:30 Evangélikus magazin
10:55 Református ifjúsági műsor
11:05 Itt van a helyem, a Délvidéken...
11:30 A heidelbergi káté
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 Ybl 200 – A Fővámház
12:45 FIFA World Cup 2014
13:15 DTM
14:55 Út Brazíliába
15:25 Sao Paulo 
16:10 Európai piacok 

és vásárcsarnokok
17:10 A Lényeg
17:45 Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája
19:40 Híradó este
20:15 Sporthírek
20:25 Időjárás-jelentés
20:30 Csak tudnám, hogy csinálja 
22:05 Hajnali mentőakció 
00:10 Vulkán 
01:53 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 Chuck 
05:30 Glee – Sztárok leszünk! 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:55 EgészségKalauz 
10:30 Teleshop
11:30 Kalandor
12:00 4ütem 
12:30 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
13:10 Egy rém modern család 
13:45 Míg a jackpot el nem választ 
15:45 Kutyába se veszlek 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 A titánok haragja 

21:55 Tűzfal 
00:00 Portré 
00:40 Furnitur 
02:35 Gálvölgyi-show 
03:05 Cobra 11 
03:35 Nincs információ

05:05 Monk – Flúgos nyomozó 
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Zöld világ
06:50 Tv2 matiné
09:30 Nagy Vagy!
10:25 Astro-Világ
11:35 Stílusvadász 
12:05 Stahl konyhája 
12:35 Több mint TestŐr 
13:05 Édes élet 
14:20 Szaffi 
16:00 Apák gyesen 
17:00 Magánnyomozók 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Az ének iskolája 
22:25 Szökőhév 
00:25 Tények rendkívüli kiadás
00:55 Drakula 
03:05 Simlis Jack, 

a karibi szuperkém 
03:30 Simlis Jack, 

a karibi szuperkém 
03:55 Békétlen békítő 

04:30 Táncvarázs
05:25 Élő népzene
05:55 Virágzó Magyarország
06:15 Élő világegyház 
06:45 Világ-nézet
07:10 Isten kezében
07:45 Gazdakör
08:10 Nemzeti Nagyvizit
08:40 Rome Reports
09:05 Törzsasztal
10:00 Nyelvőrző
10:30 Lyukasóra
11:00 Önkéntesek
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 Nótacsokor
12:25 Ízőrzők: Kisnána
13:00 Pénz beszél 
14:25 Hazajáró
14:55 Szerelmes földrajz
15:30 Hogy volt!?
16:30 NB1-es labdarúgó-

mérkőzés OTP Bank Liga
19:00 Híradó
19:25 Dunasport
19:30 Időjárás-jelentés
19:35 Önök kérték!
20:30 Rózsa Sándor 
21:20 Hegedűs a háztetőn 
00:15 Dunasport

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Épí-Tech (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Kitekintő (ism.)
10:10 Kamarai Magazin (ism.)
10:40 Innovella (ism.)
10:50 Konkrét (ism.)
11:05 Vény nélkül  (ism.)
11:30 Győr+ Sport (ism.)
12:25 Képújság
17:30 Széchenyi Híradó (ism.)
18:05 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Jövőkép (ism.)
19:45 Beszélgetés Sebestyén 

Mártával (ism.)
21:25 KultÓra (ism.)
22:25 Konkrét (ism.)
22:40 Jövőkép (ism.)
23:10 Műsorzárás

GYŐR+ TV
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07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Győri ETO FC–Mezőkövesd 

NB I-es bajnoki labdarúgó 
mérkőzés 

12:05 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 Győr+ Sport (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Kamarai Magazin
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül (ism.)
22:00 Kamarai Magazin (ism.)
22:30 Kitekintő (ism.)

GYŐR+ TV

JÚNIUS 4., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 Pasta 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:35 Bajban a Föld 
14:35 Szívtipró gimi 
15:25 Az élet megy tovább 
16:15 Jövő-időben
16:25 Híradó+
16:40 Párizsi helyszínelők 
17:25 Híradó
17:35 Rex felügyelő 
18:30 Gasztroangyal válogatás 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:10 Az Este
21:45 Híradó
21:55 Sporthírek
22:05 A legbátrabb város 
23:45 A nemzet szolgálatában – 

Bátyám Koltay Gábor 
00:45 Rex felügyelő 
01:35 Az élet megy tovább 
02:28 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A mentalista 
05:30 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 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Az örökség 
15:45 Az örökség 
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Szulejmán 
22:20 Szulejmán 
23:10 Elfelejtve 
00:20 Reflektor 
00:30 Így nőttem fel 
02:25 A végső akarat 
03:15 A végső akarat 

04:25 Vásott szülők 
05:10 Aktív 
05:35 Psych – Dilis detektívek 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Knight Rider 
14:00 Knight Rider 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:55 A férjem védelmében 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:05 Cloak és Dagger 
03:40 Maricruz 

JÚNIUS 3., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Pasta 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:25 Útravaló
13:45 Bajban a Föld 
14:45 Szívtipró gimi 
15:35 Az élet megy tovább 
16:25 Híradó+
16:40 Párizsi helyszínelők 
17:30 Híradó
17:40 Rex felügyelő 
18:30 Gasztroangyal válogatás 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A Moszkító-part 
22:25 Az Este
23:00 Híradó
23:10 Sporthírek
23:20 Vágy, hogy indiánok 

lehessünk 
23:50 Kukkoló kultúra 
00:50 Rex felügyelő 
01:40 Az élet megy tovább 
02:31 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A mentalista 
05:30 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 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Az örökség 
15:45 Az örökség 
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 A mentalista 
22:30 Életre-halálra 
23:30 A főnök 
00:35 Reflektor 
00:50 A Grace klinika 
01:50 EgészségKalauz 
02:20 A végső akarat 
03:15 A végső akarat

04:25 Családi Titkok 
05:10 Aktív 
05:35 Psych – Dilis detektívek 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Knight Rider 
14:00 Knight Rider 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 NCIS: Los Angeles 
23:55 Combat Hospital – 

A Frontkórház 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:05 Telitalálat 
03:45 Maricruz 

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Nóvum
08:00 Mesélő cégtáblák
08:30 Híradó
08:35 Magyar elsők
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Múzeumtúra – Francia módra 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:40 Monte Cristo grófja 
20:35 A hegyi doktor 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Éretlenek a tengerparton 
23:15 Eichmann 
00:50 Világba hulló árvaság voltunk...
01:20 Vers
01:25 Himnusz
01:30 Hírek
01:35 Hazajáró

JÚNIUS 2., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 A Lényeg
05:50 Ma Reggel
09:00 Pasta 
10:10 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
14:50 Szívtipró gimi 
15:35 Az élet megy tovább 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 Párizsi helyszínelők 
17:30 Híradó
17:40 Rex felügyelő 
18:30 Gasztroangyal válogatás 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Kékfény 
21:20 Grand Hotel 
22:10 Az Este
22:50 Híradó
23:00 Sporthírek
23:05 Aranymetszés
00:05 Rex felügyelő 
00:55 Az élet megy tovább 
01:51 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 Segítség, bajban vagyok! 
05:30 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
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Az örökség 
15:45 Az örökség 
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Showder Klub 
22:35 CSI: A helyszínelők 
23:35 A család kicsi kincse 
01:35 Reflektor 
01:55 Jóbarátok 
02:20 A végső akarat 
03:15 A végső akarat 

04:40 Napló 
05:35 Psych – Dilis detektívek 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Knight Rider 
14:00 Knight Rider 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 NCIS 
23:55 Elit egység 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:05 NCIS 
02:55 Maricruz 
03:40 Vásott szülők 

05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Székely kapu
07:00 Életkerék
07:30 Híradó
07:35 Élő egyház
08:00 Isten kezében
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Váratlan utazás
09:55 Hagyaték
10:25 Hazajáró
10:55 Séfek csatája 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:35 Linda 
20:40 A hegyi doktor 
21:25 Hírek
21:35 Dunasport
21:40 Dokureflex 
21:41 A szcientológia ügynökei 
23:05 A zenén túl

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek
09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 Kamarai Magazin (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 Kamarai Magazin (ism.)
18:25 Kitekintő (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 KultÓra
20:45 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 KultÓra (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.)
08:00 Konkrét (ism.)
08:15 Széchenyi Híradó (ism.)
08:45 Beszélgetés Sebestyén 

Mártával (ism.)
10:25 Képújság
17:25 Győri ETO FC–Mezőkövesd 

NB I-es bajnoki labdarúgó 
mérkőzés 

18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Srpski Ekran
07:00 Unser Bildschirm
07:30 Híradó
07:35 Határtalanul magyar
08:00 Rome Reports
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Ajándék a végzettől
09:25 Váratlan utazás
10:15 A hegyi doktor 
11:05 Monte Cristo grófja 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Szálka, hal nélkül 
15:10 Napfényes Oszkár
16:00 Székely lelemény 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:40 A hegyi doktor 
20:30 Barátságos labdarúgó-mérkőzés
22:30 Hírek
22:35 Dunasport
22:45 Ábel a rengetegben 
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TARGONCAVEZETÔKET

Jelentkezni
hétfôtôl péntekig

8–15 óráig
az alábbi

telefonszámon:

96/661-213

Elvárások:
Új típusú jogosítvány esetén:
• 3324 Elektromos vezetô üléses targonca

Régi típusú jogosítvány esetén 5 T alatt:
• 3331 Elektromos szállító targonca
• 3334 Elektromos teleszkópos targonca
• 3335 Elektromos vontató targonca

Juttatások:
• Cafeteria rendszer
• Munkába járás támogatása

Syncreon Hungary Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE
több mûszakos munkarendbe felvételre
keres gyakorlattal rendelkezô

KÖZLEMÉNY

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

SZTM 2013-026 számú | Püspökerdő déli részének szabályozásiterv-módosítása
SZTM 2013-046 számú | Győr, Tarcsay u. 6422, 6423., 6424. és 6425. hrsz. 

ingatlanokra (02048. sz. tömb) vonatkozóan
SZTM 2014-004 számú | Győr, Szigethy A. u. 02666, 02667 és a 00721 sz. övezetek
SZTM 2014-007 számú | Győr és Abda és közigazgatásihatár-módosításának lakossági közzététele

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2014. május 26.–2014. június 26-ig
az önkormányzat előcsarnokában, valamint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/

Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen,
vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu és a juhasz.balazs@gyor-ph.hu e-mail-címeken.

