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3. oldal A nyári szünet első
napján megrohamozzák a fiatalok
a diákszövetkezeteket. A Meló-Di-
áknál elmondták, kiderült, aki nem
válogatós, annak azonnal tudnak
helyet biztosítani.

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

12–13. oldal Egymást érik a fergeteges programok a városban. A
Neoton zenekar koncertjével nyitott a győri nyár, majd a táncfesztivál
mozgatta meg az itt élőket és a turistákat. Az eseményekről képriportot
készítettek fotósaink. A fesztiválok sora ezzel nem ér véget, jövő hét vé-
gén a Szent László Napok keretében a lovagkort idézzük meg, majd Bor-
kai Zsolt polgármester átadja a város kulcsát a gyerekeknek.
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Futópályát avattak
Győr-Ménfőcsanakon

KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

diák végzi négyhetes nyári gyakorlatát az Audi Hunga-
ria Motor Kft.-nél; ők lesznek azok, akik szeptembertől
a társaságnál töltik szakmai gyakorlatukat a duális
képzés keretében. A beállókkal együtt mintegy 260 fi-
atal tanulója van a projekt- és képzési központnak.

150 514 és fél ezer álláskereső szerepelt májusban a Nem-
zeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében. Ez áp-
rilishoz képest 24,3 százalékos növekedés, de az
előző év azonos hónapjához képest még így is
csökkenés. A legalacsonyabb az álláskeresők
aránya továbbra is megyénkben volt.

NAPRÓL NAPRA
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Emlékérem 
Idén Simon Róbert Ba-
lázs országgyűlési kép-
viselő, Győr alpolgár-
mestere vehette át a
Kölcsey Emlékérmet
Jámbor László intéz-
ményegység-vezetőtől
és Blazovicsné Varga
Mariannától, a Klebels-
berg Intézményfenntar-
tó Központ győri tanke-
rületi igazgatójától. Az
elismerést minden év-
ben egy olyan személy
kaphatja meg, aki hosz-
szú időn keresztül elkö-
telezetten támogatja a
Kölcsey-iskola szakmai
munkáját. Az emlékér-
met és a díszoklevelet a
kismegyeri csata áldo-
zataira emlékező ün-
nepség keretében vette
át Simon Róbert Balázs.

Geotermikus
projekt
Megkezdődött a Győri
Geotermikus Projekt el-
ső kútjának fúrása. A
beruházás várhatóan
évi 340-400 terajoule hő
leadását biztosíthatja.
Egy hónappal ezelőtt je-
lentették be az Audi
Hungaria Motor Kft. il-
letékesei, hogy a jövő év
végétől az e projekt kere-
tében nyert geotermikus
energiával fedezi jármű-
és motorgyára hőszük-
ségletének hatvan száza-
lékát az autógyár. 
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Premier. Az évad utolsó darabját
mutatta be a Győri Nemzeti Színház.
A walesi lakoma Arany János ismert
művére, A walesi bárdokra épül. Kszel
Attila rendező szerint a legifjabb ol-
vasni tudókhoz szól a mese, melynek
több síkja van, ezek pedig, mint hagy-
mahéjak úgy ölelik egymást. 

Gyérítés. Folyamatosan, teljes inten-
zitással irtják a szúnyogokat a város-
ban. A polgármester azt mondta, min-
den évben annyi pénzt áldoz a város a
munkára, amennyi csak kell.

Baleset. Baleset miatt egy sávon ha-
ladt a forgalom az M1-es autópályán
Győr közelében. A főváros felé haladó
oldalon egy személyautó ütközött a
szalagkorlátnak.

Tűz. Több méter hosszan futótűz ala-
kult ki az Aranyparton. Kiderült, a gyer-
mekek megpróbálták a lángra kapó
nyárfapelyhet eltaposni, de nem tud-
ták, ezért inkább elfutottak. A tüzet a
tűzoltók eloltották. 

Konferencia. Hatodik alkalommal
rendezte meg a Kautz-konferenciát, a
Széchenyi-egyetem Kautz Gyula Gaz-
daságtudományi Kara, amelyre össze-
sen 141 előadó érkezett, akik a plená-
ris ülést követően, 15 szekcióban vizs-
gálták a tudomány és a gyakorlat kap-
csolatát.

Robbanás. Győrben ápolják azt a két
gyereket, akik Várpalotán sérültek meg,
amikor egy első világháborús tüzérségi
eszköz indítószerkezetének detonátora
felrobbant. A fiatalok állapota stabil, túl
vannak az életveszélyen.

