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3. oldal Lakásvásárláskor a
szerződésben kiköthetik a felek,
hogy a régi tulajdonosnak igazol-
nia kell, hányan vannak a címre
bejelentve. De az új tulajdonos is
bárkit kijelenthet a házból.

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

10. oldal Ma mutatják be a színházban A walesi lakoma című me-
sedarabot, melyről az író s rendező Kszel Attila elmondta, Arany János
történetéhez nem magyartanárként, hanem művészként, az érzelmi ol-
daláról közelített. Ki akart lépni a sémákból, embereket szeretne meg-
mutatni emberi helyzetekben, s gondolkodásra késztetni a gyerekeket.
A darab zenéjét a Misztrál Együttes fűzte Arany-fonálra. 
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Új magyar
állampolgárok

KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

órás non-stop teniszfesztivált rendeznek jövő hét-
végén nyolc magyar városban, köztük Győrben is.
A jelentkezők június 20-án 16 órától 21-én 16 óráig
játszanak. Városunkban a női kézilabdázók is képvi-
seltetik magukat a megmérettetésen.

24 300 millió forintból újult meg Téten a Kisfaludy Károly
Általános Művelődési Központ több intézménye. A
170 helyi alsó tagozatos diák képzése új, modern
épületszárnyba költözhet. Ebben kilenc tanterem,
illetve kisebb foglalkoztató kapott helyet. 

NAPRÓL NAPRA

Június 6.

Június 7.

Június 8.

Június 9.

Június 10.

Június 11.

Június 12.

Békefutás 
Magyarország is csatla-
kozott a Békefutás – Pe-
ace Run európai orszá-
gokat összekötő váltófu-
táshoz. A viadal célja,
hogy összehozza a kö-
zösségeket és felhívja a
figyelmet a nemzetek
közötti békére és barát-
ságra. A mezőny június
16-án 12 óra környékén
érkezik városunkba,
amihez lehet csatlakoz-
ni. A szervezők a futás
miatt fokozott figyel-
met kérnek több útvo-
nalon a közlekedőktől.
A menet elvonulása ide-
jén részleges forgalom-
korlátozásra kell számí-
tani. A futók Győrújfalu
felől érkeznek Győrbe a
városhatárhoz 11.44-kor
és haladnak tovább az
Aranypart 1-ig. Innen
12.45-kor indulnak Pápa
irányába. A résztvevők
az Aranypart 1-től, a Pe-
tőfi hidat és a Kálvária
utat érintve, a Pápai
úton haladva hagyják
el Győrt.

Strand
Június elejétől augusz-
tus végéig 50%-os belépő-
jegy váltható győri lak-
címkártyával a Rába
Quelle Gyógy-, Termál-,
Élményfürdő és Strand
területére, részletek:
www.rabaquelle.hu.
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Hőség. 35-36 fokos forrósággal és
extrém erős UV – B sugárzással tető-
zött a júniusi kánikula Győrben is. A
szakemberek figyelmeztettek min-
denkit, hogy délelőtt 11 és délután
három óra között lehetőleg ne menje-
nek a napra.

Strand. A pünkösdi hosszú hétvégé-
re bővültek a vízparton tartózkodás
lehetőségei Győrben. A Duna és mel-
lékfolyóinak apadását követően az
Aranypart I. szabad strandon is várják
a fürödni, pihenni, kikapcsolódni vá-
gyókat.

Ittas vezetés. Az ittas sofőrökre va-
dásztak a rendőrök a hosszú hétvé-
gén. Az ellenőrzés során tíz olyan ve-
zetőt fogtak, aki alkohol fogyasztása
után ült volán mögé.

Tűz. A Hegyalja utcában égett egy
családi ház kétszáz négyzetméteres
tetőszerkezete. A tűzoltó egységek a
helyszínen egy sérült embert talál-
tak, akiről kiderült, nem a tűzben sé-
rült meg.

Baleset. Három autó karambolozott
a 83-as főúton a Metro áruháznál. A
helyszínelés idején a forgalmat rend-
őrök irányították.

Fejlesztés. Négyszázmillió forintos
pályázati forrásból fejleszti sürgőssé-
gi betegellátását a mosonmagyaróvá-
ri Karolina Kórház-Rendelőintézet. A
sürgősségi fogadóhelyüket osztállyá
alakítják, amelybe korszerű CT-beren-
dezést telepítenek, így erre a vizsgá-
latra a jövőben nem kell Győrbe vinni
a betegeket.

Könyvhét. Megnyílt a 85. Ünnepi
Könyvhét és 13. Gyermekkönyvna-
pok. A szervezők egész hétvégén vár-
ják a könyvek szerelmeseit a rendez-
vény négy helyszínén.

Az elmúlt hónapokban
félmillió új magyar ál-
lampolgár tett esküt az
ország különböző pont-
jain, így Győrött is. A Vá-
rosháza dísztermében
ez alkalommal huszonki-
lencen váltak ismét vagy
most először teljes jogú
állampolgárokká, köz-
tük több olyan is, aki ma-
gyar házastársa révén
válhatott magyarrá.
Az ünnepségen Fekete
Dávid alpolgármester
úgy fogalmazott, ma-
gyar és magyar között
nem lehet különbséget
tenni, a mostani esküté-
tel pedig a résztvevők
számára június hatodi-
kát is a nemzeti össze-
tartozás napjává teszi.
Az alpolgármester kifej-

tette, voltak olyanok,
akik rendelkeztek már
magyar állampolgárság-
gal a '30-as, '40-es évek-
ben, de a történelem vi-
harai miatt ezt elvesztet-
ték. „Őket sikerült most
visszahonosítanunk, és
egy nagyon régi adóssá-
got törleszteni ezáltal” –
hangsúlyozta. Fekete
Dávid rámutatott, na-
gyon sok fiatal volt a ha-
tárokon túlról is, akik pe-
dig most lettek először
magyar állampolgárok.
Ők azok, akik ezt a nem-
zetet meg tudják tartani
és a magyar nemzet jö-
vőjéért tudnak tenni.
A frissen esküt tettek
többsége Győrben vagy
Győr környékén képzeli
el jövőjét.
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FÓKUSZBAN  LAPSZÉL 

Csípős napokat éltünk át a
kánikulában. Nem voltak
kellemesek. A vérszívók es-
ténként bezavartak ben-
nünket a lakásokba. Mor-
gott a város. 
Valaki valamit hibázott. Va-
lószínűleg elszámolták ma-
gukat, s később kezdték a
szúnyogirtást, mint amikor
kellett volna. Április közepé-
től június 8-ig hatszor végez-
tek ugyan biológiai és ké-
miai gyérítést, de ez érzékel-
hetően nem volt elegendő. A
csapadékos, szeles tavasz, az
árhullám – mely lényegesen
kisebb volt a tavalyinál, ám
így is kiváló élőhelyeket te-
remtett a szúnyogoknak –, a
hirtelen jött kánikula szú-
nyoginváziót indított el. 
Az önkormányzat és a köz-
szolgáltató Győr-Szol Zrt.
rendkívüli sajtótájékozta-
tót tartott. Nem menteget-
ték magukat, elismerték,
hogy valaki mulasztott. Bor-
kai Zsolt polgármester hoz-
zátette, hogy ugyan nem
tud szúnyogot irtani, de a
város vezetőjeként vállalja a
felelősséget és elnézést kér
a győriektől, meg a váro-
sunkba látogató vendégek-
től. Sági Géza elnök-vezér-
igazgató sem a mundér be-
csületét védte, hanem ki-
mondta: valószínűleg ké-
sőn kezdték el a szúnyogir-
tást, a felelősök személyét
belső vizsgálat állapítja
meg. Ezen kívül azt is
mondta, hogy mostantól
naponta fölszállnak a gépek.
Pénz lesz rá, ígérte nyoma-
tékosan Borkai Zsolt. Nehe-
zíti a helyzetet, hogy a kör-
nyékbeli települések vi-
szont nem tudják megfizet-
ni a gyérítést, így aztán a ná-
luk felgyülemlett szúnyog-
hadat is fölénk fújja a szél.
Történt hát egy mulasztás,
aminek a következményeit
elhárították. Nyilvánosan
elismerték és elnézést kér-
tek miatta. Úgy, ahogy az
Európában szokás. 

Gy. P.

Elismerés

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor 

Az új előírások szerint lakásvásárláskor
már a szerződésben kiköthetik a felek,
hogy a régi háztulajdonosnak igazolnia
kell, hányan vannak az adott címre be-
jelentve. De lakásvásárlás után az új tu-
lajdonos is bárkit kijelenthet a házból,
az eljárást a jegyzőnél kell kezdemé-
nyeznie. Mindez már illetékmentes –
nyilatkozta a hónap elején az InfoRá-
diónak Lohrmann Eszter, a Közigazga-
tási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának főosztályvezető-
helyettese. 

A szakember kifejtette, „két lehető-
sége van a lakásvásárlónak a lakcím-
bejelentések tisztázására. Az egyik,
hogy az ingatlan adás-vételi szerző-
désben kikötik, hogy az eladó garantál-
ja: az adott ingatlanon senki sem ren-
delkezik rajtuk kívül bejelentett lakcím-
mel, s vállalják azt is, hogy az eladásig
a bejelentett személyek kiköltöznek,
ezt a jegyzőnél elintézik, s az eladásnál
megváltoztatják lakcímüket".

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal  Győri Járási Ok-
mányirodájának  tájékoztatása sze-
rint, ha a szerződésben ez a kikötés
szerepel, a járási hivatal, az új tulaj-
donos kérelmére a saját tulajdoná-

ban lévő ingatlan adatairól a nyilván-
tartásból kivonatot vagy másolatot,
illetve szóbeli tájékoztatást ad. Fon-
tos tudni, hogy a jogszabályok sze-
rint minden állampolgár köteles be-
költözés vagy kiköltözés után három
munkanapon belül lakóhelyének, il-
letve tartózkodási helyének címét új
lakcíme szerint illetékes jegyzőnél,
vagy járási hivatalnál nyilvántartás-
ba vétel céljából bejelenteni.

Sokan ennek a kötelességüknek
azonban nem tesznek eleget. Mit tehet
az új tulajdonos, ha lakcímére még a
régi lakók is be vannak jelentve – vető-
dik fel a kérdés.

Lohrmann Eszter azt mondta,
az új tulajdonosnak lehetősége
van arra, hogy a jegyzőnél vagy a
járási hivatalnál tájékoztatást
vagy igazolást kérjen arról: az ő
ingatlanjában ki rendelkezik be-
jelentett lakóhellyel. Az új tulajdonos il-
letékmentes eljárást indíthat a jegyző-
nél vagy a járási hivatalnál, és kérheti a
bejelentett lakcímek törlését. Ezt meg-
erősítette a kormányhivatal is: ha az ál-
lampolgár igazolja, hogy a lakásába
bejelentkezett személy ténylegesen
nem lakik ott, a jegyző, illetve a járási
hivatal a lakcím érvénytelenségét álla-
pítja meg és a lakcímadatot a nyilván-
tartásban fiktív jelzéssel szerepelteti

mindaddig, amíg a polgár valós lakcí-
mét be nem jelenti.

Lohrmann Eszter jelezte: az eljárás
általános ügyintézési határidőhöz kö-
tött, tehát 20 napon belül megtörténik.
Az ügyfélkapus rendszeren keresztül
nem lehet ilyen ügyeket intézni – hang-
súlyozta a főosztályvezető-helyettes. 

Arra a kérdésükre, hogy történt-e
változás azoknak az esetében, akik
nem a saját tulajdonukban álló ingat-
lanba kívánják magukat bejelentetni,
a kormányhivatal azt nyilatkozta: a
lakcímbejelentéshez a szállásadó
hozzájárulása szükséges, amit a lak-

címbejelentő lap aláírásával ad meg,
kivéve, ha a bejelentkező rendelkezik
olyan érvényes teljes bizonyító erejű
magánokirattal vagy közokirattal,
amely a lakás használatára feljogosít-
ja.  Lényeges még, hogy  a lakcímbe-
jelentés ténye önmagában a lakás
vagy az ingatlan használatához fűző-
dő, valamint egyéb vagyoni jogot
nem keletkeztet és nem szüntet meg,
regisztratív jellegű!

Kideríthető, ki lakik a címünkön

Az eljárás
illetékmentes 
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HIRDETÉS SMART CITY 

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!

4990 Ft-tól

Ventilátor típusok
• asztali
• álló
• oszlop
• padló
óriási választéka!

HŰSÍTŐ VENTILÁTOR AKCIÓ! 

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Az elmúlt öt év változásaihoz igazította és
két új dokumentumban foglalta össze Győr
fejlődéséről alkotott vízióját a város önkor-
mányzata. Győr középtávra szóló Integrált
Településfejlesztési Stratégiáját (ITS) és a
távlatibb jövőképet felvázoló Településfej-
lesztési Koncepciót (TK) az elmúlt hét pén-
tekén Fekete Dávid és Révi Zsolt mutatta be
a sajtó képviselőinek. A város alpolgármes-
tere és főépítésze szerint a tervek társadal-
mi egyeztetésre bocsátható állapotban
vannak, kezdődhet a jövőről szóló, egy hó-
napos, széles körű vita. 

A győri önkormányzat negyvenmillió forintot nyert
azon a tavalyi uniós pályázaton, amely a fenntartha-
tó városfejlesztési programok előkészítését támo-
gatta. Ebből a pénzből készült el a 2030-ig előrete-
kintő fejlesztési koncepció és a következő tíz év ese-
ményeit leíró településfejlesztési stratégia. Fekete
Dávid elmondta, a tervezés az Európai Unió új,
2014 és 2020 közötti költségvetési ciklusára készíti
fel Győrt, saját beruházásaink, céljaink, víziónk szol-
gálatába állítva az uniós forrásokat. Az önkormány-
zat szeretné legalább megismételni a 2007–2013-
as időszak sikereit, amihez tervszerű és tudatos for-
ráslehívás, gondosan kidolgozott stratégia kell.

Győr, az okos város 
A két dokumentum, az ITS és a TK már számos ál-

lami, önkormányzati és civil egyeztetésen van túl, csak
idén márciusban hat partnertalálkozó tűzött napirend-
re olyan témákat, mint az energetika, a környezetvé-
delem, a közlekedés, a gazdaságfejlesztés, a kultúra,
a turizmus, az oktatás, az egészségügy, az esélyegyen-
lőség vagy éppen a közbiztonság. Az alpolgármester
most a nagyközönség, a polgárok és minden civil szer-
vezet vitakedvére, jobbító javaslatára számít. A doku-

mentumok elérhetők és véleményezhetők a város
honlapján és a Városházán, amelynek előcsarnoká-
ban gyűjtőláda is várja az írott hozzászólásokat.   

A dokumentumok első ránézésre nem tűnnek
könnyű olvasmánynak, de mindenki megtalálhatja
bennük azokat a fejezeteket, amelyek érdeklődési
körét, lakókörzetét érintik. Ez akkor is igaz, ha a fej-
lesztési koncepció hosszú távú vízió, nem a konkré-
tumok szintje, s az ITS sem csupán projektek listája.

Révi Zsolt szerint a településfejlesztési stratégia el-
képzelés a jövőről a városlakók, a vállalkozók, az
ipar, az egyetem szükségletei, elvárásai alapján. A
tervezők minden szereplőre figyeltek, számoltak az
unió trendjeivel, programjaival is.

A főépítész elmondta, a város új stratégiája a régi
alapjaira építkezik, nincs szó irányváltásról, de
hangsúlyt kapnak benne olyan, az unió számára is
fontossá vált tényezők, mint a fenntarthatóság és a
környezetvédelem. Győr lakói az elkövetkező évek-
ben gyakran hallják majd a „Smart city” kifejezést,
amely pontos magyar fordítás híján egyszerre jelent
kompakt, hatékony, élhető, okos várost.      

A stratégia és a koncepció terve-
zetét 2014. július 10-ig bárki vé-
leményezheti, a dokumentumok
megtalálhatók a város honlapján
a http://innovacio.gyor.hu/
cikk/gyor_megyei_jogu_varos_in
tegralt_telepulesfejlesztesi_stra-
tegiaja.html oldalon. A vélemé-
nyeket, észrevételeket az önkor-
mányzat a babos.aniko@ gyor-
ph.hu e-mail címre várja. A végle-
ges dokumentumokat Győr köz-
gyűlése 2014 szeptemberében
fogadhatja el.
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MUNKAÜGY, FEJLESZTÉS  HIRDETÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Győr-Moson-Sopron megyében soha
nem látott mértékben nőtt a foglalkoz-
tatottság, a 67 százalékos mutató uni-
ós szintet jelent – tájékoztatta hetila-
punkat Kara Ákos, győri országgyűlé-
si képviselő, a Parlament Vállalkozás-
fejlesztési Bizottságának alelnöke, aki
elmondta azt is, ezzel párhuzamosan
2,8 százalékra mérséklődött a munka-
nélküliség a megyében. 