JÚNIUS 5., CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 Pasta 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Slovenski Utrinki
13:00 Kvartett
13:35 Bajban a Föld 
14:30 Szívtipró gimi 
15:20 Az élet megy tovább 
16:15 Híradó+
16:30 Párizsi helyszínelők 
17:15 Szerencse Híradó 
17:25 Híradó
17:35 Rex felügyelő 
18:30 Gasztroangyal válogatás 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:45 Munkaügyek – IrReality Show 
22:15 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 Búcsú a békeévektől 
23:25 Bolyai-díjas tudósok
00:20 A rejtélyes XX. század 
00:50 Rex felügyelő 
01:35 Az élet megy tovább 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A mentalista 
05:30 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 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Az örökség 
15:45 Az örökség 
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Glades – Tengerparti 

gyilkosságok 
22:30 Gyilkos elmék 
23:30 Brandmánia 
00:10 Reflektor 
00:30 Sötét zsaruk 
01:30 a'la CAR 
02:00 Gálvölgyi-show 
02:25 A végső akarat 
03:15 A végső akarat 

04:25 Vásott szülők 
05:10 Aktív 
05:35 Psych – Dilis detektívek 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Knight Rider 
14:00 Knight Rider 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 Sherlock és Watson 
23:55 Kettős ügynök 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:05 Propaganda 
03:00 Sherlock és Watson 
03:45 Maricruz 

07:30 Híradó
07:35 Nyelvőrző
08:00 Akadálytalanul
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Magyar történelmi 

arcképcsarnok
09:15 Váratlan utazás
10:05 A hegyi doktor 
10:55 Francia tanya 
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Szálka, hal nélkül 
15:00 Voyager - A múlt titkai 

és legendái 
15:30 Másfélmillió lépés 

Magyarországon – 32 év múlva
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:40 A fantasztikus nagynéni
20:35 A hegyi doktor 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Egészséges erotika 
23:10 MüpArt classic
01:35 Magyar elsők

07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 KultÓra (ism.)
10:45 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 KultÓra (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Civil Kurázsi
20:30 Épí-Tech
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Civil Kurázsi (ism.)
22:30 Épí-Tech (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

JÚNIUS 6., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Pasta 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 P'amende
13:00 Esély
13:40 Bajban a Föld 
14:35 Szívtipró gimi 
15:25 Az élet megy tovább 
16:15 Jövő-időben
16:25 Híradó+
16:40 Párizsi helyszínelők 
17:25 Híradó
17:35 Rex felügyelő 
18:30 Gasztroangyal válogatás 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Válogatás klasszikus 

kabarékból 
21:10 Az Este
21:45 Híradó
21:55 Sporthírek
22:05 Magyar Ring Profi 

Ökölvívó Gála 
00:10 Rex felügyelő 
01:00 Az élet megy tovább 
01:49 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt  
04:35 A mentalista 
05:30 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 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest
14:40 Az örökség 
15:45 Az örökség 
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Castle 
22:30 A zöld íjász 
23:30 V, mint veszélyes 
00:35 Reflektor 
00:55 Kalandor
01:20 Az egység 
02:10 4ütem 
02:35 Gálvölgyi-show 
03:10 A végső akarat 

04:30 Vásott szülők 
05:10 Aktív 
05:35 Psych – Dilis detektívek 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Knight Rider 
14:00 Knight Rider 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 Árral szemben 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:05 Briliáns elmék 
03:00 Vásott szülők 
03:50 Családi titkok 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül 
10:00 Civil Kurázsi (ism.)
10:30 Épí-Tech (ism.)
11:00 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 Civil Kurázsi (ism.)
18:25 Épí-Tech (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett
07:30 Híradó
07:35 Lyukasóra
08:00 Mesélő cégtáblák
08:30 Híradó
08:35 Térkép 
09:05 100 kép a XX. századból
09:20 Váratlan utazás
10:10 A hegyi doktor 
11:00 A fantasztikus nagynéni
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Szálka, hal nélkül 
15:05 Kövek és emberek
15:45 Gyökerek
16:30 Térkép 
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:40 Rocca parancsnok 
20:30 A hegyi doktor 
22:30 Híradó
22:40 Dunasport
22:45 Overnight 
00:25 Elsa Valle és a Latin 

Jazz Syndicate 
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Anemo Optima Kft.
9025 Győr, Tarkarét u. 67.

Tel.: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861
• anemooptima@gmail.com

Vásárolja meg most

KLÍMA-
berendezését!

a meleget!

Ne várja meg

• ingyenes felmérés
• profi szerelés
• 3 év garancia

AKCIÓ május 31-ig

A hirdetés bemutatójának
10.000 Ft kedvezményt
adunk!

HIRDETÉS AUTÓVERSENY

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A közelmúltban Rotterdamban rendez-
ték meg a Shell Eco-marathon Europe
üzemanyag-takarékossági versenyt,
amelyen a győri Széchenyi István Egye-
tem SZEnergy csapata a 4. helyen vég-
zett. A csapat tagjait, a szakmai támoga-
tást adó oktatókat, laboratóriumi mun-
katársakat és a szponzorokat Borkai
Zsolt, Győr polgármestere, dr. Földesi
Péter, a Széchenyi István Egyetem rek-
tora és dr. Bokor József akadémikus, a
Járműipari Kutató Központ elnöke kö-
szöntötte kedden.

Közös célunk, hogy a jövő valóban
Győrben épüljön – fogalmazott Borkai
Zsolt. – Ehhez egy kicsit mindenkinek
hozzá kell tennie. A SZEnergy csapat
hozzátett az autó legyártásával, a fejlesz-
téssel és a versenyen elért eredménnyel.
Nemcsak Magyarországnak, Győrnek
és az egyetemnek is hírnevet szereztek –
jelentette ki Borkai Zsolt, aki Győr Me-
gyei Jogú Város Ezüst Emlékérmét ado-
mányozta Pup Dánielnek és Szauter Fe-
rencnek, a csapat alapító vezetőinek.

Borkai Zsolt köszöntötte
a rotterdami sikercsapatot

Dr. Földesi Péter köszöntőjében pár-
huzamot vont Győr és az egyetem sikere
között. Úgy vélekedett, a város is azért si-
keres, mert előre tervez. Ugyanez a hely-
zet a tudományban is. Nem azt kell kita-
lálni, mi lesz holnap, hanem azt, mi lesz
öt év múlva.

Ebben nagyon jók vagyunk Győr
városával és a régió iparával együtt –
mondta el a rektor. 

A rotterdami világversenyen a SZE-
nergy csapat az új fejlesztésű és épí-
tésű járművel, az akkumulátoros, nap-
elem-segédtöltéses kategóriában in-
dul a 2013-as versenyévtől. Hétről

kétharmad négyzetméterre csökkent
a járművön használható maximális
napelem celláinak mérete, a korábbi
fő meghajtási mód az energia 10-15
százalékát biztosító segéderőforrássá
vált, így az energiahatékonyság alap-
kérdés lett. 

A Széchenyi István Egyetem SZE-
nergy csapata eddig hét Shell Eco-ma-
rathon Europe versenyen vett részt. Há-
rom első, egy második helyezést ért el,
technikai nívódíjat kapott, a tavalyi ver-
senyen – új kategóriában – hetedik lett,
az idei, Rotterdamban tartott futamon
pedig a negyedik helyen végzett. 

Idén augusztus 21–24 között már
ötödször rendezi az XMEDITOR
szakkommunikációs ügynökség a
Formula Student Hungary ver-
senyt, aminek ezúttal is a győr–
gönyűi kikötő ad otthont. Most az
önkormányzat is belépett a tá-
mogatók közé, és Győr kiemelt
rendezvényei közé sorolta a kü-
lönleges formula autóversenyt.

Még a nyolcvanas években „találta ki”
az amerikai autómérnökök egyesülete
ezt a Formula–1 technikai előszobájá-
nak tartott versenysorozatot. Hogy mi-
ért? Mert az autóipar elégedetlen volt
az amerikai egyetemek gyakorlati okta-
tásával. Ugye ismerős? Amióta hazánk
az európai autógyártás egyik központja
lett, nálunk is elemi erővel tört fel az
igény a leendő szakemberek gyakorlati
oktatására. Győr e tekintetben is az út-
törők között volt – köszönhetően az
egyetemnek, az Audinak és az általa
vonzott többi járműipari cégnek.

Az Audi a kezdetektől mellé állt a fu-
tamnak, amelyet az első magyar FS-
csapat két tagja: Dudás Alexander és
Csütörtöki Tamás, egykori BME-s hall-

Formula-verseny Győrben? Igen!
Európa legjobb autómérnök-hallgatói a Formula Student Hungary-n

gatók szerveztek. Előbbi azóta a Széche-
nyi Egyetemen dolgozik, utóbbi pedig a
szintén győri XMEDITOR kommunikáci-
ós cég autóüzletágának vezetője.

A verseny négynapos, az első két
nap az egész éves fejlesztő-kivitelező
munkát mutatja be a Győrbe érkezett
csaknem ezer egyetemista. A hétvégén
(augusztus 23–24.) aztán felbőgnek a
motorok a boxutcában, csikorognak az
abroncsok a gönyűi betonon, és kezde-
tét veszi a nagyokra emlékeztető ver-
seny. Igen, a diákok által tervezett és
gyártott formula autók műszaki teljesít-
ménye semmivel nem marad el a na-

gyokétól. A legtöbben 3 másodperc
alatt (!) gyorsulnak százra, és csak a biz-
tonsági leszabályozás gátolja a még na-
gyobb sebesség elérését a pályán.

A versenyre kitelepülnek a legjelentő-
sebb hazai járműipari cégek, hogy test-
közelből figyeljék leendő munkatársai-
kat. Mert aki a Formula Student-ben
megméretteti magát, biztosra veheti,
hogy a diploma átvétele után várja az au-
tóipari munkahely, nemzetközi karrier. A
tavalyi győri versenyen Cséfalvay Zoltán
államtitkár az autoszektor.hu portálnak
kijelentette: „A magyar gazdaság jövője
szempontjából a Győr–gönyűi Formula

Student Hungary fontosabb, mint a mo-
gyoródi Forma–1-es verseny.”