Felfedezések Háza. Sajtónapon mu-
tatta be a Mobilis a nyári időszaki kiállí-
tásait. A részleteket jövő heti lapszá-
munkban közöljük.

„A győriek számára ma
már számos lehetőség
áll rendelkezésre a vá-
rosban a szabadidő -
sportok űzésére. A lehe-
tőségek tovább bővül-
tek, amelynek révén a
győr-ménfőcsanakiak jó
minőségű, az ízületeket
is kímélő rekortán pá-
lyán futhatnak, kocog-
hatnak” – mondta el az
új futópálya felavatása
alkalmából Borkai Zsolt
polgármester. 
Szabó Jenő, a terület
önkormányzati képvise-
lője hozzátette, a telepü-
lésrészen nagyon sokan
sportolnak, kocognak a
saját egészségük érde-
kében, de eddig nem
volt olyan pálya a közel-
ben, amelyen ilyen jó kö-
rülmények között űzhe-
tik a sportot, ezért is tar-
tották fontosnak, hogy
megvalósuljon az új léte-
sítmény. A most átadott

pálya 400 méter hosszú,
1,5 méter széles, vagyis
kiválóan alkalmas a sza-
badidős sportolásra. A
pálya kivitelezését a
Győr-Szol Zrt. végezte.
Takács Tímea, a város-
rész másik önkormány-
zati képviselője kiemel-
te, azért a Bezerédj-kas-
tély parkját választották
helyszínül, mert így egy
központi, mindenki szá-
mára jól ismert helyre
került a pálya. Hozzáfűz-
te, már az építés során
sokan kérdezték, hogy
mikor készül el, vagyis
nagyon várták, és öröm-
mel veszik igénybe az itt
lakók. A két képviselő
köszönetet mondott
Borkai Zsolt polgármes-
ternek, amiért támogat-
ta ötletük megvalósítá-
sát. A szép számú mén-
főcsanaki érdeklődő az
avatás után rögtön ki is
próbálta az új pályát.
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FÓKUSZBAN  LAPSZÉL 

Végig itt voltam, mégsem tu-
dom, mikor ment ki a divat-
ból az ivóvíz. Arról a jóféle
győriről beszélek, amelyik ká-
nikulában is képes hidegen,
tisztán, ásványoktól dúsan
folyni a csapból. Állítólag az a
titka, hogy a Duna vize a ter-
mészet szűrőrétegein át jut
el a mély, parti kutakba, on-
nan meg rövid úton, hókusz-
pókuszok nélkül a városi la-
kásokba. Európa egyik legna-
gyobb, legtisztább és legköny-
nyebben elérhető édesvíz-
készlete fölött élünk, csak a
konyhai csapot kell megpöc-
kölnünk és már folyik is a ne-
dű, amelyből egy átlagember-
nek napi két litert kell meg-
innia, lévén testtömegének
több mint a fele víz. 
Naná, hogy az éltető nedű
nem csak a szigetközi csap-
víz lehet, én például nyaran-
ta a kisipari szúrós szódával
spriccelt, hamvas pannon-
halmi rizlingekre esküszök.
Azt viszont nem értem, hogy
aki vizet iszik, az a csap, az
otthoni forrás helyett miért
választja az áruházak vizes
műanyag palackjait. Az ár
százszoros, a belbecs jó eset-
ben ugyanaz, a logisztika kör-
nyezetmérgező, az újratölt-
hetetlen göngyöleg lebomlá-
si ideje háromszáz év. Ráadá-
sul cipelni kell szorgalmas
serpaként hazáig a tizenkilós
kötegeket.
Láttam egy hirdetést, a győri
vízmű ivóvizet szolgáltat,
házhoz visz oda is, ahová
nem ér el a csővezeték. Azt
mondják, nonprofit vállalko-
zás, de hasznos, jót tesz a cég
meg a termék hírnevének. A
mosonmagyaróvári szolgál-
tató még innovatívabb, ők
visszaváltható literes üve-
gekben dobták piacra csapvi-
züket, Szigetközi Friss Víz
márkanéven. Úgy tűnik, a
közművek harcba szálltak az
ásványvíz-forgalmazók ellen,
a fogyasztókért. Ötleteik egy-
szerűek, csak a hideg vizet
kellett feltalálniuk. 