A NAV Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Adó Főigazgatósága által közzétett
adatok megerősítik a képviselői szá-
mait. Eszerint 2014. I. negyedévében
az átlagos foglalkoztatotti létszám or-
szágosan 7,0%-os, a régióban 6,0%-
os növekedést mutatott 2013. I. ne-
gyedévéhez képest. Győr-Moson-
Sopron megyében 6,1%-os volt a bő-
vülés, így az alkalmazottak száma már
meghaladta a 156 ezer főt, mely több
mint 9 ezer új munkahely teremtését
jelentette.

Az üzleti szféra átlagos létszáma az
első negyedévben meghaladta a 135
ezer főt, így 5,8%-kal felülmúlta az egy
évvel korábbit. Győr-Moson-Sopron

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Az Erzsébet királynénak em-
léket állító oszlop az új köz-
park éke, amelyet Révfalu
akkor állított, amikor még ön-
álló község volt.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester, a városrész önkormány-
zati képviselője kezdeményezte
annak az új emlékparknak a ki-
alakítását, amely a korábban el-
hanyagolt Rónay Jácint úti terü-
leten, az Ady Endre utca és a Dó-
zsa rakpart közti részen jött létre.
Az alpolgármester elmondta, az
emlékpark érdekessége az az
emlékoszlop, amely Erzsébet ki-
rálynénak állít emléket, és amely
korábban a mai Ady Endre utcá-
ban, a plébánia melletti telken
belül állt. Az emlékoszlop jelentő-
ségére révfalui polgárok hívták
fel az alpolgármester figyelmét,
hiszen azt Révfalu az Erzsébet ki-
rályné ellen elkövetett merényle-
tet követő évben, 1899-ben állí-
totta, amikor az még önálló köz-
ség volt.

Uniós szintű a megyében a foglalkoztatottság

megyében 7,4 ezer fővel bővült e ka-
tegória munkavállalóinak száma. A
megyei székhelyű gazdasági társasá-
gok alkalmazottainak száma növeke-
dett erőteljesebben (+6,0%), de az
egyéni vállalkozók és alkalmazottaik
száma is 4,1%-os bővülést mutatott.

– A járműipar és ahhoz kapcsolódó
beszállítói iparág továbbra is a térség
motorja – fogalmazott Kara Ákos, aki
szerint változatlanul kiemelten kezelik

a munkahelyvédelmi akciótervet. Eb-
ben tavaly harmincegyezer ember
vett részt a megyében, idén ez a szám
eléri a harminchatezret, országosan
pedig a nyolcszázezret.

– Látszik az, hogy mind a munka-
helyteremtésnek, mind pedig a mun-
kahelyvédelemnek fontos szerepe
volt abban, hogy egyre jobbak a fog-
lalkoztatási adatok – nyilatkozta Kara
Ákos, aki szerint a cél nem lehet más,

mint az, hogy aki dolgozni akar, el is
tudjon helyezkedni. A Fidesz által java-
solt munkahelyvédelmi akcióterv az
elmúlt hónapokban 36.000 ember-
nek segített megyénkben – tudtuk
meg a képviselőtől.

Kara Ákos bízik abban, hogy az el-
következendő hetek tovább javítanak
a statisztikán, a mezőgazdasági és az
építőipari idénymunka miatt ugyanis
még többen vállalhatnak munkát. 

Emlékpark Révfaluban
A közpark kialakításával a törté-

nelmi jelentőségű emlékoszlop
központi helyre került. Ezzel együtt
egy régóta rossz állapotú terület is
megújult, így a Révfalu belváros fe-
lőli kapuja is esztétikussá vált, ahol
emlékezésre, pihenésre, beszélge-
tésekre is lehetőség nyílik. A sé-
tánnyal, új növényekkel, padokkal
kialakított tér több helyi cég, köz-

tük a Pannon-víz Zrt., a Vill-Korr
Hungária Kft., a Győr-Szol Zrt., a
Kertészek és Kertbarátok Győr Vá-
rosi Egyesülete és az Alfa Girod
Kft. munkáját dicséri.

Fekete Dávid alpolgármester, a
városrész másik önkormányzati
képviselője hozzátette, képviselő-
ként fontosnak tartják, hogy ezt a
szép városrészt még élhetőbbé te-
gyék. A nagy volumenű beruházá-
sok mellett ezért több helyen tör-
téntek olyan fejlesztések, amelyek
az itt élők mindennapjait teszik
szebbé, ahol megpihenhetnek,
beszélgethetnek egymással. Ko-
rábban megújult például a Ká-
lóczy téri emlékmű, az árvizes em-
lékmű és annak környezete, elké-
szült a „Találkozások” pihenőpark,
és ebbe a sorba illeszkedik a most
átadott közpark is. Az alpolgár-
mester végezetül elmondta, a jö-
vőben is folytatni kívánják a felso-
roltakhoz hasonló, közösségépítő
fejlesztéseket.

A felújított emlékoszlopot dr.
Somogyi Tivadar és Fekete Dávid
alpolgármester, valamint Morvay
László, a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság tagja leplezte le. 
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szerző: koloszár tamás

A győri Széchenyi István Egye-
tem és a győri Audi Hungaria
Motor Kft. hosszú ideje tartó mű-
szaki együttműködése a most
záruló egyetemi tanévben im-
már a pénzügyekre is kiterjedt.
Pénzügyi tantárgy lett az Audi.

A Széchenyi István Egyetem Kautz
Gyula Gazdaságtudományi Kara, a
Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégi-
um és az Audi Hungaria Motor Kft. kö-
zötti együttműködés keretében úttörő
jelleggel, közös oktatási kurzus indult
a 2013/14-es tanév második sze-
meszterében, Audi pénzügyek néven
– tudtuk meg dr. Kovács Gábor egye-
temi adjunktustól, tantárgyfelelőstől. 

A tárgy egy multinacionális vállalat
pénzügyi folyamatait, megoldásait, kihí-
vásait mutatja be, közvetlenül az adott
területen dolgozó gyakorlati szakembe-
rek szemszögéből nézve. A szabadon
választható tárgyként meghirdetett kur-
zust a gazdálkodás és menedzsment
szak pénzügy szakirányának hallgatói, il-
letve a Kautz Gyula Közgazdász Szak-
kollégium tagjai vehették fel – mondta
el hetilapunknak dr. Kovács Gábor. 

A létszámot harminc hallgatóban
maximálták, s ez gyorsan betelt. A
kurzus résztvevői megismerkedhet-
tek egyebek mellett az Audi Hungaria
Motor Kft. eszközgazdálkodásával, fő-
könyvi könyvelésével, pénzgazdálko-
dásával, az adó-, vám- és állami támo-
gatások területével.

„Nem kellenek a gyakornokok?” című
írásunkra reagált a megyei kamara. Azt
írják, hogy a tanulók eddig is együttmű-
ködési megállapodással töltötték gya-
korlatukat a cégeknél/vállalkozásoknál,
de ennek tartalma szakképző iskolán-
ként változó volt. Az összefüggő nyári
gyakorlatra a tanulót mindig is megillet-
te a pénzbeli juttatás, melynek mértéke
2012. január 1-jéig a mindenkori mini-
málbér minimum 20%-a volt (jelenleg
min. 19,5%, 19.793 Ft).

A kamara szerint a pénzbeli juttatás
elszámolása nem bürokratikus és nem
igényel hosszadalmas papírmunkát.
„Egy vállalkozás napi 3.485 Ft normatíva
elszámolására jogosult, ez egy átlag 160
órás gyakorlati képzés esetén havi
69.700 Ft-ot jelent, tanulónként ennyivel
tudja maximum csökkenteni szakképzé-
si hozzájárulási kötelezettségét.”

Pénzügyi tantárgy az Audi
Schubert Olívia, az Audi Hungaria

Oktatási és tudományos kooperációk
vezetője: „A mérnökutánpótlásban je-
lentős szerepet vállalunk, ennek példája
az egyetemen létrejött Audi Hungaria
tanszékcsoport. Azonban annak is tu-
datában vagyunk, hogy nem csak a mű-
szaki, hanem a többi szakterület – pénz-
ügy, személyügy – igényeire is reagál-
nunk kell. A legnagyobb segítséget úgy
adhatjuk, ha aktívan átadjuk a vállalati
tudást, és így a hallgatók számára egye-
dülálló képzési lehetőséget biztosítha-
tunk. E célból indítottuk az Audi-tantár-
gyakat, melyeket a Széchenyi-egyete-
men és a BME-n is oktatnak munkatár-
saink. E tantárgyak legfiatalabbika a
pénzügyi szakirányú Audi-tantárgy,
amely bemutatja, hogyan zajlanak a
pénzügyi folyamatok egy ilyen cégnél.” 

Mics Kornél, az Audi Hungaria Fő-
könyvi és Eszközgazdálkodás vezetője
úgy véli, azok a hallgatók, akik felveszik
a tárgyat, sokkal nagyobb eséllyel tud-
nak egy későbbi állásinterjún eredmé-
nyesen szerepelni, hiszen már ismerik a
jövőbeni munkáltató munkamódszereit,
elvárásait. Természetesen az sem utol-
só szempont, hogy az előadásokon a di-
ákok és az AUDI pénzügyi manage-
mentje személyesen találkoznak. 

Törekszünk arra, hogy az előadá-
sok ne merüljenek ki egy egyoldalú
kommunikációban, hanem lehetőség
szerint részletesen át tudjuk beszélni
a hallgatókban felmerülő kérdéseket
– fogalmazott Mics Kornél, aki biztos
abban, a következő tanévben is pénz-
ügyi tantárgy lesz az Audi. 

A kamara véleménye
Cikkünk nyomán

Az önkormányzatok által fenntar-
tott költségvetési intézmények (óvo-
dák, kórházak, idősek otthona) pedig
pályázat útján igényelhetik a költség-
vetési támogatást a tanulók után.

Ha a tanuló a szakképző iskolában
tölti a szakmai gyakorlatát, akkor
nincs együttműködési megállapodás
és nincs pénzbeli juttatás sem.

A kamara felhívja a figyelmet arra:
azok a vállalkozások, amelyek a tanuló
gyakorlati foglalkoztatásáért pénzt kér-
nek és fogadnak el, törvényt sértenek,
ezért a gazdasági kamara legfeljebb öt
évre eltiltja őket a tanulóképzéstől.

Az új szakképzési törvény egyes
esetekben alapjaiban változtatta meg
a tanulóképzés szabályait, de vitatha-
tatlan erénye, hogy pontosította,
egyértelműsítette a szabályozókat, fel-
tételeket. (www.gymskik.hu)

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
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgál-
tatási Igazgatósága felvételt
hirdet az alábbi munkakör be-
töltésére: 

KAZÁN-
GÉPÉSZ
Feltétel: kazángépész végzettség 
Előny: fémipari végzettség
Bérezés megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát a
következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol
Zrt. Munka- és Bérügyi Osztály
9024 GyŐr, Orgona út 10., vagy
munkaugy@gyorszol.hu. A borí-
tékra, kérjük, írják rá, illetve az e-
mail tárgyában tüntessék fel a
„kazángépész” jeligét.

Jelentkezési határidő:
2014. június 23.

Álláshirdetés
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A F CI VB ALATT TÉGED IS VÁR
AZ ÓRAWEBÁRUHÁZ!

CSAPÓ BALÁZS ÓRÁS 9022 GYOR, APÁCA U.  10.  TELEFON: 96/328-399, 20/352-1416

ora-oras.hu

www.carmenetterem.hu

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

„Péntek Esti Láz

JÚLIUS 4., 19 ÓRAKOR

Négyfogásos borvacsora
a Tiffán Pincészet boraival

9950 Ft/fő
•

Kővári Máté humorista fellépése
•

Táncos mulatság
zenei hangulatfelelős: Retro Duo

•
További részletek honlapunkon:

www.carmenetterem.hu

Ilyen még nem volt: 

Carmen Étteremben”
szerző: papp zsolt
fotó: turizmus kft.

Business Excellence díjat
kapott városunk, amelyet
az üzleti utazók szavazatai
alapján ítélnek oda.

A Business Traveller Hungary,
Magyarország egyetlen, üzleti
utazóknak és utaztatóknak szó-

ló magazinja által meghirdetett
Business Excellence díjat éven-
te egy alkalommal tíz kategóri-
ában adják át. A sorrendet a
legkritikusabb és leginkább el-
fogulatlan közönség, maguk az
utazók döntötték el.

Győr a legjobb
vidéki „business city”

A 2014-ben Győr nyerte a leg-
jobb vidéki business city címet. A
díjat dr. Lipovits Szilárd jegyző
vette át a fővárosi gálán, aki la-
punknak elmondta, megtisztelte-
tés a város számára a rangos el-
ismerés, és külön öröm, hogy
mások is érzik, értékelik azokat
az erőfeszítéseket, amelyeket a
város az idegenforgalom fejlesz-
tése terén végez.

Borkai Zsolt polgármester kie-
melte, Győr Magyarország egyik
legdinamikusabban fejlődő inno-
vatív nagyvárosa, biztos pénzügyi
háttérrel, jól képzett, piacspecifi-
kus munkaerővel. Az önkormány-
zat a kedvező befektetői környe-

zet kialakítását több eszközzel is
támogatja, a legutóbb az iparűzé-
si adó mértékének csökkentésé-
vel segítette a vállalkozásokat. „A
jövő Győrben épül – ma már jól
ismert a város szlogenje, amit
nem csak az önkormányzat, de
az Audi Hungaria Motor Kft. és a
Széchenyi István Egyetem is
használ. Ez is jól mutatja azt az
összefogást, ami a városban ér-
zékelhető a jövőnk építése kap-
csán. Az együttgondolkodás és a
hosszú távú tervezés eredményre
vezet, a Győri Ipari Park folyama-
tosan bővül, városunk vonzó a be-
fektetők számára, ami újabb és
újabb munkahelyeket teremt. A
péri reptér bővítése, az infrastruk-
turális beruházások, vagy az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál-
hoz kapcsolódó fejlesztések is jó
irányba viszik a várost.”

„Mindez persze a turizmusunk-
ra is hatással van, és szeretnénk
ezeket a kedvező hatásokat maxi-
málisan kihasználni” – teszi hozzá
Domanyik Eszter, a marketing, tu-
rizmus és kommunikációs osztály
vezetője. „Ennek érdekében tet-
tünk jelentős lépéseket a konfe-
renciaturizmus terén, vettük fel a
kapcsolatot több konferenciaszer-
vező céggel, vagy mutattuk be
több országban is ilyen irányú kí-
nálatunkat.” Jakab Petra, idegen-
forgalmi referens hozzáteszi, az
önkormányzat célja, hogy egy-
szerre szólítsa meg a szabadidős,
a kulturális, a sport és az üzleti tu-
ristákat. „A díj egy visszajelzés szá-
munkra, hogy jó úton járunk.”

´́
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OTTHONUNK  VÁROSRÉSZEK

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

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

Ha az épülő Dunakapu tér mellett át-
megyünk a Kossuth hídon, Győr kel-
lemes lakóövezetébe érkezünk. A
híddal szemben a napokban elké-
szült parkot találjuk, amelynek kö-
zéppontjában az Erzsébet királyné
tiszteletére emelt oszlop áll. Ha balra
fordulunk, a Kálóczy téri parkrende-
zés és járdafelújítás eredményét lát-
juk, ha jobbra megyünk, akkor a nap-
jainkban is zajló vízrendezési projekt
részeként szépen kiépült partsza-
kaszt szemlélhetjük. „A Kálóczy té-
ren egyébként jelenleg is több beru-
házás zajlik, az önkormányzat saját
költségvetéséből újítja fel és bővíti a
rendelőépületet, az idősek otthona
pedig uniós finanszírozással újul
meg. A város évek óta folytatja ren-
delőfelújítási programját és az idős-
ügyet is prioritásként kezeli” – kezdi
dr. Somogyi Tivadar, a városrész ön-
kormányzati képviselője. Fekete Dá-
vid, Révfalu másik önkormányzati
képviselője hozzáteszi, a Kálóczy tér-
ről már jól látszik az egyetem épüle-

te, amely az elmúlt években hatal-
mas fejlődésen ment keresztül. Az új
tudástér, a laboratóriumok, a legmo-
dernebb technikák, és a képzés
munkaerő-piaci igényekhez hango-
lása azt eredményezi, hogy a hallga-
tók használható tudást kapnak, és
nagy eséllyel helyezkednek el szak-
májukban. „Nem szabad persze elfe-
lejteni az Audi szerepét, amely nagy-
mértékben hozzájárul a képzés ma-
gas színvonalához, ami nem véletlen,
hiszen szüksége van a jó mérnökök-
re, a kiművelt emberfőkre.” 