Az izgalmas versenyen kívül testkö-
zelből ismerkedhet a közönség a jármű-
vekkel és a versenyzőkkel is, hiszen itt
nyílt és nyilvános a boxutca! Emellett az
Audi, Continental, AVL, National Instru-
ment és a többi járműipari cég színes
standjain e cégek diákprogramjait, állás-
és karrierlehetőségeit ismerhetik meg.
Ugyancsak itt mutatkozik be világpremi-
eren a győri Széchenyi István Egyetem
SZEngine hallgatói csoportjának a má-
sodik generációs motorjával szerelt for-
mulaautó. És hogy szurkolni is lehessen,
arról a négy magyar, köztük a 2014-ben
debütáló győri egyetemi Formula Stu-
dent csapat gondoskodik.

Hogy minél több győri fiatal megis-
merkedhessen ezzel a fantasztikus vi-
lággal, a szervezők lehetővé tették,
hogy a Győr+ olvasói, hallgatói, nézői a
http://hu.fshungary.hu/diakregisztra-
cio honlapon való regisztrálással csa-
ládjukkal együtt ingyenesen látogat-
hassanak ki a hétvégi közönségnapok-
ra augusztus 23–24-én. Érdemes már
most regisztrálni, mert a pálya befoga-
dóképessége korlátozott. (x)
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SAP adminisztrátort
keres azonnali kezdéssel.

Fôbb feladatok, munkák:
• Anyagmozgások leképezése

SAP vállalatirányítási rendszerben
• Raktári folyamatokhoz tartozó

adminisztrációs feladatok elvégzése
• Raktárkészletekkel kapcsolatos ellenôrzések
• Dokumentáció kezelés
• Munkavégzés többmûszakos munkarendben 

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú iskolai végzettség
• Erôs felhasználói szintû számítógépes

ismeretek (MS Office) 
• Elôny: SAP vállalatirányítási rendszer ismerete
• Terhelhetôség
• Jó problémamegoldó képesség
• Csapatmunka
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszútávú munkalehetôség
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer
• Munkábajárási támogatás

Targoncavezetôt
keres azonnali kezdéssel.

Fôbb feladatok, munkák:
• Anyag (termék) sérülésmentes gépi

mozgatása, betárolása, kitárolása
• Egyéb raktáros feladatok 

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jogosítvány elektromos targoncára

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)
• Elôny: OKJ könnyûgépkezelô,

OKJ nehézgépkezelô bizonyítvány
• Elôny: targoncavezetôi tapasztalat
• Pontos, precíz munkavégzés

és megbízhatóság
• Többmûszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszútávú munkalehetôség
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer
• Munkábajárási támogatás

A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô, a világ 13 országában
jelenlévô IMPERIAL Holdings tagjaként, Gyôr legnagyobb logisztikai központjába

Jelentkezéseket a következô e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu
Érdeklôdni az alábbi telefonszámon lehet: 96/900-174

KISALFÖLD SZTÁRJA HIRDETÉS

lesz egy saját zenekara, s már azt is ki-
találta, Colmox néven lépnek majd a kö-
zönség elé. Nagyon élvezte ugyanis a
színpadi létet, alig akart lejönni a desz-
kákról, még azt is el tudja képzelni, ha
nagy lesz, színésznek áll.

Marci a győrszentiváni Móricz Zsig-
mond Általános Iskolába jár, a Liszt
Ferenc Zeneiskolában pedig furulya,
zongora- és szolfézsórákat is vesz,
február óta pedig énektanárral képzi
a hangját. Az édesanyja azt mondja,
első a tanulás, a zene egyelőre csak já-
ték, de az egyfolytában dudorászó
Marcit valószínűleg egy életre elvará-
zsolta a zene, s talán a játékból egy-
szer hivatás lesz...

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Jaj de jó a habos sütemény” – énekel-
te a Győri Édes Napokon egy tízéves
kisfiú, az első „jutalomfellépésén”, két
hete ugyanis ő nyerte meg a Kisalföld
Sztárja tehetségkutató vetélkedőt,
melyet a Kisalföld Vágta keretében
rendeztek. Barton Marci két Republic-

dallal vette le a lábáról a közönséget,
illetve Vastag Csaba énekest, akivel a
verseny után duettezhetett is.

Marci édesanyja elmesélte, fia
előbb énekelt, mint beszélt, ma már kö-
rülbelül száz dalt énekel fejből, s ehhez
adhatunk még hozzá számos magyar
népdalt is. Kedvenc együttese a Re-
public, hiszen a nagyszülei gyakran hall-
gatják a banda lemezeit. A kisfiú büsz-
kén és határozottan hozzátette, egyszer

Tízéves fiú lett
a Kisalföld Sztárja

Marcit hamarosan a Győr+ Rá-
dióban is hallhatjuk, a napok-
ban énekel fel stúdióban né-
hány dalt, melyek között Re-
public szám biztosan lesz.



20 / + / 2014. május 30.

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt. Pályázatot hir-
det a NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-
0001 Szociális városrehabilitáció
Győr-Újváros területén című pályázat
keretében megvalósítandó Mini pro-
jektek címmel.

II. ütem

Pályázat célja: 
A „Szociális városrehabilitáció Győr-Új-
város területén” című projekt pályázatá-
ban meghatározott soft tevékenységek
megvalósítása a helyi adottságok ismere-
tében, a helyi célcsoport igényeinek meg-
felelően, a helyi lakosság bevonásával. 

Pályázók köre:
• non-profit társadalmi szervezetek

(egyesületek, alapítványok, közala-
pítványok, köztestületek);

Pályázati felhívás
• közhasznú non-profit gazdasági

társaságok;
• társasházak, lakásszövetkezetek;
• szociális szövetkezetek, ame lyek

székhelye, telephelye Győr-Újváros
területén található, és/vagy bármi-
lyen jellegű tevékenysége Győr-Új-
városhoz kötődik.

Pályázat időtartama:
2014. július 1.–szeptember 30.

Bővebb információkat és a pályázattal
kapcsolatos dokumentációt keresse a
Győr-Szol Zrt. (www.gyorszol.hu) hon-
lapján.

Pályázat benyújtási határideje 
2014. június 1.–június 16. 12:00

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

IN ORGONAPONT KONZERTE geben Erlebnisse
in unserer Stadt und in Pannonhalma den 1. Juni.
Man kann in der Abtei von Pannonhalma eine musi-
kalische Liturgie um 10 Uhr hören, und um 17 Uhr
ertönt dann das Vesperás Orgelkonzert. An diesem
Tag tritt Alföldy-Boruss Csilla Orgel-, und Cembalo-
künstlerin in Győr, in der Nagyboldogasszony Bazili-
ka um  19 Uhr auf. Das Orgelkonzert von Soós Gábor
und Vadász Attila ist in der Szent Imre Katholischen
Kirche ab 19 Uhr zu hören. In der Győrer Szentlélek
Kirche spielen Mészáros Zsolt Orgel und Soós Orso-
lya Geige ab 18 Uhr. Infos:www.orgonapont.hu

FUSSBALL. Győri ETO FC empfängt die
Mannschaft von Mezőkövesd wegen Renovie-
rungsarbeiten in Gyirmót am Samstag um 20
Uhr in der Abschlussrunde der Fußballmeister -
schaft ersten Ranges. Die Grün-Weißen können
als Silbermedaillenträger an dem letzten Spiel-
tag auf den Platz treten.

ZSADON ANDREA und SZOLNOKI TIBOR laden
ihre Gäste zu einem Musikabend mit dem Titel Ope-
rettvilág (Operettenwelt) den 31 Mai um 18 Uhr in das
Újvárosi Kulturhaus.

EISENBAHNMODELLBAU: Tische und
Schissmodelle werden wieder in dem Bezerédj-
Schloss am 31. Mai ab15 Uhr ausgestellt. Auf
der Ausstellung besteht es die Möglichkeit, Sa-
chen zu tauschen bzw. zu kaufen.

ZU EINER WEINKELLER-
TOUR ZU PFINGSTEN
werden die Liebhaber der We-
insorten, bzw. Familien zwi -
schen 6-9. Juni in Pannonhal-
ma eingeladen. 9 offene Kel-
ler, Familienprogramme, Kon-
zerte, Leckerbissen und Spe-
zialitäten  machen das Wo-
chenende noch angenehmer.
Am Samstag und am Sonn-
tag stehen den Interessenten
Transferbusse zur Verfügung,
die nach einer vorläufigen Re-
gistrierung in Anspruch ge-
nommen werden können. Wei -
tere Infos: www.borpromo.hu

INTERNATIONALE AUSSTELLUNG FÜR
Glasbildhauerei und Kunstgewerbe wird am 1.
Juni in der Pannonhalmer Hefter Galerie & Mu-
seum eröffnet. Die Ausstellung ist bis zum 31.
August zu besichtigen.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

PANNONHALMI
PÜNKÖSDI PIN-
CEJÁRÁSRA hívják
a bor kedvelőit, csalá-
dokat június 6. és 9.
között. Kilenc nyitott
pince, családi progra-
mok, koncertek, fi-
nomságok, specialitá-
sok teszik még kelle-
mesebbé a hétvégét.
Szombaton és vasár-
nap, borvidéki buszjárat
is áll az érdeklődők szol-
gálatára, melyre előzetes regisztráció szükséges. Bő-
vebb információ: www.borpromo.hu

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
A KLASSZIKUS BALETT ÉS
KORTÁRS, MODERN TÁNC
iránt érdeklődőket várják a Győri
Tánc- és Képzőművészeti Általá-
nos Iskola, Szakközépiskola és
Kollégium vizsgakoncertjére júni-
us 2-án 19 órakor a Győri Nemze-
ti Színházban.

VASÚTMODELLEZŐ TEREPASZTALOK ÉS HA-
JÓMODELLEK kiállítása lesz ismét látható a Beze-
rédj-kastélyban május 31-én 15 órától. A kiállításon
lesz lehetőség csere-bere börzére, vásárlásra is.