Gaál József

Vizet!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter 

A nyári szünet első napja klasz-
szikusnak számít a diákszövet-
kezeteknél, ilyenkor megroha-
mozzák a fiatalok a kirendeltsé-
geket. A Meló-Diáknál érdeklőd-
tünk, mire lehet számítani a fő-
szezonban, kiderült, aki nem vá-
logatós, annak azonnal tudnak
helyet biztosítani. Cikkünkben
arról is szólunk, nem csak a zseb-
pénz miatt jó lehetőség a diák-
munka, de útlevélnek sem utolsó
a „felnőtt” munkaerőpiacra.

Jelenleg az adatbázisban lévők száma
alapján két-háromszoros a túljelentkezés
a piacvezetőnek számító Meló-Diáknál,
ám ez relatív, aki nem válogat ugyanis és
ráér, azonnal munkába állhat. Az iskola-
szövetkezet honlapján folyamatosan ak-
tualizálják a betöltetlen állásokat, jelenleg
többek között adminisztratív feladatok,
fagylaltárusítás, konyhai kisegítés és ta-
karítás opciók közül választhatnak a nap-
pali tagozatosok. „Jelentkező és munka
is van bőven szerencsére, de sokan spe-
ciális munkahelyet keresnek, általában
olyat, ahol keveset kell dolgozni, de sokat
lehet keresni” – fogalmazza meg a fiata-
lok vágyát Baradits Bulcsú, a Meló-Diák
Észak-Dunántúli Iskolaszövetkezet terü-
leti igazgatója és hozzáteszi, ilyen állás
persze nem létezik. Jelenleg call cente-
res munkákra is keresnek fiatalokat, de
ezektől sokan ódzkodnak, nem szívesen
fogadja el, aki fél megszólalni. Ők választ-
hatnak a klasszikus munkák közül is,
ilyen az árufeltöltés, pénztári munka vagy
a gyári kisegítés. Persze különlegessé-

gek is akadnak, a hétvégére például 42–
45-ös lábméretű fiúkat és lányokat hív-
tak egy rendezvényre, akikre táblákat
tesznek majd. Az „extrém” munkák nem
minimálbéresek, ezért körülbelül 750 fo-
rintot kapnak óránként a diákok. Fontos
megjegyezni, nettó 491 forintos óradíj
alatt senki ne vállaljon munkát, hiszen
annyit kötelező fizetnie a munkáltatónak.

„Nyáron nehéz összefésülni a kereslet
és a kínálat igényeit, mert vannak, akik
csak napi négy órát dolgoznának, illetve,
akik csak heti négy napot. Előfordulhat,
hogy nekik is szerencséjük lesz, de azért
ezek szűkítő tényezők. Inkább adjon meg
egy nagyobb ráérési időszakot a fiatal,

amikor ténylegesen dolgozni akar, de köz-
ben ne legyen olyan, hogy két napig nem
jön, mert ezzel a többi diák munkáját is
kockáztatja, megesett már, hogy egy-két
rossz tapasztalat miatt az adott cég töb-
bet nem alkalmazott diákokat” – mutat rá
a könnyelműség súlyára az igazgató.

A Meló-Diák a minden évben „álom-
melónak” számító Balaton-parti álláso-
kat is hirdet, általában ezeknél feltétel mi-
nimum egy idegen nyelv ismerete, és
hogy az egész szezont vállalja a diák.

A konkrét adatokkal kapcsolatban
megtudtuk, megyénkben májusban kö-
rülbelül ezer fő dolgozott a Meló-Diák
közvetítésével, a nyári időszakban ennek
duplájára számítanak, a régióban pedig

2500-ról 6000-re nő a diákmunkások
száma a szezonban. Évközben volt egy
kis visszaesés, ami egyrészt a diákhitel-
nek tulajdonítható, pedig egy, a Magyar-
országi Diákvállalkozások Országos Ér-
dekképviseleti Szövetsége és az Iskola-
szövetkezetek Országos Szövetsége ál-
tal szponzorált kutatásból is kiderül, az a
diák, aki az iskolai évei alatt munkát vállal,
kétszer annyi eséllyel tud elhelyezkedni
majd a munkaerőpiacon, mint az, aki ab-
szolút nem dolgozott. Aki néhány alka-
lommal dolgozik, az is megtanulja példá-
ul, hogy pontosan kell érkezni, hogy kell
a többiekkel kommunikálni, csapatban
tevékenykedni. Természetesen egyből

szakirányú munkát is vállalhat a
diák, Baradics Bulcsú azt javasol-
ja, keresse meg az adott céget, s
ezután ők is felveszik a vállalattal
a kapcsolatot, s elmondják, miért
gazdaságosabb rajtuk keresztül
foglalkoztatni a fiatalt.

