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3. oldal Nehezen találnak gya-
korlati helyet az érettségi utáni kö-
zépszintű szakképzések hallgatói.
Az őket foglalkoztatóknak a mun-
káért a minimálbér húsz százalé-
kát ki kell fizetni.

8–9. oldal Néha annyira kissze-
rű, ami körülöttünk történik –
mondta lapunknak Egressy Zoltán
író, a Portugál című darab alkotója,
aki dramaturgként is tevékenyke-
dik a győri társulatnál.

12. oldal Neoton Família Sztárjai koncerttel indul az idei nyár,
majd folytatódik a népszerű fesztiválokkal, a sportbarátok számára
pedig a VB-terasz nyújt jó szórakozást. A program sajtótájékoztató-
ján Csepregi Éva elmondta, igazi kihívás számukra, hogy a Győri Fil-
harmonikus Zenekarral lépnek színpadra, hónapok óta próbálják a
slágereket, amik látványos módon kerülnek a győri színpadra.

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

20–21. oldal Június 12. és 14. között rendezik
városunkban a 85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyer-
mekkönyvnapok programot. Az előadások és
könyvbemutatók időpontját mellékletben közöljük.
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Tovább szépül
Adyváros

KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

forinttal csökkentette a gázolaj literenkénti nagyke-
reskedelmi árát a Mol Nyrt., a benziné nem válto-
zott. A csökkentéssel a gázolaj literenkénti átlagára
415-416 forintra mérséklődött, a benziné 413-414
forint maradt.

2 6 százalékkal nőtt megyénkben 2014 első negyed -
évében a foglalkoztatottak létszáma. A Központi
Statisztikai Hivatal jelentése alapján már több mint
négymillió-százezren dolgoznak idehaza. 

NAPRÓL NAPRA

Május 30.

Május 31.

Június 1.

Június 2.

Június 3.

Június 4.

Június 5.

Nyit a strand 
Pünkösd hétvégéjén, jú-
nius 7-én ismételten
megnyitja kapuit a győ-
ri Rába Quelle strand!
Június 1-jétől augusz-
tus 31-ig 50%-os belépő-
jegy váltható győri lak-
címkártyával a Rába
Quelle Gyógy-, Termál-,
Élményfürdő és Strand
területére, részletek:
www.rabaquelle.hu.

Bizottsági
alelnök lett
Kara Ákos
Az Országgyűlés dönté-
sét követően, újra bizott-
sági alelnök lett Kara
Ákos. Az országgyűlési
képviselő, a Vállalkozás-
fejlesztési Bizottság alel-
nöki posztját a korábbi
Fidesz frakció által be-
nyújtott javaslat elfoga-
dása után kapta meg. En-
nek a bizottságnak a fel-
adata lett a foglalkozta-
tással kapcsolatos kérdé-
sek megtárgyalása. A ko-
rábbi kormányzati cik-
lusban Kara Ákos a Fog-
lalkoztatási és Munka-
ügyi Bizottság alelnöke
volt. Ettől a döntéstől füg-
getlenül, a képviselő to-
vább dolgozik a Törvény-
alkotási Bizottságban is.

Hírek
Marcalváros I. és Nádor-
város lakói idén is folya-
matosan híreket kaphat-
nak a városrészükben tör-
tént fejlesztésekről Ko-
vács Tamás önkormány-
zati képviselő honlapján
(kovacstamasgyor.hu).
Ugyanitt kérdések, véle-
mények megfogalmazá-
sára is lehetőség van. 
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India. India egy szeletébe kukkant-
hattak be az érdeklődők a Bartók
Béla Megyei Művelődési Központ-
ban. Győrbe látogatott a Krisna-tu-
datú emberek vezető lelkésze, Siv-
aráma Swami, aki előadásában a lel-
ki birodalomról beszélgetett híveivel. 

Ünnep. Falunapon ünnepelt egész
Ménfőcsanak, a Bezerédj-kastély
parkjában. A színes programok kö-
zött volt zenés és táncos mulatság,
ám a gyerekek arc- és hennafestést
is csináltathattak maguknak.

Méhek. Méhcsaládot fogtak be a
ravazdi erdészetnél dolgozó méhé-
szek az Árkád bevásárlóközpont
melletti játszótéren. A központban
éppen gyereknapot tartottak.

Üzem. Biokompozit-üzemet indí-
tott Győrben egy helyi mérnöki iro-
da, a Meshining Engineering Kft.
és a Bonitás Tőkealap-kezelő Zrt.
közös cége, a MeshLin Composi-
tes Zrt.

Ellenőrzés. Fokozott ellenőrzést
tartottak a vasúti átjáróknál egész
Magyarországon. Az akcióra azért
volt szükség, mert bár megdöb-
bentő, de csak idehaza évente
negyven súlyos baleset történik
földfelszíni átjáróban, melyek közül
húsz halálos.

Baleset. Egy személyautó utánfu-
tójának ütközött egy vonat a vasúti
átjáróban Petőházánál. A katasztró-
favédelem azt közölte, hogy a bal-
esetben senki nem sérült meg.

Kereskedők napja. A megyei ka-
mara kereskedelmi tagozata meg-
rendezte a Kereskedők napját, me-
lyen a kötelező évenkénti HACCP-
oktatás és az esélyegyenlőség volt
a két fő témakör.

Látványos szakaszához
érkezett az adyvárosi (I.
számú) tározótó második
ütemű fejlesztése, mely-
ről Radnóti Ákos, a körzet
önkormányzati képviselő-
je számolt be. Kifejtette, a
tó körül csaknem telje-
sen kész a sétány, ame-
lyet térkővel burkoltak, el-
készült három olyan új jár-
daszakasz is, ami a sé-
tány megközelítését szol-
gálja, s eddig nem volt
szilárd burkolatú. Radnóti
Ákos hozzátette, hogy a
napokban kikerült az új
köztéri interaktív üzenőfal
– elemeinek kihelyezésé-
ben a képviselő is segéd-
kezett –, mely a tó átadá-
sa után válik láthatóvá, el-
helyezték a szakemberek
a természetes kőből ké-
szült nagyméretű ülőkö-
veket, s a napokban tör-

ténik meg a közvilágítás
cseréje is. A képviselő el-
mondta, hogy a munkák
nagy részén már túl van-
nak, a jövő hét végére
már minden kész lesz. A
beruházás utolsó szaka-
szában visszakerülnek a
köztéri padok, a régiek
mellett újak is lesznek, il-
letve rengeteg virágládát
kiraknak, valamint a szö-
kőkút is megújul. A kör-
nyezet megóvása érdeké-
ben kamera pásztázza a
környékét.
A képviselő köszöni az
adyvárosiak türelmét és
úgy véli, megérte a mun-
kákkal járó zaj és kelle-
metlenség, mivel egy
olyan színfoltja lesz a tó
és környéke a városrész-
nek, amire nem csak az it-
teniek, hanem minden
győri büszke lesz majd.

Az elmúlt hetekben Szabadhegyen közel 70 db új
utcanévtáblát helyeztek ki a könnyebb tájékozódás
érdekében. A táblák kihelyezését Simon Róbert Ba-
lázs alpolgármester, a városrész önkormányzati
képviselője kezdeményezte, aki elmondta, hogy a
következő időszakban a városrész keleti részében
is folytatódik a hiányzó utcanévtáblák pótlása.

Új utcanévtáblák
Szabadhegyen
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FÓKUSZBAN  LAPSZÉL 

Ismét itt egy hosszú hétvé-
ge, ezúttal az egyház szüle-
tésnapját ünnepeljük. Azt a
pillanatot, amikor az apos-
tolok a Szentlélek erejével
elindultak téríteni, világ-
vallássá tenni a keresztény-
séget. Jó ok ez a vigasságra,
nem véletlen, hogy minden
rendes magyar falu meg vá-
ros bemutat legalább egy
népcsalogató kunsztot.   
Találomra másolom ide,
Szomolyán a cseresznyé-
nek, Szolnokon a halkol-
básznak, Hortobágyon a gu-
lyásnak lesz fesztiválja, a
budapesti pünkösd egy
komplett „Főzdefeszt” je -
gyé ben zajlik. A balatoni ré-
gió szezonnyitójának szer-
vezői kreatívabbak, náluk
szombaton játszhatnak a
gyerekek, vasárnap szabad-
téri lesz a mise, hétfőn hor-
gászverseny hozza majd
lázba a turistákat. 
Azt olvastam egy régi ka-
lendáriumban, pünkösdöt
virággal illik köszönteni.
Ilyenkor ébred a világ, fel-
pezsdül az élet, ember, állat
párt keres. Szokás volt pün-
kösdi királynét meg pün-
kösdi királyt választani,
előbbi rangot szépséggel,
utóbbit legényvirtussal, lo-
vas tudománnyal, tűzugrás-
sal lehetett kiérdemelni. A
legderekabb egy évig in-
gyen ihatott a falu kocsmá-
jában. 
Nehéz lesz kiválasztani a
hétvége nekem való ajánla-
tát. A pünkösdi királykodás
kiment a divatból, marad
valamelyik főzdefeszt. Csík-
somlyó is szóba jöhet, ami-
kor legutóbb ott jártam, re-
mekbe szabott pünkösdi
csokoládéfesztivált rende-
zett egy életrevaló kölyök.
Doboz Tibi csokit bízott rá a
jámbor idegen, ossza szét a
sorstársai között. A fiú föl-
mászott a templomkert kő-
kerítésére és egymaga föl-
falta az egészet. Megható
volt, mindenki sírt. 

Gaál József

Pünkösd

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter 

Nagyon nehezen találnak gya-
korlati helyet maguknak az
érettségi utáni középszintű szak-
képzések hallgatói. A cégek, in-
tézmények Győrben sem akar-
ják foglalkoztatni őket, mert a je-
lenlegi jogszabályok szerint a
minimálbér nem egészen húsz
százalékát ki kell fizetni nekik a
munkájukért.

Tavaly módosult a szakképzésről szóló
törvény. Ennek értelmében az érettsé-
git követően középszintű szakképzés-
ben tanuló diákoknak az első év után
160 óra szakmai gyakorlatot kell elvé-
gezniük. Korábban középszinten nem
volt ilyen követelmény, a felsőfokú szak-
képzésben részt vevők esetében pedig
az őket tanító iskola közvetlenül szer-
ződhetett valamelyik gyakorlati hellyel.

Az idén sokkal kuszábbá vált a hely-
zet. Azon kívül, hogy a gyakorlatot kö-
zépszintre is kiterjesztették, a folya-
matba bevonták a kamarákat is. Gya-
korlati hely csak az lehet, melyet a ka-
mara akkreditált. Ezt a procedúrát or-
szágosan is viszonylag kevesen vállal-
ják, hiszen gyakorlatilag nincs hasznuk
belőle, csak az idejük megy vele. 

Ráadásul a jogszabályok azt is kö-
telezővé teszik, hogy a gyakorlati he-
lyek a minimálbér nem egészen húsz
százalékát kifizessék a gyakornokok-
nak. Ez a tanulók számára látszólag
előnyös változás azonban sok kaput
bezárt. Az intézmények, cégek, ilyen
áron nem nagyon akarnak gyakorno-
kokat fogadni.

Annak ellenére sem, hogy az akk-
reditált gyakorlati helyek ezt az ösz-
szeget a szakképzési hozzájárulás-
ból leírhatják. Az általunk megkérde-
zett intézmények, társaságok vezetői
szerint ez azonban sok bürokráciát,
hosszadalmas papírmunkát fel-
tételez, így inkább eltekintenek
a fiatalok gyakorlati foglalkoz-
tatásától. 

Megnéztünk néhány szak-
mát Győrött, s próbáltunk ér-
deklődni munkahelyeknél, vál-
lalják-e OKJ-s képzésben részt
vevő diákok 160 órás, tehát
nagyjából egy hónapos gyakorlati
foglalkoztatását. A kép meglehető-
sen lesújtó. A kozmetikai szalonok
kertelés nélkül közölték: szó sem le-
het róla. Náluk általában a szülő fizet
a hozzájuk bekerülő gyerek után, az
teljesen kizárt, hogy még ők adjanak
mintegy húszezer forintot a gyakor-
noknak. Magyarázatképpen hozzá-

tették még, hogy náluk az alapanyag
nagyon drága, diákok kezébe nem
adják, mert elpazarolja. 

Nem jártunk jobban a pedagógiai
és családsegítő képzésben részt ve-
vőkkel sem. Az iskolák, oktatási intéz-
mények nem állnak annyira jól, hogy
akár húszezer forintot is kiadjanak gya-
kornokokra. Akik szívük szerint meg-
tennék, attól tartanak, hogy a fenntar-
tó Klik megbüntetné őket. 

Nehezen találnak gyakorlati helyet
a turisztikai szervezők vagy a logiszti-
kai ügyintézők is. Márpedig e nélkül
nem tehetnek OKJ-s vizsgát. A helyzet

országosan hasonló, nyilvánvaló, hogy
módosítani kell a jogszabályokon,
mert lehetetlenné teszi a szakmát ta-
nulók gyakorlatát. Sok diák elkesere-
désében már ingyen is vállalná a gya-
kornokoskodást, de úgy sem kellenek
a cégeknek, intézményeknek, hiszen
azok félnek, hogy lebuknak és meg-
büntetik őket. 

Nem kellenek a gyakornokok?

Tavaly
módosult
a törvény
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HIRDETÉS DUNAKAPU TÉR

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Győr történelmét és nevezetességeit mu-
tatja be az az alkotás, amely a Dunakapu
térre kerül majd, és amelynek témáját az
ötletpályázat nyertese, Kutasi Károly adta.

Fekete Dávid alpolgármester a helyszínen elmond-
ta, a tér megújítása kapcsán egy új köztéri alkotás
megvalósítását is elhatározta a város, aminek témá-
jára ötletpályázatot írt ki az önkormányzat. „Azt sze-
rettük volna, hogy bárki, akinek van véleménye, el-
képzelése a témában, megírhassa javaslatát, ezért
nem kötöttük meg a pályázók kezét, csak néhány
szempontot határoztunk meg az ötleteléshez.” A le-

hetőséggel közel félszázan éltek, és változatos té-
májú javaslatok érkeztek. A bírálók végül Kutasi Károly
ötletét választották, aki egy olyan időoszlopot kép-
zelt a térre, amely a kijelölt helyen, kis talapzaton
emelkedik és stilizált ábrákkal, szimbólumokkal utal
Győr és környéke történelmi eseményeire az őskor-

Időoszlop a Dunakapu téren
tól, a keltákon, a rómaiakon keresztül 2017-ig, az
EYOF megrendezéséig. 

„Győriként mindig foglalkoztatott a város fejlődé-
se, alakulása, rajztanárként pedig a képzőművészet
is közel áll hozzám, és számos győri nevezetessé-
get, utcát, teret megrajzoltam már” – meséli Kutasi
Károly, aki úgy látja, az új Dunakapu tér a győri tu-
rizmus egyik kiindulópontja lesz, ezért olyan javas-
latot tett, amely nem csak esztétikus, de be is mu-
tatja a várost, annak történelmét, nevezetességeit,
értékeit a hozzánk látogatóknak. „Ha például az idő-
oszlopon megjelenik a napóleoni csata dátuma, ak-
kor rögtön arról is tájékoztathat az alkotás, hogy
Győrben ehhez az eseményhez milyen nevezetes-
ségek fűződnek. Ebben az esetben például a Napo-
leon-ház, vagy a kismegyeri emlékmű.”

Az önkormányzat a nyertes ötlet birtokában pályá-
zatot hirdetett a Dunakapu téri szobor művészi meg-
tervezésére és kivitelezésére is. Erre négy művész,
Budahelyi Tibor, Pál Zoltán, Sipos Marica és Lebó Fe-
renc is vállalkozott, akik június közepéig nyújtják be
az általuk elképzelt alkotást. A beérkezett munkákat

a bírálóbizottság értékeli, amelyben helyet kapott Fe-
kete Dávid alpolgármester, Révi Zsolt főépítész,
Grászli Bernadett művészettörténész, a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum igazgatónője, prof.
dr. Rechnitzer János, a Széchenyi István Egyetem ál-

talános és tudományos rektorhelyettese, dr. habil Tol-
nay Imre, képzőművész, egyetemi docens, Fűke Pé-
ter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője és Kádár
Mihály, építész, a Dunakapu tér tervezője. A végső
döntést a bizottság javaslata alapján a városi közgyű-
lés hozza meg, várhatóan júniusi ülésén. A szobor a
Duna melletti várfalsétánynál kap majd helyet idén
ősszel. A mű megvalósításának maximális keretösz-
szege bruttó 21 millió forint.

Kádár Mihály, a tér tervezője kiemelte, az idő-
oszlop koncepciója jól beleilleszthető a Dunakapu
tér miliőjébe, és a város egy újabb impozáns neve-
zetességévé válhat. A tér felújításának jelenlegi ál-
lásával kapcsolatban kifejtette, a mélygarázs szer-
kezetének építése a befejezéséhez érkezik, vagyis
hamarosan a felszíni munkák kezdődnek meg,
amely persze nem csak a mélygarázst, de az egész
Dunakapu teret érinti. Eközben elkészülnek a kör-
nyező épületek homlokzati felújításai és a 6-os szá-
mú ház építése is. A tér burkolásával és látvány -
elemeinek kivitelezésével párhuzamosan az idő-
oszlop is a helyére kerül, végezetül elkészül a Mo-
soni-Duna menti korzó is.

www.elektrosomogyi.hu

Elektro Somogyi Kft. 9024 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
E-mail: uzlet@elektrosomogyi.hu Nyitva: h–p. 9–17, szo. 9–12

Több mint 25 éve
az Önök otthonában!

•  szobaantennák • univerzális távirányítók • hősugárzók • csengők
• kábelek, csatlakozók • hangtechnika és sok minden más...

WEBÁRUHÁZ:

A hirdetés
felmutatásával
5%

kedvezmény!

729 Ft-tól

Adapter és Átalakító AKCIÓ!
UTAZÓ adapterek, átalakítók
akár szettben is a világ
140 ORSZÁGÁBA

Akár utazik, vagy ha vendége érkezik...
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KITÜNTETÉSEK  HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A városi ünnepségen adták
át a Győr Oktatásügyéért,
valamint a Győr Sportjáért
díjakat.