O R G O N A P O N T
Koncerteken adnak él-
ményt városunkban
és Pannonhalmán jú-
nius 1-jén. A Pannon-
halmi Főapátság, Bazi-
likájában Zenés liturgi-
át hallhatunk 10 óra-
kor, ugyanitt 17 órakor
Vesperás orgonakon-
cert csendül fel. Ezen
a napon Győrben Al-
földy-Boruss Csilla orgona- és csembalóművész lép fel a Nagyboldogasz-
szony Bazilikában 19 órakor. Soós Gábor és Vadász Attila orgonakoncertje
pedig a Szent Imre katolikus templomban hallható 19 órától. A győri Szent-
lélek-templomban Mészáros Zsolt orgona- és Soós Orsolya hegedűhang-
versenye lesz 18 órakor. Részletek: www.orgonapont.hu

SZENTIVÁNI GYERMEKNAPOT TARTA-
NAK május 30-án a Molnár Vid Bertalan Közös-
ségi Ház díszterén 15 órától. Fellép a Garabon-
ciás Együttes, valamint táncház, kézműves fog-
lalkozás, ugrálóvár, virgonckodó játékpark várja
a gyermekeket.

„FÖL-FÖLDOBOTT KŐ” címmel a szülőföldről
szóló énekelt versek szólalnak meg a Hangrafor-
gó Klub szervezésében június 6-án 17 órai kez-
dettel a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár klubjá-
ban. Vendég: Huzella Péter Kossuth-díjas elő-
adóművész.

NEMZETKÖZI ÜVEGSZOBRÁ-
SZATI ÉS IPARMŰVÉSZETI KI-
ÁLLÍTÁS nyílik június 1-jén a pan-
nonhalmi Hefter Galéria & Múze-
umban. A kiállítás megtekinthető:
augusztus 31-ig.

A PINCÉRFRAKK UTCAI
CICÁK című előadást tekint-
hetik meg a kicsik május 30-án
10 és 14 órától a Vaskakas
Bábszínházban. Június 2-án
10 és 13.45 órakor pedig a
Hanyistók, avagy a grófkisasz-
szony és a lápi szörny történe-
tén nevethetnek a gyerekek.

OKULÁRÉ PROJEKT prog-
ramsorozatának következő elő-
adása június 2-án 19 órától te-
kinthető meg a Kozi Drink Bár-
ban. A rendezvény egy város-
és országhatárokat átívelő kor-
társ drámasorozat, ahol a szer-
vezők közösséget kívánnak te-
remteni, amely földrajzi határo-
kat legyőzve képes közösen el-
gondolkozni a művészet kap-
csán egy adott, jelenkorban ak-
tuális témáról.

PUBQUIZ VETÉLKEDŐSOROZAT. A „Lüktető Bel-
város – Győr történelmi Belvárosának funkcióbővítő fej-
lesztése, II. ütem” című projekt keretében meghirdetett
városrehabilitációs témájú mini projekt egyik nyertes pá-
lyázataként a Keret Egyesület városismereti Pubquiz ve-
télkedősorozatot hirdetett csapatoknak. A döntőt június
4-én 19 órakor tartják a Vendelin Presszóban.

G Y Ü L E K E Z E T I
NAP lesz május 31-
én 10 órakor a Sza-
badhegyi Közoktatási
Központban, a Győr-
Szabadhegyi Refor-
mátus Egyházközös-
ség szervezésében. In-
formáció: www.gyor-
ref.hu/szabadhegy.

APNOE LEMEZBE-
MUTATÓ koncertjére
hívják az érdeklődőket
június 6-án 20 órától a
Komédiás Étterem kul-
túrpincéjében. A ren-
dezvény vendégei lesz-
nek: Csiba Julcsi, De-
ák Gábor és Németh
Gergely.

23. MÉNFŐCSANAKI FA-
LUNAPRA várják a kikapcso-
lódni vágyó vendégeket május
31-én 15 órától. Koncertek,
tánc, repülő-, autó- és helikop-
termodellek bemutatója, teszi
még izgalmasabbá a napot. Az
est sztárvendége: Irigy Hónalj-
mirigy. A show után falunapi
bál zárja a rendezvényt.
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

szerző: győr-szol

A Győr-Szol Zrt. június 7-én,
szombaton kihelyezett hulladékud-
vart működtet Adyvárosban. A la-
kók 8 és 18 óra között helyezhetik
el feleslegessé vált holmijukat a
Graboplast-sátor melletti sportpá-
lyán (Szigethy Attila út és Ifjúság
körút sarok).

Az adyvárosi gyűjtőhelyre is igaz,
hogy veszélyes hulladéknak számító
anyagokat nem lehet elhelyezni, erre
az állandó helyen működő hulladék-
udvarokban van lehetőség.

Az elektronikai, fém, papír, mű-
anyag hulladékokat, nyesedéket, épí-
tési törmeléket, csomagolóanyago-
kat, bútorokat, berendezési tárgyakat
a hulladékudvarokra vonatkozó szabá-
lyok szerint, szétválogatva veszi át a
szolgáltató.

A hulladék lerakására a győri la-
kosok, a Győrben szemétszállítási
díjat fizetők jogosultak. Jogosultsá-
gukat igazolhatják a hulladékszállítá-
si díj befizetéséről szóló számlával.
Azok, akiknek ilyen nincs, mert a tár-
sasházuk közösen fizet, a korábban
kiadott Győr Kártyával vagy lakcím-
kártyával, illetve személyigazolvány-
nyal érkezzenek.

kép és szöveg: nagy csaba

A közelmúltban rendkívüli időjárási
ciklon söpört végig Magyarországon.
Az Yvette névre keresztelt, több na-
pon át tartó viharos szelet hozó időjá-
rás bőven adott munkát a város közte-
rületeit fenntartó Győr-Szol Zrt.-nek.
A fasorral beültetett utcákban az erős
szél több helyen vékonyabb ágakat,
falevelet sodort a burkolatra, illetve az
útszegélyek mellé. A szennyeződések
összetakarítását a szolgáltató munka-
társai a vihar utáni napokban meg-
kezdték. A gereblyézés, seprés, hulla-
dékgyűjtés a Bartók Béla úton kezdő-
dött, a dolgozók a Szent Imre úton át
egészen a szabadhegyi vasúti átjáróig
eljutottak. Hasonlóan elkészült Adyvá-

A szabadhegyi víztorony látogatói Béres Márton különleges fotóin is megcsodál-
hatják a győri panorámát. A fiatal művész első önálló kiállítása a Pannon-Víz Zrt.
nyílt napján, szombaton 10 órától 14 óráig tekinthető meg. 

Vihar utáni takarítás

Tavaszi
nagytakarítás
Adyvárosban

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a
sportbarátokat, hogy a Barát-
ság Sportpark 2014. május
31-én, sportrendezvény miatt
zárva tart.

Zárva lesz
a sportparkrosban az Ifjúság körút és Nádorvá-

rosban a Táncsics Mihály utca. A
munka jelenleg Gyárvárosban, a Bo-
lyai utcában és környékén zajlik. A fel-
adatokból a belváros sem marad ki, a

városcentrum utcáin szintén találkoz-
hatunk a tisztító brigáddal. A napköz-
ben kézi erővel feltakarított szilárd bur-
kolatokat a Győr-Szol Zrt. esti mű-
szakban gépi sepréssel egészíti ki.

Részleges nyitás
szerző: győr-szol

A hagyományoknak megfelelően győri Aranypart
I. és Aranypart II. szabad strand nyitásának hiva-
talos dátuma minden év június elseje. A jelentős
mennyiségű csapadék azonban a Mosoni-Dunán
áradást okozott, ezért várhatóan az Aranypart I.
nem fogadhat fürdőzőket ezen a hétvégén, az ár
levonulása után újabb vízminőség-vizsgálat el-
végzésére lesz szükség. Az Aranypart II. eseté-
ben elvégzett hatósági szemle és a vízvizsgálati
eredmények kedvezőek, így ott sor kerülhet a sza-
bad strand megnyitására, bár az időjárás egyelő-
re nem kedvez a fürdőzőknek.

A biztonságos üzemeltetéshez a Győr-Szol Zrt.
elvégezte a szükséges előkészítő munkát. A stran-
don augusztus 31-ig, naponta 8 és 20 óra között
mentőőr felügyel, emellett illemhely, zuhanyzó és öl-
töző áll rendelkezésre.

A szabad strand házirendje előírja, hogy a sza-
bad strandra tilos motorkerékpárral és gépkocsival
behajtani, illetve oda kutyát bevinni. Nem szabad
tüzet gyújtani és üveget a vízbe vinni. Veszélyes a
vízparton hagyott horog, ezért a szabad strandok
területén a horgászás is tilos.

A GYŐR-SZOL Zrt. pályázatot hirdet
önkormányzati bérlakások határozott idejű
bérleti jogának elnyerésére. 

Bérlemények Alapterület Szoba Bérleti díj Megtekintés
/hó időpontja

Lukács S. u 17. 1/4 50 m2 1 70.000 Ft 2014. 06. 10.
10:00–10:15

Babits M. u. 5.  3/1 31 m2 1 38.000 Ft 2014. 06. 10.
11:00–11:15

Kálvária u. 043/A  2/11 38 m2 1 45 000 Ft 2014. 06. 10.
11:45–12:00

A pályázat benyújtásának helye, határideje:
2014. június 13. péntek 12 óra.
(GYŐR-SZOL Zrt. Központi Ügyfélszolgálat, Orgona u. 10.)

A pályázati feltételekrŐl részletes információk a www.gyorszol.hu
internetes oldalon olvashatóak.

Pályázati hirdetmény



SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban egy-
re népszerűbb logikai játék. Szabálya egy-
szerű. 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 egy-
szer fordulhat elő. Feladványaink nehézsé-
gi fokát „+” jelzi.    