A területvezető azt is hangsú-
lyozza, nézzenek utána a diákok,

hogy mennyire biztonságos és hiteles
az a szövetkezet, ahová regisztrálnak,
mindig legyen mindkét fél által aláírt
szerződésük.

Nem minden fiatal szeme előtt le-
beg természetesen elsődleges motivá-
cióként a tapasztalatszerzés, sokan
nyaralásra spórolnak, illetve, hogy fi-
nanszírozni tudják a tanulmányaikat. A
17 éves Takács Dóra például szeretne
minél több terhet levenni a szülei vállá-
ról, ezért a nyáron tankönyvre gyűjt, il-
letve a továbbtanulását is próbálja
megalapozni. „Én elvállalom a call cen-
teres munkát, örülök neki, és a napi
hatórás feladat mellett még szórako-
zásra is jut idő” – árulja el a fiatal.

Diákmunka:
azonnal lehet állást találni

Nemcsak zseb-
pénzszerzésre jó
a diákmunka
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OKTATÁS EGÉSZSÉGÜGY 

Bűnmegelőzésről
tanultak a fiatalok
Győrújbaráton

Az elmúlt húsz év győri és galántai közös ha-
gyományait követve, 2013-ban ismét kiírták az
óvodáskorú gyermekek, valamint általános és
középiskolás diákok részére az alkohol-, drog-
és dohányzásellenes alkotások pályázatát. A
nemzetközi zsűri kiértékelése után Galántán
tartották a díjak átadását, ahol több győri fiatal
is elismerésben részesült. A győri díjazottakat
Borkai Zsolt polgármester és dr. Schmidt Péter,
az Egészséges Nemzedékért Alapítvány elnö-
ke köszöntötte a Városházán.

szerző: mti/gy. p.
fotó: koszticsák szilárd/mti

Megalakult a Nemzeti Pedagó-
gus Kar június 14-én, szomba-
ton, Budapesten. A testület Hor-
váth Pétert, a győri Révai Miklós
Gimnázium igazgatóját válasz-
totta elnökévé, helyettese Sze-
leczki János, Heves megyei in-
tézményvezető lett.

Horváth Péter az ünnepségen megkö-
szönte a bizalmat, s azt mondta, olyan
lehetőség előtt állnak, amely előtt még
soha sem állt a pedagógus társadalom.
Reményét fejezte ki, hogy komoly tár-
gyalópartnerei lehetnek a mindenkori

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

A koraszülöttek életesélyeit, biztonságát növelő két-
száznegyvenmillió forintos program zárult le a napok-
ban a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban. A peri-
natális intenzív centrum műszerparkját, információs
rendszerét uniós támogatás segítségével újították
meg. Dr. Tamás László János főigazgató főorvos el-
mondta: a kormány az egész országban átfogó és ösz-
szehangolt program keretében támogatja a legmaga-
sabb ellátási szintű koraszülöttrészlegek fejlesztését.

A műszerparkot a 21. század technikai színvona-
lára emeltük – hangsúlyozta dr. Skaliczky Zoltán
szervezési igazgató, a főigazgató főorvos általános

Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Miért jelöltette magát tagnak

és elnöknek?
Tagnak azért, mert tudom, hogy az

oktatás és a nevelés ügyéért most ebben
a karban tehet a legtöbbet a pedagógus.

Ezt mások is így gondolják?
Nagyon sokan nem. Van gyanak-

vás, ezeket csak munkával és eredmé-
nyekkel lehet eloszlatni.

Elnök miért akart lenni?
Nem én jelentkeztem elnöknek, a

múlt héten többen megkérdezték tő-
lem, vállalnám-e? Átgondoltam és
igent mondtam.

Mik a legsürgetőbb feladatok?
Szeptember 20-ig a megyei elnök-

ségek létrehívása. A bizalom megszer-
zése pedig folyamatos kihívás.

kormányzatnak és teljes erővel tudják
képviselni a pedagógus társadalmat.