Az egyetem szomszédságában
szeli át a folyót a Jedlik Ányos híd,
amely a kampusz jobb megközelíté-
sét szolgálja, és közvetlen kapcsolatot
teremt Révfalu és Sziget között. Az ön-
kormányzat saját erős fejlesztése ré-
vén a révfalui úthálózat is jelentősen
megújult, elég csak a Rónay Jácint ut-
ca–Szövetség út–Hédervári út körfor-
galomra gondolni. A Szövetség utca
új nyomvonalának kialakításával ha-
marosan tovább javul a közlekedés. A
közelmúltban a Szabadrév utcában
nyílt nagyobb méretű élelmiszerüzlet,
és hasonlót terveznek a Szövetség



saját beruházásaként megvalósult
Új Bácsai úton – egy igazi kertvárosi
övezetbe érkezünk. Borkai Zsolt pol-
gármester – aki maga is a városrész-
ben lakik – hangsúlyozza, hogy az
önkormányzat törekvése a telepü-
lésrészek kiegyensúlyozott fejleszté-
se. „Családommal együtt nagyon
szeretünk itt élni, hiszen az otthon
melegét, a nyugalmat biztosítja szá-
munkra.” Mint mondja: „Fontosak
azok a helyi beruházások, amelyek
az adott lakókörnyezet problémáira
fókuszálnak. Ilyen többek között a
csapadékvíz elvezetésének kérdése.
Az önkormányzat ennek megoldásá-
ra programot indított, amelynek
egyes elemei önkormányzati, más
részei pedig európai uniós forrásból
valósultak meg. Kisbácsán a négy
városrészt érintő uniós projekt kere-
tében készült el a csapadékvíz-elve-
zető rendszer gerince, amely nem
csak megoldja több utca vízelveze-
tését, de biztosítani tudja a rendszer
jövőbeli továbbépítését.”

Bárányi István szintén azt hang-
súlyozza, hogy a fejlesztés során elő-
relátóan a folytatás csatlakozó pont-
jait is kiépítették, vagyis a jövőben
újabb utcákat lehet majd bevonni a
rendszerbe. „Vannak még gócpon-
tok a területen, de több utcában he-
lyi szikkasztók beépítésével sikerült
orvosolni a problémát, erre jó példa
a Benedek Elek utca.” Továbbhalad-
va Bácsa felé, a Bácsai tó és környe-
zetének rendbetételét láthatjuk. A tó
durva partrendezése már megtör-
tént, és a tervek szerint a partsza-
kasz sétánnyá alakítása biztosíthat
kellemes pihenőhelyet az itt élők-
nek. „A városrész központi parkjá-
ban korábban a sétány készült el, és
folytatódik az iskola emlékhelyével,
új padok kihelyezésével.” A képvise-
lő úgy látja, az önkormányzati beru-
házásokat társadalmi aktivitás kísé-
ri, a lakosok maguk is szívesen vesz-
nek részt a fejlesztésekben. A közös-
ségi életre példaként említi a közel-
múltbeli majálist, amelynek kereté-
ben a „15 éves a Bácsai Részönkor-
mányzat” című kiállítást is megnyi-
tották. Sárással kapcsolatban el-
mondja, itt a megkezdett szennyvíz-
csatorna-kiépítés folytatása a követ-
kező feladat, emellett pedig egy ját-
szóhely kialakítása szolgálná a nö-
vekvő gyermeklétszámot. „Bár Sá-
rás infrastruktúrája nem ér fel a kör-
nyező városrészekével, nyugodt ott-
hont biztosít a családok számára,
ezért egyre népszerűbb lakóhely.”
Ez igaz Révfalura, Kisbácsára és Bá-
csára is, ahol nem véletlenül épül-
nek az új házak, hiszen könnyen el-
érhető, mégis nyugodt, természet
közeli lakókörnyezetet biztosít az itt
otthonra lelőknek.
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utcában is. „Máshol talán nem lenne
ennek ekkora hírértéke, de a révfalui-
ak régi vágya, hogy itt is legyen ren-
des bevásárlási lehetőség, és emiatt
ne kelljen más városrészekbe autózni.
Úgy tűnik, ígéretünkhöz híven ezt a
problémát is orvosolni tudjuk” –

magyarázza dr. Somogyi Tivadar, aki
azt is hozzáteszi, hogy a közelmúltbéli
városi temetőfelújítási program is
nagymértékben érintette a révfalui sír-
kertet. Fekete Dávid a fiatalok lehető-
ségeiről is szót ejt, mint mondja, az
egyetemi élet kínálta programok mel-
lett az Aranypart is igazi felüdülést
nyújt a nyári időszakban. Az Aranypart
I. egy magánvállalkozásnak köszönhe-
tően vált egy igazi kis tengerparti
plázzsá, az Aranypart II. pedig a Győr-
Szol jóvoltából kínál kellemes kikap-
csolódást a családok számára. A
szomszédos Mobilis a fiatalok csodá-
kat rejtő játszótere, amely nem csak
elkápráztat, de oktat is, és a győri
munkaerő-piaci igényekhez igazodó
szakmák irányába terel. 

Kelet-Révfalu önkormányzati kép-
viselője, Bárány István kiemeli, a te-
rületen több fontos infrastrukturális
fejlesztés is történt. A Zemplén utca
felújítása után a Körtöltés utca meg-
újítása is előkészítés alatt áll. Hozzá-
teszi, a játszótér nem szűnik meg,
hanem az utcán belül kerül új helyre.
Megtörtént a Bálványosi csatorna
kotrása, ahová a Körtöltés utca csa-
padékvíz-elvezetése csatlakozik
majd. „Fontos lenne, hogy óvjuk kör-
nyezetünket, és ne rakjuk le itt a sze-
metünket, mert az nem csak a tele-
pülésképet rontja, de a vízelvezetést
is akadályozza.” A képviselő hangsú-
lyozza, a Kenus utcával szemben lé-
vő területen egy rendezett zöld öve-
zet alakulhat ki a jövőben, az Irinyi ut-
cában pedig egy kis játszótér épül.
„A gyalogosok közlekedését több he-
lyen sikerült biztonságosabbá tenni,
ide tartozik az Audi-iskola gyalogát-
kelőhelyének kivilágítása, és az új át-
kelők létesítése. Az Irinyi utcában a
buszmegálló megnagyobbítása mel-
lett a Duna-partig kikötöttük a jár-
dát.” A képviselő maga is kiemeli az
új bevásárlóhely megnyitását, amivel
javult a városrész ellátottsága.

Ha Révfaluból továbbindulunk –
tehetjük ezt akár az önkormányzat
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szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Több ezer ember vett részt a győri hadi-
játékon, Kismegyeren. „Nem a csatát
ünnepeljük, hanem a hősi küzdelem
mintegy háromezer áldozatának állí-
tunk emléket” – mondta el a rendez-
vény előtti sajtótájékoztatón Simon Ró-
bert Balázs országgyűlési képviselő, al-
polgármester, Szabadhegy és Kisme-
gyer önkormányzati képviselője.

Az emlékmű mellett a kismegyeri
óvodások, iskolások és nyugdíjasok
adtak műsort, majd megemlékezést

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Idén Eklics Istvánné vehette át a városi
„Kitaibel Pál Környezetvédelmi Emlék -
érem” díjat. Az ünnepségen Bartal
György, a városstratégiai bizottság tag-
ja adta át az elismerést, aki elmondta,
a természetvédelemre azért van szük-
ség, mert az életünk függ tőle. Ahhoz,
hogy a környezetvédelem fontossága
beépüljön az emberek mindennapjai-
ba, már gyermekkorban meg kell szó-Hadijáték Kismegyeren 

tartottak koszorúzással. A történelmi
játékon negyven lovas működött köz-
re. Az érdeklődők számára felelevení-
tették a kurucok életét, volt hortobá-
gyi csikós bemutató és a Nádasdy-
huszárok mindennapjait is megis-
merhettük.

A Győri Művészeti és Fesztiválköz-
pont szervezésében megvalósuló
programsorozat délelőttjén a Baross
úti Látogatóközpontból ingyenes
idegenvezetés indult 10 órától. A lo-
vas- és hadijáték után az Accordeon
Harmonikaegyüttes, majd a Loyd
Egylet zenélt.

Városi elismerés
a világnapon

lítani őket ebben a témában. A díjat ez-
úttal egy olyan személy kapta, aki ép-
pen ezen a területen tesz sokat.

Eklics Istvánné óvónő a környezettu-
datos életmódra nevelés területén vég-
zett több évtizedes kimagasló gyakorlati
tevékenységéért, a Zöld napok alkalmá-
ból szervezett túrák koordinálásáért, a
madárgyűrűzések lebonyolításáért, a
szigetközi természetvédő táborok szer-
vezésében és a környezeti munkaközös-
ség vezetőjeként végzett áldozatos mun-
kájáért vehette át az elismerést. 

KULTÚRA  PREMIER, FESZTIVÁL

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Ki akartam lépni a sémákból.
Embereket szeretnék megmutat-
ni emberi helyzetekben, hogy mit
szül egy ilyen furcsa, megszállott
és megszállottak közötti hangu-
lat” – mondta Kszel Attila, A walesi
lakoma című darab író-rendezője.
A mesét mától tűzi repertoárra a
Győri Nemzeti Színház a Kisfa-
ludy Teremben.

Emlékszem, egy éve nagyon lel-
kesen mesélt arról, hogy épp
egy, A walesi bárdokhoz köthető
mesedarabon dolgozik...

Az elkészülte után is lelkes vagyok, a
vers gondolatainak közvetítése mellett
szeretném megmutatni a gyerekeknek
a ballada születését és a walesi történe-
tet. A sztorit a fantáziánk színesítette,
hogy ne legyen olyan sötét, mint amiről
egyébként szól. Nem a könnyed gyerek-
darabok közé tartozik, persze van ben-
ne sok humor, csak a végkicsengése és
a hangulata kicsit más lesz, hiszen az

Arany-fonálra fűzött történet
egyik ország elfoglalja a másikat, a
walesiek a túlélésért küzdenek, szeret-
nék átmenteni az identitásukat. Ugyan-
úgy, ahogy Magyarországon a 1849.
utáni időszakban a legyőzött magyarok

is tovább akartak élni, ennek a szimbó-
luma volt Arany balladája, akit 1856-
ban a császárlátogatás környékén fel-
kértek, írjon köszöntőt az uralkodó tisz-
teletére. Ő ezt visszautasította, s évek
múltán megjelent A walesi bárdok...

Amely az általános iskolában
tananyag, de azt írja a darab is-

mertetőjében: „Srácok! No para,
nem lesz törióra!”

Ne úgy képzelje el a leendő néző,
hogy egy az egyben megcsináltuk A
walesi bárdokat. Nem, mi megmutatjuk,

miért megy oda Edward király, kik a wa-
lesiek, miért mennek a tárgyalásra, hogy
oldja meg Edward a megoldhatatlannak
tűnő kérdést, és miként arat diplomáciai
sikert ez a furcsa ember, aki az angolok-
nak ugyanúgy hős királyuk, mint nekünk
I. László volt. Walesi szemszögből viszont
más ez a karakter, hiszen különös kegyet-

lenséggel számolta fel a walesi ellenál-
lást. Nem szeretnénk a gyerekek helyett
dönteni, ki jó, ki rossz, gondolkodjanak
rajta, melyik fél szemszögéből vizsgálják
a történetet, kinek van igaza. Ki akartam
lépni a sémákból. Embereket szeretnék
megmutatni emberi helyzetekben, hogy
mit szül egy ilyen furcsa, megszállott és
megszállottak közötti hangulat, de nem
magyartanárként, hanem művészként,
az érzelmi oldaláról közelítettem.

Mennyi idős gyerekeket vár a
darabra?

Hétéves kortól ajánlom, de inkább
felfelé. Bár a kisiskolás gyerekek ponto-
san tudják, mi az, hogy háború, de an-
nak a következményeit nem ismerik
még a videojátékokból, amire a történet
kitér. Attól viszont egyáltalán nem félek,
hogy a célközönség nem fogja érteni a
mondanivalót. Kiváló színészek tolmá-
csolják a történetet Bede-Fazekas Csa-
bával az élen, a Misztrál Együttes pedig
rendkívül szép zenét készített hozzá,
melynek három síkja van, az egyik angol
motívum, a másik walesi-kelta, a harma-
dik pedig az Arany-fonál, amire az egé-
szet felfűztük.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Évadzáró ülést tartott a Győri
Nemzeti Színház társulata, me-
lyen kiosztották a Kisfaludy-díja-
kat is: a társulat szavazatai alap-
ján a tavalyi díjazott, Mózes Ani-
ta színésznő ismét elnyerte a kis
szobrot, a férfi színészek közül
pedig Pingiczer Csabának ítélték
oda az elismerést kollégái.

Az évadzáró legizgalmasabb pontja, a
díjkiosztó előtt Forgács Péter igazgató
felidézte a társulat mögött lévő időszak
nagy sikereit: elsőként említette Járai
Mátét, aki Jászai Mari-díjat kapott már-
ciusban, valamint a Thália Színház hu-
morfesztiválján A kripliben nyújtott ala-
kításáért a legjobb színész címet is el-
nyerte. A színház karmesterét, Silló Ist-
vánt Hevesi Sándor-díjjal ismerték el,
Nády Árpád fővilágosítót pedig Magyar
Teátrum Díjjal jutalmazták. Bede-Faze-
kas Csaba életműdíjat, Egressy Zoltán
író, dramaturg pedig Bárka-díjat kapott.
Az igazgató hozzátette, mindig próbál-

Átadták a Kisfaludy-díjakat
Évadzáró a színházban

ják felülmúlni a sikereiket, az eladott bér-
letek száma pedig már most emelke-
dést mutat, tízezer darab az álomcél.

Az igazgató beszélt a jövő évad első
nagy eseményéről is: szeptember 5–8-
ig számos izgalmas programra várják
a színházrajongókat. Győrben rendezik
a négynapos Színészünnepet, aminek
fő eseménye a Kaszás Attila-díjátadó
gála, melyre az elismerésre jelölt há-
rom művész színháza is egy-egy da-

rabbal készül. A díjátadó köré kisebb
fesztivál épül, melynek része lesz a már
hagyománnyá vált színházi nyílt nap is.
Ezt azonban idén szombaton tartják,
még inkább kiszélesítve a teátrum ka-

puit. Az érdeklődőknek már most érde-
mes készülniük úgy, hogy gyűjtik az
úgynevezett varázsjegyeket, melyeket
a színészek által felajánlott ajándékok-
ra válthatnak. A kuponokat a bérletek
mellé adják, illetve megtalálhatjuk eze-
ket a 2014–2015-ös évadot ismertető
füzetben is.

A társulat minden évben titkos sza-
vazáson kiválaszt egy színésznőt és
egy színészt, akiket az adott évad leg-

jobbjának tart. Nincs azonban olyan
kikötés, hogy egy művész csak egy-
szer lehet érdemes az elismerésre, így
az idén ismét Mózes Anitát tüntették
ki a kollégái a Kisfaludy Művészeti-díj-

jal. A színészek közül pedig Pingiczer
Csabát szólították a színpadra, mind-
kettejüket óriási ováció fogadta. A Kis-
faludy Alapítvány Támogatói díját Hor-
váth Márta rendezőasszisztens kapta,
a Tas Ildikó által alapított „Hang és Lé-
lek” vándorserleggel pedig a Rigolet-
to című produkciót díjazták.

Két örökös tagot is választott a
színház, Koblinger Éva férfiszabót és
Nagy Aladár asztalost. Az évadzárón
köszöntötték még Bende Ildikót, aki
40 éve játszik a Győri Nemzeti Szín-
házban, valamint Rupnik Károlyt, aki
35 éve a társulat tagja.