A Városháza dísztermében meg-
tartott ünnepségen dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester úgy fo-
galmazott, régi hagyomány,
hogy a város pedagógusnapon
köszönti a győri tanárokat, az ok-
tatási ágazatban dolgozókat. Az
idén sem lehet ez másként, még
annak ellenére sem, hogy ma
már nem az önkormányzat az in-
tézmények fenntartója. „Bár sok
minden változott, egy dolog biz-
tosan nem. Mi továbbra is meg-
becsüljük munkájukat, és to-
vábbra is számítunk Önökre ab-
ban a felelősségteljes küldetés-
ben, hogy fiataljainkból életcéllal
rendelkező, a világra nyitott, ér-
telmes és tettre kész embereket
neveljenek.” Az alpolgármester
kifejtette, „sokan vagyunk, akik
egy-egy pedagógusnak köszön-
hetjük, hogy annak idején jó
irányba indultunk.(…) Azt kívá-
nom, hogy diákjaik felnőttként jó
szívvel gondoljanak majd vissza
Önökre, hogy Önök legyenek
azok a tanárok, akikre a mai gye-
rekek majd úgy emlékeznek, Ő
volt az, aki miatt orvos, jogász,
autószerelő vagy éppen pedagó-
gus lettem.”

Az alpolgármester és Rózsa-
völgyi László, az Oktatási, Kultu-
rális, Sport és Turisztikai Bizott-
ság elnöke adta át Kántor István-
nénak, az Erzsébet Ligeti Óvoda
vezetőjének a Győr Oktatásügyé-
ért díjat kiemelkedően és példa-
mutatóan magas szintű, gyer-

Tizedik alkalommal rendezte meg vá-
rosunkban az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény az Orszá-
gos Találkozót, amelyre több száz idős
ember érkezett hazánk minden pont-
járól. Az együttlét öröme mellett a
mozgás és a napjaink robottechniká-
jával való ismerkedés is fókuszba ke-
rült. A második nap a fogyatékkal
élőknek szólt, ahol bemutatták, mire
képesek az épekkel együtt és önálló-
an is. A jubileumi rendezvény nagy si-
kerrel zárult, a résztvevők többsége
már a jövő évi viszontlátásra készül.

Kitüntetések a pedagógusnapon
mekközpontú pedagógiai mun-
kája, a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelési, vala-
mint vezetői tevékenysége elis-
meréseként. Ugyancsak ezt az el-
ismerést vehette át Kaszás Lász-
lóné, a Fekete István Általános Is-
kola igazgatója a gyermekek ok-
tatása-nevelése területén vég-
zett több évtizedes pedagógusi
életpályájáért, a tehetséggondo-
zás területén végzett munkájáért,
és Papp Gyöngyi, a Kossuth La-
jos Általános Iskola igazgatója a
gyermekek oktatása-nevelése te-

rületén végzett több évtizedes te-
vékenységéért, a hátrányos hely-
zetű és roma gyermekek egyéni
képességek szerinti fejlesztése,
valamint a társadalmi elfogadás
és befogadás területén végzett
munkájáért.

Az ünnepségen vehette át Du-
dás Viktor testnevelő tanár, kézi-
labda-szakedző Győr város sport-
életének fellendítése érdekében
végzett több évtizedes kiváló pe-
dagógusi és kiemelkedő szakmai
tevékenységének elismeréseként
a Győr Sportjáért díjat. Ebben az

elismerésben részesült Horváth
Pál röplabdaedző, játékvezető is,
Győr város röplabdasportjának
utánpótlás-nevelése érdekében
végzett munkájáért.

Több évtizedes pedagógus-
pályájuk elismeréseként, nyugdíj-
ba vonulásuk alkalmából Peda-
gógus Szolgálati Emlékérem elis-
merésben részesült Beszprémy
Lászlóné és Szabó Lászlóné, a
Kovács Margit Óvoda Brunszvik
Teréz Német Nemzetiségi Tag -
óvoda óvodapedagógusai. Ezt az
elismerést vehette át Szalai Fe-

rencné, a Tárogató Óvoda Móra
Ferenc Tagóvodájának vezetője
is.  A Baross Gábor Közgazdasá-
gi és Két Tanítási Nyelvű Szakkö-
zépiskola hagyományai és érték-
rendjei iránti elkötelezettsége, va-
lamint kiemelkedő munkája, a
kollégák, szülők és diákok tiszte-
letét kiváltó példamutató maga-
tartása elismeréseként Baross
Emlékérmet kapott Lipiné Fehér-
egyházi Lilla pedagógus és Mile-
ticsné Mészáros Edit iskolai ad-
minisztrátor. Az ünnepség jutal-
mak átadásával zárult.

Tizedszer találkoztak az idősek
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KÖZÉLET OKTATÁS

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

Fleshmob és jelmezes felvonulás előzte
meg a kilencedik alkalommal megrendezett
Aludj máskor 24 órás vetélkedőt, melyen ki-
lenc középiskola és egy vegyes csapat tanu-
lói vetélkedtek egymással. A mintegy ötszáz
diák idén nem a felújítás alatt álló Magvassy
Mihály Sportcsarnokban versenyzett, ha-
nem rendhagyó helyszínen, a Krúdy Gyula
Középiskola tornatermében. A szervezők
minden évben meghatároznak egy adott té-
makört, amely idén a science fiction külön-
leges világa volt: Fehér Gábor játékmester

A győri Deák Ferenc Közgazda-
sági és Informatikai Szakközép-
iskola diákjai kiváló eredménye-
ket értek el a közgazdaságtan
különböző területein. Tehetsé-
güket nemzetközi, országos és
megyei megmérettetéseken bi-
zonyították be, ezzel is igazolva,
hogy az iskola megérdemelten
kapta meg a Kiválóan Akkredi-
tált Tehetségpont címet. 

A képen a Nagyváradon
megrendezett nemzetközi tan-
irodai verseny 2. helyezettjei
(Balogh Patrícia, Horváth Kata-
lin, Lajtmann Gábor, Pop
Amanda), a szakmacsoportos
szakmai előkészítő érettségi
tantárgyak versenyén közgaz-
dasági alapismeretekből 2. he-

szerző: papp zsolt

Az Eötvös József Általános
Iskola és Szakiskola a Gyep-
szél utca 2. szám alatt talál-
ható épületének a 100. év-
fordulóját, névadója születé-
sének 200. és az épületbe
költözésének 10. évforduló-
ját ünnepelte a napokban. 

Fekete Dávid alpolgár-
mester az ünnepségen úgy
fogalmazott, az Eötvös-isko-
la épülete immáron 100 éve
emblematikus épülete a vá-
rosnak, ami beékelődött
Győr történelmébe. Az épü-
let a 100 esztendő alatt ren-
geteg funkciót töltött be. Volt
Dolgozók Általános Iskolája
ma pedig Győr többcélú, fon-
tos feladatot ellátó oktatási
intézménye. „Véleményem

szerző: gy. p.

Lezárult a Szakma Kiváló Tanu-
lója (SZKT) verseny. Az idén a
Gábor László Építőipari Szak-
képző Iskola építőipari és fa-
ipari szakmái közül a tetőfedő
és az épületasztalos szakma
versenyzői arattak sikert az or-
szágos döntőben.

A megmérettetésen nem
csak a tanulók versengenek, ha-
nem az iskolák is, hiszen az indu-
lók nem csupán maguknak, ha-

Immár 100 éves
az Eötvös-iskola épülete

Deákos
közgazd(ÁSZOK)

szerint azon pedagógusok
otthona, akiktől talán a leg-
több odafigyelés és türelem
várható el tanítványaik irányá-
ba. A felzárkóztatás, az esély-
egyenlőség biztosítása állan-
dó kihívást és folyamatos
képzést igényel. Az itt dolgo-
zó pedagógusok élen járnak
abban, hogy példát mutassa-
nak a gyermekeknek és ma-
guk is igazi példaképpé tud-
janak válni számukra.”

Jakabné Horváth Erzsé-
bet, az intézmény igazgatója
elmondta, az önkormányzati
pályázati támogatást fel-
használva készítették elő az
ünnepi programokat, amely
során számos egykori diák
visszaemlékezéseiből év-
könyvet állítottak össze, és
kiállítást is szerveztek a kü-

lönböző relikviákból, fotók-
ból, bizonyítványokból, ame-
lyek mind az iskola múltját
elevenítik fel. Az igazgató ki-
emelte, győriként büszkék
lehetünk településünkre, de
az ünneplők büszkék lehet-
nek arra is, hogy ezen belül
tagjai lehetnek egy kisebb
közösségnek, ami immár
100 éve fennáll, fejlődik, és
e köré az iskolaépület köré
szerveződik. „Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint hogy
családok tagjai nőttek fel e
falak között, generációk ad-
ták egymásnak az iskolaka-
pu kilincsét.” Végezetül re-
ményét fejezte ki, hogy az in-
tézmény a jövőben is olyan
aktív részese lehet a győri
oktatási életnek, mint az el-
múlt száz esztendőben.

Sikerek a Gábor László
építőipari iskolában 

lyezést elért tanulója Ódor
Martina, és az országos szak-
mai tanulmányi versenyen –
pénzügyi-számviteli ügyintéző
területen – Kustor Eszter szin-
tén 2. helyezett lett. 

A pénzsztár verseny me-
gyei fordulóján 2. helyen vég-
zett az iskola csapata (Varga Tí-
mea Anna, Rigó Szabina Esz-
ter, Kustor Eszter, Kovács Ka-
talin), az európai parlamenti
szimulációs vetélkedőn pedig
az 1. és a 2. helyezést is deáko-
sok szerezték meg (1. hely: Ko-
vács Andrea és Máté Eszter, 2.
hely: Szarvas Luca és Kocsis
Dóra). A legjobb szónoknak já-
ró elismerést szintén deákos
diák kapta, Kelemen Balázs.

Különleges hangversenyek, világsztárok, felejthetetlen zenei
élmények. José Cura, Rost Andrea, Kocsis Zoltán, Kobajasi
Kenicsiró, a nemzetközi és a magyar zenei élet legismertebb
szereplői a Győri Filharmonikus Zenekar új évadjában! Régi
bérleteseinknek június 6-ig van lehetőségük megújítani bér-
leteiket, új bérleteseink június 10-től válthatják meg a
2014/2015-ös évadra szóló bérleteiket.
Várjuk Önt is a Richter Terem jegypénztárába, újítsa meg,
váltsa meg bérletét új évadunkra is!

nem az őket nevező intézmé-
nyeknek is elismerést szereznek.
A küzdelem kiélezett volt, mivel
az élvonalban végzők mentesül-
nek a szakmai vizsgák alól.

A megmérettetésen 3997 ta-
nuló indult, a döntőbe 194-en ju-
tottak be, 106 iskola képviseleté-
ben, 38 szakmában. Ragán Jó-
zsef tetőfedő tanuló országos el-
ső helyezést ért el, Balogh Gá-
bor épületasztalos tanuló máso-
dik helyezettként szerzett dicső-
séget az iskolának.

Az űrbe repültek a diákok
elmondta, a fiatalok képzeletbeli asztronau-
taként többek között űrhajót építettek, hogy
aztán kalandos utazásra induljanak a nap-
rendszerben, s meghódítsanak egy idegen
bolygót.

Az egy napon át tartó vetélkedőt minden
évben az önkormányzat támogatja, Simon
Róbert Balázs alpolgármester elmondta, a
játék igazán népszerű, hiszen a diákok kultu-
ráltan szórakozhatnak és versenghetnek
egymással.

Az Aludj máskor 24 órás vetélkedőt idén
a PÁGISZ csapata nyerte, második lett a
Krúdy Középiskola, harmadik pedig a Révai
Gimnázium csapata.

Élmény a fülnek!
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CSALÁD  HIRDETÉS

szerző: z. a.
fotó: illusztráció

Családi Kör néven indult el egy program Győr-
ben két éve, melynek legfőbb célkitűzése a csa-
ládalapítás támogatása, az anyaság presztízsé-
nek emelése volt. Az Európai Unió által több
mint 28 millió forinttal támogatott projekt a záró
rendezvényéhez érkezett, ám ez nem jelenti azt,
hogy bezárják a kaput a családok előtt. Mayer
Ildikó szakmai vezető elmondta, azt remélték,
körülbelül 1500-an érkeznek a Családi Kör Szi-
gethy Attila úti központjába, ezzel szemben hét -
ezren fordultak meg a programjaikon. „Mint egy
ezer családot érint a projekt, őket nem hagyjuk
magukra, folytatjuk, amit elkezdtünk” – hangsú-
lyozta. A célcsoport a tizenéves korosztálytól
egészen a kamasz gyermekeiket nevelő csalá-
dokig volt, számukra tanácsadásokat, baba-ma-
ma klubfoglalkozásokat, közös tornát és külön-
böző tréningeket tartottak, melyek alatt gyer-
mekfelügyeletet is biztosított a központ, mely-
ben majdnem kétszáz segítő fordult meg a két
év alatt, 90 százalékuk önkéntesként tevékeny-

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Felbőgtek a motorok a fo-
gyatékkal élő fiatalok gyer-
meknapján. Az ÉFOÉSZ Ér-
telmileg Sérültek és Segítőik
Egyesülete immár tizenötö-
dik alkalommal rendezte
meg a programot a Xantus
János Állatkertben.

„Nagy élmény ez a nap a fiatalok
számára, számomra pedig az a
szeretet, amellyel a segítőik a

programokat szervezik” – fogal-
mazott Soltész Miklós szociális,
család- és ifjúságügyért felelős
államtitkár a program megnyitó-
ján. Hozzátette, a kormányzat
célja, hogy minél több segítséget
adjon az érintettek számára.
„Amely esetekben lehet, az ottho-

Fogjuk meg a kinyújtott kezeket!
ni gondozást szeretnénk előny-
ben részesíteni, de emellett nagy
figyelmet fordítunk az intézmé-
nyi felújításokra is. A fő cél az,
hogy a fogyatékkal élő ember-
társainkat integrálni tudjuk a
társadalomba, ezért a foglalkoz-
tatásukra, illetve az ép emberek
hozzáállására kell kiemelt hang-
súlyt fektetni” – magyarázta az
államtitkár.

Simon Róbert Balázs alpol-
gármester, országgyűlési képvi-
selő hozzátette, az az áldozat-
készség és odaadás, ami látható

és érezhető az egyesület munká-
ja során, példaértékű. Hozzátet-
te, a balatonfüredi Tagore sétá-
nyon látható egy szobor, amely
egy hajókatasztrófa áldozatainak
állít emléket, és amely egy felfelé
kinyújtott kezet ábrázol. „Ha vala-
ki megfogta volna azt a kezet, ta-

lán nem történt volna meg a tra-
gédia. A mi felelősségünk az,
hogy megfogjuk a kinyújtott ke-
zeket, és segítsünk az arra rászo-
rulóknak.” Szakács Imre, a me-
gyei közgyűlés elnöke hozzáfűz-
te, ez a rendezvény fényt visz a fi-
atalok életébe, a közösségi
együttlét örömét adja számukra,
ezért köszönet mindazoknak,
akik hozzátettek a programhoz. 

A civil támogatók közül jelen
voltak a Győr és környéke Moto-
rosok Baráti Körének tagjai, akik
a kezdetek óta támogatják az
egyesületet. Nagy ováció fogad-
ta Széles Zoltán motoros bejelen-
tését, amely szerint a baráti kör
jóvoltából fagyis kocsi is érkezik
a rendezvényre. A fiatalok lelke-
sen nézegették a motorokat, a
szervező egyesület elnöke, Tóth
Jánosné pedig köszönetet mon-
dott nekik azért, hogy rajtuk ke-
resztül a társadalom szélesebb
rétegeibe is eljuthat az üzenet,
amelynek lényege, hogy ne hú-
zódjunk el a sérült embertársa-
inktól, hanem inkább segítsünk
nekik. A nap folyamán a résztve-
vők különböző állomásokon haj-
tottak végre feladatokat, játszot-
tak, és szórakoztak az állatkert-
ben, de Hornyák Ágnessel, a BL-
győztes Audi ETO KC kézilabdá-
zójával is találkozhattak, aki a
szervezet jószolgálati nagyköve-
teként is tevékenykedik.

„Családban kerek a világ”

kedett. Az „Itt otthon vagy!” szlogenű projekt
szervezeti hátterét a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat és a Győriek Egészségéért Közhasznú
Egyesület biztosította.
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A HÉT EMBERE  INTERJÚ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Ha már a bevezetőben a furcsa csillagállás-
ról beszélt, maradjunk hasonló furcsasá-
goknál: a győri színházban ősszel jön a Júni-
us. Nem tart attól, hogy a Portugál után óri-
ási lesz az elvárás az új darabjával szemben?

Nem foglalkozom ezzel, a Portugálnak már sa-
ját élete van. Nem érdemes a kettőt összemérni,
stílusában, témájában is más a két darab. Ha va-
laki valamiféle „Portugál 2-t” vár, csalódni fog. Ez
kicsit költőibb, líraibb írás, de a humor ebből sem
hiányzik.

Rég írt már színdarabot. Nem igénylik a
színházak?

Senki semmit nem igényel, Magyarországon az
írókat általában nem bombázzák a színházak, a ki -
adók. Nem is baj egyébként, akkor lesz igazán
enyém a történet, ha magamtól jutok el odáig, hogy
megírjam,  ami motoszkál bennem, nem akkor, ha
megrendelik.

A közönség reakcióját figyeli?
Korábban figyeltem a nézőket, de most igyek-

szem az előadásra koncentrálni. Persze minden pre-
mier nagyon fontos, főleg egy ősbemutató, a Júni-
ust még nem játszották Magyarországon, iszonyú
kíváncsi vagyok, hogy sikerül. De nem görcsölök,
csak szurkolok.

Amiatt nem izgul, hogy mit tesznek a szö-
vegével?

Nem szeretem, ha bármit tesznek vele, főleg ha
beleírnak, de azt sem, ha meghúzzák, bár indokolt
esetekben megértő vagyok. Egyébként nem okve-
tetlenkedek próbákon, nem instruálom a színésze-
ket a rendező háta mögött, nem „leskelődöm”.

A győri színházban sem?
Ez speciális helyzet, hiszen itt dolgozom, de nem

ülök majd Forgács Péter nyakán. Kiválóan megcsi-
nálta a Portugált, sőt, azóta a Kék, kék, kéket is
megrendezte, biztos vagyok benne, hogy most sem
lesz különösebb probléma.

A sok darabja közül miért a Júniust vá-
lasztották?