SUDOKU+++

SUDOKU+++

SUDOKU+++++

8 2 7
8 6
7 2 9 1 3

1 9 5
3 8 1 9

6 8 2 1
9 4 3

6 9
2 6 5 7 8

6
5 7 4 6

5 1 8
4 9 6 5 1
1 2 5 9

5 7
4 9

5 6 4 1 7
7 8 9 3

1 8 5
5 6

2 4
7 5

8 7
6 2

3 2 1 7 8
5 4 9 6 3

6 5
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak
azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szer-
dájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló meg-
fejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti meg. Címünk: Győr Plusz, 9023
Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Már megint ez a vacak békalencse.
Nyertes: Czirák Imréné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.
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következtében pedig nyolc hóna-
pig nem tudott lovagolni. Utána vi-
szont folytatta a szenvedélyét, az
elmúlt három évben mindig to-
vábbjutott a Nemzeti Vágtára, de
nem a kisalföldi előfutamról, itt
ugyanis  rend kívül erős a mezőny
minden évben. „Ezért is vagyok
most duplán büszke, hiszen el kel-
lett nyernem a lovam bizalmát is,
rengeteget kellett vele foglalkoz-
nom. Szerencsére a lovaglás ná-
lunk családi program, a két gyer-
mekem is elkísér a ranchre délutá-
nonként” – avat be Csala Adrienn,
aki nagyon bízik abban, hogy a fő-
városi futamon a középdöntőbe,
majd a döntőbe kerülhet Yoko Coco
Girl hátán, hiszen egy kiváló ké-
pességű lóval versenyezhet, akivel
nagyon megszerették egymást.

Vágtass velünk!

Dupla büszkeség a győzelem
A Kisalföld Vágta idei befutója,
Csala Adrienn igazán nagy megle-
petést okozott, hiszen a ló, mellyel
Győrújfalut képviselte, fél éve ke-
rült a gyirmóti Rodeo Ranchre, és
körülbelül másfél hónapja fogadta
el Adriennt. A kétgyermekes anyu-
kától azért is hatalmas teljesít-
mény, hogy elsőként sikerült célba
érnie, mert csupán hat esztendeje
lovagol. „A fiamat vittem lovasok-
tatásra, s egyszer rábeszéltek, ül-
jek fel én is egy lóra. Előtte féltem
a lovaktól, azóta viszont nem tu-
dok elszakadni tőlük, megmagya-
rázhatatlan, de azt éreztem, ne-
kem lovagolnom kell” – meséli
Csala Adrienn, akinek végül nem
volt teljesen egyértelmű, hogy ló-
versenyt nyer majd, mert négy éve
leesett egy ló hátáról, a sérülés

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

szerző: xantus-állatkert
fotó: magyarosi péter

Május közepén egy újabb állattal bő-
vül a Dél-Amerika kifutó, hiszen 15-én
egy kistapír látta meg a napvilágot. 

Mandula, az anya napjai a gyerek-
gondozással telnek, hiszen a kisfiú a
nap minden percét mellette tölti, még

Kistapír az állatkertben
1-2 méternél jobban nem távolodik el
tőle. A kisfiúnak még nincs neve, a
gondozók igyekeznek a hagyomá-
nyokhoz híven nevet találni neki. Man-
dulának és Mogyorónak ő már a hato-
dik kölyke, így már rutinos szülők. A
kölykök közt volt már Dió, Kókusz,
Pisztácia, Szotyi és Gesztenye, így a
kisfiúnak is hasonló neve lesz.

A tapírok a disznónál valamivel na-
gyobb állatok, testüket rövid szőr fedi.
Bőrük majdnem olyan erős, mint az
elefántoké. A fiatal állatokon csak a
hát színe hasonlít az öregekéhez; fe-
jük felső részét sűrűn álló, fehér, kerek
foltok tarkázzák. A törzs két oldalának
hosszában négy sorban álló világo-
sabb színű foltok és sávok mutatkoz-
nak, s ezek a végtagokra is átterjed-
nek. Idősebb korban a foltok sávokká
nyúlnak meg, míg a második életév
végén teljesen eltűnnek.

A napi foglalatosságai közé tarto-
zik a fürdés és dagonyázás is, amely a
rövid szőrrel borított bőrének védel-
mét szolgálja, többek között a külső
paraziták ellen. Felső ajkuk és orruk
egyesülve lefelé hajló ormányt alkot.
Mogyoró kedvence a délutáni alma-
és répacsemege. Miután megtömte
hasát, hatalmasat szokott szunyókálni
a kifutó árnyékos területein, most vár-
ja, hogy családja többi tagja is csatla-
kozzon a délutáni sziesztához. Ha már
Mandula és a kicsi is csatlakozik hoz-
zájuk, megtanítják a kicsit úszni, és a
reggeleket a kifutó medencéjében,
egy családi fürdőzéssel kezdik. 

A kicsi most a tapírházban látható
anyjával, aki gondosan neveli utódját.
Ők is, és az állatkert új és régi lakói is
szeretettel várják látogatóikat Kiskúton.

www.zoogyor.com

Üzleteink: CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51. CBA Delikát
Gyôr, Mónus I. u. 24/b. CBA Delikát Gyôr,
Kodály Z. u. 29. CBA Delikát Gyôr, Szigethy A.
út 80. CBA Prima Gyôr, Ifjuság krt. 36. CBA Prima
Gyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA Prima
Gyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Élet
u. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Ajándék, hideg-melegétkezési utalványt
elfogadunk! Üzletünkben telefonkártya
egyenleg feltöltés is igénybe vehetô!

Riska Séf
tejföl 20%
850 gr,
469, 41 Ft/kg

Újburgonya

399,- db

Csirkemellfilé 1 kg

1299,- kg

1249,- kg

170,- kg

119,- db

Akció idôtartama: 2014. 05. 30—06. 06-ig

HB Lager dob.
sör 0,5 l, 338 Ft/l

169,- db

Helyben
készített grill-
kolbász 1 kg

Ritterhof dob.
sör 0,5 l, 358 Ft/l
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APRÓ HIRDETÉS

Eladó tulajdonostól Győr belvárosában
második emeleti, 3 szobás, konyha-étkezős,
98 m2-es, fiatalos, felújított téglalakás.
Irányár: 22,9 M Ft.

OTTHON
a belvárosban

További info: eladogyorilakas.wordpress.com; +36 30 2133633

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

LaDik Bisztró

Új étlappal várjuk
minden Kedves

Vendégünket!

Asztalfoglalás elérhetôségeinken:

Duna-parti teraszán!
az AMSTEL Hattyú Fogadó

ÁLLÁS
Öntvények gyártására szakosodott
győri partnerünkhöz keresünk hosszú távú munka-
végzésre villamos karbantartó munkatársat erősára-
mú végzettséggel. Érdeklődni/jelentkezni: 06-
30/498-9653 vagy gabor.soltesz@kellyservices.hu.

Öntvények gyártására szakosodott
győri partnerünkhöz keresünk hosszú távú mun-
kavégzésre munkatársat öntödei betanított mun-
kás, olvasztár, kemence-kőműves pozícióba. Ér-
deklődni/jelentkezni: 06-30/581-9820 vagy moni-
ka.scheier@ kellyservices.hu.

Autóipari beszállítópartnercégünk részé-
re keresünk gyártósori operátor munkatársakat Győr-
ladamérra. Érdeklődni/jelentkezni: 06-30/581-9820
vagy monika.scheier@kellyservices.hu

Győri munkavégzésre takarítókat keresünk állandó
hétvégi munkára. Érdeklődni: 06-20/370-8886.

Trenkwalder Kft. autóipari partne-
re számára munkavállalókat ke-
res szakmunkás végzettséggel,
kiemelt bérezéssel, hosszú távra.
Jelentkezni lehet telefonon 06-
96/468-035 és 06-96/516-080, vagy
személyesen Győr, Tihanyi Árpád
út 17. és Tényő, Árpád u. 9. szám
alatti irodánkban. Munkaügyi ik-
tatószám: 37961/2001–0100. 

Rendezvényekhez, építkezésekhez kapcsolódó
szolgáltatás ellátására és belföldi szállításra C és
E kat. jogosítvánnyal rendelkező győri lakhellyel
rendelkező gépkocsivezető jelentkezését várjuk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal „Kismegyer"
jeligére a kiadóba (9023 Győr, Kodály Z. u. 32/a).

Győri székhelyű vállalkozás telephelyi karbantar-
tási, takarítási feladatok elvégzésére segédmun-
kást felvesz. Részmunkaidő lehetséges. Fényké-
pes önéletrajzot kérünk a kiadóba. Jelige: Kisme-
gyer (9023 Győr, Kodály Z. u. 32/a).

TÁRSKERESŐ
MiniRandi társkereső rendezvény Győr-
ben és Sopronban. Hatékonyspeeddating.
www.minirandi.hu

INTELLIGENS TÁRSKERESŐ vár-
ja hölgyek, urak jelentkezését életkortól függetle-
nül. Nyílik a piros rózsa!  Tel.: 06-30/369-7305.

SZOLGÁLTATÁS
Aranykéz varroda nyílt Győrben. Az Ikva
u. 15-ben vállalunk ruhajavítást, új női ruházat ké-
szítése mellett férfiöltöny és egyedi ing készítését
is. Tel.: 06-70/222-7616.

Cellulit masszázsakció tekercselés-
sel, vibrotréner használattal 1800 Ft/alkalom.
Most 3 alkalmas bérlet 4900 Ft!  Gyöngyszem
Szépségstúdió: 06/70 383 3484

ASZTALOS munkát vállalok fából és
bútorlapból. 06-20/524-4435

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tárolóját,
garázsát kitakarítom. Felesleges-
sé vált holmiját ingyen elszállí-
tom. Stuka Tibor: 06-30/217-0848.

LOMTALANÍTÁS! Az Ön idejéhez alkal-
mazkodva, a nap bármely szakában teljes körű ta-
karítást vállalok. INGYEN szállítással. 06-
96/950-491; 06-30/212-4830.

Régi kapuk, kerítések felújítása,
újak készítése, lakatosmunkák, ajtó-
és ablakzár-javítás, költségkímélő
megoldások. Tel.: 70/223-7957.

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

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú
lomtalanítást, igény szerint rakodókkal, teljes körű
elszállítással, akár díjmentesen, hétvégén is. 06-
20/944-6667

Kaszálás, fűnyírás, sövényvá-
gás, fakivágás, gyökérkivétel, metszés, gyep-
szellőztetés, kertfenntartás! Tel.: 06-96/826-322,
06-30/403-6810.
Lomtalanítást vállalunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pincéjéből, padlásá-
ról, lakásából, ill. udvaráról. Hívjon bizalommal
non-stop! Tel.: 06-70/675-0654.