Idén hatan mennek nyugdíjba:
Nagy Ferencné analitikus könyvelő,
Radócz Terézia öltöztető, Erdész Já-
nos zenekari tag, Fazekas Istvánné
mosónő, Taletovics Márton és Laczó
István zenekari tagok.

Az évadzárón Rózsavölgyi László, az
Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai
Bizottság elnöke is részt vett, a társula-
tot méltató beszédében úgy fogalma-
zott, a győriek számára ünnep a színház-
ba járás, öröm a kiváló darabokat meg-
nézni, a katarzisokat átélni.
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szerző: gaál józsef 
fotó: gy. p.

A hétvégén elkészül, így hétfőn
reggel teljes pompájában várhat-
ja a vakációzó gyerekeket Szent
László vártáborának első, bemu-
tató építménye Győrben, az
Apor-kollégiummal szembeni
kiserdőben. A fotónkon még
csak tervrajzként látható várkapu
Cseh András építész, egyetemi
tanársegéd és Petróczi Anna, va-
lamint Szalánczi Donát építész-
hallgatók munkáját dicséri, a
Szent László-tábor gazdája a
Gyermekek Háza lesz.

Kokas Éva igazgatónő el-
mondta lapunknak, háromszor
száz győri diák lesz egy-egy hé-
tig a lovagkirály udvartartásának
tagja. A gyerekek raklapokból
építenek középkori erődítményt,
amelynek védelmében felejthe-
tetlen élmények várnak rájuk,
kedvük szerint lehetnek kelme-
művesek, fegyverkészítők,
zászlóvarrók, gyógyfüvesek, faze-
kasok, portékások, lovagok, mu-
zsikusok vagy éppen mutatvá-
nyosok.

Királyi erőd a kiserdőben 

Az építőtábor ötletét egy Raj-
na menti mesevárosból, Koblenz-
ből hozta haza Kokas Éva, akinek
csapata uniós pályázaton nyerte
el a megvalósításhoz szükséges
pénz nagyobb részét, ötmillió fo-

rintot. A Gyermekek Házát sokan
segítették, az építkezéshez elen-
gedhetetlen háromszáz darab
raklapot a Leier Hungária Kft. bo-
csátotta ajándékba a királyi ud-
varnak.  

A Mits Jazz Band fellépésével folyta-
tódik június 20-án 19.30-kor a Pan-
nonhalmi Jazz-Terasz programsoro-
zat a VIATOR Apátsági Étterem és
Borbár teraszán.

A négyfős zenekar 2008-ban ala-
kult. A névadó Mits Márton szaxofo-
non játszik, Horváth János a billen-
tyűs, Kovács Gergő a basszusgitáros,
Potesz Balázs pedig a dobos. A kon-
certre való belépés a nagy érdeklődés

Újra Pannonhalmi
Jazz-Terasz

és a helyek korlátozott száma miatt ki-
zárólag előzetes jegyvásárlással lehet-
séges. Jegyek a VIATOR Apátsági Ét-
terem és Borbárban, valamint a Bor-
társaság Győr üzletében kaphatók.

A győri Városháza mellől 18.30 óra-
kor autóbusz indul az étteremhez,
majd a rendezvény után körülbelül 22
órakor visszafelé. Előzetes helyfogla-
lás a transzferre is szükséges (+36-
96/570-200; viator@viator.co.hu). 

Az rendezvénysorozat következő eseménye: július 4. péntek, Peet Project
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Ha bor, akkor Borháló
Ajánlat a Borhálótól

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

940 Ft/L
2 literes palackban

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 Önnek is ízlik-e.
Bemutatjuk a hét szerintünk leg -
izgalmasabb tételét.

Tóth Ferenc
Kadarka Siller 2013

Tóth Ferenc az egri borászat le-
gendás alakja, fél évszázados bo-
rászati működése a kadarka fajta
óvása és a nagy cuvée összeállí-
tása jegyében zajlott. A kadarka
megmenekült a teljes elfeledés-
től és megszületett a híres Várvé-
dő Cuvée, ami a rendszerváltás
után, a Thummerer-féle Vili Papa
Cuvée-vel együtt vállt vállnak vet-

ve mutatta be, mit tud egy tüzes egri há-
zasítás, ha jól beérett és nem agyonter-
helt szőlő adja az alapanyagot.

Tóth Ferenc 1956-ban, alig tizenhét
évesen készítette első bikavérét, mert a
családi hagyomány szerint a gyereknek
is „benne kellett élni a szőlőben”. A több
generációs családi borászat másfél hek-
tár területtel indult, jelenleg 20 hektár
termő szőlővel rendelkezik a borvidék

legjobb területein.
A legtartalmasabb rozé vagy a leg-

lazább vörösbor. A rozék és vörösbo-
rok közötti siller középútról ezt a Ka-

darkát inkább az utóbbi felé húzza
a szíve. Megkapó színe, tiszta,
friss illata, kadarkára jellemző fű-
szeres aromák, kicsit nagyobb
teste és egy árnyalatnyival érezhe-
tőbb cseressége mind a primőr
vörösborokat idézi. Sokoldalú és
finom.

A különleges alkalmak kü-
lönleges bora, csak a Borháló-

nál kapható.

Impozáns zenei kínálattal várja a Győri
Filharmonikus Zenekar 2014/2015-ös
évadjában közönségét. Az öt bérletsoro-
zat kínálatában világsztárok, a magyar
zenei élet legismertebb szereplői láto-
gatnak Győrbe, hogy igényes élményt
nyújtsanak minden érdeklődőnek.
Ahogy már megszokhattuk, ebben az
évadban is igazi világsztárokat köszönt-
hetünk. A Sándor János bérletsorozat-
ban többek között felcsendülnek A kis
éji zene közismert dallamai, de itt lesz,
győri közönségünk kedvelt karnagya,
Gilbert Varga is. A harmadik előadáson
Kocsis Zoltán zongorajátékában gyö-
nyörködhetünk, míg a záró hangverse-
nyen, José Cura áriaestjén vehetnek

Élmény a fülnek!
részt. Az argentin operaénekes áriaestje
a most épülő új multifunkcionális aréná-
ban lesz hallható. A koncert sztárvendé-
ge Rost Andrea világhírű operaénekes.

S ha vasárnap délutánonként a ka-
marazene legszebb műveit szeretné
meghallgatni, akkor váltson bérletet a
Flesch Károly hangversenysorozatra,
és jöjjön el az Egyetemi Hangverseny-
terembe, ahol a zenekar művészeinek
előadásában csendülnek fel a klasszi-
kus és a magyar zeneirodalom ritkán
hallható zeneművei.

További információk: www.gyfz.hu,
de a zenekar facebook oldalán is nyo-
mon követhető minden fontos infor-
máció.
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A hétvégi nyárnyitó koncert biztonsá-
gos lebonyolítása miatt lezárásokra
kell számítani a Belvárosban, ami
érinti a buszközlekedést is. A koncert
után a hazajutást az önkormányzat
ingyenes éjszakai járatokkal segíti.

A rendőrség ideiglenes forgalomkorlátozást
rendel el június 14-én 0 óra és 15-én 4:30
óra között a Szent István úton a Munkácsy
utca és a Teleki László utca közötti szaka-
szon, a Jókai utcán az Árpád út és a Szent Ist-
ván út között, valamint az Aradi vértanúk út-
ján a Révai utca és a Szent István út közötti
szakaszon. A forgalomkorlátozás ideje alatt
a lezárt útszakaszra behajtani tilos, kivéve jú-
nius 14-én 0 és 20 óra között, amikor a Szent
István úton a Jókai utca és Aradi vértanúk út-
ja közötti szakaszán, valamint az Aradi vérta-
núk útján a Révai utca és Szent István út kö-
zötti szakaszon a menetrend szerint közleke-
dő helyi járatú autóbuszok közlekedhetnek
(esőnap esetén a zárás június 15-én 0 órától
16-án 04:30 óráig terjed).

Június 14-én a következő forgalmi
változások várhatók Győr helyi autó-
busz-közlekedésében:

I-es ütem: június 14-én, szombaton 0 és
20 óra között lezárják a Szent István út Ba-
ross Gábor híd és Aradi vértanúk útja közötti
szakaszát (a Baross Gábor híd felújítási mun-
kálatok miatt nem járható).

A Révai Miklós utcából induló járatok a
Szent István úton keresztülhaladva az Aradi
vértanúk útja–Árpád út–Teleki László utca út-
vonalon közlekednek és térnek vissza eredeti
útvonalukra. A 2, 5, 7, 12, 22, 22B, 30, 30A,
31, 38 jelzésű járatok a Városháza megálló-
hely helyett az Aradi vértanúk útja, Megyehá-
za megállóhelyen állnak meg.

A 7, 9A, 11, 14, 14B, 19A jelzésű járatok
a Virágpiac, Újváros, Sziget, Pinnyéd, Sárás
és Bácsa irányába a Teleki László utca–
Bajcsy-Zsilinszky út–Aradi vértanúk útja út-
vonalon közlekednek. Nem érintik az Aradi
vértanúk útja, Megyeháza megállóhelyet, de
a Bajcsy-Zsilinszky út (CITY-) megállóhelyen
megállnak. Az 1, 1A, 8, 9A, 11, 11A, 14, 14B,
17, 17B, 19A, CITY jelzésű járatok a város-
központ irányába a Jókai utca–Szent István
út–Honvéd liget–Aradi vértanúk útja–Árpád
út–Teleki László utca útvonalon közlekednek.
Ezek az autóbuszjáratok (*) az Aradi vértanúk
útja, Megyeháza megállóhelyen nem állnak
meg, illetve a Baross Gábor híd, belvárosi
hídfő megállóhelyet nem érintik.

II-es ütem: június 14-én, szombaton 20.00
órától üzemzárásig a Szent István út Nádor
aluljáró és Munkácsy Mihály utca közötti sza-
kaszát teljes szélességében lezárják, a Bajcsy-
Zsilinszky út és az Árpád út – mint terelőútvo-
nal – az autóbuszok részére nem használható.

A helyi autóbuszjáratok módosított útvo-
nalon közlekednek. A Révai Miklós utca meg-

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ

Forgalmi változások a nyárnyitó koncert idején
állóhelyről nem indulnak és nem érkeznek
autóbuszjáratok, ennek megfelelően a Város-
háza és a Gárdonyi Géza utca megállóhelyek
sem üzemelnek.

Az 1-es és 1A vonalon az autóbuszjá-
ratok Nádorváros felől a 821-es sz. út–Zech-
meister utca, Újváros felől a Zechmeister ut-
ca–821-es sz. út terelőútvonalon közleked-
nek. A járatok a Hold utca megállóhelyet
még érintik, ezután már csak a Zechmeister
utca, Bécsi kapu tér (visszafelé Rába-part)
megállóhelyen állnak meg.

A 2-es vonal járatai a Hunyadi utca, au-
tóbusz-állomás megállóhelyről indulnak és
a Bartók Béla út, Kristály étterem megálló-
helyre érkeznek.

Az 5-ös vonal járatai Kismegyer felől a
Bartók Béla út, Kristály étterem megállóhe-
lyig közlekednek. A Kismegyer felé induló já-
ratokra a Bartók Béla út, munkaügyi központ
megállóhelyen lehet felszállni.

A 7-es vonal járatai a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyről indulnak
és a Bartók Béla út, Kristály étterem megál-
lóhelyre érkeznek. 

A 8-as vonal járatai Likócs felől a Fehér-
vári út–14-es sz. út (Árkád)–Schwarzenberg
utca–Tarcsay Vilmos utca–Móricz Zsigmond
rakpart–Kossuth híd–Rónay Jácint utca–
Egyetem–Jedlik híd–Stromfeld utca terelő-
útvonalon közlekednek. Sziget felől a Szar-
vas utca–Stromfeld utca (ideiglenes megál-
ló)–Jedlik híd–Kálóczy tér–Kossuth híd–Mó-
ricz Zsigmond rakpart–Tarcsay Vilmos utca–
Schwarzenberg utca–Fehérvári út (Árkád)
terelőútvonalon közlekednek. A Révai Miklós
utcai átszállás Pinnyéd felé a 14-es út, Árkád
üzletház megállóhelyen biztosított.

A 11-es vonal járatai Marcalváros felől a
Baross Gábor út–Szigethy Attila út megálló-
helyig eredeti útvonalukon közlekednek, majd
a Wesselényi utca–Bartók Béla út–Eszperan-
tó út–Tihanyi Árpád út–Nádor aluljáró–Szent
István út–14-es sz. út (Árkád)–Schwarzen-
berg utca–Tarcsay Vilmos utca–Móricz Zsig-
mond rakpart–Kossuth híd–Rónay Jácint ut-

ca–Szövetség utca terelőútvonalon közleked-
nek. Bácsa felől az Egyetem megálló után a
Kálóczy tér–Kossuth híd–Móricz Zsigmond
rakpart–Tarcsay Vilmos utca–Schwarzenberg
utca–14-es sz. út–Budai út (Árkád)–Nádor
aluljáró–Csaba utca–Corvin utca–Eszperan-
tó út–Bartók Béla út (munkaügyi központ)–
Csaba utca–Baross Gábor út–Nagy Imre út
terelőútvonalon közlekednek.

A 12-es vonal járatai a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyről indulnak
és oda is érkeznek. Gyárváros felé a Bartók

Béla út–Buda utca–Tihanyi Árpád út–Nádor
aluljáró–Szent István út (Iparkamara), Gyár-
város irányából a Budai út (Árkád)–Nádor
aluljáró–Csaba utca–Corvin utca–Eszperan-
tó út–Bartók Béla út (munkaügyi központ) út-
vonalon közlekednek.

A 14-es vonal járatai Gyárváros felől
Budai út–14-es sz. út (Árkád)–Schwarzen-
berg utca–Tarcsay Vilmos utca–Móricz Zsig-
mond rakpart–Kossuth híd–Rónay Jácint ut-
ca–Egyetem–Jedlik híd–Stromfeld utca te-
relőútvonalon közlekednek. Sziget felől a
Radnóti Miklós utca–Stromfeld utca (ideig-
lenes megálló)–Jedlik híd–Kálóczy tér–Kos-
suth híd–Móricz Zsigmond rakpart–Tarcsay
Vilmos utca–Schwarzenberg utca–14-es sz.
út–Budai út (Árkád) terelőútvonalon közle-
kednek.

A 17 és 17B vonalak járatai a Bartók
Béla út, munkaügyi központ megállóhelyről
indulnak és oda is érkeznek. Gyárváros irá-
nyából a Budai út (Árkád)–Nádor aluljáró–
Csaba utca–Corvin utca–Eszperantó út–
Bartók Béla út (munkaügyi központ) útvona-
lon közlekednek.

A 19A vonal járatai a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyről indulnak
és oda is érkeznek. Nádorváros irányából a
Bartók Béla út–Buda utca–Tihanyi Árpád út
útvonalon közlekednek.

A 22 és 22B vonalak járatai Marcalvá-
ros felől a Baross Gábor út–Szigethy Attila út
megállóhelyig eredeti útvonalukon közleked-
nek, majd a Wesselényi utca–Bartók Béla út–

Eszperantó út–Bartók Béla út–Hunyadi ut-
ca–Baross Gábor út útvonalon fordulnak
meg. A városközpont felé leszállási lehetősé-
get biztosítanak a Bartók Béla út–Kristály ét-
terem megállóhelyen. A Marcalváros, Mén-
főcsanak felé induló járatokra a Bartók Béla
út, munkaügyi központ megállóhelyen lehet
felszállni.

A 30-as, 30A és 31-es vonalak járatai
a Bartók Béla út, munkaügyi központ megál-
lóhelyről indulnak és oda is érkeznek. Győr-
szentiván felé a Bartók Béla út–Buda utca–Ti-
hanyi Árpád út–Nádor aluljáró–Szent István
út (Iparkamara), Győrszentiván irányából a Bu-
dai út (Árkád)–Nádor aluljáró–Csaba utca–
Corvin utca–Eszperantó út–Bartók Béla út
(munkaügyi központ) útvonalon közlekednek.

A 38-as vonal járatai a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyről indulnak
és oda is érkeznek. Az Ipari Park irányába a
Bartók Béla út–Buda utca–Tihanyi Árpád út
útvonalon közlekednek, ezért megállnak a
Buda utca megállóhelyen is. Visszafelé a Ti-
hanyi Árpád úton (a Nádor aluljáró megálló-
hely érintésével) érik el a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyet.