Azt hiszem, szeretik a darabjaimat, szinte az
összes felmerült már, ahogy egy új megírásának
az  ötlete is.  A Júniust valamennyire én  „nyom-
tam”,  mert ez talán a legkedvesebb nekem a
meglévők közül. Szép Ernőnek írtam, az ő Május
című drámája miatt, ami gyönyörű lenyomat az
akkori idők Budapestjéről, világáról, a kor hangu-
latáról, nyelvezetéről. A Június is ilyesmi akar len-
ni – de a máról szól természetesen. A szereposz-
tás kimondottan sokat ígérő: Kiss Tünde, Sándor

„Néha annyira kis
ami történik körül

Örülnék,
ha a jövőben
írhatnék
egy darabot
a társulatra

„A jó szövegen, rendezőn és a
színészeken kívül szükség van
valami furcsa csillagállásra is,
hogy egy darab igazán szár-
nyalhasson” – mutat rá a győri
színházban már a 150. elő-
adást is megérő Portugál szer-
zője, Egressy Zoltán, hogy mi-
lyen összetevők kellenek a si-
kerhez. A 46 éves, József Atti-
la-díjas író az ELTE magyar–
történelem szakán végzett, és
újságíróként kezdte pályáját.
„A kilencvenes évek elején ren-
geteg lap alakult, szükség volt
fiatalokra. Élveztem, minden-
féle műfajt kipróbáltam, a tár-
cától a több részes riportig.
Rengeteg érdekes figurával,
élethelyzettel találkoztam” –
emlékszik vissza, ahogy arra
is, hogy első dialógusa Re-
viczky Gyula és Jászai Mari el-
képzelt megismerkedéséről
szólt. Ekkor jött rá, mennyire
testhezálló számára a dráma-
írás. „Szerencsés vagyok,
mert nekem az írás a legjobb
dolog a világon. Ha a végered-
mény másoknak is tetszik, az
már csak ráadás” – vallja Eg-
ressy, aki sokévi drámaírás
után találkozott aktuális sze-
relmével, a prózaírással. Két
novelláskötete jelent meg ez
idáig, azt viszont korábban
nem gondolta volna, hogy re-
gényt is ír majd. Márpedig a
jövő héten már a második jele-
nik meg, Százezer eperfa cím-
mel. Egressy Zoltán két éve a
Győri Nemzeti Színház drama-
turgja, a következő évadban itt
tűzik műsorra Június című da-
rabját, amelyet művei közül az
egyik legkedvesebbként tart
számon.
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INTERJÚ A HÉT EMBERE 

méltatni a kortárs remekművet... Örülnék, ha a
jövőben írhatnék egy darabot a társulatra, elég
jól ismerek már mindenkit, erős csapatnak tar-
tom, jó feladat lenne. 

Sok mindent kipróbál, így van ez a külön-
böző műfajok között is. Bár először tiltako-
zott, hogy regényt írjon, most túl van a má-
sodikon. Nagy viharral járt az alkotás?

Nem tiltakoztam, csak nehezen tudtam elképzel-
ni. Az első, a Szaggatott vonal nem is regénynek in-
dult, hosszú novellát terveztem, aztán másképpen
alakult. Most ehhez képest  egészen más volt a hely-
zet. Fura, de a címe volt meg először... 

Százezer eperfa. Ismerős még az első re-
gényéből: „bizonygattam az osztályfőnök-
nőnknek, százezer eperfánk van otthon”.

Motívumok, mondatok, adott esetben szerep-
lők „folytatják” egymást és magukat, ilyen módon
kapcsolódnak egymáshoz az írásaim. A „százezer
eperfa” szókapcsolatról azonnal azt gondoltam, jó
cím lehet majd egyszer valamihez. Már csak azt
kellett kitalálni, mihez. És egyszercsak megíródott
a regény...

A szélcsend központi szerepet kap a re-
gényben. Miként lehetséges, hogy elálljon
a szél a Kárpát-medencében?

Sehogy, ez nem lehetséges. De hát ez egy fikció.
A történet szerint a Kárpát-medencében megreked
a levegő. Innentől ez nyilván szimbolikus mese, de
ha a nem annyira bonyolult jelképrendszer valakit
nem érdekel, még magával ragadhatja a hat fősze-
replő története. Mert a lényeg mégiscsak ez: a ki-
alakuló abszurd helyzetben az emberi kapcsolatok
működése.

A politikát nem fújja bele a szél a sztoriba?
Nem akartam kifejezetten politikai pamfletet

írni, bár nehéz ennek ellenállni manapság, vi-
szont kikerülni sem lehetett teljesen: ha Magyar-
országon beállna egy ehhez hasonló természeti
katasztrófa, nyilván megszólalnának a politiku-
sok. Hiteltelen lett volna kihagyni egy ilyen szálat.
Persze ezt nem elaprózva, mondjuk pártpolitikai
szintre lealacsonyítva kell elképzelni, az egyéb-
ként is nehéz lenne, néha annyira kisszerű, ami
történik körülöttünk, hogy íróként zavarban va-
gyok, hogy lehet megfogni vagy ábrázolni a ren-
geteg pitiánerséget. A színházba is csak óvato-
san szivárog be mostanában a közélet, ott meg
talán a rossz beidegződések, a félelmek szabnak
korlátokat. Ugyanakkor tágabb értelemben az
égvilágon minden „politika”, a kifejezés a polisz
szóból származik, a közösség ügyeiről való be-
széd pedig fontos, mindig, mindenkor: a művé-
szetnek elsősorban arra kell reflektálnia. 

szerű,
öttünk...” 

Péter, Balikó Tamás, Szina Kinga, Budai József,
Sárközi József és Ungvári István játsszák a leg-
fontosabb szerepeket.

Az előbb említette, hogy a színház drama-
turgjaként is dolgozik, de én inkább úgy fo-
galmaznék, hogy jolly jokerként.

Az a felállás, hogy a rendezők bármivel hoz-
zám fordulhatnak, ha gondjuk van mondjuk a
szövegkönyvvel, hozzáteszem, nem jellemző ez,
de a lehetőségük megvan rá. Javaslatokat te-
szek az évadokkal kapcsolatban, közönségbe-

szélgetéseket tartok, valamint egyfajta kapcsot
képzek a kortárs drámaírók és a színház között.
Hat-nyolc jó címet felsorolni, az igazgatónak
ajánlani persze nem olyan nagy dolog, de a tár-
sulatot most már alaposan megismerve, adott
színészekben gondolkodva tenni mindezt, in s -
piratív és érdekes. Néha adódnak persze nehéz-
ségeim, én írtam például a műsorfüzetbe a szi-
nopszisokat, és a Júniussal bajban voltam... Vé-
gül egy kis dialógust ragadtam ki a szövegből.
Mégse vette volna jól ki magát, ha  elkezdem

Interjú Egressy Zoltán íróval,
a Portugál című darab alkotójával 
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szerző: koloszár tamás

A Járműipari Regionális Innovációs és
Technológiai Tudáscentrum gazdasá-
gi, társadalmi szerepkörének fejlesz-
tése a Széchenyi István Egyetem bá-
zisán címmel indult új projekt a Szé-
chenyi Egyetemen. 

A projekt európai uniós és állami tá-
mogatással, mintegy ötszázmillió fo-
rintból valósul meg. A húsz hónapot fel -
ölelő projekt célja,
hogy szorosabbra fűz-
ze a mérnökképzés
meghatározó szerep-
lői és a gazdasági sze-
replők közötti kapcso-
latot és ezáltal az itt
élők számára kiszámít-
ható életpályamodellt
biztosítson.

A projektet a Széchenyi István
Egyetem, az Universitas-Győr Alapít-
vány és a  Mobilis Közhasznú Nonpro-
fit Kft. alkotta konzorcium valósítja
meg. A Bridge-ben tartott projektnyi-
tón részt vett Köpeczi-Bócz Tamás, az
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak EU-fejlesztési és stratégiai állam-
titkár-helyettese.

Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István
Egyetem rektora arról beszélt, hogy az
intézmény nyitott egyetem, amely a
megszerzett tudást nem magának ter-
meli, hanem azért, hogy ezt felelősség-
teljesen tovább adja. Ebben a program-
ban arra vállalkoztunk, hogy a felsőok-
tatás bázisán társadalmi és gazdasági
felelősségvállalást próbálunk megvaló-
sítani a mindennapok gyakorlatában –
hangsúlyozta a rektor, aki elmondta azt
is: a tudást, amit megszereztek, szeret-
nék továbbadni, s ennek több haszna is
van. Nyitottság a gazdaság szereplői
iránt, nyitottság a jövő generációja iránt
– mondta a rektor. 

Újabb csatlakozók a Pálya-
orientációs Konzorciumhoz
szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Hat újabb cég, illetve intézmény csatla-
kozott a februárban létrehozott Győr-
Moson-Sopron Megyei Pályaorientáci-
ós Konzorciumhoz, amely fő célként azt
tűzte ki, hogy a pályaválasztás előtt álló
általános iskolás diákok érdeklődését
felkeltse a régió hiányszakmái, a mű-
szaki és természettudományok iránt,
valamint minél több tanuló bevonását
a szakképzésbe. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Pá-
lyaorientációs Konzorciumot ez év
februárjában a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja, a Győr-Moson Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara, a
Soproni Megyei Jogú Város Kereske-
delmi és Iparkamara, a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ, Győr
Tankerület, valamint a Mobilis Köz-
hasznú Nonprofit Kft. hozta létre pá-
lyaorientációs feladataik közös végre-
hajtása érdekében.

A héten a konzorciumhoz csatlako-
zott a Borsodi Műhely Kft., a Nemak
Győr Kft., a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János Kar, a
Professio Fémipari és Szakképzési
Klaszter, a Széchenyi István Egyetem
és a Rába Járműipari Holding Nyrt.

A cégek képviselői a Mobilisban
rendezett sajtótájékoztató keretében
látták el kézjegyükkel azt a dokumen-
tumot, amely bizonyítja, a konzorcium
céljaival egyet értenek, s felelősséget
éreznek a megye pályaorientációs te-
vékenységéért, amelyet lehetőségeik-
hez mérten, a rendelkezésükre álló
eszközökkel segítik.

Új projekt a Széchenyi
István Egyetemen

Húsz hónap alatt több mint százötven
egyetemi oktatót részesítenek képzés-
ben, és nyolcezer középiskolást akarnak
elérni a pályaorientációs tevékenység ke-
retében. Nagy Dávid projektmenedzser,
Széchenyi István Egyetem: – Húsz hó-
nap alatt szeretnénk azt felmérni, kik
azok a partnerek, akik a régióban jelen
vannak, de még nincs, vagy nem elég jó
az együttműködés velünk. Szeretnénk
külföldi jó gyakorlatokat is beazonosítani,

s ezeket intézményünkben, a régióban
és Magyarországon meghonosítani. A
duális és moduláris képzést szeretnénk
továbbfejleszteni, az elért eredményeket
pedig kommunikálni. A modell a győri ré-
gióban a Széchenyi István Egyetem és
az Audi Hungaria Motor Kft. közreműkö-
désével, Győr Város Önkormányzatának
támogatásával alakult ki.

Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hunga-
ria Motor Kft. személyügyekért felelős
ügyvezető igazgatója azt hangsúlyozta
a projektnyitón, fontos számukra, hogy
az Audi által képviselt munkakultúra és
technológia eljusson a projekt célcso-
portjaihoz. Ezen képzési lehetősége-
ken keresztül a célcsoport tagjainak
életpályamodellt fogalmazhat meg –
nyilatkozta dr. Knáb Erzsébet, aki sze-
rint a projekt a kis- és középvállalkozá-
sok számára is lehetőség, amelyek a
projekt keretében jól képzett munka -
erőhöz jutnak és az Audi Hungaria Mo-
tor Kft.-vel együttműködve, egy maga-
sabb minőséget valósíthatnak meg.

Nyitottság a gazdaság
szereplői iránt,
nyitottság a jövő
generációja iránt 
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KÖZLEKEDÉS HIRDETÉS

kép és szöveg: koloszár tamás

Rekordnevezést hozott a Közlekedik a
család országos verseny megyei döntője,
amelyet Győrben rendeztek meg har minc -
egy család részvételével. A győztes a
Michl család lett, akik szeptemberben a
zsámbéki országos döntőn indulhatnak,
s potenciális nyertesei a fődíjnak, egy va-
donatúj Skoda Rapid Spacebacknek.

Rosta Roland, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Rendőr-főkapitányság
századosa, a megyei baleset-megelő-
zési bizottság titkára és csapata
szombat reggel kilenc órára gondo-
san előkészítette a Porsche Győr Sko-
da telephelyének udvarán a szlalom-
pályákat, ahol a szülők autóval ügyes-
ségi pályán, a gyerekek pedig kerék-
párral ugyancsak egy szlalompályán
teljesítették a feladatokat.

A vezetés mellé kockakirakó, vala-
mint kerékpárosoknak és B kategóri-
ás járművezetőknek szóló elméleti
teszt is járult, így összesen öt felada-
tot kellett teljesíteni az önként jelent-
kező családoknak. 

Közlekedik a család: a fődíj egy új Skoda személygépkocsi

A Michl család jutott Győrből
az országos döntőbe

Amíg a családok – szülők és gyer-
mekek – ügyeskedtek, Rosta Roland
századostól megtudtuk, a verseny há-
roméves története során Győrben
ilyen sokan még sosem neveztek. A
rekord értékét az sem csökkenti, hogy
a harmincegy családból végül tizenki-
lencen fejezték be értékelhető ered-
ménnyel a megyei döntőt.

A díjakat Németh Lajos ezredes,
rendészeti főkapitány-helyettestől ve-
hették át a családok. Az első helyet a
Michl család szerezte meg, jutalmuk
negyvenezer forintos vásárlási utal-
vány, harmincezer forint értékű Skoda
nyeremény, továbbá a részvétel joga a
szeptemberi országos döntőn. 

A családfő, Michl Róbert, aki gép-
járműoktatóként dolgozik, elmondta,
két éve már bejutottak az országos
döntőbe, s akkor második helyezést
értek el. Ez is inspirálta, hogy értéke-
sítő feleségével, Zsuzsannával, vala-
mint hatodik osztályos lányukkal, Zsó-
fiával ismét próbálkozzanak, s ahogy
két éve, úgy most is siker koronázta
próbálkozásukat. 

szerző: gy. p.

A kerékpár vezetéséhez többnyire
ugyanazok a feltételek szükségesek,
mint más jármű esetében: vezetésre
alkalmas állapotban kell lenni és is-
merni kell a KRESZ-szabályokat.

Kerékpárral kerékpárúton maxi-
mum 30 km/óra, gyalog- és kerékpár -
úton 20 km/óra, lakott területen belül
legfeljebb 40 km/óra sebességgel
szabad közlekedni, azon kívül sisak-
ban, amennyiben utast nem szállít 50,
sisak nélkül 40 km/h a megengedett
sebesség.

A kerékpárhoz csak kerékpár-után-
futót lehet kapcsolni, amely legfeljebb
0.7 m széles és maximum 70 kg össz-

A kerékpározás szabályai
tömegű lehet. Tilos kerékpáron ülve
állatot vezetni, a kerékpárt más jármű-
vel vontatni, elengedni a kormányt. Ti-
los autópályán és autóúton kerékpá-
rozni, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja.
12 év alatti gyerek főútvonalon nem
kerékpározhat.

Kétkerekű kerékpáron egy 16. élet-
évét betöltött személy legfeljebb egy,
10 évesnél fiatalabb gyermeket szál-
líthat a megfelelő gyermekülésen.

A „Behajtani tilos” tábla azt jelzi,
hogy az egyirányú forgalmi útra ebből
az irányból behajtani tilos. Ilyen táblá-
nál kerékpárral csak akkor szabad be-
hajtani, amennyiben a tábla alá egy ki-
egészítő kerékpárt mutató ábrát he-
lyeznek el.
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HIRDETÉS GYŐRI NYÁR

Ismételten jól sikerült a „Győri civil
családok egyesülete a környezetünkért”
által szervezett Egészségügyi állpotfel-
mérés. Több mint 100 fő részvételével
valósult meg a program, melynek ered-
ményességében közrejátszott a jól meg-
választott időpont és helyszín. A részt-

Izelítô kínálatunkból:
All inclusive nyaralások júniusban:
Törökország, **** hotel............................67.000 Ft/fô/hét ártól

+illetékek (37.000 Ft)
Tunézia, **** hotel ..............................................76.900 Ft/fô/hét

+ illetékek (37.000 Ft)
Bulgária **** hotel ..............................................68.200 Ft/fô/hét

+ illetékek (30.000 Ft)
Apartmanok önellátással:
Horvátország.......................................................... 15.700 Ft/fô/hét
Olaszország............................................................ 16.000 Ft/fô/hét
Spanyolország .................................................... 38.000 Ft/fô/hét

FOGLALJA LE ÖN IS
NYARALÁSÁT NÁLUNK!
Folyamatos akciókkal és szenzációs last minute
ajánlatokkal várjuk minden kedves Utasunkat!

Gyôr, Rónay J. u. 2/b. Tel.: 96/388-038, 06-30/658-1323.
info@premiumtours.hu • www.premiumtours.hu

Utazások egyénileg, repülôvel, busszal
a VILÁG BÁRMELY PONTJÁRA!

ajándék is jár!

most minden

foglaláshoz 

meglepetés

És

Az Esély Galéria a napokban ismét
kellemes perceket szerzett a fogyaté-
kossággal élők átmeneti és napközi
otthona lakóinak. Barna Borbála mű-
vész-tanár tárlatvezetéssel színesítet-
te a kiállítását és szívesen válaszolt a
fiatalok kérdéseire. Farkasné dr. Lu-
kácsy Zita, az Esély Közhasznú Non-
profit Kft. igazgatója, valamint Panker
Mihály, az EESZI igazgatója egyaránt
fontosnak tartja, hogy a művészet és

vevők a szűrővizsgálatok elvégzése köz-
ben, melyről értékelőlap került kiállítás-
ra, amit magukkal is vihettek, a jelenle-
vő egészségügyi szakemberektől hasz-
nos tanácsokat kaphattak. Amíg vára-
koztak hogy sorra kerüljenek, közös
gyógytornával tölthették az időt.

Művészet az otthonban
a művészek jelen legyenek városunk
egészségügyi és szociális intézmé-
nyeiben, így a következő közös tárlat
ötlete már őszre körvonalazódni lát-
szik. Barna Borbála vegyes techniká-
val készült grafikái, festményei, textil-
és mozaikképei egyébként egész nyá-
ron díszítik az intézmény falait, a tárla-
tot bárki megtekintheti hétköznapo-
kon, délután 4 óráig a Török István út
1. szám alatt lévő otthonban.

Győri családok az egészségért"
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1445                 

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Neoton Família Sztárjai kon-
certtel indul az idei nyár Győr-
ben, majd folytatódik a nép-
szerű fesztiválokkal, a sport-
barátok számára pedig a VB-
terasz nyújt jó szórakozást.