Költöztetés, fuvarozás, lom-
talanítás, bútor, műszaki termék szállítá-
sa kedvező áron, 2.900 Ft-tól. 06-
30/542-0720

Ablaktisztítást, takarítást, szőnyeg- és kárpittisz-
títást vállalok intézmények és lakosság részére.
Ugyanitt ipari takarítógépek, kárpit- és szőnyeg-
tisztító gépek kölcsönözhetők. Érd.: Fazekas Mi-
hály, +36-20/983-3577.

Mindenféle házimunkát és kerti mun-
kát vállalok, ott lakással. Tel.: 06-70/516-0079.

Kőműves-, festő- és burkolómun-
kát, bontást, tetőfedést, tető, oldalfal szigetelését
vállalnám megfizethető áron! Családi és irodahá-
zak takarítása.  Tel.: 06-70/428-1785.

EGYÉB 
André Rieu budapesti, szombati koncertjé-
re két jegy eladó: 06-70/6123-045.

Kedves 24órás vetélkedős csa-
patok! Csapatonként egy ember, aki nagyon
ügyesen rajzol (és nincs tériszonya), május 31-én,
szombaton, 15.00 órára menjen a győri Városházá-
hoz, ahol madártávlatból örökítheti majd meg a Ba-

ross Gábor hidat. Nem kell hoznotok semmit, ott kap-
játok az eszközöket. Üdvözlettel: a Szervezők!

Magas áron vásárolok régi hangsze-
reket, bútorokat, vitrintárgyakat, porcelánokat,
festményeket, pénzérméket, teljes hagyatékot és
hagyatékból megmaradt régi ruhákat! Díjmente-
sen házhoz megyek! 06-30/458-7765

Vásárolok régi bútorokat,
órákat, festményeket, porcelánokat,
ezüsttárgyakat! Németh Csaba, 06-
20/937-9671.

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitüntetést (ná-
ci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet, egyéb régi-
séget vásárol magángyűjtő. Pál István. Tel.: 06-
20/947-3928.

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

COFIDIS gyorshitel 48 órán be-
lül (max. 800 E Ft). Új SZOCPOL,
támogatott lakáshitel, árfolyamrögzítés.
06-20/951-0235

GARÁZS

Garázs eladó 21 m2, Győr
(Baross híd közelében). Ár:
2.000.000 Ft. Érdeklődés:
96/525-060, 06-70/321-3764. 

KIADÓ 
Nádorváros forgalmas helyén újonnan kialakított
iroda, üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06-
30/302-6149.

Győr, Kálvária utcában 70 m2-es iroda hosszú táv-
ra kiadó. Érd.: Győr-Szol Zrt., 06-96/511-420.

Győr-Nádorvárosban zárt, 24 órában őr-
zött telephelyen, parkolási lehetőséggel, jól megköze-
líthető helyen irodahelyiségek, különböző méretben
kiadók! A helyiségek hétköznap 9–17 óra között meg-
tekinthetőek. Érdeklődni: 06-20/981-8670.

LAKÁSCSERE 

Győri, 36 m2-es, önkormányzati, össz-
komfortos, 1,5 szobás, fűtés-korszerűsített, hő-
szigetelt, műanyag ablakos, acél bejárati ajtós la-
kásomat elcserélném győri 1,5-2 szobás, 44–49
m2-es, összkomfortos önkormányzati lakásra. Tel.:
06-70/633-4773.

Székesfehérvári, felújított, 60 m2-es ta-
nácsi bérlakásomat győri lakásra cserélném! Min-
den megoldás érdekel! Tel.: 06-70/386-0689.

INGATLAN 
Balatonalmádiban részben fel-
újított, klimatizált ikernyaraló egyik része el-
adó. Központtól 800 m-re, 3 szobás, 75 m2, kis
kerttel, terasszal, gépkocsibeállóval.
Irányár: 12,9 M Ft. 06-20/327-8603

Győr-Sárás beépíthető I. részén 301 m2-es
telek (tereprendezés, füvesítés alatt) 28 m2-es, 4
helyiségből álló faházzal eladó. Víz, villany van,
gáz az utcában. Könnyű megközelíthetőség, helyi
járatú buszmegálló gyalog 5 perc. Ár: 4,19 M Ft.
Tel.: 06-20/366-8480.

ÉPÍTŐANYAG

Készpénzért antik bútort, festmé-
nyeket, Herendi és Zsolnay porce-
lánt, ezüsttárgyakat, könyveket,
órákat, csillárt, szőnyeget, teljes ha-
gyatékot, régiségeket vásárolunk! 
70/640-5101.  

Győrött, Halász utcában, 800
m2-es terület eladó! Ár: 550.000 Ft. Tel.: 06-
96/319-468.

Keszthelyen, strandhoz közel, kétszobás
nyaraló, teljes felszereléssel 6,2 M Ft-ért eladó!
Tel.: 06-96/319-468.

OKTATÁS
ZUMBA, KUBAI SALSA, 
TÁRSASTÁNC, 
ARGENTIN TANGÓ.  
Tel.: 06-70/590-7075.
www.dimenziotse.hu
facebook.com/zumbagyor.
Hungary

TÁBOR

Kamionok, terepjárók, te-
herautók, munkagépek teljes kézi
mosása. Alváz- és motormosás Győr
egyetlen kézi alsó mosójában! Tartályok,
tartálykamionok akciós mosása.
Nálunk sár, olaj nem akadály! Beje-
lentkezés esetén minden időpont
megfelel. 06-20/952-2938. Épfu –
Autómosó, Győr, Fehérvári út 80.
(Porta a Zöld út felől.)

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

Multinacionális
autóipari partner-
cégünk részére

keresünk

OPERÁTOR
munkakörbe
munkatársakat

középfokú végzett-
séggel fizikai munka-

végzésre Gyôrbe.

Tel.: 96/519-295 vagy
gyor@adecco.hu”

Fotótábor 12–16 éveseknek.
Még van néhány 
szabad hely!
2014. június 30 – július 4.
Szakmai vezető: 
Laposa Tibor
Érd: 06-70/286-3665.
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Hivatalosan is bemutatták
Győrben a Katarina Bulatovic
pótlására három évre szerződ-
tetett Susann Müllert. A sajtótá-
jékoztatón bejelentették a 24
esztendős orosz balátlövő, Ana
Szen, illetve a 29 éves spanyol
irányító, Macarena Aguilar le-
igazolását, akikkel teljessé vált
a Győri Audi ETO KC kerete.

Bevezetésként Lőre Péter, az Audi
Hungaria kommunikációs igazgatója
elmondta, a győri csapat ismét bizo-
nyította, hogy megérdemli az egyre
emelkedő támogatást, ráadásul elő-
ször jelenthetik be német játékos ér-
kezését. Hozzátette, mióta Bajnokok
Ligájának hívják a sorozatot, egyetlen
csapat sem tudott egymás után há-
romszor győzni, így ez a cél lebeg a
szemük előtt. 

Mint ismeretes, alaposan átalakul
a kétszeres BL-győztes csapat kerete,
hiszen Raphaelle Tervel visszavonult,
Katarina Bulatovic visszatért a Buduc-
nost Podgoricához, Soós Viktória a
Fradiba, Sirián Szederke Debrecenbe,
Hornyák Dóra pedig Vácra igazolt. Pla-
néta Szimonetta, Vesna Milanovic-Lit-
re és Susann Müller érkezését már
márciusban bejelentette a klub, utób-
bi először látogatott Győrbe. 

„Susann Müllerrel hároméves szer-
ződést kötöttünk, biztos vagyok ben-
ne, hogy tehetségét, kvalitásait és
hozzáállását tekintve, nagyon értékes
játékosa lesz a klubnak” – mondta Ke-

lecsényi Ernő klubelnök, aki két továb-
bi játékos érkezését is bejelentette.
„Rengeteg sérüléssel kellett megküz-
denünk a most véget ért szezonban,
játékosaink összesen háromszáz-
negyvenegy napot hiányoztak. Hosz-
szú szezonnak nézünk elébe, hiszen
Európa-bajnokságot is rendezünk,
ezért szeretnénk mérsékelni az esetle-
ges sérülésekből fakadó kockázatot.
Épp ezért úgy döntöttünk, hogy tizen-
hat fős kerettel vágunk neki a követke-

Susann Müller bemutatkozott Győrben
ző idénynek, így az általunk korábban
hangoztatott egy igazolásból végül
kettő lett. A Rosztov-Don orosz válo-
gatott átlövőjével, Ana Szennel egy
plusz egy éves szerződést kötöttünk,
csatlakozott hozzánk továbbá a spa-
nyol válogatott irányító, Macarena

Aguilar, akivel egyéves kontraktust ír-
tunk alá.”

„Ana Szen egy fiatal és tehetséges
játékos, támadásban és védekezés-
ben is bevethető, komplex kézilabdá-
zó. Egy orosz játékos esetében min-
dig kérdés, hogyan tud beilleszkedni
külföldön, de mindent megteszünk,
hogy otthon érezze magát Győrben” –
mondta Ambros Martin, aki a másik
új igazolást jól ismeri, hiszen Macare-
na Aguilart korábban már edzette az

Itxakónál. „Macarena képes újat hozni
a csapatba, remek a lerohanásokban,
jó az egy-egy elleni játékban, és tud
zavarót is védekezni. Nagyon örült,
hogy hozzánk jöhet” – tette hozzá a
vezetőedző. Ambros Martin legutóbbi
hasonló húzása fényesen bevált, ak-

kor korábbi játékosai közül Raphaelle
Tervel leigazolását szorgalmazta a
klubvezetésnél…

A spanyol mester arról is beszélt,
egy címet megvédeni mindig jóval ne-
hezebb, mint megszerezni. Ahhoz, hogy
ez sikerüljön, fontos, hogy a mag együtt
tartása mellett sikerre éhes játékosok-
kal frissüljön a keret, akik nyerni akar-
nak. Hozzátette, kívülről könnyűnek tűn-
het, valójában azonban nagyon nehéz
véghezvinni azt, amit a csapat elért. Ez-
zel együtt biztos benne, hogy a klub
hosszú ideig megőrzi vezető helyét az
európai kézilabdában. 