A járatok a terelőútvonalak valamennyi
megállóhelyén megállnak, kivéve az I. ütem-
ben a *-gal jelölt esetet. A terelés által nem
érintett megállóhelyeken a járatok az érvényes
menetrendnek megfelelően közlekednek.

Esőnap esetén a rendezvényt június 15-
én rendezik meg. Ebben az esetben június
15-én 19 óráig terjed a lezárás I-es üteme, a
II-es ütem 19 órától üzemzárásig tart.

A rendezvényt követően díjmentes
éjszakai különjáratok indulnak:

Zechmeister utca–Bécsi kapu tér meg-
állóhelyről 23.30 órakor: 901 jelzéssel az 1-
es vonalán Újvárosba, majd Sziget és Piny-
nyéd útvonalon, 906 jelzéssel a 6-os vonalán
Sárásra, majd a 11-es autóbusz útvonalán
Bácsára.

Bartók Béla út, munkaügyi központ
megállóhelyről 23.30 órakor:  907 jelzéssel
a Mester utcán, majd a 7-es vonalán Sza-
badhegyre, onnan a Templom utca után a 6-
os autóbusz útvonalán Kismegyerre, 917 jel-
zéssel a 17-es vonalán Adyvároson keresztül
a Zöld utcába.

Eszperantó út, autóbusz-állomás meg-
állóhelyről (Bartók Béla út, munkaügyi köz-
pont megállóhelyen is megállva): 22A jelzés-
sel 23.30 órakor Marcalvárosba, 922 jelzés-
sel 23.45 órakor* a 22-es vonalán Marcalvá-
roson keresztül Ménfőcsanakra gyirmóti be-
téréssel, 931 jelzéssel 23.30 órakor Gyárvá-
ros és Likócs érintésével Győrszentiván, Kál-
mán Imre útra (Homoksori betéréssel).

Az éjszakai járatok részletes menetrend-
je a www.kisalfoldvolan.hu oldalról le-
tölthető.

* = az autóbusz a zsúfoltság és az esetleges utaslemaradás elkerülése érdekében kettőt fordul: 23.30 órakor hazaszállítja a Marcalvárosig utazókat, majd rögtön utána, 23.45 órakor a
Gyirmótig és Ménfőcsanakig utazókat is.
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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 gyermektábor július 7–11.
• Angol nyelvi kurzus 10–12 éves gyermekeknek: augusztus 18–22.
• 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-, oroszkurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

JÚNIUS 15., VASÁRNAP
M1
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:30 A világ csodái
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Tandori 
09:00 Katolikus krónika
09:40 "Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre!" – A szentmise
09:50 Tanúságtevők
10:15 Tanúságtevők
10:45 Biblia és irodalom
10:55 Baptista magazin
11:20 Református ifjúsági műsor
11:30 Útmutató
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
13:55 Csapold le az óceánt! 
14:55 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
16:45 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
17:35 FIFA 2014 Labdarúgó- 

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

világbajnokság
23:15 Munkaügyek – IrReality show 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 A nagy svindli 
05:30 Glee – Sztárok leszünk! 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:45 EgészségKalauz 
10:25 Teleshop
11:20 Kalandor
11:50 4ütem 
12:30 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
13:10 Egy rém modern család 
13:45 Egy rém modern család 
14:15 Kutyák és macskák: 

A rusnya macska bosszúja 
15:50 Hippolyt 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 A csúf igazság 
21:50 Rázzad, bébi! 
23:45 Így készült 
00:10 Portré 
00:50 Apu vad napjai 
02:40 Jóbarátok 
03:05 Cobra 11 

04:10 Monk – Flúgos nyomozó 
05:05 Monk – Flúgos nyomozó 
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
09:15 Nagy Vagy! – 

Rókalandozó Kupa
09:40 Astro-Világ
10:45 Stílusvadász 
11:15 Stahl konyhája 
11:45 Több mint TestŐr 
12:15 Édes élet 
13:25 Édes élet 
14:45 Édes élet 
16:00 Apák gyesen 
17:00 Magánnyomozók 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Az ének iskolája
22:20 Evan, a minden6ó 
00:15 A felolvasó 
02:20 Simlis Jack, 

a karibi szuperkém 
02:40 Simlis Jack, 

a karibi szuperkém 
03:00 Békétlen békítő 
03:45 Békétlen békítő 

05:55 Önkéntesek
06:25 Gazdakör
06:50 Világ-nézet
07:20 Lyukasóra
07:50 Nemzeti Nagyvizit
08:15 Isten kezében
08:45 Rome Riports
09:10 Törzsasztal 
10:05 Nyelvőrző
10:30 Kultikon + 
11:00 Élő világegyház
11:30 Beavatás 
11:40 Beavatás 
12:00 Déli harangszó
12:05 Vers
12:10 Duna Napok Torockón
13:05 Egy bolond százat csinál 
14:30 Hazajáró
15:00 Szerelmes földrajz
15:35 Hogy volt!?
16:30 Zenélő malom 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Életképek 
19:15 Önök kérték!
20:10 Rózsa Sándor 
21:05 Keserű igazság 
22:30 Dunasport
22:45 Heti Hírmondó
23:15 Szekondlájf 
00:10 Csodabogarak

JÚNIUS 14., SZOMBAT
M1
06:30 A mi erdőnk
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:30 A világ csodái
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Kreatívok
09:05 Történetek a nagyvilágból 
09:35 Vízitúra
10:10 FIFA 2014 Labdarúgó 

világbajnokság
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 A világörökség kincsei
13:10 Csapold le az óceánt! 
14:05 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
15:55 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
16:45 SzerencseSzombat 
17:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

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

világbajnokság
23:15 Munkaügyek – IrReality show 
23:45 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:20 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:40 Teleshop
10:40 Kalandor
11:05 Trendmánia 
11:40 a'la CAR 
12:20 Tökéletes célpont 

13:20 Lenni vagy nem lenni 
15:30 Szfinx 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Kutyák és macskák: 

A rusnya macska bosszúja 
21:00 A csajom apja ideges 
23:20 Minden azzal kezdődött 
01:20 Pihenő a pokolban – 

Ne nézz hátra! 
02:55 Jóbarátok 
03:20 Gálvölgyi-show 

05:05 Babavilág 
05:30 Super Car 
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
09:55 Otthon a kertben 
10:25 Astro-Világ
11:30 Norbi Update – 

Az egészség iskolája 
12:00 Állatőrség 
12:30 Babavilág 
13:00 Kalandjárat – az Útitárs 
13:30 Falforgatók 
14:30 Édes élet 
15:45 Édes élet 
17:00 NCIS 
18:00 Tények
19:00 S.O.S. szerelem! 
21:15 Ki nevel a végén? 

23:25 A királyság 
01:30 Bazi nagy görög élet 
01:55 Xena v
02:40 13-as raktár 
03:25 Briliáns elmék 

05:25 Élő népzene
05:50 Másfélmillió lépés 

Magyarországon
06:45 Pecatúra
07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:35 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar
10:00 Székely kapu
10:30 Hagyaték
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Talpalatnyi zöld
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Ízőrzők: Szepetnek
12:40 Robbie, a fóka 
13:30 A Sierra Madre kincse 
15:30 Önök kérték!
16:30 Az oroszlán ugrani készül 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Életképek 
19:10 Hogy volt!? 
20:05 Séfek csatája 
21:00 Zűrzavar és éjszaka 
22:35 Kultikon +
23:05 Dunasport
23:20 MüpArt
00:35 Világ-nézet

06:50 TV torna (ism.)
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 (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló (ism.)
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből 
(ism.)

10:45 Képújság
18:10 Kitekintő (ism.)
18:40 Ráta (ism.)
19:10 Innovella (ism.)
19:25 Konkrét (ism.)
19:40 Vény nélkül  (ism.)
20:05 Győr+ Sport (ism.)
21:00 Konkrét (ism.)
21:10 Kitekintő (ism.)
21:40 Ráta (ism.)
22:10 Innovella (ism.)
22:25 Konkrét (ism.)
22:35 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Győr+ Sport (ism.)

GYŐR+ TV

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Zooo+ (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Kitekintő (ism.)
10:10 Ráta (ism.)
10:40 Innovella (ism.)
10:50 Konkrét (ism.)
11:05 Vény nélkül  (ism.)
11:30 Győr+ Sport (ism.)
12:25 Képújság
17:30 Városunk (ism.)
18:05 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Jövőkép (ism.)
19:45 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből 
(ism.)

20:50 KultÓra (ism.)
21:50 Konkrét (ism.)
22:00 Jövőkép (ism.)
22:30 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből 
(ism.)

23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

KÖZLEMÉNY

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

SZTM 2014-008 számú Győr-Belváros – a 03137 sz. övezet megszűnte-
tése, egyesítése a 02086 sz. övezettel a Rómer Flóris Művészeti és Tör-
téneti Múzeum fejlesztése kapcsán

A rendezési tervmódosítási anyag megtekinthetők: 2014. június 11–26-ig

az önkormányzat elŐcsarnokában, valamint a város internetes oldalán:
http://www.gyor.hu/ Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Város-
ház tér 1. címen, vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.
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06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 Győr+ Sport (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Ráta (ism.)
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.)

GYŐR+ TV

JÚNIUS 18., SZERDA
M1
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:10 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:40 Szívtipró gimi 
14:30 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
16:15 Jövő-időben
16:25 Híradó+
16:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
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

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 A mentalista 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Az örökség 
15:45 Az örökség 
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Szulejmán 
23:20 Elfelejtve 
00:20 Reflektor 
00:35 A Sejt 2. 
02:20 A végső akarat 
03:10 A végső akarat 

04:00 Luxusdoki 
04:50 Aktív 
05:15 Doktor D 
06:00 Csapdába csalva 
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 A férjem védelmében 
00:40 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 Dupla vagy semmi 
03:35 Maricruz 

JÚNIUS 17., KEDD
M1
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:10 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:30 A világörökség kincsei
13:50 Szívtipró gimi 
14:35 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
16:25 Híradó+
16:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
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

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 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 Cserebere szerencse 
23:30 Életre-halálra 
00:35 Reflektor 
00:50 A főnök 
01:55 EgészségKalauz 
02:30 A Grace klinika 
03:10 A végső akarat 

04:05 Családi titkok 
04:50 Aktív 
05:15 Doktor D 
06:00 Csapdába csalva
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 Combat Hospital – 

A Frontkórház 
00:40 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 Kelj fel komám, ne aludjál! 
03:15 Maricruz 

05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Nóvum 
08:00 Kultikon +
08:30 Híradó
08:35 Könyvajánló
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Múzeumtúra – Francia módra 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:40 Monte Cristo grófja 
20:30 A hegyi doktor 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Titkolt titkosügynök 
23:15 Könyvajánló
23:25 Védőszínek 
01:00 Vers
01:05 Himnusz
01:10 Hírek
01:15 Nekem ne lenne hazám?

JÚNIUS 16., HÉTFŐ
M1
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:10 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Közös siker 
13:30 Szívtipró gimi 
14:20 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
16:10 Jövő-időben
16:20 Híradó+
16:35 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
17:20 Híradó
17:35 FIFA 2014 Labdarúgó- 

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

világbajnokság
23:05 Az Este
23:35 Híradó
23:50 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 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 Dr. Csont 
22:30 Dr. Csont 
23:35 Reflektor 
23:50 Otis – Pokoli tévedés 
01:55 Jóbarátok 
02:20 A végső akarat 
03:10 A végső akarat 

04:30 Napló 
05:15 Doktor D 
06:00 Csapdába csalva 
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 Zsaruvér 
00:40 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 Békétlen békítő 
02:35 Maricruz 
03:20 Luxusdoki 

07:35 Élő egyház
08:00 Isten kezében
08:30 Híradó
08:35 A Magyar Függetlenség Napja 
08:45 Váratlan utazás
09:35 A Magyar Függetlenség Napja 
09:40 Hagyaték
10:10 A Magyar Függetlenség Napja 
10:15 Hazajáró
10:45 A Magyar Függetlenség Napja 
10:55 Séfek csatája 
11:45 A Magyar Függetlenség Napja 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Vers
12:25 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
16:55 A Magyar Függetlenség Napja 
17:00 Váratlan utazás
17:50 A Magyar Függetlenség Napja 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Életképek
19:40 A Magyar Függetlenség Napja
20:35 Szabadság tér '89
21:40 A Magyar Függetlenség Napja
21:55 Közös siker
22:25 Mansfeld 
00:25 Magyar történelmi arcképcsarnok

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek
08:30 Vény nélkül (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek
09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 Ráta (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
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.)

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.)
08:00 Konkrét (ism.)
08:15 Városunk (ism.)
08:45 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből 
(ism.)

09:45 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 KultÓra (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:35 Határtalanul magyar
08:00 Rome Reports
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 Magyar elsők
09:25 Váratlan utazás
10:20 A hegyi doktor 
11:10 Monte Cristo grófja 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:30 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 A Black Rose vár titka 
15:00 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:35 Kennedyek – 

Az öröklődő boldogtalanság 
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 T.I.R. 
20:45 A hegyi doktor 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:45 Tűzsivatag 
23:20 Könyvajánló
23:30 Ahol a madár sem rak fészket 
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JÚNIUS 20., PÉNTEK
M1
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:10 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 P'amende
13:00 Esély
13:40 Szívtipró gimi 
14:30 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
16:15 Jövő-időben
16:25 Híradó+
16:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
17:30 Híradó
17:35 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

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 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 
00:35 Reflektor 
00:50 Kalandor
01:25 Mr. és Mrs. Bloom 
02:20 4ütem 
02:45 Jóbarátok 
03:10 A végső akarat 

04:20 Luxusdoki 
05:15 Doktor D 
06:00 Csapdába csalva 
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 

JÚNIUS 19., CSÜTÖRTÖK
M1
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:10 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:20 Útravaló
13:40 Szívtipró gimi 
14:30 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
16:15 Híradó+
16:30 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
17:15 Szerencse Híradó 
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

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 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 Reflektor 
23:50 Sötét zsaruk 
00:50 Sötét zsaruk 
01:50 a'la CAR 
02:20 A végső akarat 
03:10 A végső akarat 

05:15 Doktor D 
06:00 Csapdába csalva 
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 A férjem védelmében 
02:50 Kettős ügynök 
03:35 Maricruz 

08:30 Híradó
08:35 Térkép 
09:05 Könyvajánló
09:15 Váratlan utazás
10:10 A hegyi doktor 
11:00 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 A Black Rose vár titka 
14:55 Erdélyi történetek 
15:35 Másfélmillió lépés Magyaror-

szágon – 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 Hazajáró pillanatok
19:15 Angyalbőrben 
20:20 Az U19-es labdarúgó Európa-

bajnokság mérkőzéseinek 
sorsolása

20:50 A hegyi doktor 
21:40 Hírek
21:45 Dunasport
21:55 Gengszterfilm 
23:35 Könyvajánló
23:40 MüpArt classic – 

Orosz mesterek

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

GYŐR+ TV

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 Zooo+ (ism.)
10:30 Városunk (ism.)
11:00 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 Zooo+ (ism.)
18:25 Városunk (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
07:30 Híradó
07:35 Lyukasóra 
08:05 Mesélő cégtáblák
08:30 Híradó
08:35 Térkép 
09:05 Könyvajánló
09:20 Váratlan utazás
10:10 A hegyi doktor 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 A Black Rose vár titka 
14:55 Kövek és emberek
15:20 A tenger kincsei és legendái 
16:30 Térkép 
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 Rocca parancsnok 
20:30 A hegyi doktor 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Columbo: 

Melegházi dzsungel 
22:45 Könyvajánló
22:55 Egy szöszi szerelme 
00:15 Lamantin Jazz Fesztivál 

RTL Klub, június 15., vasárnap 20:00

A csúf igazság
Amerikai vígjáték 

A pasi szerint minden nőt el
lehet csábítani. A nő szerint
minden nőnek megvan a ma-
ga szabad akarata meg józan
esze, és mert az egyik egy reg-
geli tévéműsor gátlástalan,
nagyszájú műsorvezetője, a
másik meg a producere, fogadást kötnek. A férfi vállalja,
hogy bebizonyítja a főnökének, a módszerei hiba nélkül,
mindig működnek, azt csábít el, akit akar. 