A nyár a szokásokhoz híven az idén
is a Nyárnyitó nagykoncerttel kez-
dődik, amelyen ezúttal a Neoton
sztárjai lépnek színpadra – közölte
Fekete Dávid alpolgármester a
nyári programok sajtótájékoztató-
ján. Holnap hajnalig, 220 felett,
Monte Carlo, Santa Maria, Nyár
van – hogy csak néhányat említ-
sünk azokból a slágerekből, ame-
lyek Csepregi Éva vezetésével júni-
us 14-én, szombaton felcsendül-
nek a Városháza előtt (esőnap júni-
us 15). Az énekesnő a sajtótájékoz-
tatón elmondta, igazi kihívás szá-
mukra, hogy a Győri Filharmoni-
kus Zenekarral lépnek színpadra,
ezért hónapok óta próbálják a
húsznál is több slágert, amik látvá-
nyos módon kerülnek a győri szín-
padra. Végvári Ádám hozzátette,

olyan dalokat is játszanak majd,
amelyek élőben még soha nem
szólaltak meg, csak stúdiókörül-
mények között. Baracs János ki -
emelte, Győr gyönyörű város és
rengeteg szép emlék köti őket ide,
ezért maguk is nagyon várják már
a fellépést.

A koncert előtt Bogit is hallhat-
juk, aki a We All című számával az
idei A Dal 2014 válogatás döntőjé-
ben szerepelt. Az estet tűzijáték
zárja. Fontos információ, hogy a
rendezvény biztonságos lebonyolí-
tása érdekében a Szent István úton
lezárásra kell számítani, ami érinti
a buszközlekedést is. Az este folya-
mán az önkormányzat a hazajutást
éjszakai buszjáratokkal segíti. 

Táncfesztivál, Szent László
Napok, Győrkőcfesztivál, Fröccs-
napok, a Győri Legendák Napja,
Barokk Esküvő, VII. Győri Borna-
pok, nyárzáró szuperkoncert
hogy csak néhányat említsünk a
nyár eseményeiből. Jó hír a győri
sportbarátoknak, hogy a labda-

rúgó-világbajnokság mérkőzése-
it a Megyeháza téren nyíló VB-te-
rasz kivetítőjén is figyelemmel kí-
sérhetjük június 12. és július 13.
között. A sort most szombaton a
kismegyeri hadijáték nyitja.

(A lezárásról és az éjszakai
buszok menetrendjéről, vala-
mint a nyári programokról rész-
letesen jövő heti számunkban
olvashatnak.)

Színes nyár elé nézünk
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ÜNNEP HIRDETÉS

Az eddig főleg budapesti márkaként is-
mert BioHair Hajvágószalon Hálózat
2014-ben nagy erőkkel folytatja a ter-
jeszkedést immár Magyarország teljes
területén. Így Pécs és Kecskemét után,
a győri lakosok is igénybe vehetik a há-
lózat nyújtotta szolgáltatásokat. „Ami
természetes, az legyen mindenki szá-
mára elérhető!” A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy az árak a hazai pénztárcák-
hoz mértek, az alapanyagok, természe-
tesek, és mind a kiszolgálás, mind a
szalonban használt termékek igazán
magas színvonalat képviselnek. A Bio-
Hair Hajvágószalonokban kizárólag ter-
mészetes alapanyagokkal dolgoznak, a
készítmények nem tartalmaznak sem-
milyen mesterséges anyagot, színezé-
ket, parabéneket, sőt minden egyes

Megérkezett Győrbe a biofodrászat!
termék mentes az állatkísérletek-
től is. 

A BioHair nem csu-
pán egy vállalkozás,
hanem egy filozó-
fia, így olyan ven-
dégek látogat-
ják, akiknek fon-
tosak a márka
által képviselt
értékek. 

Például a
kismamák, akik-
nek fontos szem-
pont lehet a garan-
táltan vegyszermen-
tes termékek. A dolgozó
nők, akik szeretnének egy jó
hajvágást, és legalább hetente egy fri-

zuraszárítást. Ők bérletet válthat-
nak hajszárításra, és annyi-

szor jönnek el egy hó-
napban frizuraszárí-

tásra, ahányszor
csak szeretné-
nek. A férfiak,
akiknek fontos
szempont le-
het a természe-
tesség mellett,
hogy bejelent-

kezés nélkül tér-
hetnek be a szalo-

nokba. 
A vendégeket be-

jelentkezés nélkül, hosz-
szú nyitva tartással, és gyors

kiszolgálással fogadják az Árkádban!

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A magyarság a jelenlegi hatá-
roktól függetlenül összetarto-
zik. Ez a Nemzeti Összetartozás
Napjának fő üzenete.

A Magyar Országgyűlés június 4-ét
2010-ben nyilvánította a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napjává. A győri önkor-
mányzat az idén is az Országzászlónál
emlékezett. Simon Róbert Balázs al-

polgármester, országgyűlési képviselő
beszédében úgy fogalmazott, június 4.
nemzetünk meghatározó tragédiája.
Ez az a nap, amikor országunk terüle-
tének kétharmadát elcsatolták, a ma-
gyarság egyharmada az új határokon
kívülre került. „Négy évvel ezelőtt az
Országgyűlés olyan döntést hozott,
amelyre méltán lehetünk büszkék: el-
fogadták a nemzeti összetartozás mel-
letti tanúságtételről szóló törvényt. Ki-

Összetartozásunk napja
lenc évtized után e napnak nevet tud-
tunk adni. Ezt a jogszabályt már régen
vártuk és várták mindazok, akik szen-
vedtek attól, hogy a magyar állam
mindaddig nem mondta ki, hogy min-
den tragédia és szétszakítottság elle-
nére a magyarság minden tagja és kö-
zössége része az egységes magyar
nemzetnek.” Az alpolgármester ki -
emelte, a Nemzeti Összetartozás Nap-
ja a valódi európaiság napja is. „Mert
a közös Európa számunkra nem a
nagyhatalmak által diktált gazdasági

vállalkozás, hanem egyenrangú felek
szabad együttműködése. Európa ne-
künk nem a nemzeti önfeladásról, va-
lamiféle új „internacionalizmusról”, ha-
nem a kölcsönösen tisztelt nemzeti
önazonosságról és nemzeti érdekről
szól. Hozzátette, ezért nem engedünk
a kettős állampolgárság intézményé-
ből, ezért nem engedünk a határ men-
ti együttműködésből, és ezért támo-
gatjuk, hogy minden szomszédos or-

szág magyar közössége kerüljön be az
unióba. „A mögöttem álló emlékmű
hirdeti azt is, hogy a kultúránkban, a
nyelvünkben, az emberi kapcsolataink-
ban és a lelkünkben, olyan mélyen él az
összetartozás élménye, hogy ez az ér-
zés az államhatároknál nem áll meg.”

A Nemzeti Összetartozás Napján
egy különleges kiállítás nyílt a Város-
háza aulájában, ahol a Cifra Műhely
Közhasznú Kulturális Egyesület egy
cifra szobát épített fel. Az egyedülálló
kiállítási anyag egy erdélyi faluból, Mé-
rából származó cifra vagy tiszta szoba
teljes bútorzatát és tárgyait mutatja
be. „A Mérából való szobabelső jól
tükrözi a kalotaszegiek makacs kiállá-
sát magyarságuk mellett” – fogalma-
zott a kiállítás megnyitóján Kelemen
László, a Hagyományok Házának fő-
igazgatója. Mint mondja, a Kolozsvár-
hoz közeli Mérán, ahogy Kalotasze-
gen általában a mai napig büszkék
magyarságukra, ez nem csak tárgya-
ikban, népviseletükben, táncaikban,
zenéjükben, de mindennapi életük-
ben is visszatükröződik. Az ő életfelfo-
gásuk tehát jó példa lehet minden ma-
gyar számára. Deésy Gábor Ádám, a
Cifra Műhely Egyesület elnöke hozzá-
tette, a Városházán nyílt kiállítás jól
mutatja azt a kulturális gazdagságot,
amivel a magyar nemzet rendelkezik.
„Szervezetük küldetése éppen az,
hogy minél többen megismerjék eze-
ket a kincseket, amik magyarságunk
erős gyökerei is egyben. Remélem,
hogy a jelenlévők kedvet kaptak, hogy
jobban megismerjék Erdélyt, vagy a
többi határon túli magyar vidéket,
mert az összetartozás érzése bontja
le a határokat.”

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.

Anemo Optima Kft.
9025 Győr, Tarkarét u. 67.
Tel.: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861
anemooptima@gmail.com

• ingyenes felmérés
• profi szerelés
• 3 év garancia

Itt az idô,
VÁSÁROLJON MOST
klíma berendezést!

Perzselô
FORRÓSÁGBÓL
üdítô

HÛVÖSBE
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szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

A Vásárcsarnok emeleti galériáján talál-
juk a Húsom húsboltot, ahol a jó idő mi-
att a kínálat egy részét már a grillsze-
zonhoz igazították. Az üzletben a ser-
tés- és marhahúsok széles választéka
mellett bőséggel vá-
logathatunk a nyári
estéken, parázson
sütni való kolbászok-
ból és húsokból –
avat be a részletekbe Lőrincz László tu-
lajdonos. Kérhetünk itt többek között
grillkolbászt, amit a vásárlók igényeinek
megfelelően négyféle ízben készítenek.
A hagyományos ízek kedvelőinek a ma-
gyaros fűszerezésű, a nemzetközi kony-

Indul a grillszezon!
hát előnyben részesítőknek a bajor, a
karakteresebb ízvilágot szeretőknek a
fokhagymás, míg a csípős ételeket elő-
szeretettel fogyasztóknak a magyaros-
csípős grillkolbászt ajánljuk. A vállalko-
zás segíteni szeretné a konyhában ott-
honosan mozgókat, ezért konyhakész,
szeletelt, előre pácolt grilltarját és -ka-

rajt is for-
g a l o m b a
hozott. A
házias íze-
ket képvi-

selő pácolt újdonságok zöldfűszeres,
curry-s, magyaros és mézes-mustáros
ízekben kapható. Az előbbieken túl ér-
demes megkóstolni a szintén pácolt
bőrös baconszalonnát, amit ajánlatos
a grillen szép aranysárgára sütni. 

PIACI KOSÁR
Grillkolbász 1790 Ft/kg
Pácolt grilltarja és -karaj 1790 Ft/kg

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
maga a bor és az, hogy Ön-
nek is ízlik-e. Bemutatjuk a
hét szerintünk legizgalma-
sabb tételét.

Mészáros Pál
Pinot Noir Rosé 2013

Mészáros Pál és fia, Péter
pincészete az állandóságot,
mértékletességet, a hagyo-
mányok tiszteletét jelenti. A
szakemberek mintegy 80 hek-
tár területen gazdálkodnak, fő-
ként vörösborokat készítenek.
Rengeteg fehér és vörös ka-

Ha bor, akkor Borháló
Ajánlat a Borhálótól

darkaszőlővel kísérleteztek, míg meg-
találták azt a megfelelő klónt, ami leg-
jobban szereti Szekszárdot. A kadarka
mellett a kékfrankosban rejlő potenci-
ált kívánják kihozni sok-sok kísérlete-
zéssel, munkával.

Mindezek mellett ez a könnyű, ele-
gáns Pinot Noir rosé is megszü-

letett náluk. Az idei év első rozé-
ja izgalmas gyümölcsös illa-
tokkal csábítja érzékeinket.
Szinte rögtön kedvünk tá-
mad egy nagyot kortyolni eb-
be a rozénak álcázott málna-
bokorba, eperültetvénybe.
Diszkrét, de határozott tónu-
sú savak garantálják, hogy
az ebből készült kisfröccsöt,
hosszúlépést lehúzva sem
hagyjuk ki az „Áhh, de jóle-
sett!" megállapítást.

Nyárra ajánljuk, bármilyen
alkalomra. Egy igazi csemege
lehet mindenkinek!

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

1.680 Ft
2 literes palackban
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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.)

• Angol gyermektáborok július 7–11.
• ÖSD, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés

csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Intenzív felkészítô tanfolyam a JÚLIUSI angol EURO,

B2-es nyelvvizsgára
• Egészségügyi szaknyelv orvosok és szakápolók számára német nyelven
• SVÉD nyelvtanfolyamok 
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

HIRDETMÉNY

Győr Megyei Jogú Város jegyzője

az őrzésében lévő TALÁLT TÁRGYAKAT
2014. június 12-én és 19-én 9 órakor
árverésen ÉRTÉKESÍTI.

A tárgyak listája, valamint a további tudnivalókat tartalmazó hirdetmény
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (Győr, Honvéd liget 1.), valamint
Győr város honlapján (www.gyor.hu) tekinthető meg.

ÉrdeklŐdni a 96/500-414-es telefonszámon lehet.

JÚNIUS 8., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 A fa ajándék
10:05 A közösség szolgálata
10:30 Kérdések a Bibliában
10:45 Református magazin
11:10 Református ifjúsági műsor
11:15 Mai hitvallások
11:45 Evangélikus templomok
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Telesport
12:40 Út Brazíliába
13:10 A Munkácsy életút
14:05 La Mancha lovagja 
16:15 Lourdes - Szent Bernadett 

legendája 
17:55 A Lényeg
18:35 Híradó este
19:10 Sporthírek
19:20 Időjárás-jelentés
19:30 Forma-1
22:20 Az operaház fantomja 
00:40 Megtört ölelések 
02:46 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
09:05 Horton 
10:40 Jégkorszak 2. - Az olvadás 
12:30 Fegyvere van, veszélyes! 

14:20 Magyarország-Szlovénia férfi 
kézilabda világbajnoki selejtező 
mérkőzés

16:20 A sztárkivetett 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Avatar 
21:55 Két kopper 
00:05 Kutya nagy titok 
01:55 Az utolsó óra 
03:30 Jóbarátok 

05:00 Monk - Flúgos nyomozó 
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
07:20 Őslények országa 5. - 

A rejtélyes sziget
08:30 Nagy Vagy! - 

Rókalandozó Kupa
08:55 Z, a hangya 
10:25 Párosban a városban 
12:05 Stílusvadász 
12:35 Stahl konyhája 
13:05 Több mint TestŐr 
13:35 Szaffi 
15:10 Apák gyesen 
16:10 Tor-túra 
18:00 Tények
19:00 Az ének iskolája
21:15 Hancock 

23:05 Túl az Óperencián 
01:25 Palimadár 
03:15 Túl az Óperencián 

04:30 Táncvarázs
05:25 Élő népzene
05:55 Vándorbot
06:30 Gazdakör
06:55 Ünnep az ezer éves határon
07:25 Mesélő cégtáblák
07:50 Nemzeti Nagyvizit 
08:20 Rome riports - Vatikáni híradó
08:45 Napok, évek, századok 
09:40 Magyar klasszikusok 

új köntösben
10:05 Kultikon 
10:35 Ünnep az ezer éves határon
13:35 Ragaszkodom a szerelemhez 
15:00 Hazajáró
15:30 Csellengők 
16:00 Hogy volt!?
16:55 A dunai hajós
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:32 Életképek 
19:10 Önök kérték!
20:05 Rózsa Sándor 
20:50 Klára és Ferenc – 

A szeretet köteléke 
22:30 WTCC 2014. Túraautó 

Világbajnokság
00:00 Imádság
00:30 Pünkösdi vonatozás

JÚNIUS 7., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 A mi erdőnk
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Történetek a nagyvilágból 
09:30 Kerékpártúra
10:05 Szeretettel Hollywoodból 
10:35 Kincsünk a ló
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 KorTárs 
13:30 A Munkácsy életút
14:25 Vad galamb
15:40 Lourdes – Szent Bernadett 

legendája 
17:15 Boxutca
17:50 SzerencseSzombat 
18:45 Forma–1HD
20:30 Híradó este
21:05 Sporthírek
21:15 Időjárás-jelentés
21:20 Egy nap 
23:10 Kálloy Molnár Péter koncert 
00:05 A szerelem egy álom 
01:40 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:25 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:45 Teleshop
10:40 Kalandor
11:05 Trendmánia 
11:40 a'la CAR 
12:15 Egy rém modern család 
12:45 Tökéletes célpont 
13:45 Telhetetlen nőfaló 
15:50 Mama pici fia 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Jégkorszak 2. – Az olvadás 
21:15 A sötét lovag 

00:15 A szerelem bősége 
02:20 Szex, hazugság, bosszú – 

A titkos társaság 

04:20 Luxusdoki 
05:05 Babavilág 
05:30 Super Car 
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
09:10 Otthon a kertben 
09:40 Astro-Világ
10:45 Norbi Update – 

Az egészség iskolája 
11:15 Állatőrség 
11:45 Babavilág 
12:15 Falforgatók 
13:15 Édes élet 
14:30 Édes élet 
15:45 Édes élet 
17:00 NCIS 
18:00 Tények
19:00 Mr. Bean nyaral 
20:55 Tor-túra 
22:55 Öreg díva, nem vén díva 
00:45 Bazi nagy görög élet 
01:10 Xena 
01:55 13-as raktár 
02:45 Briliáns elmék 
03:35 Mr. Bean nyaral 

05:25 Másfélmillió lépés Magyaror-
szágon - 32 év múlva 

06:20 Gazdakör
06:50 Élő egyház
07:15 Isten kezében
07:45 Akadálytalanul
08:10 Nóvum 
08:40 Határtalanul magyar
09:10 Székely kapu
09:40 Hagyaték
10:05 Sírjaik hol domborulnak…
10:35 WTCC-túraautó magazin
11:00 Csíksomlyói pünkösdi búcsú
13:45 Uz Bence 
15:00 Fekete macska 
15:55 Önök kérték!
16:55 A nagy kék jelzés – 

vagy A hűség jutalma
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:32 Életképek 
19:10 Hogy volt!?
20:05 A világörökség kincsei 
20:30 Barátságos labdarúgó-mérkő-

zés Magyarország-Kazahsztán
22:35 Hálátlan kor 
00:00 Kultikon
00:30 Dunasport
00:45 Világ-nézet
01:15 Vers
01:20 Himnusz

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét
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 Konkrét (ism.)
09:40 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből 
(ism.)

10:40 Képújság
17:30 Credo
18:00 Kitekintő (ism.)
18:30 Kamarai Magazin (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:10 Vény nélkül  (ism.)
19:35 Győr+ Sport (ism.)
20:35 Konkrét (ism.)
20:45 Kitekintő (ism.)
21:15 Kamarai Magazin (ism.)
21:45 Innovella (ism.)
22:00 Vény nélkül  (ism.)
22:25 Győr+ Sport (ism.)
23:25 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Credo (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 Civil Kurázsi (ism.)
18:05 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Épí-Tech (ism.)
19:45 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből 
(ism.)