„Rendkívül megtisztelő volt a klub
megkeresése, büszke vagyok arra,
hogy ide jöhettem a világ legjobb játé-
kosai közé” – vette át a szót Susann
Müller, a legutóbbi világbajnokság
gólkirálynője. „Voltak még kérőim, de
amikor kiderült, hogy Győrbe szerződ-
hetek, egyértelmű volt, melyik klubot
választom. Szeretném megnyerni a

Bajnokok Ligáját, valamint továbbfej-
lődni, hogy posztomon a világ leg-
jobbja legyek. Ehhez nagyszerű ed-
zőm lesz Ambros Martin személyé-
ben, akitől biztosan sokat tanulhatok.”

A sajtótájékoztatón azt is bejelen-
tették, hogy a klubvezetésben is válto-

zás történt. Kiss Lajos klubmenedzser
Mosonmagyaróváron dolgozik tovább
– a veszprémi csapat ősztől a Lajta
partján szerepel majd – a helyét pedig
nem más, mint Pálinger Katalin foglal-
ja el a győri csapatnál. 

„Megtisztelő számomra az új pozí-
ció” – fogalmazott a korábbi klasszis ké-
zilabdakapus. „Soha nem szakadtam el
a klubtól, hiszen visszavonulásom után
elnökségi tagként dolgoztam, de a foly-
tatásban még aktívabban veszek részt
a mindennapokban. Játékosként is
mindig a legjobbat igyekeztem kihozni
magamból, így teszek a folytatásban is,
hogy sokáig a Győri Audi ETO KC ma-
radjon a világ legjobb csapata.”

A csapat július 16-án kezdi meg a fel-
készülést kétnapos fizikai teszttel, majd
Mátraházára utazik edzőtáborba. Az
együttes egy lipcsei találkozót leszámít-
va – ez Susann Müller szerződésének a
része – Magyarországon játssza a felké-
szülési mérkőzéseit. 

Büszke vagyok arra,
hogy ide jöhettem,
a világ legjobb játékosai
közé
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A Sporthorgász Egyesületek Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Szövetsége az ön-
kormányzat támogatásával gyermekna-
pi horgászversenyt rendezett, melynek
a Nádorvárosi Sporthorgász Egyesület
tavai adtak otthont. A megmérettetésre
62 gyermek nevezett,  a verseny végére
szinte nem is volt olyan nebuló, aki nem
fogott halat. A nap folyamán összesen

Új bázisa lehet a győri tekesportnak az
a négypályás csarnok, amely a Győr-
Szol Zrt. beruházásaként épült meg a
társaság Orgona utcai telephelyének
területén. A jelenlegi legmodernebb
technológiával készült létesítményt
kedden adták át a sportolóknak. 

Az avatóünnepségen Borkai Zsolt
polgármester elmondta, olyan pálya
épült, amely nemcsak az élsportolók-
nak szolgálhat méltó otthonául, ha-
nem a tömegsportnak is fontos hely-
színe lehet. Emellett kifejezte remé-
nyét, hogy a jelenlegi négy pálya a jö-
vőben további néggyel bővülhet. 

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-
vezérigazgatója úgy fogalmazott, a ko-
moly hagyományokkal és eredmé-
nyekkel bíró tekesport megérdemelte
ezt a létesítményt, amely mintegy
százmillió forintból készült el nem
egészen hat hónap alatt. Mint mond-
ta, arra törekednek, hogy a létesít-
mény önfenntartóvá váljon. 

Trónfosztással zárult a futsalbajnokság
A Rába ETO nem tudta megvédeni cí-
mét a férfi futsal NB I-ben, az MVFC Be-
rettyóújfalu péntek este harmadszor is
legyőzte a zöld-fehéreket, így ők nyerték
meg a bajnokságot. Az első félidőben a
nagy fölényben játszó győriek nem tud-
ták gólra váltani helyzeteiket, a hazaiak
azonban Trencsényi kapufás góljával ve-
zetést szereztek. Alvarito szabadrúgás-
ból szinte rögtön egyenlített, így a szü-
netben döntetlen volt az állás. A máso-
dik játékrészben is rendre kimaradtak a
vendéghelyzetek, Rábl pedig vezetés-
hez juttatta a hazaiakat. A zöld-fehérek
vészkapus játékra váltottak, de ez meg-
bosszulta magát, Rábl ismét eredmé-
nyes volt. Alvarito húsz másodperccel a
vége előtt újabb gólt lőtt, de a szépítést

nem követte egyenlítés, sőt, Rábl har-
madszor is betalált az üres kapuba. A
Berettyóújfalu 4–2-re győzött és 3–1-es
összesítéssel lezárta az egyik fél harma-
dik győzelméig tartó párharcot. Az
MVFC ezzel a sikerrel megtörte a győri-
ek négy éve tartó hegemóniáját, a Rába
ETO számára pedig az ezüstéremmel el-
úszott a jövő évi nemzetközi kupaszerep-
lés. Drucskó Zoltán ügyvezető elnök a
csalódást keltő eredményt követően
úgy fogalmazott, ez a vereség egy kor-
szak végét jelenti, új csapatot kell építeni.
Mint mondta, az egyesület életében
több változás is várható, melynek nagy
részét már régóta tervezték, de a folya-
matos eredménykényszer miatt nem
volt lehetőségük azokat megvalósítani. 

Világszínvonalú tekepálya épült

A pálya a férfi Szuperligában sze-
replő Győr-Szol TC tekecsapatának
lesz az otthona, emellett bázisa lehet
az utánpótlás-nevelésnek, és alkal-
mat teremthet a helyi intézmények-
nek, közösségeknek, hogy megismer-
kedhessenek a sportággal. Az együt-
tes eddig Répcelakon játszotta hazai
mérkőzéseit, az új létesítménnyel el-
búcsúznak az albérlettől. A rendezvé-
nyen részt vett Szarvas Balázs, a szö-

vetség versenybizottságának elnöke,
aki Németh Gábor, a Győr-Szol TC el-
nökének társaságában átadta az ér-
meket a bajnoki harmadik helyezett
ificsapatnak. A világbajnokságon is re-
mekül szereplő ifj. Horváth Péter és ifj.
Brancsek János külön ajándékokat
vehetett át Borkai Zsolttól, aki később
a tekepályát is kipróbálta, a Győri Audi
ETO KC vendégként érkező játékosa-
ival és edzőjével együtt.

Horgászünnep gyermeknapon

125 kilogramm hal akadt horogra. Az
eredményhirdetésen Takács Péter me-
gyei horgászvezető elmondta: a szövet-
ség kiemelt idei évi feladata a sporthor-
gászat gyermekek és fiatalok körében
történő népszerűsítése. Zárszóként fel-
hívta a figyelmet a megyei szövetség jú-
niusi gyermekrajzpályázatára és nyári
táborára, amelyekről további információ

a www.horgszovgyor.hu oldalon és a fa-
cebookon olvasható. A városi gyermek-
napi horgászverseny eredményei. Lá-
nyok: 1. Hoffer Réka 2. Kanuz Mária, Ta-
kács Dorka. Fiúk – kis korcsoport: 1.
Komlós Levente 2. Antal László 3. Sego-
vics Balázs. Fiúk – nagy korcsoport: 1.
Csanaki Bálint 2. Domonkos Erik 3. Bu-
rián Marcell. 



30 / + / 2014. május 30.

SPORT MOZAIK

Hétvégén rendezték
meg a XX. Decathlon Ut-
cai Kosárlabda Feszti-
vált a sportáruház par-
kolójában. Az esős időjá-
rás ellenére kiváló mér-
kőzéseket játszottak a
csapatok. A győztesek
kategóriánként. II. kate-
gória: Bosszúálló pan-
dák, III. kategória: GYKC
Street, IV. kategória: Orr-
bányászok, V. kategória:
Tenk. A dobóversenyt
remek teljesítménnyel
Szirony Dorina nyerte. 

Matematikailag ugyan még nem, gya-
korlatilag azonban eldőlt a bajnoki cím
sorsa az élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ságban, miután vasárnap a Debrecen
1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémia
csapatát Felcsúton. A záró forduló előtt
három pont a hajdúságiak előnye a
Győri ETO FC előtt, a listavezető gólkü-
lönbsége ráadásul tizenhárommal jobb
a második helyezett győriekénél. Ennyit
aligha lehet egy mérkőzésen ledolgoz-
ni, de a zöld-fehéreket így is minden di-
cséret megilleti az ezüstéremért, hi-
szen nagyon mélyről indulva harcolták
ki a nemzetközi kupaszereplést. Az
ETO először a 17. fordulóban állt dobo-
gón, a csapat pedig ősszel megfordult

A magyar válogatott összesen húsz érmet szerzett a hétvégén a
szegedi kajak-kenu világkupán, ami remek szereplés, tekintve,
hogy Storcz Botond a felnőttek szakmai munkájának első számú
vezetője a viadal előtt tíz magyar éremmel számolt összesen. A
sikeres szereplésből a Graboplast Győri VSE sportolói is kivették
részüket. Varga Dávid a dunaferres Vass Andrással párosban C-
2 1000 m-en bronzérmes lett, a csepeli Nagy Flóra és a győri Far-
kasdi Ramóna duója NK–2 1000 m-en elsőként ért célba. A Kam-
merer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel alkotta
egység K–4 1000 m-en második helyezést ért el. Khaut Kristóf
C-1 500 m-en harmadik, Lakatos Zsanett NC-1 200 m-en első,
a Nagy Péter, Lantos Ádám páros C-2 500 m-en második lett.
Lakatos Zsanett és Takács Kincső NC-2 500 m-en három induló
közül elsőként ért célba, ezzel teljessé téve a győri éremkollekciót. 

Az ETO-SZESE szezonbeli utolsó
mérkőzésén 28–21-re győzött a Me-
zőkövesd ellen az élvonalbeli férfi ké-
zilabda-bajnokságban. A győriek az
első félidőben magukhoz ragadták a
kezdeményezést, és végig vezettek
két-három góllal. A szünetben 14–12
volt az állás, a második félidőben az-
tán villámgyorsan 18–12-re elhúztak

Minden eddiginél többen vettek részt az
immár hagyományosnak mondható tava-
szi gyirmóti duatlonversenyen. Az Arany-
hal horgásztó körül megrendezett Arany-
hal-Alcufer-kupán százhúszan indultak, a
legtöbben a helyi Petőfi-iskolából érkez-
tek. A III. korcsoportos fiúk kivételével –
ahol a győri Arany-iskola diadalmasko-
dott – valamennyi csapatversenyt a pető-
fisek nyerték. Az egyéni győztesek: Fehér
Júlia (Petőfi), Klacsák Dániel (Petőfi), Ke-
lemen Brigitta (Petőfi), Ritter Balázs
(Arany), Kis Martin (Kölcsey). 