Nagyon szép, hogy 15 ezren már a
jelöltállításnál regisztrálták magukat –
mondta, hozzátéve: úgy kell dolgozniuk,
hogy a többiek se kötelezettségnek
érezzék a belépést a pedagógus karba.
A bizalomnak kell helyreállni minden té-
ren, s el kell érni, hogy úgy tekintsenek
rájuk, mint partnerre, hogy érdemes le-
gyen kérni a véleményüket és javasla -
taikat – fejtette ki az új elnök, aki kap-
csolatot teremtene mindenkivel, akinek
fontos a magyar oktatás ügye.

Tudja, érzi, mekkora gondot
és felelősséget vett a nyakába?

Akkorát, amit egyedül nem is bír el
az ember. Bízom benne, hogy sok kol-

léga segít, hiszen valamennyiünk ügyé-
ről van szó: a gyerekekről, a jövőről, az
iskolákról, a pedagógusok sorsáról.

Nagyobb biztonság a koraszülött osztályon
berendezéseket helyeztek üzembe, s bevezették az
elektronikus lázlapot is. Az informatikai fejlesztés-
nek köszönhetően gyorsan áttekinthető a beteg
kórlapja, illetve tudományos kutatásra is felhasznál-
hatóak a rendszerezett adatok.

Évente 250-300 koraszülöttet látnak el Győrben
– ezt már dr. Ruszinkó Viktória, a csecsemő- és
gyermekosztály vezető főorvosa közölte. Rámuta-
tott, egy beteg akár kilenc hónapot is eltölt a kór-
házban, fontos hogy megfelelő, korszerű eszközök-
kel gyógyítsák őket a szakképzett kollégák. Hozzá-
tette: a koraszülötteknél pontosan ki kell számítani
a nekik szánt oxigén és az infúzió mennyiségét. Az
új berendezések pontosabban adagolnak, hatéko-
nyabb és biztonságosabb általuk a kezelés.

helyettese. Kifejtette, a pályázat feltétele volt, hogy
öt évnél régebbi műszert egyáltalán nem lehet hasz-
nálni az osztályon, a fejlesztés keretében többek kö-
zött inkubátorokat, légzéstámogató, betegmelegítő

A káros szenvedélyek ellen
„Rendkívül jó kezdeményezés, hogy a hatá-

ron átnyúló pályázatnak köszönhetően, már
kisgyermekkorban szembesülnek a káros
szenvedélyek hatásaival, és beivódik a tudatuk-
ba az egészséges életmódra törekvés” – fogal-
mazott Borkai Zsolt, dr. Schmidt Péter pedig
hozzátette: a prevenció fontosságát nem lehet
elégszer hangsúlyozni, és a húsz évre visszate-
kintő sorozat maximálisan ezt a célt szolgálja. 

A díjazottak névsora a gyorplusz.hu olda-
lon olvasható.

szerző: gy. p.

Immár 23. alkalommal szervezte meg a Győr-Moson-
Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya ifjúsági táborát Győrújbaráton, ahol a rendőrök
öt nap alatt színes, változatos programokat kínáltak a tá-
borlakók részére. A fiatalok többek között önismereti
foglalkozáson vehettek részt, ellátogattak a győri bör-
tönbe, a megyei főkapitányság bűnügyi technikusai pe-
dig bemutatót tartottak nekik, de kilátogattak a táborba
a kutyás rendőrök is. Megismerhették a szenvedélybe-
tegségek és a bűncselekmények megelőzésének lehe-
tőségeit is. A táborban a gyerekek olyan tapasztalatok-
hoz juthatnak, amelyek birtokában elkerülhetik az áldo-
zattá, illetve elkövetővé válást. A feladatokon keresztül
a fiatalok megtanulták, hogy érdekeiket hogyan érvé-
nyesítsék, illetve fejlesztették problémamegoldó gon-
dolkodásukat is.
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szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter

Tavaly ősszel adtunk hírt arról, hogy akár hatmillió fo-
rint vissza nem térítendő támogatást is kaphat az a fi-
atal, aki elvégez egy százórás, térítésmentes tanfolya-
mot, majd ígéretes üzleti tervet nyújt be a „Vállalkozz
itthon!” című pályázat zsűrijének. A Fiatal Vállalkozók
Országos Szövetsége által menedzselt, uniós forrást
használó projekt országszerte élénk visszhangra talált,
Győrben háromszoros túljelentkezés mellett közel há-
romszázan ülhettek iskolapadba. A képzés májusban
ért véget, az utolsó vizsgafeladatot, az üzleti terv meg-
írását minden harmadik résztvevő teljesítette. A siker
tanúsítványát hétfőn délelőtt, a Városháza dísztermé-
ben vehették át a győztesek.