20:50 KultÓra (ism.)
21:50 Konkrét (ism.)
22:00 Civil Kurázsi (ism.)
22:30 Épí-Tech (ism.)
23:00 Műsorzárás

GYŐR+ TV
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08:45 TV torna
09:00 Arrabona Évszázadai 

vetélkedő döntő (ism.)
09:25 Egyetemi magazin (ism.)
10:45 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből 
(ism.)

11:45 Találkozás Sebestyén 
Mártával (ism.)

12:05 Képújság
17:30 Műsorkezdés
17:35 Egyetemi magazin (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Ráta
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Ráta (ism.)
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

JÚNIUS 11., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 Galápagos
09:55 Valóságos Kincsesbánya 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:30 Bajban a Föld 
14:30 Szívtipró gimi 
15:20 Az élet megy tovább 
16:10 Jövő-időben
16:20 Híradó+
16:35 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 Így készült "A csodacsapat" 

szinkronja 
22:05 Az Este
22:40 Híradó
22:50 Sporthírek
22:55 Búcsú a békeévektől 
23:10 Szent József a Dobroda partján
00:05 Rex felügyelő 
00:55 Az élet megy tovább 
01:48 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 v
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 
23:15 Elfelejtve 
00:15 Reflektor 
00:30 Egy botrány részletei 
02:20 A végső akarat 
03:15 A végső akarat 

04:25 Luxusdoki 
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 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:40 A gonosz álarca 
23:40 A férjem védelmében 
00:40 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 Tűzvonal 
03:15 Maricruz 

JÚNIUS 10., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 A Lényeg
05:50 Ma Reggel
09:00 Galápagos 
09:55 Valóságos Kincsesbánya 
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:25 Magyar írók
13:45 Életkerék – Mester és tanítvány
14:15 FIFA World Cup 2014
14:45 Szívtipró gimi 
15:35 Az élet megy tovább 
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 A Csodacsapat 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:45 Sporthírek
22:55 Incella kenyérért megy 
23:15 Búcsú 
23:40 Rex felügyelő 
00:35 Az élet megy tovább 
01:21 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 v
21:25 A mentalista 
22:25 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 

04:45 Hal a tortán 
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 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:40 A gonosz álarca 
23:40 Combat Hospital – 

A Frontkórház 
00:40 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 A titok gyermekei 
02:55 Maricruz 
03:45 Séf segítség 

04:00 Magyar klasszikusok 
új köntösben

04:30 Táncvarázs
05:25 Gazdakör
05:40 Székely kapu
06:05 P'amende
06:35 Isten kezében
07:00 Térkép 
07:30 MC – Magyarok Cselekedetei
07:40 Hagyaték 
08:10 Váratlan utazás
09:00 Lassie
10:40 Csángó mise
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 Kívánságkosár
14:05 Vers
14:10 A világörökség kincsei
14:25 Pillangó 
15:40 Kerek Ferkó 
17:00 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Csínom Palkó 
21:55 János Vitéz 
23:45 A zenén túl
00:45 A galamb ünnepe
01:00 Himnusz
01:05 Mária országa
01:50 Nekem ne lenne hazám?
02:00 Pannon expressz

JÚNIUS 9., HÉTFŐ
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 "Menj, indulj!"
05:55 Roma Magazin
06:25 Domovina
06:55 Család-barát
09:00 Sunday School Musical 
10:35 445 – Miért könnyezik 

mindenki Csíksomlyón 
11:25 Nagymise volt Csíksomlyón
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Egy bébiszitter kalandjai 
13:50 Íme a lajhár!
14:45 Menyasszony csaléteknek 
16:20 Pinokkió
17:50 Pinokkió
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Zorro legendája 
22:35 Rolling Stones Scorsese 

szemével 
00:40 Még egy év 
02:49 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 A nagy svindli
05:30 A nagy svindli 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
08:30 Scooby-doo és 

a kobold király 
10:00 Andre, a fóka 
11:55 Avatar 
14:50 Harry Potter és 

a bölcsek köve 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A három testőr 

21:00 Red 
23:15 Éjjel a parton 
01:15 Hello, Dolly! 

06:00 Tv2 matiné
07:05 Őslények országa 6. – 

A Szaurusz Szikla titka 
08:10 Paulie 
09:35 Szindbád –

A hét tenger legendája 
11:05 Ne folytassa, felség! 
13:00 Hal a tortán 
14:00 Pán Péter 
16:05 A tökéletes pasi 
18:00 Tények
19:00 Így neveld a sárkányodat 
21:00 Az 50 első randi 
23:05 Erin Brockovich – 

Zűrös természet 

01:35 Ne folytassa, felség! 
03:10 A tökéletes pasi 

04:30 Táncvarázs
05:25 Gazdakör
05:40 Székely kapu
06:05 P'amende
06:35 Isten kezében
07:00 Térkép 
07:30 MC – Magyarok Cselekedetei
07:40 Hagyaték
08:10 Váratlan utazás
09:00 Lassie 
10:40 Csángó mise
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 Kívánságkosár
14:05 Vers
14:10 A világörökség kincsei
14:25 Pillangó 
15:40 Kerek Ferkó 
17:00 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Csínom Palkó 
20:05 Klára és Ferenc – 

A szeretet köteléke 
21:55 János Vitéz 
23:45 A zenén túl
00:45 A galamb ünnepe
01:00 Himnusz
01:05 Mária országa
01:50 Nekem ne lenne hazám?
02:00 Pannon expressz

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 Ráta (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 Képújság
17:55 Műsorkezdés
17:57 Ráta (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

09:00 KultÓra (ism.)
10:00 Konkrét (ism.)
10:10 Épí-Tech (ism.)
10:40 Civil Kurázsi (ism.)
11:10 Képújság
18:10 Hoppedré professzor
18:15 Hoppedré professzor
18:20 Hoppedré professzor
18:25 Hoppedré professzor
18:30 TV torna
18:45 Arrabona Évszázadai 

vetélkedő döntő (ism.)
19:10 Egyetemi magazin
20:25 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből 
(ism.)

21:25 Találkozás Sebestyén 
Mártával (ism.)

23:05 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Unser Bildschirm
07:30 Híradó
07:35 Határtalanul magyar
08:05 Rome Reports
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Magyar elsők
09:20 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 A Black Rose vár titka 
14:50 Építészet XXI
15:20 Kennedyek – Az öröklődő 

boldogtalanság 
16:30 Térkép
17:00 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 T.I.R. 
20:45 A hegyi doktor 
21:35 Hírek
21:40 Dunasport
21:45 Tűzsivatag 
23:15 Beavatás 
23:30 Egyszer volt... 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

A pozíció: A pozíció részmunkaidôben is betölthetô

Fényképes önéletrajzát a vizsga@marosszerviz.t-online.hu e-mail címre várjuk.

Pannonhalmi székhelyû autószerviz keres munkatársat TAKARÍTÓNÔ (anyagbeszerzô) munkakörbe

Pozíció leírás: Szerviz és létesítményeinek takarítása, és anyagbeszerzés

Elvárás: • B kategóriás jogosítvány • Gyôr, vagy Gyôr környéki lakhely
• precizitás, pontos munkavégzés • terhelhetôség.

Amit kínálunk: Magas kereseti lehetôség

Fényképes önéletrajzát a vizsga@marosszerviz.t-online.hu e-mail címre várjuk.

Pannonhalmi székhelyû autószerviz keres munkatársat AUTÓSZERELÔ munkakörbe

Pozíció leírás: Gép já r mû vek javítása, karbantartása, mûszaki vizsgára felkészítése.

Elvárás: • Többéves szakmában eltöltött gyakorlat • Önálló munkavégzés
• Középfokú szakképesítés • hasonló területen szerzett többéves szakmai tapasztalat
• empatikus, ügyfélbarát hozzáállás • precizitás, pontos munkavégzés • terhelhetôség.

JÚNIUS 12., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Az EsteNagyothalló
05:50 Ma Reggel
09:00 Galápagos
09:55 Valóságos Kincsesbánya 
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Rondó
13:25 Átjáró
13:55 Magyar történelmi 

arcképcsarnok
14:15 Útravaló
14:30 Szívtipró gimi 
15:20 Az élet megy tovább 
16:10 Híradó+
16:25 Párizsi helyszínelők 
17:15 Szerencse Híradó 
17:25 HíradóNagyothalló
17:35 Rex felügyelő 
18:30 Gasztroangyal válogatás 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
20:45 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
21:45 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
00:15 Barangolások öt kontinensen 
00:45 Rex felügyelő 

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 
02:10 A végső akarat 
03:15 A végső akarat 

04:00 Séf segítség 
04:45 Luxusdoki 
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 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:40 A gonosz álarca 
23:40 Kettős ügynök 
00:40 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 Propaganda 
02:45 A férjem védelmében 
03:30 Maricruz 

07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 Magyar klasszikusok 

új köntösben
08:00 Akadálytalanul
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:15 Váratlan utazás
10:05 A hegyi doktor 
10:55 T.I.R. 
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 A Black Rose vár titka 
15:05 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:35 Másfélmillió lépés 

Magyarországon – 32 év múlva
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 Angyalbőrben 
20:40 A hegyi doktor 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Dögkeselyű 
23:30 MüpArt classic

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 Műsorkezdés
17:57 KultÓra (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Városunk
20:30 Jövőkép (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Városunk (ism.)
22:30 Jövőkép (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

JÚNIUS 13., PÉNTEK
M1
05:25 Álmok mai álmodói
05:50 Ma Reggel
09:00 Galápagos
09:55 Jelfák 
10:10 FIFA 2014 Labdarúgó 

világbajnokság
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Életkerék
13:00 Esély
13:25 A világörökség kincsei
13:45 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
14:35 Szívtipró gimi 
15:25 Az élet megy tovább 
16:15 Jövő-időben
16:25 Híradó+
16:40 Párizsi helyszínelők 
17:30 Híradó
17:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
20:10 Híradó este
20:30 Időjárás-jelentés
20:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
23:10 Az Este
23:35 Híradó
23:50 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
02:05 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 Castle 
22:25 A zöld íjász 
23:30 V, mint veszélyes 
00:30 Reflektor 
00:50 Kalandor
01:20 Az egység 
02:20 4ütem 
02:45 Jóbarátok 
03:10 A végső akarat 

04:15 Luxusdoki 
05:10 Aktív 
05:35 Doktor D 
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 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:40 A gonosz álarca 
23:40 NCIS 
00:40 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 Briliáns elmék 
02:45 Maricruz 
03:30 Luxusdoki 

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 Városunk (ism.)
10:30 Jövőkép (ism.)
11:00 Képújság
17:57 Városunk (ism.)
18:25 Jövőkép (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 Rondó
07:30 Híradó
07:35 Mesélő cégtáblák
08:00 Csellengők 
08:30 Híradó
08:35 Térkép 
09:00 Magyar elsők
09:20 Váratlan utazás
10:10 A hegyi doktor 
11:00 Angyalbőrben 
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 A Black Rose vár titka 
14:50 Múzeumtúra - Francia módra 
15:20 Kövek és emberek
15:45 Gyökerek
16:30 Térkép 
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 Rocca parancsnok 
20:35 A hegyi doktor 
21:20 Hírek
21:30 Dunasport
21:35 Columbo: Fekete etűd 
23:15 A nagy zabálás 
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A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. gyôri, téti és dunakiliti telephelyére keres 

Fényképes önéletrajzokat a pályázott pozíció megjelölésével az allas@rudolph-log.com
e-mail címre várjuk, vagy leadhatja személyesen a Rudolph portáján (Gyôr, Íves utca 6.)

Elvárások:
• elektromos targonca- és/vagy vontatóvezetôi jogosítvány (Új típusú
jogosítvány esetén:3324, 3313, régi típusú jogosítvány esetén: 3331,
3332, 3343, 3335) • több mûszakos munkarend vállalása

Elvárások:
• min. szakmunkás végzettség • C+E kategóriás jogosítvány •
24 tonnás tehergépjármûvel, fuvarozásban szerzett 2-3 éves ta-
pasztalat • GKI igazolvány, tachográf kártya, PÁV 3 minôsítés
• Erkölcsi bizonyítvány • több mûszakos munkarend vállalása
• Elôny: targoncavezetôi jogosítvány; gépjármû karbantartás-
ban szerzett tapasztalat

Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, cafeteria, prémium, stabil munkahely, környezô
településekrôl ingyenes buszjáratokat biztosítunk. Azonnali munkakezdési lehetôség. 

Feladatok:
• tehergépkocsi le- és felrakodása, raktárba
beérkezô áru anyagmozgatása és tárhelyre
történô betárolása, sorkiszolgálás

Feladatok:
• megelôzô karbantartási munkák végrehajtása, esetenként elôforduló meghibásodási, karbantartási munkák
elvégzése, lakatos és szerkezeti munkák, javítások (munkavégzés esetenként több telephelyen)

Feladatok:
• rakomány szállítása 24 tonnás te her gép -
jármûvel Gyôr belterületén, az elôre meg-
határozott szállítási ütemterv szigorú betar-
tása, rakodás felügyelete, a munkakörhöz
kapcsolódó adminisztráció elvégzése (pl.
menetlevél)

TARGONCA- ÉS VONTATÓVEZETÔKET

KARBANTARTÓ

GÉPJÁRMÛVEZETÔ

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

KISMEGYERER HISTORISCHE REITER-
UND WEHRSPIELE – Ein aus Kanonelärm, Rei-
terangriff und dem heldenhaft selbstaufopferndem
Kampf der Verteidiger bestehende historischer
Angriff verzaubert das Kimegyerer Schlachtfeld am
07. Juni zwischen 10 und 12 Uhr in „Napoleoni -
schen Legenden”, mit kostenloser Fremdenführung
werden die Interessierten im Besucherzentrum er-
wartet, ab 16 Uhr Gedenkfeier beim Denkmahl, ab
17 Uhr neben dem Pándzsa Bach, desweiteren gibt
es auf der Bühne neben dem Denkmahl interessan-
te und unterhaltsame Programme.

BE COOL PLAY
VOLLEYBALL – Zur
Landesmeisterschaft
im Strandvolleyball
werden vom 6.-8. Juni
die Volleyballfans am
Donau-Aranypart er-
wartet. 

Das X. UNGARISCHE
T A N Z F E S T I V A L
nimmt ab 16. Juni in un-
serer Stadt für eine Wo-
che lang seinen Anfang.
An mehreren Schauplät-
zen werden alle Interes-
sierten und nach Unter-
haltung Suchenden mit
niveauvollen Tanz- und
Musikveranstaltungen
erwartet: www.magyar-
tancfesztival.hu

Neben den reichen histori -
schen Traditionen der KOMA-
ROMER KLOSTERFES-
TUNG ist das Donauufer
auch wegen seines prickeln-
den Kulturlebens und seinem
Angebot zum erholsamen
Abschalten ein einladender
Ort. Die Festung erwartet sei-
ne Besucher mit durch Anek-
doten und geschichtlichen
Leckerbissen gewürzten Fes-
tungstouren, Dauer- und Wan-
derausstellungen, zahlreichen
traditionsbewahrenden, the-
matischen Veranstaltungen,
sowie an Wochenenden mit
Führung durch die Sammlung
und Waffenschau. Weitere In-
formationen: www.erod.hu,
+36 34 540 582.

Die Ausstellung „MÄRCHEN HIER, MÄRCHEN
DORT” estnischer und ungarischer Kinderbuchil-
lustratoren kann noch bis zum 31. Juni im Romer-
haus während der Öffnungszeiten besucht werden. 
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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 KOMÁROMI MONOSTORI ERŐD gazdag történelmi hagyományai mellett
pezsgő kulturális ittlétre és pihentető kikapcsolódásra is invitáló helyszín a Duna-par-
ton. Az erőd anekdotákkal és történelmi ínyencségekkel fűszerezett erődtúrákkal, ál-
landó és időszaki kiállításokkal, számos kulturális és hagyományőrző rendezvénnyel,
tematikus programokkal, valamint hétvégenként egyenruhás tárlatvezetéssel és pus-
kamustrával várja látogatóit. További információk: www.erod.hu, +36-34/540-582.

A MAGÁNY MOSOLYA címmel Markó
Iván könyve jelenik meg az idei Ünnepi
Könyvhét alkalmából. A könyv a családtól,
a felmenőktől idézi meg a múltat, a tényt,
hogy 1979-ben megszületett a Győri Balett,
majd egy évvel később a győri balettiskola
és később a táncművészeti és képzőművé-
szeti iskola Markó Iván alapításával. A mű
átíveli a szerző életét egészen a Magyar
Fesztivál Balett megalakulásáig. A könyv
bemutatója június 14-én 17 órától lesz a
Kisfaludy Károly Könyvtárban.

RÉTESKÖNYV
címmel a Magyar
Könyvhét alkal-
mából megjelent
Harcsás Judit és
Kovácsné Bognár
Ilona könyve ízek-
ről, ötletekről. A
könyv bemutatója
június 13-án
15.30 órakor lesz
a Győri Látogató-
központban.

ÚJRA NYITVA A VÁRKAZAMA-
TA. Május végétől újra látogatható,
hétfő kivételével minden nap 10 órá-
tól 18 óráig a Várkazamata – Kőtár,
Győr múltjának jelentős műemlék-
épülete, amely a végvárvonal legha-
talmasabb erődítményeként, Bécs vé-
delmében játszott kulcsszerepet.

X. Magyar Táncfesztivál veszi kezdetét városunkban jú-
nius 16-tól egy héten keresztül. Több helyszínen, színvo-
nalas táncos és zenei programokkal várják az érdeklődő,
szórakozni vágyó vendégeket. Részletek: www.magyar-
tancfesztival.hu

ÉLETFELADAT FELISMERÉSE
ÉS BETELJESÍTÉSE címmel,
Bagdi Bella estjére várják az érdek-
lődőket június 13-án 18 órától a Ko-
vács Margit Iskola és ÁMK-ban.
Jegyeket a helyszínen és a Látoga-
tóközpontban lehet vásárolni.

NEMZETKÖZI ÜVEGSZOB-
RÁSZATI ÉS IPARMŰVÉ-
SZETI KIÁLLÍTÁS nyílt a pan-
nonhalmi Hefter Galéria & Múze-
umban. A kiállítás megtekinthe-
tő augusztus 31-ig.

„MESE ITT, MESE OTT” cím-
mel észt és magyar gyermek-
könyv-illusztrátorok kiállítása
tekinthető meg június 31-ig a
Rómer Flóris Művészeti és Tör-
téneti Múzeum Rómer-termé-
ben (Teleki L. utca 21.), nyitva-
tartási időben.