Eldőlt a bajnoki cím sorsa
a 14. helyen is. Horváth Ferenc együt-
tese szezonbeli utolsó találkozóján
szombaton 20 órakor Gyirmóton fo-
gadja a Mezőkövesdet, mert a pálya fel-
újítása miatt az ETO Parkban nem lehet
mérkőzést játszani.

Az NB II-ben a Gyirmót vasárnap
az esőzés miatt nem tudott pályára
lépni Balmazújvárosban, a találkozót
végül kedden pótolták. A vendégek
Beliczky duplájával 2–1-re győztek,
ezzel eldőlt, hogy a harmadik helyen
zárják a bajnokságot. Sisa Tibor csa-
pata vasárnap 18 órakor a Tatabánya
ellen hazai pályán zárja a szezont. 

A magyar labdarúgó-válogatott hiá-
ba vezetett kétszer, végül 2–2-es dön-

tetlent játszott a dánok ellen Debrecen-
ben. A vendégek veszélyesebben fut-
balloztak, többször is a kapufa mentet-
te meg a magyar csapatot a góltól. Az
ETO-ból Lipták Zoltán, Lang Ádám,

Pátkai Máté és Rudolf Gergely kezdő-
ként, Kalmár Zsolt és Varga Roland cse-
reként lépett pályára. A hazai gólokat
Dzsudzsák Balázs és a nemzeti csapat-
ban debütáló Varga Roland szerezte. 

Streetball huszadszor

Rekordlétszám a duatlonon

Hazai győzelemmel búcsúzott az ETO-SZESE
a zöld-fehérek, és ezzel meg is alapoz-
ták a meccs hátralévő részét. A győri-
ek végig nagyon koncentráltan ját-
szottak, nem ismertek elveszett lab-
dát. Az 56. percben már tíz gól volt a
különbség (28–18), és bár a hátralévő
időben csak a vendégek voltak ered-
ményesek, összességében elmond-
ható, hogy a zárás nagyszerűen sike-

rült, így kellemes szájízzel mehetnek
a játékosok szabadságra. Az már ko-
rábban eldőlt, hogy a csapat az utolsó
helyen fejezi be a bajnokságot, de jó
esély van arra, hogy ennek ellenére jö-
vőre is első osztályú férfi kézilab-
dacsapata legyen Győrnek. A bajnok-
ság átszervezése miatt ugyanis idén
valószínűleg nem lesz kieső.  

Hét érem
a világkupán
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Szabadidősport Szövetség új helyszínen ren-
dezi meg a hagyományos Decathlon-Büchl félmaratont június 1-jén, vasár-
nap 9 órától. A résztvevők a megszokottól eltérően ezúttal a Püspökerdőben
állnak rajthoz, a versenyközpont az egyetemi kiscsarnok lesz. A 21 km-re
egyéniben és háromfős váltókban lehet nevezni, emellett egyéniben 4 km-
en is várják a jelentkezőket, akárcsak 7 km-es nordic walkingra. Nevezni még
a helyszínen, a verseny napján is lesz lehetőség. A résztvevők mindegyike
emlékpólót kap, a félmaratonon és a váltón futók befutócsomaggal is gaz-
dagodnak. Az első három helyezettet kategóriánként és korosztályonként dí-
jazzák. További részletek a www.gyorisport.hu honlapon találhatók. 

A Molnár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pont adott otthont a VI. Sillai László
Nemzetközi Szabadfogású Emlékgálá-
nak. A birkózóversenyen 24 egyesület
248 versenyzője vett részt, magyar, cseh
és szlovák birkózópalánták mérték ösz-
sze erejüket. A Győri Birkózó Klub SE 22
versenyzővel képviselte magát. A lá-
nyoknál 25 kg-ban Sillai Hajnalka ötödik,
27 kg-ban Kocsis Boglárka harmadik
lett. A fiúknál gyermek II. korcsoportban
20 kg-ban Nyuli Márton, 24 kg-ban Sza-
kály Gergő és 30 kg-ban Hajdó István
harmadik, míg 32 kg-ban Péter Ramón
első helyezett lett. Gyermek I. korcso-
portban 29 kg-ban Molnár Tamás har-

Az Unicentral Bulls csapatából a há-
romfordulós bajnokságon szerzett
pontszámok alapján hatan kvalifikálták
magukat az IFMA Muaythai Amatőr Li-
ga budapesti országos döntőjére. A
döntőt a Syma Csarnokban megrende-
zett Max 2014 Harcművész és Küz-
dősport Expo keretein belül rendezték,
ahol számos küzdő- és harcművészeti
sportág képviselte magát. A klub győri,
mosonmagyaróvári és komáromi ver-
senyzői három arany-, két ezüst- és egy

Győr önkormányzata település-kategó-
riában nevezett a „Kihívás Napja” elne-
vezésű nemzetközi versenyre. A rendez-
vény célja a lakosság figyelmének felhí-
vása a sportra, a közösségi játékokra,
az egészséges életmódra, valamint a
lehetőségek bemutatásával kedvte-
remtés a rendszeres sportoláshoz.
Győrött közel 19.000 teljesítés valósult
meg a rendezvénnyel kapcsolatban.

A polgármesteri hivatal dolgozói
reggel a munka előtt rövid aerobic-ed-
zésen vettek részt a Városháza előtti
téren, majd napközben a győri óvo-

Megmozdult a város
dák, a gyerekek szüleikkel együtt kü-
lönböző játékos feladatokat végeztek.
Rajtuk kívül az egész napos esemény-
hez számos iskola, sportegyesület és
különböző szervezetek is csatlakoz-
tak, vállalva azt, hogy legalább 15 per-
cet, valamilyen fizikai aktivitással töl-
tenek a nap folyamán.

A legnagyobb létszámban a győri
tanintézmények képviseltették magu-
kat, de a sportegyesületek is lehető-
séget biztosítottak a lakosok számára,
illetve az ott sportoló gyerekek szülei
is bekapcsolódtak az edzésekbe.

Új helyszínen a félmaraton

Országos bajnokok
bronzérmet szereztek. Balázs Péter (ka-
dett 51 kg), Mednyánszky Ádám (75
kg) és Grónai Sándor (63,5 kg) első, Lu-
kács Balázs (81 kg) és Horváth László
(75 kg) második, Horváth Martin har-
madik helyezést ért el. A bajnokok jogo-
sultak súlycsoportjukban a világbajno-
ki és Európa-bajnoki részvételre, vala-
mint az indulásra az Európa- és világku-
pán. A felkészítő edzők Csányi János,
Vlasich Róbert, Grónai Sándor és Puter
János voltak. 

Sillai László-emlékverseny
madik helyezést ért el. Diák II. korcso-
portban 29 kg-ban Gyurasits Máté első,
Zsidó Joel ötödik, 35 kg-ban Reznyák
Máté és 38 kg-ban Nyuli Mátyás szintén
ötödik, 42 kg-ban Zsidó Ruben és 46 kg-
ban Horváth Máté harmadik helyezést
ért el. Diák I. korcsoportban 35 kg-ban
Wunder Olivér második, 54 kg-ban
Csonka Csaba első, Tichi János Fabrí-
ció harmadik helyen zárt. Serdülő 58 kg-
ban Végh György és kadet 58 kg-ban
Zsuppán András másodikként zárta a
versenyt. Csapatversenyben a Dorog
lett az első, megelőzve az ESMTK, a Za-
laegerszeg, a Haladás, a Győri BKSE és
a Tatabánya csapatát.
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A hûségidô lejárta után a berendezések az Ön tulajdonába kerülnek!

Az AKCIÓS csomag tartalma:
• vagyonvédelmi központ kezelôvel • 5 db mozgásérzékelô
• kültéri hang- és fényjelzô • 2 db akkumulátor

0 Ft-os biztonsági rendszerek
egyszeri bekötési díjjal!

NÉZZE MEG AZT A CÉGET, AKIRE RÁBÍZZA CSALÁDJA, VAGYONA BIZTONSÁGÁT!

VAGYONVÉDELEMBEN A RÉGIÓBAN A LEGNAGYOBB

JÚNIUS
30-IG!
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Parapszichológus képzést indít,
és felvételt hirdet 

2014 szeptemberében kezdődő 1. évfolyamára Győrben
Az egyetem 2 éves, és a sikeres diplomavédés után 

a végzett személyek 
PARAPSZICHOLÓGUS diplomát kapnak.

A 2 év alatt a tanulók speciális,
szakrális beavatási rendszerek át-
élésével sokféle, könyvekből meg
nem szerezhető tudásra is szert

tesznek, miközben sorsuk javul,
emberi kapcsolataik normalizálód-

nak, illetve javulnak. Mindenkiben speciális képessé-
gek fejlődnek ki (auralátás, telepátia, stb.), melyet
nagyon sok meditáció és csoportos gyakorlás is segít.

Az egyetem elvégzése után lehetőség van plusz 1 éves
transzperszonális pszichológus szak elvégzésére is.

Főleg az alábbi területeken folyik a képzés: 

Parapszichológia, extrapszichológia • Pszichológia,
transzperszonális pszichológia • Tarot • Spirituális filo-
zófiák és lélektan • A karma tana • Psi energiák tanul-
mányozása és hatásainak alakítása • Az aurával törté-
nő munka elsajátítása (tisztítása, diagnosztika, véde-
lem, stb.) • Parapszichológiai kronobiológia • Metafizi-
ka • Utazás előző életeinkbe • Transzlégzés elsajátítása
és alkalmazása • Újjászületés speciális légzéssel, mély
transzban • Holisztikus gyógyítás • A betegségek aszt-
rális, mentális okai és megszüntetésük módjai

A felvételikre májustól lehet jelentkezni, 
konkrét időpontok a honlapon láthatóak.

Jelentkezni lehet a 06-30/553-4328 
és a 06-20/9256-510-es számon, 
illetve a www.kirko.hu honlapunkon.