RTL Klub, június 14., szombat 21:00

A csajom apja ideges
Amerikai vígjáték

Simon egész életében
nem gondolt még sem-
mit komolyan, de most
közel jár hozzá. Új ba-
rátnőjével, Theresával
hosszú távra tervez, le-

het, hogy hamarosan megkéri a kezét. De mielőtt az ember
elvesz egy lányt, kénytelen alaposan megnézni az apját, aki
eddig nem is sejtette, hogy féltett leánykája egy fehér srác-
cal kavar. 

DUNA Televízió, június 17., kedd 21:35

Titkolt titkosügynök
Francia vígjáték

François-ról felesége és gyermekei úgy tudják, hogy tele-
fonközpontokat javító postai alkalmazott, ám valójában
a francia titkosszolgálatnál a lehallgatások és üldözések
specialistája. Egy szép napon rájön, hogy feleségét mint-
ha intim szálak fűznék egy
Marcel nevű fickóhoz. A beve-
téseken alkalmazott profi
technikákkal figyelni kezdi
Marcelt és meglepő dologra
jön rá.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

Zur interaktiven Vorstellung WILDES MITTELAL-
TERLICHES TREIBEN erwartet das Soproner Civi-
tas Kellertheater-Ensemble am 13. Juni um 19 Uhr
seine Gäste in der Teestube des Museumshauses. In
einer Umgebung wunderbarer Denkmäler lebt Fran-
cois Villons extrem heitere Komödie vor unseren Au-
gen erneut auf.

Beim diesjährigen SOMMERERÖFFNUNGSKON-
ZERT werden diesmal die Stars von NEOTON unter
Führung von Csepregi Éva die Bühne erklimmen, dies
am Samstag, den 14. Juni um 20:30 Uhr vor dem Rat-
haus. Die Musiker werden vom Győrer Philharmoni -
schen Orchester begleitet. Vor dem den Sommer eröff-
nenden Neoton Megakonzert werden wir auch Bogi mit
ihrem Lied „We All” zu hören bekommen. Der Abend en-
det mit einem Feuerwerk. Bei schlechtem Wetter findet
die Veranstaltung am 15. Juni ab 19:30 Uhr statt. 

Der Győrer Antiquitäten-
markt heißt alle Interessier-
ten am 15. Juni von 7-14 Uhr
auf dem Marktplatz hinter
dem Arkad willkommen. 

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Zum TAG DER 4 BÄLLE werden alle Fans der Ballsportarten den 14. Juni am Arany-
part erwartet. Alle Interessierten können sich am Beachvolleyball, Beachhandball, Stre-
etbasketball und Fußballtennis beteiligen oder dabei zuschauen.

Am 12. Juli öffnet die WM-TERRASSE auf dem
Győrer Rathausplatz, die bis zum Finale der Fußball-
weltmeisterschaft (13.Juli) fußballbegeisterte Fre-
undeskreise und Familien erwartet, damit diese
dort auf der Grossbildleinwand das Aufeinandert-
reffen der Kontinente verfolgen können. Mit der Be-
gegnung Brasilien – Kroatien beginnt die Saison.

GÓL VOLT, GÓL NEM
VOLT („ES WAR EINMAL
EIN TOR”) ist der Titel des
13. Buches von Joó József,
das zur Fußball-WM erscheint.
Der Karikaturenband des in
Győr lebenden Journalisten
und Herausgebers enthält 136
Zeichnungen, die todernst
über die Beziehung Mensch
und Fußball berichten. 

In diesem Jahr hat sich auch Un-
garn an den Friedenslauf – PEA-
CE RUN – den die europäischen
Länder verbindenden Staffellauf
angeschlossen. Ziel des Laufes,
der 49 Länder miteinander ver-
bindet, ist es, das Publikum zu-
sammenzubringen und die Auf-
merksamkeit auf den Frieden
und die Freundschaft zwischen
den Völkern zu lenken. Das Feld,
an das man sich anschließen
kann, trifft am 16. Juni gegen 12
Uhr in unserer Stadt ein.
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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

PROGRAMajánló

GYŐRI RÉGISÉG-
VÁSÁRRA VÁR-
JÁK az érdeklődő-
ket június 15-én 7-
től 14 óráig az Ár-
kád mögötti Város-
réti piactéren. A kö-
vetkező vásár július
20-án lesz.

VB TERASZ NYÍLIK június 12-én a Megyeháza
téren, ami egészen a labdarúgó-világbajnokság
végéig (július 13.) várja a focit kedvelő baráti tár-
saságokat, családokat, hogy kivetítőn nézhessék
a kontinensviadal találkozóit. Brazília–Horvátor-
szág mérkőzéssel indul a szezon.

A X. MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL
egész héten keresztül színvonalas
műsorokkal szórakoztatja a zene,
tánc rajongóit. A jó, a rossz és a
csúf colos címmel, könnyed hangu-
latú, humoros táncbohózattal je-
lentkezik a Pécsi Balett. Aztán Fre-
nák Pál társulata egyszerű, de a
mozgáshoz alkalmazkodó díszlet-
ben, az emberi viszonyok bonyolult
hálózatát és egy különös teremtés-
történetet mutat be. A határon túli
magyarokat a Nagyvárad Tánc-
együttes előadása képviseli. A Győ-
ri Balett, pedig elengedhetetlen
résztvevője a programsorozatnak.
Részletes program: magyartanc-
fesztival.hu.

MUCHA ÉS TÁRSAI címmel sze-
cessziós plakátokat mutatnak be
augusztus 31-ig az Esterházy-palo-
tában. A tárlatot a Magyar Képző-
művészeti Egyetem Művészeti
Gyűjteményéből válogatták össze.
A kiállítás megtekinthető hétfő kivé-
telével naponta 10-től 18 óráig.

Az idei nyárnyitó koncerten ezút-
tal a NEOTON SZTÁRJAI,
Csepregi Éva vezetésével lép-
nek színpadra, június 14-én,
szombaton 20:30 órakor a Vá-
rosháza előtt. A zenészeket a
Győri Filharmonikus Zenekar kí-
séri. A Neoton nyárnyitó mega -
koncertje előtt Bogit is hallhatjuk
a We All című számával. Az estet
tűzijáték zárja. Rossz idő estén
június 15-én 19:30 órától tartják
meg a rendezvényt.

Az ÜNNEPI KÖNYVHÉT és Gyermek-
könyvnapok zárónapja még rengeteg érde-
kes programot tartalmaz a látogatók számá-
ra. Többek között bemutatják Teimel Ale-
xandra: Hab-csókok, Szoó Virág: Pár-be-
széd, Jenei Gyula: Mintha ugyan az című
könyvét is. A gyermekeknek A csillagszemű
juhász című előadással kedveskednek a szer-
vezők. Klasszikus és világzene egyaránt szí-
nesíti a programot június 14-én. Bővebb in-
formáció a Győr+ hetilap előző (23. szám)
számában.

FERGETEGES KÖZÉPKORI KAVALKÁD címmel
interaktív előadásra várja a vendégeit a Soproni Civi-
tas Pinceszínház társulata június 13-án 19 órakor a
Múzeumház Teázóba. Csodálatos műemlék környe-
zetben elevenedik meg előttünk Francois Villon rop-
pant pajzán komédiája.

GÓL VOLT, GÓL NEM VOLT címmel a futball vb-re jelent meg Joó
József tizenkilencedik könyve. A Győrött élő újságíró szerző karikatú-
ra-kötete 136 rajzot tartalmaz, az ember és a foci viszonyáról szól ha-
lálosan komolyan. 

4 LABDA NAPJÁRA VÁRJÁK a labdasportok rajongóit június 14-én az
Aranyparton. Strandröplabda, strandkézilabda, utcai kosárlabda, lábtenisz
játékok résztvevői és szemtanúi lehetnek az érdeklődők.

FEKETE ISTVÁN TÜSKEVÁR című regényének új filmválto-
zatát vetítik a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
filmklubjában júniusi 17-én 17 órától. A filmet 2012. október 4-
én mutatták be. A főbb szerepekben láthatjuk többek között
Nagy Marcellt, Péntek Bálintot, Kovács Lajost, Détár Enikőt, Ré-
kasi Károlyt, Haumann Pétert, Szacsvay Lászlót, Eperjes Károlyt
Pogány Juditot. A film megtekintése díjmentes.
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Borkai Zsolt polgármester rend-
kívüli sajtótájékoztatón közölte,
a város mindent megtesz azért,
hogy a szúnyoginvázió mielőbb
megszűnjön.

Az önkormányzat évek óta kiemelten
kezeli a szúnyogirtás kérdését, a tavalyi
évben például több mint kétszázmillió
forintot fordított a város a gyérítésre.
„Én személy szerint is nagyon érzékeny
vagyok ebben a kérdésben, és minden
évben nyomatékosan kérem a kollégá-
kat, tegyenek meg mindent annak érde-
kében, hogy a győriek és a hozzánk lá-
togatók kellemesen tölthessék idejüket
kertjükben, a város utcáin, nyári rendez-
vényeinken. Éppen ezért soha nem volt
költségvetési akadálya a szúnyogirtás-
nak, és ezúttal sem erről van szó, hiszen
az önkormányzat megadja az ehhez
szükséges forrást. Bár az egyeztetések
időben megtörténtek, mint ahogy a tu-
lajdonosi utasítás is, az önkormányzat
maximálisan biztosítja a szükséges fel-
tételeket, a szúnyoggyérítési program
eddig mégsem volt hatékony, vagyis

szerző: győr-szol

Hulladékudvart működtetett Rad-
nóti Ákos és Szabó Erik önkor-
mányzati képviselők kezdemé-
nyezésére Adyvárosban a hétvé-
gén a Győr-Szol Zrt. A lakók térí-
tésmentesen helyezhették el fe-
leslegessé vált holmijukat. Az ak-
ció idén is sikeresnek bizonyult: a
gyűjtőpontot összesen 181-en
keresték fel, és közel tíz tonna hul-
ladék gyűlt össze. 

A legtöbben lomot hoztak, de
elektronikai hulladék és építési-
bontási törmelék is nagy mennyi-
ségben került a konténerekbe.

Radnóti Ákos önkormányzati
képviselő elmondta, örül, hogy idén
is sokan szabadultak meg szabá-
lyos körülmények között a lomoktól,
és köszöni az adyvárosiak együtt-
működését. A szombati napon sze-
mélyesen megtekintve is tapasztal-
ta, hogy igénylik a lakók ezt a kezde-
ményezést, s támogatja, hogy jövő-
re is megvalósuljon, hiszen a cél to-
vábbra is az, hogy Adyváros legyen
a legtisztább városrész.

szerző: tóth lászló 
fotó: marcali gábor 

„Lépésről lépésre emelkedni, a hala-
dás zászlaját fennen lobogtatni hon-
polgári kötelesség. Életrevaló társula-
tok, intézmények, mind megannyi té-
nyezők egy város szellemi és anyagi
míveltsége, jólétének emelésében. S
ki meri tagadni, hogy a vízvezeték
akár közegészségi, akár közbiztonsá-
gi tekintetben, Győr városát a haladás
magasabb színvonalára emeli.”

Bierbauer Lipót bencés szerzetes
„Emlékirat a vízvezetéki műnek” című
munkájából idéztük a Győri Vízvezeté-
ki Részvénytársaság részvényjegyzés-
re buzdító felhívását. Győr legtekinté-
lyesebb polgárait sikerült megnyerni
az ügynek, így az alapítók közt találjuk
Hauzer György rézműves iparost, Jed-
lik Ányos egyetemi tanárt, Kautz
Gusztáv jogakadémiai igazgatót, dr.
Kovács Pál orvost, Mersich József
ügyvéd és lapszerkesztőt, Nagy Pál
polgármestert, valamint Stirlig Tóbiás
és Zittritsch Mátyás kereskedőket.

A készülő vízmű helyét Kiskúton je-
lölték ki. Itt „megfelelő mennyiségben
és minőségben található fenékvíz,
mely ott kutakban összegyűjtve és gé-

KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

A város intenzíven küzd a szúnyogok ellen
szakmai, szervezési hiba történt. Pol-
gármesterként elnézést kérek ezért
minden győritől, és ígérem, hogy rövid
időn belül érzékelhető hatása lesz a szú-
nyogirtás intenzitásfokozásának.”

Sági Géza a tájékoztatón kifejtette,
bár a szúnyoggyérítési program április

18-án elindult, az mégsem tudott olyan
eredményes lenni, mint az ezt megelő-
ző években. Mint mondta, a program
megkezdése után következett egy
esős, szeles időszak, ami nehezítette a

munkát, majd egy rövid árhullám, végül
pedig a hirtelen, nagymértékű felmele-
gedés, mindez kedvezett a szúnyogok
kifejlődésének. „Ezzel együtt tény, hogy
szervezési hiba történt, mert az elmúlt
héten nem volt megfelelő a gyérítés in-
tenzitása. A hét további napjaiban min-

den nap történik légi és földi beavatko-
zás, és addig folytatjuk a munkát, amíg
az áldatlan állapot meg nem szűnik.” A
Győrt egyszeri alkalommal teljes egé-
szében lefedő intézkedés költsége

Sikeres volt a
hulladékudvar

Az első győri víztorony 
pi erővel a városba vezetve rendelke-
zésre állhat”. A város jelképes, négy-
szögölenkénti egy krajcár vételárért a
társaság rendelkezésére bocsátotta a
kiskúti vízvezetéki kút előtti földterüle-
tet, „nehogy a folyamodó részvénytár-
saság a munkálatok megkezdésében
fennakadást szenvedjen”. 1883. július
18-án a kút elkészült, próbaszivattyú-
zására is sor került. Zsigmondy Vil-
mos, a híres bányamérnök, mélykút-
fúró kapott megbízást a felülvizsgála-
tára. A kút megfelelőnek bizonyult.

A víztorony építése 1883. augusz-
tus 7-én kezdődött, ekkor került sor
az első ünnepélyes kapavágásra a Bu-
dai út és a Fehérvári út sarkán álló tel-
ken. A 26 méter magas téglafalazatú
építmény elkészítésére Koller János
helyi építőmester, mint legolcsóbb
ajánlattevő kapott megbízást. A víztar-
tó vasból és fából készült, 7,25 méter
hosszú, ugyanilyen széles és 6,5 mé-
ter magas volt, elkészítése Gridl Ignác
bécsi gyáros nevéhez fűződik. A csö-
vek, hidránsok és tolózárak lerakására
a Hauzer György és Tsa. győri cég vál-
lalkozott.

A mű 1884 áprilisára készült el, ek-
kor töltötték meg a 330 köbméteres
tartályt. Sajnos a víztartó szerkezet-

ben a műszaki átadásnál hibát talál-
tak, az első megtöltés után mintegy
egyméternyi kidudorodást észleltek a
tartályon. Három vasabronccsal és
negyven vasrúddal húzatták össze a
víztartó köpenyét. A sikeres feltöltésre
végül 1884. június 15-én került sor,
így pontosan 130 évvel ezelőtt meg-
kezdődhettek a győri vízszolgáltatás
hétköznapjai. 

egyébként nyolcmillió forint, az idei év-
ben várhatóan százmillió forintos nagy-
ságrendű lesz az erre a tevékenységre
fordított összeg (tavaly ez elérte a 230
millió forintot, akkor az árvíz a szúnyo-
gok felszaporodása terén is rendkívüli
helyzetet teremtett).

Sági Géza hangsúlyozta, mindent
megtesznek azért, hogy mihama-
rabb megszűnjön a jelenlegi állapot,
ehhez a lakosok türelmét kérte. 

Az elmúlt napokban a város vala-
mennyi részében újra elvégezték a
programszerű beavatkozást, immár
egyszerre két repülőgéppel. A két
géppel történő gyérítés lehetővé tette,
hogy péntekig a város teljes területén
kétszer megtörténjen a szúnyogok
gyérítése. A repülővel történő gyérítés
a repülő szúnyogok ellen hatásos, a
fák, bokrok alatt, fű között megbújó
vérszívókat ez a beavatkozás kevésbé
éri el. Ezért a gyérítés hatékonyságá-
nak fokozása érdekében a légi beavat-
kozással párhuzamosan úgynevezett
földi, melegködös gyérítésre is sor ke-
rült. Ezzel a módszerrel a közterületen,
parkokban, fás-bokros részeken meg-
búvó szúnyogokat lehet nagyobb
eséllyel ritkítani.



SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban egy-
re népszerűbb logikai játék. Szabálya egy-
szerű. A nagy négyzet üresen hagyott kis
négyzeteibe számokat kell elhelyezni 1-től
9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy 3x3-
as négyzetben mindegyik szám csak egy-
szer fordulhat elő. Feladványaink nehézsé-
gi fokát „+” jelzi.    
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak
azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szer-
dájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló meg-
fejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti meg. Címünk: Győr Plusz, 9023
Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Nem fűnyírózna kicsit halkabban?
Nyertes: Gulyás Ervin (Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.
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és jól tudjuk, a történelem során
számos alkalommal kellett helytáll-
niuk az állatoknak véres ütközetek-
ben. Az egyik leghíresebb ló például
Nagy Sándor Bukephalosz nevű ál-
lata, aminek hátán lovagolt a leg-
többször csatába a hódító. Őseink
is lovak hátán érkeztek a Kárpát-
medencébe. A 11. század második
felében uralkodó I. Szent Lászlót lo-
vagkirályként is emlegetik, aki a 12.
században kialakuló lovagi kultúra
példaképévé vált. Híres volt lovas
harcmodoráról, a lovagi tornákon
tanúsított bátorságáról.

Győrben évek óta felelevenítik Szent
László korát, érdemeit, egy hétvégére
megelevenedik a lovagkor, izgalmas kö-
zépkori forgatag kerekedik az Aranypar-
ton, s a belvárosban, ahol korabeli jelme-
zes lovas felvonulást is láthatunk.

Vágtass velünk!

Lovak a történelemben

A lovakat mintegy négyezer éve há-
ziasították, és sokáig a húsáért, sző-
réért, teherbíró képességéért tar-

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

képs és szöveg: xantus-állatkert

A szemfüles látogatók észreve-
hetik, hogy az apellák, vagy más
néven csuklyásmajmok kifutójá-
ban, az egyik nőstény hátán egy
csöppség csimpaszkodik.

Az apella, csuklyásmajom a legelter-
jedtebb dél-amerikai majom, mely
könnyen felismerhető a jellegzetes fü-
le fölötti szőrpamacsáról. Elsősorban
fákon élnek, de sokszor leereszked-
nek a földre táplálkozni vagy játszani.
Főleg gyümölcsevő, de rovarokat, ki-
sebb gerinceseket is elkap. Az apellák
8–14 fős csoportokban élnek, amely-
nek magvát a nőstények alkotják, akik
életük végéig a szülőcsapatban ma-
radnak.  A domináns hím vezeti a cso-
portot. A párzási jog is őt illeti, a fo-
gamzóképes nőstényeit hevesen védi
a megfelelő alkalomra váró többi hím-
től. A csuklyásmajmokat tekintik a leg -
értelmesebb újvilági majmoknak,

Apellakölyök született
még eszközhasználatot is megfigyel-
tek náluk. Az állatkerti csapat 13 főt
számlál a kicsivel együtt, akinek a ne-

me még nem ismert. A kifutóban a fi-
úk dominálnak, hiszen heten is van-
nak, és közülük a legerősebb, legna-
gyobb irányítja a csapatot. A kölyök 6

hétig „utazik” az anyja hátán, 3 hóna-
posan már kezdi felfedezni környeze-
tét. Az elválasztás 6-12 hónap után

történik meg. A kölyköt a csoport ösz-
szes tagja, nemtől függetlenül, gon-
dozza. 

www.zoogyor.com

tották, s csak később azért, hogy
közlekedjenek vele. A földművelés-
ben is az emberek hasznára voltak

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!

Étolaj 1 l

Wiener Extra
kávé 250 g, 1316 Ft/kg

289,- db

Mesés Uht tej
2,8%-os, 1 l

209,- db

159,- db

329,- db

2549,- db

Akció idôtartama: 2014. 06. 13—06. 20-ig

Magyar natúr joghurt, kefír
375 g, 424 Ft/kg

Steffl dobozos sör
0,5 l 179 Ft/db, 358 Ft/l

Unicum 0,5 l
5098 Ft/l

169,- db
kartonos ár

338 Ft/l
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APRÓ HIRDETÉS

Programok: Kenyér-sajt, 

kürtőskalács-fűszerolaj készítés;

Lovas- és, gyalogtúrák, 

népi játékok.

NYÁRI TÁBOR BORZAVÁRON!
7 NAP, 6 ÉJSZAKÁS,TELJES ELLÁTÁSSAL 24.800 FT

www.bakonyierdeisuli.eoldal.hu       Tel.: 06-30/855-5331

ÉRJEN EL ÉVES SZINTEN 

+30% feletti hozamot
tôkevédelem mellett 

új generációs befektetésével! 
Nincsenek költségek, kizárólag sikerdíj.

Tel:0670/408-4563

Gyárvárosi 1 szobás, 44 m2-es,
egyedi gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses, felújított, jó lakókörnye-
zetben lévő lakást cserélne 3 szobás,
határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Adyváros, Sziget, Újváros ki-
zárva. Tartozás átvállalása lehetsé-
ges, maximum 300 E Ft-ig.  (Hirde-
tésszám: 406.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

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/zum-
bagyor. Hungary

TÁBOR

ÁLLÁS
Az Árkád Győrben lévő Biohair Hajvágó
szalon alkalmazott fodrászt
keres. Jelentkezni személyesen, ön -
életrajzzal a szalonban. 

Felvételre keresünk,
győri, Győr közeli lakhellyel rendel-
kező munkaerőt, betanított nehéz
fizikai munkára, három műszakos
munkarendbe, győri munkahelyre,
az alábbi feladatkörökre: betaní-
tott csomagoló (női munkakör),
anyagmozgató, targoncás. Jelent-
kezni: hétfőtől péntekig 8–17 órá-
ig. Telefon: +36-20/956-1497.

Győri, szombathelyi, ér-
di és budapesti üzleteinkbe,
villamos ipari végzettséggel üzlet-
vezetőket keresünk. Fényképes
önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
info@mixvill.hu.”

Öntvények gyártására
szakosodott győri partnerünkhöz kere-
sünk hosszú távú munkavégzésre villa-
mos karbantartó munkatársat erősára-
mú végzettséggel. Érdeklődni/jelent-
kezni: 06-30/498-9653 vagy gabor.
soltesz@kellyservices.hu.

Öntvények gyártására sza -
kosodott győri partnerünkhöz keresünk
hosszú távú munkavégzésre munkatársat
öntödei betanított munkás, olvasztár, ke-
mencekőműves pozícióba. Érdeklődni/je-
lentkezni: 06-30/581-9820 vagy moni-
ka.scheier@kellyservices.hu.

Autóipari beszállító partner-
cégünk részére keresünk gyártósori ope-
rátor munkatársakat Győrladamérra. Ér-
deklődni/jelentkezni: 06-30/581-9820
vagy monika.scheier @kellyservices.hu

Győri munkavégzésre ta-
karítókat keresünk állandó hétvégi mun-
kára. Érdeklődni: 06-20/370-8886

TÁRSKERESÉS
Igényes és korrekt társke-
reső várja hölgyek, urak jelentkezé-
sét életkortól függetlenül. Tel: 06-
30/369-7305.

SZOLGÁLTATÁS
A BOMBA alakért irány a
Fitt Pont Alakformáló Stú-
dió! OTO Chili és Flabélos
edzések. Alakformálás fel-
sőfokon, természetes
anya gokkal, négyszeres
hatékonysággal. Karcsúsí-
tunk, feszesítünk, méreg-
telenítünk, eltüntetjük a
cellulitiszt. Győr, Pátzay
Pál utca 34. (fotószerviz
mellett) Tel.: 06-20/437-
8485. www.facebook.com/
fittpont

Beton- és téglafalra
tárgyak felfúrása, rög-
zítése és mindenne-
mű villanyszerelés,
bojlertisztítás. Érdek-
lődni: 06-30/314-3370.

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felméréssel,
vidéken is. Tel.: 06-20/239-9198.

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

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, gará-
zsát kitakarítom. Feleslegessé vált holmi-
ját ingyen elszállítom. Stuka Tibor:
06-30/217-0848.

Figyelem! Mindennemű
lomtalanítást vállalok. Vásáro-
lok háztartási nagy gépeket, porcelánt,
akár hagyatékot. 06-30/284-9042

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készítése,
lakatosmunkák, ajtó- és
ablakzárjavítás, költség-
kímélő megoldások. Tel.:
06-70/223-7957.

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit elszál-
lítok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/500-1291.

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

Kaszálás, fűnyírás, sövényvá-
gás, fakivágás, gyökérkivétel, metszés,
gyepszellőztetés, kertfenntartás! Tel.: 06-
96/826-322, 06-30/403-6810.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk fe-
lesleges holmiját pincéjéből, pad-
lásáról, lakásából, ill. udvaráról. Hív-
jon bizalommal non-stop! Tel.: 06-
70/675-0654.

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műsza-
ki termék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. 06-30/542-0720

Kőműves-, festő- és bur-
kolómunkát, bontást, tetőfe-
dést, tető, oldalfal szigetelését vállal-
nám megfizethető áron! Családi és
irodaházak takarítása.  Tel.: 06-
70/428-1785.

EGYÉB 
Magas áron vásárolok ré-
gi hangszereket, bútorokat, vitrintár-
gyakat, porcelánokat, festményeket,
pénzérméket, teljes hagyatékot és
hagyatékból megmaradt régi ruhá-
kat! Díjmentesen házhoz megyek!
06-30/458-7765

Vásárolok régi búto-
rokat, órákat, festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat! Né-
meth Csaba, 06-20/937-9671.

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

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és be-
váltása. 06-70/564-2280

GARÁZS
Garázs eladó 21 m2,
Győr (Baross híd köze-
lében) 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, felújí-
tott, 60 m2-es tanácsi bérlakásomat
győri lakásra cserélném! Minden megol-
dás érdekel! Tel.: 06-70/386-0689.

Adyvárosi 1 szobás, 36 m2-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújított,
átalakított, határozott idejű bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2-3 szobás,
határozott-határozatlan idejű bérleti
szerződéses bérleményre maximum 2.
emeletig. Sziget, Újváros, Bán Aladár
kizárva. (Hirdetésszám: 401.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 33 m2-es,
komfortos,  határozatlan  bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2-3 szobás 55–75
m2-es határozatlan idejű  bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros, Kismegyer,
Bán A. utca kizárva. Tartozás átvállalása
lehetséges.  (Hirdetésszám: 402.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 42 m2-es,
komfortos felújított, zárt erkélyes, rá-
csos ablakos, műanyag nyílászárós, ha-
tározott idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne Adyvárosi 1 szobásnál na-
gyobb, 45–65 m2-es bérleményre. Bán
A. utca kizárva.  (Hirdetésszám: 403.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti 1 szobás, 50 m2-es, komfor-
tos, egyedi gázfűtéses, határozott idejű, fel-
újított,  bérleti szerződéses lakást cserélne
1+2 fél vagy  3 szobás 60-70 m2 határo-
zatlan-határozott idejű  bérleményre. Új-
város kizárva. (Hirdetésszám: 404.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi 2 szobás, 76 m2-
es, összkomfortos, felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 3-
4 szobás, 80–100 m2 határozott-hatá-
rozatlan idejű bérleti szerződéses bér-
leményre. Földszinti, 10. emeleti, újvá-
rosi, Bán Aladár utcai lakás kizárva.
(Hirdetésszám: 405.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

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

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

OTTHON
a belvárosban

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

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

LaDik Bisztró

Új étlappal várjuk
minden Kedves

Vendégünket!

Asztalfoglalás elérhetôségeinken:

Duna-parti teraszán!
az AMSTEL Hattyú Fogadó
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Az Energiatanúsítvány egy
olyan minősítési dokumentum,
amelyből az ingatlan energiafo-
gyasztását tudhatjuk meg. Az
energiafogyasztás mértéke fogja
meghatározni, hogy milyen be-
sorolású lesz az ingatlan energia -
tanúsítványa. Az ingatlanvásár-
ló az Energetikai tanúsítvány /
Lakás zöldkártya alapján infor-
mációt kaphat az ingatlan ener-
giafelhasználásáról és ennek
alapján a várható fenntartási
költségeiről is. Az ingatlantulaj-
donosoknak tehát érdeke, hogy
minél jobb besorolású legyen az
épület energiatanúsítványa,
mert ezzel növelheti annak pia-
ci értékét.

Mi az az energetikai tanúsítvány és miért kell? 

www.edesotthongyor.hu

Energiatanúsítvány
2012. január 1-jétől kötelező
• minden új építésű ingatlanra
• minden ingatlaneladásnál
• 1 évet meghaladó bérbeadás-

nál (2012. június 1-jétől 2015. de -
cember 31-ig csak akkor kötelező új
bérleti szerződések esetében az
energetikai tanúsítvány, ha a bérleti
szerződés egy teljes épületre szól.)

• 100 m2-nél nagyobb hasznos
alapterületű hatósági rendelteté-
sű, állami tulajdonú közhasznála-
tú épület esetén.

Energiatanúsítvány
érvényessége
Az energiatanúsítvány érvé-

nyességi ideje 10 év. Viszont ha

az épületben az energiafogyasz-
tást befolyásoló felújítás történik,
pl.: nyílászárócsere, fűtéskorsze-
rűsítés, homlokzatszigetelés stb.

akkor érdemes új energiatanúsít-
ványt készíteni, mert így jobb be-
sorolású lesz az ingatlan és többet
érhet a piaci értéke.

ÉDES  OTTHON  INGATLAN

Az egyik közkedvelt projek-
tünk Csanakon a Százszorszép la-
kóparkban épül, azért is emel-
nénk ezt ki, mert páratlan panorá-
más környezetben élhetik min-
dennapjaikat, megfizethető áron.
8 lakásos társasház minden la-

kása 2 szoba + nappali elosztású
és mivel 60 m2 körüli az alapterü-
lete szoc.pol  is igényelhető. Eh-
hez a lakáshoz, most minden vá-
sárló ajándékba kap egy zárt gép-
kocsibeállót.

A másik kiemelt városrész Rév-
falu, ahol most új formában, ele-
gáns társasházi környezetben
2015. évi átadással lakások leköt-
hetőek. A társasház minden szeg-
letére magas minőségű kivitele-
zés lesz jellemző.  Külön említe-
nénk a IV. emeleti penthouse la-
kást, mely  71 m2-en, 116 m2 óriás

Új építésű ingatlanok extrákkal – csak nálunk!!!

Energiatanúsítvány Kategóriái

terasszal most AJÁNDÉK GÉPKO-
CSIBEÁLLÓVAL ÉS GARÁZS -
 ZSAL 2014. augusztus 31-ig AK-
CIÓSAN lefoglalható.Az ingatlan
emeltszintű fűtéskészen kerül át-
adásra, de igény szerint kulcsra-
készen is kérhető.           

Nádorvárost sem hagynánk ki a
szórásból, hiszen hatalmas érdeklő-
dés van az itt épülő ingatlanokra.
Többek között ezt  a  11 lakásos lif-
tes társasházat ajánlanánk, melyben
lakások  már 17,3 millió forinttól  le-
köthetők. Az ingatlanokhoz  garázs
és gépkocsibeálló is vásárolható.
Várható átadása 2015. tavaszán.

Nem utolsóként  pedig  Gyárvá-
ros klasszikus részét említenénk,
ahol  kitűnő  ár-érték arányban tu-
dunk új építésű lakásokat ajánlani.
Családi házas övezetben  épül ez a
11 lakásos társasház , melyben még
6 lakás eladó. Többféle elosztású és
alapterületű ingatlanok  várják még
gazdájukat.  Mindenkinek ajánljuk,

aki Győrnek csendes zöldövezeti ré-
szén szeretne lakni. Nagyon kedve-
ző 259 000 Ft/nm áron tudjuk kínál-
ni. Várható átadás 2015. tavaszán. 

Személyre szabott ajánlatokkal
és egyedi kedvezményekkel várunk
minden ügyfelünket, aki a közeljö-
vőben ingatlant szeretne vásárolni.

Itt szeretnénk megemlíteni az új építésű ingatlanokat, hiszen ezek energetikai besorolása általában A vagy A+. Ennek egyrészt jelentős
szerepe van például azoknál, akik szocpolt szeretnének igénybe venni, de nem elhanyagolható azok köre sem, akik pusztán csak a rezsi-
jüket szeretnék minimálisra csökkenteni. 

BÚZA TÍMEA 06-70/425-5590
info@edesotthongyor.hu

KELEMEN ILDIKÓ • 06-70/866-7426
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

BEVEZETŐ ÁR 13,8 millió forint!