CSENDESEK KIÁLTVÁNYA – Fülöp Péter fotókiállítása tekint-
hető meg a VOKE Arany János Művelődési Házban. A tárlat június
17-ig látogatható.

KISMEGYERI TÖRTÉNELMI LOVAS ÉS HADIJÁTÉK – Az
ágyúk zaja, a lovasság rohama és a védők hősies önfeláldozó küzdelme
élő történelemórává varázsolja a kismegyeri csatateret június 7-én 10–
12 óra között Napóleoni legendák címmel ingyenes idegenvezetéssel
várják az érdeklődőket a Látogatóközpontban, 16 órától megemléke-
zés lesz az emlékműnél, 17 órától a Pándzsa patak mellett, valamint az
emlékmű melletti színpadon lesznek érdekes, szórakoztató programok.

„ÖRÖM ÉS BOLDOG-
SÁG – spiritualitás fejlő-
dése” című előadáson
vehetnek részt az érdek-
lődők a Spiritualitás Tu-
dománya Meditációs
Klub szervezésében, jú-
nius 6-án 17 órai kezdet-
tel, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamarában. Az
előadás ingyenes.

PINNYÉDI JUNIÁ-
LIST TARTANAK júni-
us 7-én 15 és 19 óra kö-
zött a Pinnyédi Művelő-
dési Házban. A gyer-
mekeket kosaras kör-
hinta, népi fajátékok,
kézműves foglalkozá-
sok várják,16 órakor a
Hangraforgó együttes
műsora ad vidám han-
gulatot. A felnőtteknek
18 órakor a Kislaptáros
Népzenekar szabadtéri
koncertje biztosítja a jó-
kedvet.
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A lakosság egészségi állapotára és a
magyar fiatalok családtervezési szoká-
saira vonatkozó vizsgálatok eredmé-
nyeit foglalja össze a kötet. Kopp Mária
professzorasszony, a Semmelweis
Egyetem Magatartástudományi Intéze-
tének alapítója és másfél évtizeden át
vezetője, szociológus férjével, Skrabski
Árpáddal együtt kezdte feltérképezni a
magyarság egészségi állapotát mint -

szerző: dr. radics judit pszichiáter, pszicho-
terapeuta, alvásszakértő főorvos

fotó: illusztráció

A legtöbb ember, ha feledékenységével szembesül,
nemritkán kellemetlenül érinti a tény. A jó memória
általában elismertségnek örvend, és a kiváló emlé-
kezőtehetségű személyekre akár csodálattal is le-
het tekinteni. Ennélfogva a feledékenységgel szem-
besülni mindenképpen – többé vagy kevésbé – azt
jelenti, hogy szellemi teljesítőképességünk romlott,
vagy legalábbis nem tökéletes. 

Különböző életkorokban
A különböző életkorokban egészen más a jelen-

tősége annak, ha pillanatnyilag nem jut eszünkbe
valami. Egészen fiatal korban a pillanatnyi memória -
zavar inkább csupán figyelmetlenségen szokott ala-
pulni, és nem utal arra, hogy valamiféle agyi káro-
sodás állna mögötte. Az életkor előrehaladtával
azonban – akár már a 40-es évek táján – nem keve-
sek panaszkodnak egyre gyakrabban előforduló
memóriaproblémákra.  Ennek általában kettős oka
szokott lenni. Az egyik a mai rohanó élettempóval,

egy két évtizede. Ezek a felmérések az-
tán hétévente ismétlődtek, igen fontos
eredményeket szolgáltattak, hatalmas,
reprezentatív mintán készültek. A ben-
nük foglalt adatok rámutattak a legna-
gyobb egészségügyi kockázatokra, a
fejlesztésekre váró területekre, kihívá-
sokra. Igen széles területet ölelnek fel a
bemutatott vizsgálatok, a test és lélek
kapcsolatának számos példáját nyújtva

az állandó időhiánnyal, a fokozott teljesítmény -
elvárásokkal függ össze. 

Kialakulásának okai
A mindennapok elvárásai akár a környezet, pél-

dául a munkahely részéről, akár belső indíttatásból
fakadóan könnyen oda vezetnek,
hogy kevés idő jut egy adott do-
logban, munkában elmélyedni, és
a sietség ugyancsak egyfajta fi-
gyelemzavaron keresztül nem te-
szi lehetővé az információk meg-
felelő rögzülését majd pedig elő-
hívását. Nem kedvez a jó me mó -
ria funkcióknak az aránytalanul
sok munka és a kevés pihenés,
ami sajnos manapság meglehetősen általános.
Megfelelő regenerálódás – például megfelelő napi
alvásidő – nélkül a szellemi teljesítőképesség nem
lehet a maximumon, a kipihentség hiánya automa-
tikusan maga után vonja a rosszabb memóriafunk-
ciókat, lassabb reakcióidőt, a koncentráció nehezí-
tettségét, a több hiba vétését vagy kisebb-nagyobb
balesetek elszenvedését. A váltott műszakos mun-
karend különösen kedvezőtlenül hat a szellemi tel-
jesítőképességre.  

Idősebb korban
A feledékenység 65 éves kor felett figyelmet érde-

mel. Míg a fiatalabb életkorokra az jellemző, hogy ha
valakinek nem is jut eszébe azonnal valami, később
mégis „beugrik” a megfelelő ismeret, addig az időseb-
beknél ez már nem feltétlenül van így. Míg a régi em-

lékekkel nincs gond,
addig a friss, új informá-
ciók berögzülése és fel-
idézése már határozot-
tan nehézkesebb lehet.
Erre mindenképpen
oda kell figyelni, hiszen
még ekkor sem késő el-
kezdeni tréningezni
agyunkat: az olvasás, a

rejtvényfejtés hasznos lehet, de még hasznosabb, ha
társaságba, baráti körbe járnak az idősebbek, együtt
kártyáznak, közös programjuk, szórakozásuk van, és
minél több időt töltenek szabad levegőn, lehetőség
szerint valamilyen intenzívebb mozgásformát (mond-
juk gyors gyaloglás, kerékpározás) folytatva. Még fo-
kozottan indokolt a testi egészségre odafigyelni, a
meglévő betegségeket pedig egyensúlyban tartani,
betartani a pontos terápiás utasításokat, rendszeres
kontrollvizsgálatokat. 

az olvasónak. Ez a kapcsolat a mai ku-
tatások fényében sokkal szorosabb,
mint azt korábban gondoltuk. Újabb tu-
dományágak jelennek meg, amelyek a
testi állapotok lelki háttérmechanizmu-
sait térképezik fel. Hol állunk most, mer-
refelé tartunk? Mik az aktuális felada-
tok? Hová lenne szükség nagyobb erő-
forrásokat csoportosítani? Sok részte-
rület megjelenik az alapos kötetben. 

AA  hhéétt  oorrvvoossii  ttéémmáájjaa::

AA  ffeelleeddéékkeennyyssééggrrőőll

A jó memória
elismertségnek

örvend

Olvasni jó!
Magyar lelkiállapot 2013



2014. június 6.   / + / 23

A lisztérzékenységről (coeliakiáról)

A hét orvosi témája:

A feledékenységről

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Válaszol: Prof. dr. Rácz István belgyógyász,
gasztroenterológus

szerző: kovács veronika
fotó: gyorplusz.hu

A vastagbél szűrővizsgálatával megelőzhető vol-
na a súlyos, rákos elváltozások kialakulása. Rá-
adásul a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
ház gasztroenterológia osztálya az orvosi szak-
tudás és a diagnosztikai eszközök tekintetében
is Európa-hírű.

Milyen bélpanaszok esetén kell felkeresni
a szakorvost?

A coeliakia, azaz lisztérzékenység,
napjaink egyik legjobban kutatott
emésztőrendszeri betegsége. A bete-
gek száma napról napra növekszik. 

A betegség háttere
A coeliakia élethosszig tartó into-

lerancia, amely a gluténfogyasztás
következtében alakul ki, tünetei kizá-
rólag csak a vegyes táplálkozás be-
vezetését követően jelentkeznek. A
glutén a búzában, árpában, rozsban
található fehérje összefoglaló neve,
de a glutén-intoleráns betegeknek a
zab fogyasztását is kerülniük kell. A
kezeletlen, fel nem ismert betegség
súlyos szövődményeket okozhat:
oszteoporózis, meddőség, rosszin-

Gasztroenteroló-
gus szakorvost el-
sősorban véres székürítés, székletmenet-megválto-
zás miatt indokolt felkeresni. 

Megelőzhető-e a béldaganatok kialakulása?
Igen. A vastagbél- és végbéldaganatok kialakulá-

sa megelőzhető, amennyiben a daganatot a rákos el-
fajulást megelőző állapotban, azaz polip stádiumban
endoszkóppal felismerjük és eltávolítjuk.

Kinek javasolt a vastagbél-szűrővizsgálat?
A WHO és az ÁNTSZ álláspontja szerint  vastagbél-

szűrővizsgálat ötven és hetven év közötti, mindkét nem-
beli, akár tünetmentes egyéneknek is javasolt.

Hazánkban a  lakossági szűrőprogramokat az
ÁNTSZ koordinálja.

dulatú emésztőrendszeri daganatos
betegségek. 

Tünetei
A tünetek nagyon változatosak, a leg-

gyakoribbak: az általános és állandó fá-
radtság, az anaemia, a vashiány, a has-
menés, hasfájás, az általános diszkom-
fort-érzés, a súlyvesztés, a hányás, a
gyakori szájüregi afták. A glutén károsít-
ja a vékonybél-nyálkahártyát, amely nek
az elfogyasztott tápanyagok felszívódá-
sában van nagyon fontos szerepe. 

Kialakulása
A coeliakia nem genetikai betegség,

de kialakulásának genetikai vonatkozá-
sait már ismerik a szakemberek. A káro-

sodott felszívódás következtében a tü-
netek a szervezetben bármely szervben
kialakulhatnak, és bármely életkorban
jelentkezhetnek. Régebben a coeliakiát
kizárólag ritka gyermekbetegségnek
tartották, ma azonban már sokkal több
felnőttet diagnosztizálnak, mint gyer-
meket. A frissen diagnosztizáltak között
több a nő, mint a férfi. Sajnos gyakori,
hogy a betegség első tünetei és a he-
lyes diagnózis felállítása között több év,
nem ritkán évtized, telik el.

Kezelése
Az ellenanyag-szintek rendszeres

(évenkénti) ellenőrzése jól jelzi a glu-
ténmentes diéta minőségét is, ha
egyáltalán nincs gluténfogyasztás, az

A hét kérdése: a bélpanaszokról A nők hajhullása
Számos rejtett betegségre utalhat, ha egy
nőnek hullik a haja. Akár egy rosszul ösz-
szeállított diéta, fogyókúra vagy méreg-
telenítés is állhat
a jelenség hátteré-
ben, amely miatt
egyre több nő ke-
resi fel a szakor-
vosokat. A haj és a
körmök állapota a
szervezet egészét képezi le. Ha az anyag-
csere-folyamatokban vagy a hormon-
rendszerben valami felborul, akkor az
rögtön tükröződhet a haj állapotában is. 

Ellenálló baktériumok
Az egész világot fenyegetik az antibioti-
kumoknak ellenálló baktériumok – ol-
vasható az Egészségügyi Világszervezet
által közzétett jelentésben. A halálos szu-
perbaktériumok még a legerősebb
antibio tikumokra sem reagálnak, ráadá-
sul az egész világon elterjedtek. A gyógy-
szer-rezisztenciát az antibiotikumok

helytelen és
túlzott haszná-
lata okozza,
mely arra ösz-
tönzi a kóroko-
zókat, hogy új
utakat keresve
legyőzzék őket.

A megoldás: felelős gyógyszerhasználat,
hogy ne segítsük ellenálló képességük ki-
alakításában a baktériumokat!

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

ellenanyagok a vérből eltűnnek, a vé-
konybél szöveti szerkezete teljesen re-
generálódik. A teljes regenerálódás-
hoz azonban hosszabb időre, sok
esetben évekre van szükség, elsősor-
ban a betegség következtében kiala-
kult tünetek súlyosságától függően.
Még mielőtt változtat táplálkozási szo-
kásain, keressen fel egy gasztroente-
rológiai szakrendelést, és ott kérje cél-
zott kivizsgálását. A diétás ételek elké-
szítésében, a gluténmentes étrend és
életmód megtanulásában a diagnosz-
tizálást és a gondozást végző szakor-
vosok és dietetikusok mellett a támo-
gató betegcsoportokban is kaphat-
nak gyakorlati tanácsot, elsősorban a
frissen diagnosztizált betegek.
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dájában. A gondozás és a hátán való
ülés mellett fontos a simogatás, és a sé-
táltatást is, szeretik, amikor legelészhet-
nek, s persze a hasukon keresztül is kö-
zelebb lehet hozzájuk kerülni, a hűséges
állatok pedig éppúgy tudnak örülni lova-
suknak, mint a kutyák.

A suttogók azért értenek annyira a lo-
vak „nyelvén”, mert megtanulják a jelbe-
szédüket, és a ló fejével gondolkodnak.

Vágtass velünk!

Az ember és a ló kapcsolata
A ló hátul rúg, elől harap, középen meg
ráz: ezek a régi hiedelmek sokakban él-
nek, de jellemük két meghatározó té-
nyezőjét valószínűleg kevesebben isme-
rik, az egyik, hogy menekülő állatok. A
rúgások nagy része ebből az ösztönből
ered, sokszor bezárva, vagy kikötve tart-
ják őket, ezért hirtelen zajra, fényre, ha-
tásokra rúgással védekeznek, mivel me-
nekülni nem tudnak. Így hozzájuk lépve
figyelmeztetni kell őket az érkezésünk-
ről, fontos a tudomására adni, hiszen
akár aludhat is, történt már azért bal-
eset, mert az alvó lovat gazdája meglep-
te, ő pedig ösztönösen megrúgta.

A másik ilyen genetikailag kódolt té-
nyező pedig, hogy a ló csordaállat. Nem
szeret egyedül lenni, ezért javasolják, ha
egyedül van, érdemes mellé tenni egy
kutyát, birkát vagy kecskét, hogy ne
érezze rosszul magát, s ne alakuljanak ki

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

szerző: xantus-állatkert
fotó: magyarósi péter

Tavasszal Zoia, a nőstény jaguár egy
csöppséget hozott a világra. Mivel az
állatkerti gyereknapon lehetett a kis-

jaguár nevére javaslatokat tenni, a
több mint ezer leadott ötletből az ál-
latkert dolgozói kiválasztották a leg -

Nevet kap a kisjaguár
ötletesebbeket. Ezekre az állatkert
facebook oldalán lehet szavazni. A ki-
választottak között három inka és
egy spanyol név szerepel. A szavazás
szerdán zárul, így jövő hét végére
már tudjuk a kislány nevét.

Zoia párja fekete jaguár. Chico a
Szegedi Vadasparkban 2010. július
20-án látta meg a napvilágot. Sajnos

el kellett venni az anyjától, miután az
nem gondoskodott megfelelően a ki-
csiről. Chico 2010 augusztusában ér-
kezett a Xantus János Állatkertbe,
ahol emberek gondoskodó kezei kö-
zött cseperedett.

Zoia 2011 májusában, Lengyelor-
szágban, a krakkói állatkertben látta
meg a napvilágot. 2012 telén érkezett
Győrbe.

A két fiatal állat hamar összeszo-
kott, melynek legnagyobb bizonyítéka
a nemrég született kölyök. A fiatal már
tanulja, milyen a jaguár-lét, ugyan
még egy kissé ügyetlen, ám a sok gya-
korlással ő is olyan kecsesen és fensé-
gesen mozog majd, mint az anyja. A
vadászatot is gyakorolja, leginkább
anyja farka a préda.

A kölyök egyre nagyobb és játéko-
sabb, így az állatkertbe látogatók, már
biztos, hogy láthatják a kisjaguárt. 

www.zoogyor.com
https://www.facebook.com/
zoogyor

ezért nála rossz szokások. Ha ménes-
ben van, figyelemmel kell tartani, hogy
a csoporton belül mindig megvan a
rangsor, a csordát az alfaállat vezeti. Az
embernek el kell érnie, hogy a lónál ma-
gasabb szintre kerüljön, ha nem, azt az
állat jelezni fogja, nem fogadja el. A kap-
csolat kialakításához határozottság
szükséges és rengeteg törődés, mellyel
el lehet érni, hogy a ló megbízzon a gaz-

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!

Kristály-
cukor 1 kg

Tchibo Family
kávé 250 g1596 Ft/kg

189,- db

Helyben készített
grillkolbász 1 kg

1249,- kg

1599,- kg

399,- db

155,- db

Akció idôtartama: 2014. 06. 06—06. 13-ig

Mizo trappista sajt 1 kg

Apenta málna 1,5 l

103,33/l

HB dobozos sör 0,5 l
1 db vásárlása esetén 159 Ft/db, 318 Ft/l

149,- db
kartonos ár

298 Ft/l



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
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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

• Fék és kuplung alkatrészek
• Bowdenek, km. spirálok,

huzalok,  elektromos
ablakemelôk

• Versenykuplungok
(szinter és kevlár)

• Ipari fékek felújítása,
javítása mindennemû 
jármûvekhez, gépekhez.

Refero Bt. 
8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. 3.

Tel.: 06-92/510-024, 350-270
Mobil: 00-36-30/937-3533

www.szoki-refero.hu

ÁLLÁS
Felvételre keresünk, győri,
Győr közeli lakhellyel rendelkező mun-
kaerőt, betanított nehéz fizikai munká-
ra, három műszakos munkarendbe,
győri munkahelyre, az alábbi feladat-
körökre: betanított csomagoló (női
munkakör), anyagmozgató, targoncás.
Jelentkezni: hétfőtől péntekig, 8–17
óráig. Telefon:+36-20/956-1497.

Győri, szombathelyi, érdi és
budapesti üzleteinkbe, villamos ipari
végzettséggel üzletvezetőket kere-
sünk. Fényképes önéletrajzokat az alábbi
címre várjuk: info@mixvill.hu.”

Öntvények gyártására szako-
sodott győri partnerünkhöz keresünk hosz-
szú távú munkavégzésre villamos karban-
tartó munkatársat erősáramú végzettség-
gel. Érdeklődni/jelentkezni: 06-30/498-
9653 vagy gabor.soltesz@kellyservices.hu.

Öntvények gyártására szako-
sodott győri partnerünkhöz keresünk hosz-
szú távú munkavégzésre munkatársat öntö-
dei betanított munkás, olvasztár, kemence-
kőműves pozícióba. Érdeklődni/jelentkezni:
06-30/581-9820 vagy monika.scheier@
kellyservices.hu.

Autóipari beszállító partnercé-
günk részére keresünk gyártósori operátor
munkatársakat Győrladamérra. Érdeklőd-
ni/jelentkezni: 06-30/581-9820 vagy mo-
nika.scheier @kellyservices.hu

Győri munkavégzésre takarító-
kat keresünk állandó hétvégi munkára. Ér-
deklődni: 06-20/370-8886.

Trenkwalder Kft. autóipari
partnere számára munkavál-
lalókat keres szakmunkás
végzettséggel, kiemelt bére-
zéssel, hosszú távra. Jelent-
kezni lehet telefonon 06-
96/468-035 és 06-96/516-080,
vagy személyesen Győr, Ti-
hanyi Árpád út 17. és Tényő,
Árpád u. 9. szám alatti iro-
dánkban. Munkaügyi iktató-
szám: 37961/2001–0100.

SZOLGÁLTATÁS

BOMBA alak – BOMBA áron,
a Fitt Pont Alakformáló 
Stúdióban!
Karcsúsítás, feszesítés,
most 1/2 áron!
Bérletvásár  június 15-ig.
Győr, Pátzay Pál utca 34.
06-20/437-8485
www.facebook.com/fittpont

Szobafestést, mázolást, lami-
nált pakettázást vállalok. Nyugdíjasoknak
kedvezménnyel. Tel.: 06-30/984-3518.

Aranykéz varroda nyílt Győrben,
az Ikva u. 15-ben. Vállalunk ruhajavítást,
új női ruházat készítése mellett fér fiöl-
töny és egyedi ing készítését is. Tel.: 06-
70/222-7616.

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

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tá-
rolóját, garázsát kitakarítom.
Feleslegessé vált holmiját in-
gyen elszállítom. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

LOMTALANÍTÁS! Az Ön idejéhez al-
kalmazkodva, a nap bármely szakában teljes
körű takarítást vállalok. INGYEN szállítás-
sal. 06-96/950-491; 06-30/212-4830.

Régi kapuk, kerítések felújí-
tása, újak készítése, lakatos-
munkák, ajtó- és ablakzárja-
vítás, költségkímélő megol-
dások. Tel.: 06-70/223-7957.

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

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást, igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmente-
sen, hétvégén is. 06-20/944-6667

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, metszés, gyepszel-
lőztetés, kertfenntartás! Tel.: 06-96/826-
322, 06-30/403-6810.

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

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék
szállítása kedvező áron, 2.900 Ft-tól.
06-30/542-0720

Kőműves-, festő- és burko-
lómunkát, bontást, tetőfedést, tető, ol-
dalfal szigetelését vállalnám megfizethető
áron! Családi és irodaházak takarítása.  Tel.:
06-70/428-1785.

EGYÉB 
Magas áron vásárolok régi
hangszereket, bútorokat, vitrintárgyakat,
porcelánokat, festményeket, pénzérméket,
teljes hagyatékot és hagyatékból megma-
radt régi ruhákat! Díjmentesen házhoz me-
gyek! 06-30/458-7765

Vásárolok régi bútoro-
kat, órákat, festményeket, porcelá-
nokat, ezüsttárgyakat! Németh Csaba,
06-20/937-9671.

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitünte-
tést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet,
egyéb régiséget vásárol magángyűjtő. Pál
István. Tel.: 06-20/947-3928.

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

GARÁZS
Garázs eladó 21 m2,
Győr (Baross híd közelé-
ben) 96/525-060, 06-
70/321-3764. 

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

LAKÁSCSERE 
Székesfehérvári, felújított, 60 m2-
es tanácsi bérlakásomat győri lakásra cse-
rélném! Minden megoldás érdekel! Tel.: 06-
70/386-0689.

Adyvárosi 1 szobás, 36 m2-es, összkom-
fortos, távfűtéses, felújított, átalakított, határozott
idejű bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3 szo-
bás, határozott-határozatlan idejű bérleti szerző-
déses bérleményre, maximum 2. emeletig. Szi-
get, Újváros, Bán Aladár kizárva. (Hirdetésszám:
401.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 33 m2-es, komfortos,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne,
2-3 szobás, 55–75 m2-es, határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újváros, Gyárváros, Kisme-
gyer,  Bán A. utca kizárva. Tartozásátvállalás le-
hetséges.  (Hirdetésszám: 402.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420

Belvárosi 1 szobás, 42 m2-es, komfor-
tos, felújított, zárt erkélyes, rácsos ablakos, mű-
anyag nyílászárós, határozott idejű bérleti szer-
ződéses lakást cserélne Adyvárosi 1 szobásnál
nagyobb 45–65 m2-es bérleményre. Bán A. ut-
ca kizárva.  (Hirdetésszám: 403.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szigeti 1 szobás, 50 m2-es, komfortos,
egyedi gázfűtéses, határozott idejű, felújított, bér-
leti szerződéses lakást cserélne 1+2 fél vagy 3
szobás 60-70 m2, határozatlan-határozott idejű
bérleményre. Újváros kizárva. (Hirdetésszám:
404.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi 51 m2-es,1+fél szobás,
határozott bérleti jogviszonyú, felújított, er-
kélyes lakás adyvárosi, marcalvárosi 1+2 fél
szobás vagy 2+fél szobás magántulajdonú
lakásra cserélné. (Hirdetésszám: 121.)

Marcalváros II. 55 m2-es, 2 szobás,
határozatlan bérleti jogviszonyú lakást cserélne
marcal- vagy adyvárosi egyszobás, határozott
bérleti jogviszonyú lakásra. Lift nélküli házban
max. 1. emeletig. (Hirdetésszám: 123.)

Szabadhegyi 2+fél szobás, távfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+fél–2 szobás, távfűtéses, nádor-
városi vagy adyvárosi, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra, lift nélküli házban ma-
ximum 2. emeletig. (Hirdetésszám: 128.)

ÉPÍTŐANYAG

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

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

TÁBOR

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

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.)

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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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

kép és szöveg: pannon-víz 

Paár Balázs Bendegúz, a Pannon-Víz Zrt. gyermeknapi rajzpályá-
zatának egyik nyertese, a szabadhegyi víztorony nyílt napján vette
át díját, az ötszemélyes állatkerti belépőjegyet. A pályázati feladat
a víziközmű-terepasztal egy részletének megrajzolása volt. Ben-
degúz és bóbitás ovistársai a révfalui gátőrházban tartott víz vi-
lágnapon látták először a terepasztalt. 

A héten folytatódott a szú-
nyoggyérítés Győrben, a
Győr-Szol Zrt. a város
egész területén, a szolgál-
tató kezelésébe tartozó
mintegy ötezer hektáros
terület egészén elvégezte
a légi kémiai szúnyoggyé-
rítést. A ritkítás során kü-
lön figyelmet fordítottak a
város környéki árterekre,
nádasokra, tocsogókra,
valamint a lakótelepi, lakó-
övezeti és belvárosi részek
megtisztítására. A Győr-
Szol Zrt. ezzel járul hozzá
a Győri Nyár közelgő nyitó
rendezvényeinek zavarta-
lan lebonyolításához.

szerző: győr-szol
fotó: marcali gábor

Tekintettel a hétvégén várható nyárias idő-
járásra, június 6-án, pénteken újra meg-
nyitja kapuit a Bisinger sétányon található
vizes játszótér, melyet az önkormányzat jó-
voltából először tavaly használhattak a
gyerekek. A létesítményt üzemeltető Győr-
Szol Zrt. munkatársai elvégezték a szük-
séges karbantartási munkálatokat, így a
különleges játékok újra rendelkezésre áll-
nak. A játszótér minden nap 10 és 20 óra
között várja a látogatókat. 

A különleges játszótéren a gyerekek kü-
lönböző, vízzel kapcsolatos játékszerekkel
játszhatnak úgy, hogy közben a víz útját
maguk irányítják, a játékokat ők „üzemel-
tetik”. A gyerekek vízemelőket, szökőkuta-
kat és mindenféle trükkös, vizes játékokat
működtethetnek. A játékelemek között ta-

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a
pünkösdi ünnepek alatt a cég ügyfélszolgálatai és
a telefonos ügyfélszolgálat zárva lesznek. A lakos-
sági hulladékszállítás a piros betűs ünnepnapo-
kon változatlanul működik. A hulladékudvarok jú-
nius 8-án és 9-én egységesen zárva lesznek. Az
utcai fizető parkolók vasárnap és hétfőn díjmen-
tesen használhatóak. Június 8-án és 9-én a Vá-
sárcsarnok zárva lesz. A Magyar Vilmos Uszoda

Bendegúz
és a szippantó

Ünnepi tudnivalók

Folytatódott
a szúnyog-
gyérítés

Újra nyitva a vizes játszótér
lálhatóak nyitható-zárható zsilipek, ugrá-
lókövek, vízkiemelő spirál, tekerős kút, víz-
köpő kakashinta, csónak, ivókút és több

csobogó, vízköpő, fúvóka teszi még érde-
kesebbé a parkot.

A gyerekek játékosan, szórakozva is-
merhetik meg a fizikai-mechanikai tör-
vényszerűségeket, fejleszthetik készségei -
ket, tudásukat. A meglévő eszközökkel
egy olyan komplex játszótéregyüttes jött
létre a Bisinger sétányon, amely akár
egész napos kikapcsolódást is nyújthat a
családoknak.

A játszótér ötletét dr. Somogyi Tivadar,
a város alpolgármestere, a belváros egyik
önkormányzati képviselője hozta Ausztriá -
ból, és Fekete Dávid alpolgármesterrel, a
belváros másik önkormányzati képviselő-
jével dolgozott a megvalósításán, amit
Borkai Zsolt polgármester is támogatott.
A beruházással Győr egy újabb népszerű
attrakcióval gazdagodott, ahol az itt élő és
a hozzánk látogató gyerekek egyaránt jól
érezhetik magukat.

június 7-én sportrendezvény miatt 13.30-ig zárva
tart, nyitás szombaton 13.30-kor, ezt követően a
hétvégén és hétfőn a megszokott rend szerint ve-
hetik igénybe a vendégek a létesítményt! A Barát-
ság Sportpark a rendes nyitva tartás szerint várja
a sportbarátokat. A Győr-Szol Zrt. ünnepi szolgál-
tatásaival és nyitva tartásával kapcsolatos további
információk a www.gyorszol.hu internetcímen
megtekinthető honlapon olvashatóak.
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Hetedik alkalommal szervezik meg a
hétvégén Győrben a Serdülő Judo Eu-
rópa-kupát. A versennyel kapcsolat-
ban tartottak sajtótájékoztatót a szer-
vezők és a Magyar Judo Szövetség
kedd délelőtt, a Belga Étterem és Sö-
rözőben. A viadalon, ami egyben a Vá-
gi Miklós-emlékverseny is, idén is kö-
zel 300 judoka mérkőzik meg az egye-
temi csarnokban. Idén is többnyire a
környező országokból – Horvátország,
Szerbia, Románia – érkeznek a spor-
tolók, de Grúziából és Azerbajdzsán-
ból is várnak versenyzőket. 

Két aktuális magyar bajnok is ringbe
lép június 6-án, a Ferobox Event
bokszgáláján, Szentesen. A győri po-
fonosztók Kelemen Balázs (20–0–0,
13 KO/TKO) és Kovács „Vipera” Attila
(32–4–0, 19 KO/TKO) is horvát ököl-
vívó ellen készül arra, hogy gyarapítsa
győzelmei számát pénteken. 

A WBO világranglista tízedik helye-
zettje, Kelemen Balázs főpróbát tart
Marko Benzon (8–7–0, 4 KO/TKO) el-
len, hiszen júliusban a tervek szerint

Hétfőn immár harmadik alkalommal osztotta
ki a Magyar Labdarúgó Szövetség az idény leg-
jobbjainak járó RangAdó-díjakat a Telkiben. A
Győri ETO FC 2014-ben sem maradt elisme-
rés nélkül, hiszen a fiatal tehetséget, Kalmár
Zsoltot választották az idei év felfedezettjének.
Kalmár tavaly még az ETO FC második csapa-
tában vitézkedett, ebben az évben viszont már
az első csapatnál is stabil játékossá vált. Ezen-
kívül az U19-es magyar labdarúgó-válogatott
vezéregyénisége, sőt nemrég a felnőtt nemzeti
11-ben is bemutatkozott. 

Tavaly júniusban minden idők legna-
gyobb árhullámával nézett szembe a Du-
na magyarországi felső szakaszának la-
kossága. Ezekben a napokban közel
2500 katona küzdött a természettel. En-
nek emlékére szervezi meg a 12. Arrabo-
na Légvédelmi Rakétaezred a „Zöldár
2013 – Összefogás” elnevezésű futást jú-
nius 13-án, pénteken. A rajt a védekezés
egyik helyszínén, Győrzámolyon lesz
9:30-kor. A 22 km-es távot, részben a szi-
getközi kerékpárút (Győrzámoly–Győrla-
damér–Dunaszeg, majd Dunaszentpál),
részben a megújulás alatt álló töltés igény-
bevételével lehet teljesíteni. 

Judo Európa-kupa
Győr úttörőként 1998 óta rendez

korosztályos judoviadalokat. A kezde-
tekben még ifjúsági Világkupát, majd
később ifjúsági Európa-bajnokságot is
szerveztek a városban. 2009-ben en-
nek a korosztálynak már világbajnoksá-
got rendeztek, egy évvel később pedig
ifjúsági olimpiát. A győri Európa-kupa
mára már a fiatalabb, serdülő korú ju-
dokáknak biztosít versenyzési lehetősé-
get. Nagy András, a VII. Serdülő Judo
Európa-kupa versenyigazgatója szerint
nagyon fontos, hogy minél korábban
megszerezzék a rutint, megszokják a
versenyzéssel járó stresszt, légkört a fi-
atalok. Ebben a korosztályban pedig
szinte egyedülálló ez a viadal. 

A sportágat a városvezetés is ki -
emelt figyelemmel kíséri, hiszen a judo
az egyik fő versenyszáma a 2017-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak.
Ráadásul pont az a korosztály, a 2000–
2002-es születésű gyermekek fognak
a hétvégén versenyezni Győrben, akik
akár az EYOF résztvevői lehetnek. 

A VII. Serdülő Judo Európa-kupa
szombaton délelőtt 10 órakor kez-
dődik a különböző súlycsoportok
selejtezőivel. A döntőket az első nap
16 órától, vasárnap pedig 15 órától
rendezik.

Kelemen ismét szorítóba lép
WBO interkontinentális címmeccs vár
a győri ökölvívóra. Horvát ellenfele
sem lesz azonban könnyű falat, ám
Balázs szeretné most is idő előtt befe-
jezni a mérkőzést. 

A hétvége másik fő összecsapása
nagyváltósúlyú Kovács „Vipera” Attila
meccse lesz, aki a szintén horvát, Ivo
Gogosevic (7–2–1, 3 KO/TKO) ellen
lép szorítóba. 

Az eseményt az M 1 élőben közve-
títi pénteken este tíz órától.

Emlékfutás Kalmár az év
felfedezettje
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szerző: csizmadia dóra
fotó: o. jakócs péter

A közelmúltban köszöntötte
Győr tanítóit, tanárait, oktatóit
a pedagógusnapi ünnepségen a
város. Az ünnepi ceremónia
egyik legfontosabb momentu-
maként átadták a Győr Sportjá-
ért díjakat is.

Horváth Pál, ’Pali bácsi’ ahogy a győri
röplabdások ismerik, vehette át a
Győr Sportjáért díjat. A hetvenkét
éves edző, játékvezető, korábbi já-
tékos, fiatal kora óta a sportág bű-
völetében él, bár gyermekként az
atlétika is vonzotta.

„1943. május 24-én egy kis őrsé-
gi faluban, Pankaszon születtem. A
falu általános iskolájában ismerked-
tem meg először a sportággal, Ko-
vács tanár úrnak köszönhetően. Ő
szerettette meg velem a röplabdát,
bár én az elején még az atlétika felé
kacsingattam. Az általános iskola
után Körmendre kerültem gimnázi-
umba, ahol már játszottam az iskola
csapatában. Ezután Budapesten
egy NB II-es együttesben, majd a
Vasasban is játszottam. Később a
sportba beleszólt a katonaság, így
csak 1963-ban tudtam csatlakozni
a Zalaegerszeghez, amelynél egé-
szen 1975-ig röplabdáztam” – vall
magáról Horváth Pál.

Az edző tagja volt annak a ZTE-
nek, amely a klub története során
először játszhatott az első osztály-
ban. 1965 őszén a csapat az osztá-
lyozón kivívta az NB I-es szereplést.
A zalaegerszegiek rögtön az első
évben bronzérmesek lettek, 1967-
ben pedig már a bajnoki címet is
megszerezték. 

„Miután elvégeztem a tűzoltó
tiszti iskolát, szolgálatparancsnok-
ként áthelyeztek Győrbe, 1981-
ben. Ekkor megkeresett Farnady
Ernő (a Győri Röplabda Szövetség
elnöke), hogy nincs-e kedvem fog-
lalkozni az NB II-ben vitézkedő Győ-
ri Dózsával. Örömmel vállaltam a
feladatot és két éven át edzettem a
csapatot. Ezután – bár egy rövid
ideig a munka miatt fel kellett hagy-
nom az edzősködéssel – elkezdtem
az utánpótlással is foglalkozni.”

Pali bácsi később újabb szenve-
délyt talált magának, ám egyálta-
lán nem szakadt el az imádott
sportágtól. Elvégzett egy játékveze-
tői tanfolyamot, így az edzések mel-
lett NB I-es és NB II-es mérkőzések
vezetését is vállalta.  

A röblabda rabja
„Akkoriban a győri röplabdázás a vi-

rágkorát élte. Volt a Győri Dózsának, a
Széchenyi-főiskolának, a Jedlik-iskolá-
nak is ütőképes csapata. Régen sokkal
nagyobb figyelmet kapott a magyar
röplabdázás. Mára sajnos kevésbé
népszerű, és nem tartozik a legtámo-
gatottabb sportágak közé. Magyaror-
szágon kicsit mostoha körülmények
között van, pedig világszerte az egyik
legnézettebb versenysport. Az utóbbi
egy-két évben kezdték újra felkarolni a
röplabdát. Győrben is rengetegen űzik,
ám többnyire iskolai keretek között. Itt

is rengeteget változott a sportág, míg
tizenöt évvel ezelőtt az általános isko-
lák, addig ma a középiskolák rendezik
a legtöbb versenyt, kupát, tornát.”