Már 14,2 millió forintért megveheti!
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Hazai győzelemmel ünnepelte a győrzámolyi Szigetközi Junior Ken-
do Klub 25 éves fennállását. A hétvégén a Győr melletti településen
rendezték meg a kendo országos csapatbajnokságot, ahol a házigaz-
dák 11. bajnoki címüket szerezték. Az idei viadalra 9 csapat érkezett
az ország minden területéről. Többek között Szegedről, Miskolcról
és Székesfehérvárról is érkeztek a szigetközi faluba. Dubi Attila, az
SZJKK vezetőedzője és versenyzője nagyon örül, hogy a Magyar Ken-
do Szövetség megengedte, hogy itt szervezzék meg a jubileumi al-
kalom miatt a csapatbajnokságot. Ráadásul a bajnoki cím visszahó-
dításával ünnepelhettek a zámolyi sportolók, hiszen a címvédő Ma-
gyar–Japán Kendo Klubot a döntőben legyőzték. A tavalyi történelmi
árvíz miatt ugyanis a kendós legények a versenyzés helyett inkább a
gátakon fitogtatták erejüket, így akkor nem tudták megőrizni eddigi
hegemóniájukat. Ám a trófea visszahódításával most már újra kerek
a világ. A házigazdák és az MJKK mögött a két harmadik, a Szegedi
Kendo Egyesület és a Budapest Főnix Kendo Klub lett. 

Hetedik alkalommal rendezte meg
Győr a Serdülő Judo Európa-kupát jú-
nius 7-én és 8-án. Idén is népes me-
zőny gyűlt össze az egyetemi csarnok-
ban, 11 ország közel 320 judokája ver-
sengett az elmúlt hétvégén. A viadal at-
tól is különleges, mert ennek a korosz-
tálynak szinte egyedüliként biztosít vá-
rosunk nemzetközi versenyzési lehető-
séget. Ráadásul a résztvevő judósok a
2017-es győri rendezésű Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) is ér-
dekeltek lesznek. A versenyigazgató
Nagy András is elégedett volt a viadal-
lal. Külön öröm számára, hogy évről év-
re ilyen színvonalas nemzetközi kupát

rendezhet Győr, hiszen ebből a korosz-
tályból nőhet ki a jövő nagy generációja,
akik majd olimpiai babérokra törhetnek.
A győri versenyzők – akik joggal pályáz-
tak az érmekre – négy klubból több
mint tízen érkeztek. Bejczi Zsuzsanna,
a Győri Atlétikai Club vezetőedzője bí-
zik benne, hogy több tanítványa érde-
kelt lesz majd a 2017-es EYOF-on.

A győri versenyzők végül 5 dobo-
gós helyezéssel zártak. A NICSI-ből
Vida András arany-, Nyári Dávid ezüst -
érmet szerzett. A GYAC-ból Huber
Anita bronzot. A SZESE-ből Sipőcz
Richárd és Szilli Nóra pedig aranyér-
mesek lettek.

Csapatbajnok az SZJKK

Hőség, strand, röplabda
A hétvégén kivonult a röplabdás tár-
sadalom a strandra, hiszen a napok-
ban rendezték meg a strandröplabda-
bajnokság első fordulóját Győrben. A
nagy hőség ellenére szép számmal je-
lentkeztek az Aranyparton megszer-
vezett viadalra. A férfiaknál tizenhat, a
nőknél tizenkét páros indult. Előbbiek-
nél két rutinos páros, a Rácz–Buday
és a Bagics–Koch duó jutott a finálé-
ba. Magyarország két legjobb együt-
tese szórakoztatta a közönséget, iz-
galmas labdameneteket, hatalmas
lecsapásokat, taktikus játékot láthat-
tunk tőlük. A döntőt végül a Bagics–
Koch duó nyerte. A fiúknak azonban
ez egy jó felkészülési mérkőzés is volt
egyben, hiszen pár hét múlva indul-
nak Portugáliába a Kontinentális Ku-
pára. A nőknél is parázs csatában dőlt
el a végső győztes kiléte. A fináléba a
Lakatos–Luttner, valamint a Szombat-
helyi–Szombathelyi páros jutott be,
akik már biztos utazók a portugáliai
versenyre. Egyik duó sem adta köny-
nyen a győzelmet, hosszú szetteken
keresztül végül a Lakatos–Luttner ket-
tős szerezte meg az aranyérmet. Győr
után legközelebb Debrecenben talál-
kozik a társaság, június 21-én és 22-
én a második fordulón. 

Fotó: Czifrik Eszter Lilla

Érmesek a győri judósok
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Remekül szerepeltek a Graboplast
Győri Vízisport Egyesület kajak-kenu-
sai a hétvégén megrendezett I. Fel-
nőtt, U23-as és ifjúsági gyorsasági
Európa- és világbajnoki válogatóver-
senyen, Szegeden. A többnapos via-
dalon városunk sportolói összesen 35
éremmel lettek gazdagabbak. 

A csütörtöki, első napot egy ezüst-
éremmel nyitotta meg a Kammerer
Zoltánnal felálló K4-es 1000 m-en.
Másnap újabb ezüstökkel folytatódott
a győri éremtermelés. Előbb a Takács
Tamarával felálló kvartett, majd a Var-
ga–Vass kenus páros lett második. Ez-
után az ifjúsági kajakos Homonnai Lu-
ca megkezdte az aranytermelést
1000 m-en, ehhez csatlakozott egyé-
niben Kammerer Zoltán is, aki szintén
nem talált legyőzőre. C2 férfi ifjúsági
kategóriában a dobogó minden foká-
ra jutott győri hajó. Elsőként a Balla–
Dóczé, másodikként a Horváth–Sá-
ling, harmadikként pedig a Krasznai–
Dóri kenu kettős ért a célba. Az ifjúsá-
gi kajak párosok két bronzérmet sze-
reztek 1000 m-en. Takács Tamara a
második hely mellé egy elsőt is be-
gyűjtött 500 m-en. K1 női felnőtt
1000 m-en Farkasdi Ramóna első-
ként csapott a célba. A sprintszámok-

Június 7-én Balatonfüreden rendezték meg a Sár-
kányhajó Fieszta elnevezésű versenyt, ahol a Szé-
chenyi István Egyetem sárkányhajó csapata, a Dra-
gonkillers első helyet ért el. A csapat tagjai: Mayer
Viktor, Palcsek Péter, Balanek Gyula, Reider Relin-
da, Rózsa Kata, Liszi Máté, Koller Krisztián, Richter
Hanna, Szabó Dorottya, László Gabriella, Bíró Nor-
bert, Herman István. Edzőjük: Hegedüs Péter.

Két győri ökölvívó is szorítóba lépett
péntek este a Ferobox Event szentesi
bokszgáláján. Az eddig veretlen Kele-
men Balázs (20–0–0, 13 KO/TKO) a
horvát Marko Benzonnal mérte össze
erejét. A győri pofonosztó újabb lépés-
sel közelebb került az általa és a me-
nedzsment által remélt vb-címmérkő-
zés felé, hiszen egy padlóztatás után
egyhangú pontozással legyőzte ellen-
felét. A másik győri érdekeltségű bok-
szoló, Kovács „Vipera” Attila (32–4–0,
19 KO/TKO) a szintén horvát, Ivo Go-
gosevic ellen öklözött. Vipera a harma-
dik felvonásban padlóztatta ellenfelét,
aki azonban erőre kapott a folytatás-
ban, ám ez csak arra volt elég, hogy ki-
húzta lábon a hátralévő meneteket. Ko-
vács végül sima pontozással nyert. 

Két felkészülési mérkőzést is játszott egy hét alatt a
magyar labdarúgó-válogatott a Puskás Ferenc Sta-
dionban. Elsőként az Albánokkal csatáztak Rudolfék
június 4-én este, ahol Priskin Tamás büntetőjével 1–0-ás
győzelmet arattak. Pintér Attila kapitánysága alatt
először nyert a csapat, igaz, eléggé nyögvenyelősen,
amit a szurkolók a lefújás után hangos füttyszóval ér-
tékeltek. Ezután szombat este lépett újra pályára a
nemzeti tizenegy, akkor a Kazahsztánnal kellett meg-
küzdeni. A mérkőzés színvonala már kielégítőbbnek
bizonyult, ami a gólok számában is megmutatkozott,
hiszen a magyarok 3–0-ra győztek. Az első gólt Pris-
kin Tamás, míg a másodikat Varga Roland értékesí-
tette. A harmadik – a kazahok részéről balszerencsés
– találatot Konsztantyin Engelnek köszönheti a hazai
együttes. Kettős győzelemmel zárta tehát a barátsá-
gos találkozókat a magyar válogatott, ám dolgozni
kell tovább, hiszen szeptember elején már tétmérkő-
zésen lép pályára az együttes.  

Alakul a válogatott

ban sem maradtunk le a dobogóról,
előbb kenu egyesben Lantos Ádám
első, Nagy Péter második lett, majd
együtt elhódították a páros aranyér-
met is. Kenu 500 m-en a Lakatos–Ta-
kács duó első, míg a Balla–Kovács
kettős második lett. Ugyanezen a tá-
von a győri férfi ifik egy aranyat és egy
ezüstöt szereztek a győriek. Kamme-
rer Zoltán Pauman Dániellel még egy
bronzérmet is kapott. Ifjúsági kenu né-
gyeseknél egy első, kajakosoknál egy
második hely jutott a GYVSEK-nek. 

Vasárnapra összesen 11 érem ma-
radt. Khaut Kristóf és Varga Dávid ke-
nu 500 m-en elfoglalták a dobogó el-
ső és második fokát. 200 m-en egyé-
niben egy aranyat, három ezüstöt és
három bronzérmet lapátoltak össze a
győriek. A végére a Hajdu–Khaut duó
egy első, a Varga–Vass kettős egy má-
sodik helyet szerzett. Kammerer 5000
m-en másodikként ért célba. 

A győri sportolók tehát 12 arany, 14
ezüst és 9 bronzéremmel gazdagították
klubjukat és saját gyűjteményüket. 

Kelemen
veretlen

Kettős győzelem

Aranyos egyetemista
sárkányok

Bajnokokat köszöntöttek
Bravúros bajnoki címe apropóján köszöntötte a
klubvezetés a Rába ETO Futsal Club U13-as csapa-
tát. A zöld-fehér fiatalok 162 csapat közül bizonyul-
tak a legjobbnak. Dr. Drucskó Zoltán, az ETO ügyve-
zető elnöke is gratulált az ifjoncoknak, akik két évvel
ezelőtt még U11-esként, idén pedig U13-asként
megnyerték a magyar bajnokságot. Több nemzet-
közi és hazai tornán is eredményesen szerepeltek a
fiatalok, és akadtak egészen kiváló teljesítmények
is. A Final Four és ezzel a bajnokság legjobb játéko-
sának Csonka Bálintot választották, aki az U15 csa-
pattal is bajnoki döntőt játszhatott, saját korosztá -
lyában pedig az elődöntőben továbbjutást érő győz-
tes gólt rúgott. A bajnoki címet ajándékkal is hono-
rálta a klubvezetés és a csapat egyik szponzora. A
Vidanet Zrt.-től minden lurkó kapott egy-egy érté-
kes tabletet, hogy vidáman teljen a nyári szünet. 
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A nordic waling és a gyaloglás szerel-
meseinek kedvez a vasárnapi rendez-
vényével a Győri Szabadidősport
Szövetség az úgynevezett „nowath-
lon” versenyével. Egyfajta tájékozódá-
si játékot hirdet a szervezet, ahol nem
a teljesítés ideje fog számítani, ha-
nem az, hogy minden állomáson
megjelenjenek a résztvevők. Össze-
sen tíz pontot kell érinteni a sporto-
lóknak, ezek közül ötön feladatokat
(pl. tornagyakorlatok, tesztkérdések)

szerző: bögi viktor

A dohányzás általános egészségi álla-
potra gyakorolt negatív hatásai min-
denki számára ismeretesek: köhögés,
keringési zavarok, tüdőrák – csak né-
hány a rengeteg egészségügyi prob-
léma közül, amely ennek a rossz szo-
kásnak (is) köszönhető. Vajon a test -
edzést végző dohányosok esetében
jobb a helyzet? Lehetséges némikép-
pen kompenzálni a káros következmé-

szerző: nagy csaba

A nyárias idő sokaknak meghozta a ked-
vét a horgászáshoz. A győri tavak és fo-
lyók partjain egyre többen próbálkoz-
nak a halfogással. Kapásmentes idő-
szakban érdemes végiggondolni, hogy
a nyári szabadság és pihenés során hol,
melyik vízparton pihenjük ki magunkat.
Idén is vár minden horgászt a festői
szépségű Szigetközben a jól felszerelt
ásványrárói horgásztanya. A megyei
horgász szövetség üzemeltetésében lé-
vő létesítményben kedvező áron száll-
hatnak meg a nyaralók, a környéken rá-
adásul jó halfogási lehetőségek kínál-
koznak, hiszen az itt üdülők minden év-
ben pontyok, amurok, harcsák és süllők
fogásáról számoltak be. Az üdülő június
1-jén nyitotta meg kapuit, szállást még
lehet foglalni az előttünk álló időszakra.
Az árakról, az időpontokról és az egyéb
tudnivalókról az info@horgszovgyor.hu
e-mail címen, és munkaidőben a
96/524-988-as telefonszámon kaphat-
nak bővebb felvilágosítást.

A tanyáról, a házirendről és a horgá-
szati lehetőségekről a megyei horgász
szövetség megújult honlapján, a
www.horgszovgyor.hu oldalon is sok
információ olvasható.

Pecára fel!

Dohányzás és fitnesz
nyeket mozgással?  A válasz egyértel-
műen nem.

A rendszeres dohányzás hosszabb
távon kedvezőtlen hatással bír a spor-
tolók fizikai teljesítményére, és rege-
nerációs képességeire egyaránt.

Ismert tény, hogy a dohányzás ét-
vágytalanságot okoz, így elfordulhat,
hogy a sportoló nem megfelelő meny-
nyiségben viszi be szervezetébe a
szükséges tápanyagokat. Tehát az iz-
mok felépítéséhez elengedhetetlen fe-
hérjeszintézis nem valósul meg opti-
málisan.

A nikotin negatívan befolyásolja a
regenerálódást is. A dohányzók – álta-
lában egy-két év rendszeres dohány-
zás után kisebb edzésmunkát tudnak
végezni, tréningjeik intenzitása jóval
alacsonyabb lesz.

Személyesen ismertem néhány
sportolót, akik dohányoztak. A ciga-
retta kezdetben nem akadályozta őket
edzéseikben, lassan-lassan azonban
árulkodó jelekre lettem figyelmes. Az
illetők kerülni kezdték a megerőlte-
tőbb súlyzós gyakorlatokat, kényelme-
sebb, kevesebb erőt igénylő mozdula-
tokra cserélték. Adott idő alatt egyre
kevesebb sorozatot végeztek, munká-
jukból eltűnt az igazi intenzitás. 

A közelmúltban, Prágában rendez-
ték meg a Cseh open K1, thaibox,
full contact, MMA nemzetközi baj-
nokságot. A győri Unicentral Bulls
csapata öt fővel vett részt a viadalon.
A nemzetközi  K-1 mezőnyben reme-

kül szerepeltek a magyarok, két baj-
noki címet és három bronzérmet
gyűjtöttek. Nardelotti Zoltán és Gró-
nai Sándor aranyérmet, míg Med-
nyánszky Ádám, Horváth Gyula és
Lukács Balázs brozérmet szerezett.
Felkészítő edzőik Csányi János és
Csányi Péter voltak.

K1 sikerek
Prágában

Nowathlon túra
is teljesíteni kell. A helyszíneket és a
kijelölt útvonalakat térkép alapján ta-
lálhatják meg a résztvevők. A viadal
reggel tíz órakor kezdődik, a célba pe-
dig délután két óráig kell beérkezni az
indulóknak. A közel 4 km-es távot
egyedül és baráti avagy munkahelyi
társasággal, sőt családostól is meg
lehet tenni, ám a csapat egyik tagjá-
nak mindenképpen nordic walkingol-
ni kell. Nevezni a verseny délelőttjén
egészen tizenkét óráig lehet.
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A hûségidô lejárta után a berendezések az Ön tulajdonába kerülnek!

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

0 Ft-os biztonsági rendszerek
egyszeri bekötési díjjal!

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

VAGYONVÉDELEMBEN A RÉGIÓBAN A LEGNAGYOBB

JÚNIUS
30-IG!

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 