A Győri Röplabda Szövetség a kö-
zelmúltban tartotta hagyományos év-
záró ünnepségét, ahol az egész röp-
labdás család együtt ünnepelt. Az idei
szezon sikereiben nagy szerepe volt
Horváth Pálnak – állítja Farnady Ernő,
a szövetség elnöke – hiszen több kor-
osztályos bajnokcsapatot irányít.  

„Az utóbbi években egy mini, egy
gyermek és egy serdülő csapatot ed-

zek a Győri DRC színeiben. Körülbe-
lül hatvan fiatallal dolgozom együtt,
akik nagyon tehetségesek, ha így
folytatják, a későbbiekben jó röplab-
dás lehet belőlük. Ám ehhez sajnos
nem elég, ha kitartóak lesznek, az is
fontos lenne, hogy több támogató
álljon a sportág mellé. Szerencsére
a 2017-es győri rendezésű Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál miatt na-
gyobb figyelmet kap a röplabda,
ahol akár győriek is lehetnének a vá-
logatottban.”

Pali bácsi fáradhatatlan lelkesedé-
se példamutató. Kora ellenére min-
dig ott van az összes röplabdás
eseményen. 

„Még ma is állandóan meccsek-
re járok, edzősködöm, és bírásko-
dom, én igazából a röplabda rabja
vagyok. Bárhova hívnak, én öröm-
mel elmegyek és segítek, pedig

már hetvenkét éves vagyok. A leg-
nagyobb boldogság számomra az
a szeretet, ahogy fogadnak min-
denhol. Azt szoktam mondani,
hogy engem a röplabdapályáról
fognak eltemetni.”

Pali bácsinak a hivatása egyben
a szenvedélye is lett, különbséget
azonban nem tud tenni, hiszen az
edzősködés is, a játékvezetés is
mástól szép és különleges. 

„Mind a kettőt nagyon szeretem.
Az edzősködésben az a jó, hogy lát-
ja az ember, ahogy fejlődik a keze
alatt a fiatal röplabdás. Sokszor el-
csodálkozom rajta, hogy a közös
munka után meddig juthat el a
gyermek a sportban. Ugyanígy le-
het szeretni a játékvezetést is. Itt a
legjobban azt élvezi az ember,
hogy a gyerekek milyen lelkesen
játszanak, odafigyelnek és nem
kérdőjelezik meg azt az ítéletet,
amit hozok. Érdemes mindkét
szakmával foglalkozni.” 

Horváth Pali bácsi lelkesedése
továbbra is töretlen, abban pedig
biztosak lehetünk, hogy találkozha-
tunk még vele akár a pálya szélén,
ahogy irányítja növendékeit, akár
úgy, hogy a sípjába fúj. 

A legnagyobb
boldogság számomra
az a szeretet,
ahogy fogadnak
mindenhol
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Öt nullás győzelemmel búcsúzott
a 2013/2014-es bajnoki szezon-
tól a Győri ETO FC. Esélyesek nyu-
galmával léphettek pályára a zöld-
fehérek a már biztos kieső Mező-
kövesd ellen az OTP Bank Liga
30., utolsó fordulójában. Ennek el-
lenére mégis a vendégek voltak
kezdeményezőbbek a mérkőzés
elején. Előbb Fótyik, majd Melczer
is veszélyeztette a győri kaput, ám
Pogacsics mindkétszer védeni tu-
dott. Ezután felébredt Horváth Fe-
renc együttese és az első gólra

A közelmúltban rendezték meg Győrben a 13. Né-
methy–Mihálkovics Evezős Emlékversenyt az Arany-
parton. A kétnapos viadalon nyolc klub közel kétszáz -
ötven fiatalja húzta a lapátokat a Mosoni-Dunán kiala-
kított pályán. A szombati napra rögtön 14 győri arany-
érem jutott. A Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub
sportolói közül a női felnőtt, ifjúsági és serdülő, a férfi
ifi négypárevezősök elsők lettek. A férfi ifi kettesek kö-
zött a Szabó–Ocsenász duó a dobogó tetejére állha-
tott fel. Domonkos Zita (női ifi egypár), Dohovics Virág
(női felnőtt egypár) és Bíró Márk (felnőtt férfi egypár)
szintén aranyérmet szereztek. Férfi ifjúsági kétpáreve-
zősök között a Bajcsi–Kiss duó és a férfi ifi négyes nem
talált legyőzőre. A mastersek között még három, a mi-
nik között egy GYVSEK-es aranyérem született.

A vasárnapi győri aranytermést főként az ifjúsági,
serdülő és mini evezősök hozták, akik összesen tizen-

három aranyérmet szereztek. Talán az egész hétvége
legpikánsabbnak ígérkező futama a 8-asok versenye
volt. Hiszen a Csepel Evezős Klub igazgatója Picker-
mann Zsolt, kihívta a GYVSEK-et a Győr Kupáért. Papp
Oszkár klubigazgató és fiai örömmel álltak a feladat elé.
A nagy izgalommal várt nyolcasok versenyét végül a
győri hajó, „Kormos” nyerte, megőrizve ezzel a kupát.

Kiütötte a ETO a Mezőkövesdet
sem kellett sokat várni. Kronave-
ter tekert középre a bal szélről,
amit az érkező Lang – kicselezve
a védőt és Horváth kapust is – a
hálóba juttatta a labdát (1–0). Hét
perccel később már duplázni is tu-
dott az ETO. A 35. percben Wolfe
volt eredményes (2–0). 

A fordulást követően többnyi-
re a mezőkövesdi térfélen zajlott
a játék, ám érdemi helyzetet
egyik fél sem tudott kialakítani.
Egészen a 79. percig, az újabb
győri találatig. Kronaveter lőtt

Horváth kapujára, aki bár még ki
tudta ütni a labdát, de a kipatta-
nót Trajkovic már könnyedén
emelte a hálóba (3–0). Ezután
igazán beindult ETO-henger.
Négy perccel később jött a ne-
gyedik, majd hárommal az ötödik
győri találat. Előbbit Djordjevic,
utóbbit Kronaveter értékesítette
(5–0). Kiütéses győzelemmel ünne-
pelte tehát a Győri ETO FC a bajno-
ki ezüstjét Gyirmóton. A klub fenn-
állása során ezzel a 13. érmét sze-
rezte az első osztályban. 

Itthon maradt
a Győr-kupa

Nagy nyári show

a VIDRA
Úszóiskolában

Napközis úszó- és sporttábor!

www.vidrauszoiskola.hu

Helyfoglalás: 8.000 Ft/fő

Érdeklődés: Rákosfalvy Ferenc 96/322-657, 30/272-2064
Kovács Aliz 70/9479409

Programok: úszásoktatás, úszóedzés, football-, röplabda-, kosárlabda-bajnokság,
aerobic, vízi torna, játékos vetélkedők ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS!

Jelentkezés: hétfőn, szerdán és pénteken 16–18 óra között a Győri
Sátoros Fedett Uszodában, illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

• A győri strand területén 5 éves kortól
• Minden hétfőn indul, heti turnusokban, naponta 7.30-tól 16.15-ig 
• Táborvezető és úszóedző-tanárok felügyeletével 
• Ebéd (választható) és uzsonna 



harminc percet futottam pihenőidő nél-
kül, akkor ma sprinteket teljesítek. Ezek
az apró trükkök segítenek a negatív
gondolatok eltüntetésében.

A testedzés kitartásunk nagy meg-
próbálója, egészségi állapotunk javításá-
ért pedig csak mi tehetünk, senki más.
Legyünk fegyelmezettek, elszántak, és
időnként jusson eszünkbe a cikk kezdő-
mondata: „Amikor az izmaim azt mond-
ják: nem, én azt mondom: igen!

Bögi Viktor 
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Jelentősen átalakul az elmúlt szezon-
ban a női kosárlabda NB I-ben hato-
dik helyen végzett Hat-Agro UNI Győr.
Azt már korábban is sejteni lehetett –
hiszen Fűzy András társadalmi elnök
is beszélt róla – hogy az együttes ke-
rete teljesen megváltozik. 

A napokban már biztossá vált, hogy
a csapatot eddig irányító Bencze Ta-
más Jászberényben folytatja edzői pá-
lyafutását. Helyét, eddig meg nem erő-
sített információink szerint, a Zalaeger-
szeg férfi kosarasait a 2009–2010-es
szezonban bajnoki címig vezető kapitá-
nya, Völgyi Péter veheti át. Légiósaitól
szintén elköszönt az együttes, ráadásul
úgy tudjuk, csupán két meghatározó já-
tékos marad a tavalyi keretből: a csa-
patkapitány Laklóth Anna és Koch Dó-
ra. A klub információink szerint kilenc új
játékos szerződtetését tervezi. Ám nem
külföldi kosarasokban gondolkodnak,
hanem jórészt fiatal, saját nevelésű te-
hetségekkel képzelik el a jövő szezont.
Olyan ifjú játékosokkal, akik még karri-
erjük legelején járnak. 

A klub szeretne három éven belül
egy olyan csapatot építeni, ami esély-
lyel pályázik a bajnoki cím megszer -
zésére. Erre pedig megvan az esély,
hiszen a csapat utánpótlásában vitéz-
kedő lányok közül hárman meghívót
kaptak a korosztályos válogatottba is.
László Boróka és Horváth Krisztina az
U17-es világbajnokságra készülő
együttest erősíti, míg Török Ágnes az
U16-os válogatott tagja lett. 

Az országban szinte egyedülálló mó-
don működő Győri Ovifoci Klub idén
is megrendezte az Ovifoci Fesztivált
Győrben. A már hagyományos évad-

A hétvégén a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Szabadidősport
Szövetség 13. alkalommal ren-
dezte meg a Dechatlon-félmara-
tont Győrben. Szombat reggel a
mostoha időjárás ellenére so-
kan választották a friss levegőt,
a mozgást az otthon melege he-
lyett. A szövetség elnöke, Mol-
nár Z. Csabáné is elégedett a
nevezők számával, bár saját be-
vallása szerint az lenne a leg-
jobb, ha minden évben egyre
több embert tudnának rendsze-
res mozgásra bírni. A vállalkozó
kedvű sportolók ezúttal is két

A közelmúltban 17. alkalommal rendezte meg a Győr
Első Lions Club és a Győr-révfalui Tenisz Club azt a jó-
tékonysági tenisztornáját, aminek bevételével a vakokat
és gyengénlátókat támogatták. A torna győztese a dr.
Németh Viktor–Somogyi Zsolt páros lett, megelőzve a
Horváth–Soós kettőst. A viadal fő célja a sérült gyer-
mekek támogatása mellett az volt, hogy felhívja a figyel-
met a szépkorúak sportjára. Hiszen legyen bármilyen
idős az ember, nem szabad otthon ülni, mozogni kell.
Ehhez Győrben a lehetőségek tárháza kimeríthetetlen,
hiszen rengeteg fitneszterem, sportlétesítmény, uszo-
da és sportcsarnok várja a mozogni vágyókat. 

Az idézet, amely minden idők legsike-
resebb testépítőjétől, Arnold Schwar-
zeneggertől származik, útmutatást
adhat mindazoknak, akikkel már elő-
fordult, hogy nem volt kedvük elvégez-
ni az aznapra tervezett edzésmunkát.
Egy rosszabbul sikerült nap után sok
mindent el tudtunk képzelni, csak azt
nem, hogy az edzőteremben különfé-
le gyakorlatokkal gyötörjük magunkat. 

Mit tehetünk ezekben a helyzetekben?
A legfontosabb, hogy ilyenkor is fel-

idézzük magunkban céljainkat. Napköz-

Tizenöt éves a Győri Ovifoci Klub
záró összejövetelen összesen huszon-
hét óvoda huszonnyolc ovifoci cso-
portja – közel ötszáz lurkó – rúgta a
bőrt szombaton az ETO Parkban. Az

Változások 

„Amikor az izmaim azt mondják: nem, én azt mondom: igen!”
ben, amikor akad egy kis időnk, próbál-
junk mentálisan ráhangolódni az előt-
tünk álló edzésre! Idézzük fel magunk-
ban egy-egy jól sikerült tréningünket,
azt, hogy utána milyen felszabadultnak,
boldognak éreztük magunkat! Sokat se-
gít, ha körülnézünk az edzőteremben,
„kiválasztjuk” azokat a körülöttünk ke-
ményen edző, energikus embereket,
akik szívvel-lélekkel dolgoznak mellet-
tünk, és máris kapunk egy kis motiváci-
ót. Szintén jó ötlet, ha a tréningeken ki-
csit változtatunk. Például, ha múltkor

idei szezonban is heti rendszeresség-
gel folytak a játékos, labdás foglalko-
zások az óvodákban.  A klub tizenöt
éves fennállása alatt csaknem nyolc -
ezer gyermek ismerkedett meg a lab-
darúgás alapjaival. Közülük sokan
már a különböző korosztályos magyar
válogatottságig is eljutottak. Ám az
egyesület elsődleges célja a rendsze-
res mozgás, a foci megszerettetése
minél több kisgyermekkel. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség-
ben is felfigyeltek a győri modellre, a
későbbiekben szeretnék, ha a Bozsik
program keretében valamennyi me-
gyeszékhelyen és a főváros kerületei-
ben, a győriekhez hasonlóan, minél
több óvodáskorú gyermeket vonná-
nak be a rendszeres játékba. 

Jótékony tenisz

Félmaraton
táv közül választhattak. A leg-
hosszabb 21 km-es félmaratoni
távot akár egyedül, vagy hár-
man váltóban is teljesíthették.
Akik bár szerettek volna futni,
ám a 21 km-t soknak érezték,
azokra várt a 4 km a Püspöker-
dőben. A szervezők azokra is
gondoltak, akik bár sétálva, de
szintén mozogtak volna egy jó -
ízűt, ők az egyre népszerűbb 7
km-es nordic walkingot teljesít-
hették. A legnagyobb távot vé-
gül Sági Gergely nyerte, mögöt-
te Horváth Péter Máté és Tálos
Gergő állhatott fel a dobogóra. 
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Hárommillió forintot nyertek in-
tézményüknek a Nádorvárosi
Gárdonyi Géza Általános Iskola
diákjai a tömegsport támogatá-
sára, népszerűsítésére létrehí-
vott Kinder+Sport programon.

A viadalt nemcsak Magyarországon
rendezték meg, hanem például Né-
metországban és Franciaországban
is. A jövőben azt szeretnék a szerve-
zők, ha az országok bajnokai is össze-
mérnék erejüket.

Magyarország minden régiójából
nyolc, tehát összesen 64 iskola került
be a Ferrero Magyarország által meg-
hirdetett rendezvénysorozatba. A részt-
vevő iskolák tavaly ősz óta gyűjtötték
pontjaikat, készültek a különböző ver-
senyfeladatokra. Az idén tavasszal bo-
nyolították le a regionális döntőket, az
ott legjobban szereplők pedig az orszá-
gos megmérettetésen próbálták ki
ügyességüket, felkészültségüket. A
döntő versenye kicsit a régi Játék hatá-
rok nélkül című műsorra hajazott, hi-
szen minden csapatnak volt például jo-
kerezési (duplázási) lehetősége is. 

Milliókat hoztak a gyerekek a Gárdonyinak
A nagyszabású versenyt a győri

Gárdonyi-iskola tanulói nyerték.
A versenykiírás szerint másodikos,

harmadikos és negyedikes általános is-
kolás diákok alkothattak csapatot –
avat be a részletekbe Szalai Ferenc, az
iskola igazgatója. Borkainé Havassy
Myrtill tanárnő felkészítő irányításával
tizennégyen vettek részt a programban.

A szülőket is elismerés illeti, mert
mindenben segítettek bennünket, so-

kan a helyszínen izgultak értünk –
mondja a tanárnő. – A szülőkkel
együtt a gyerekeknek rendszeresen
sportdélutánokat szerveztünk. A ver-
seny részvételi feltétele volt többek kö-
zött, hogy legalább kéthetente rendkí-

vüli sportfoglalkozást tartsunk a gye-
rekeknek, s ezt fotókkal dokumentál-
juk is. A diákok csapatnevet választot-
tak, csatakiáltást találtak ki, megis-
merték ma is aktív példaképeik élet-
történetét, sportpályafutását, ered-
ményeit. A győri gyerekek példaké-
püknek Gyurta Dánielt választották.

A gyerekek felkészülését a neves
tornaedző, sportszakember Röck Sa-
mu segítette: 

Nagyon érdekes helyzetbe kerültem
a verseny alatt, hiszen korábban kicsit
elszakadtam a gyerekek edzésétől –
mondja Röck Samu –, ám ebben a ré-
gi-új szituációban nagyon jól éreztem
magam. A gyerekek lelkesedése átra-

gadt rám is. Jó volt látni azt is, ahogy a
tanárok és a szülők együtt tudnak dol-
gozni, hogy segítsék a fiatalokat. Eb-
ben nagy szerepe volt Borkainé Havas-
sy Myrtill tanárnőnek, aki a mai modern
kommunikációs eszközöknek köszön-
hetően, pillanatok alatt tudott kommu-
nikálni az emberekkel. A gyerekek ren-
geteget készültek a versenyre, lelkesen
gyakorolták a feladatokat, de a buda-
pesti viadalon így is volt, amit a verseny
hevében elrontottak. Ekkor persze a mi
feladatunk volt, hogy megvigasztaljuk
a kicsiket, hiszen egy apró hiba után
sokszor még a mécses is eltört. Az
egész döntő fantasztikus hangulatban
zajlott, a gyerekzsivajtól és a buzdítá-
soktól volt hangos a MOM Park.

Nagyon kiélezett versenyben, a lélek-
jelenlétüknek is köszönhetően győztek a
gárdonyisok – hangsúlyozza az igazgató.
– Örülünk az örömüknek, s az elnyert ösz-
szegnek is, hiszen az iskolánk számára ez
jelentősnek számít. Mindenekelőtt udvari
sportszerekre szeretnénk költeni a pénzt,
de erről megkérdezzük iskolánk tanulóit
is, hadd legyenek részesei a döntésnek.
Köszönöm a gyerekeknek, a szülőknek, s
a felkészítő tanárnak az áldozatos mun-
káját, melyben persze reményeim szerint
ők is örömüket lelték. 

Schmidt Karina,
Vasvári-Tóth Lilla,
Csöndes Norbert,
Széphalmi Márton,
Jó Alíz, Bartovics
Vanda, Grúber
Zsombor, Reznyák
Máté, Dalmai Már-
ton, Mónus Dóra,
S o m o g y i - B a k o s
Dorka, Nagyszoko-
lyai Áron, Vigh Ba-
lázs, Németh Alma
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