Az ünnepi eseményen házigazdaként köszöntőt
mondó Fekete Dávid szerint jelentős lépés, hogy a
fiatalok immár nem csak munkavállalóként, hanem
vállalkozóként is támogatást kaphatnak pályakez-
désükhöz. Az alpolgármester gratulált a több szű-
rőn átjutó legjobbaknak, és sikert kívánt az induló

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

25 évvel ezelőtt ezen a napon
temették újra a mártírhalált
halt miniszterelnököt, Nagy
Imrét és társait. Az esemény
a demokratikus változások
szimbolikus pillanata lett.

A Nagy Imre utca 1. számú ház
falán már 1996-tól márványtábla
emlékeztetett Nagy Imre születé-
sének 100. évfordulójára. Most
egy új emléktábla került fel,
amelynek megvalósítását a Nagy
Imre Társaság Győr és Környéke
Szervezetén kívül az önkormány-
zat és magánszemélyek is támo-
gatták. A tábla felavatásán Ger-
gely Sándor, a Nagy Imre Társa-
ság elnöke mondott köszönetet
mindazoknak, akik hozzájárultak
annak megvalósításához.

Nagy Imre kivégzésére, majd
25 évvel ezelőtti újratemetésére Si-
mon Róbert Balázs alpolgármes-
ter, országgyűlési képviselő emlé-
kezett. Visszatekintett a volt minisz-
terelnök és társainak titkos perére,
a szégyenletes ítélet végrehajtásá-
ra, a jeltelen sírokra, majd arra a fel-
emelő pillanatra, amikor Magyaror-
szág jelképesen újjászületett. Ez a
pillanat a 25 évvel ezelőtti újrateme-
tés volt. Az emléktáblával kapcso-
latban úgy fogalmazott: „A kőbe vé-
sett szavak mindig erkölcsi útmu-
tatást hordoznak, de nem csak ne-
künk, a ma emberének, hanem a
jövő generációjának is szólnak.
Emlékeztessen ez a tábla minden-
kit arra, hogy mindig voltak olyan
emberek, akik a legnehezebb idők-
ben is kiálltak meggyőződésük
mellett, a magyar nép érdekeiért.” 

A megemlékezés-sorozat a
Bisinger sétányon állított Golgo-

ta emlékműnél az önkormányzat
koszorúzási ünnepségével folyta-
tódott, amelyen Rózsavölgyi
László, az oktatási, kulturális,
sport és turisztikai bizottság el-
nöke kiemelte, Nagy Imre példát
mutatott, hogy a szabadság fele-
lősséggel is jár. Felelősséggel
tartozunk nemzetünkért, csalá-
dunkért, saját magunkért. Mint
mondta, a 25 évvel ezelőtti újra-
temetés olyan katartikus élmé-
nye volt a nemzetnek, amely
csak kevésszer adatik meg a tör-
ténelem során. Hozzátette, a füg-
getlenség, a szabadság ünnepe
a mai, amely megmutatja, ha hi-
szünk a magunk erejében, ha hi-
szünk az összefogás erejében,
sokra vagyunk hivatottak.

Az ünnepség az emlékmű
megkoszorúzásával zárult. (A
megemlékezésekről további
részletek: www.gyorplusz.hu.)

Függetlenségünk
szimbóluma

Vállalkozz Győrben! 

vállalkozásokhoz, amelyek Győrt is hozzásegíthetik
vezető gazdasági szerepének megőrzéséhez. Arról
már Gál Andrea projektmenedzser beszélt, hogy a
tanúsított üzleti tervekkel az egyéni vállalkozók há-
rommillió, a társas vállalkozások hatmillió forintra
pályáznak. Tíz fiatalból nyolc-kilenc a kereskede-
lemben vagy a szolgáltatásban próbál szerencsét,
akadnak, akik olyan régi szakmákat élesztenének
újjá, mint a cipész vagy a bútorrestaurátor.
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AKTUÁLIS AJÁNLATUNK!

Hívja irodáinkat!
Kapuvár, Fô tér 18—21. 
Ny.: H—P. 8—16.
Tel.: 96/595-080, 

30/754-0211
E-mail: info@galbusz.hu 

Gyôr, Kazinczy u. 10.
Tel.: 96/388-055;

20/952-8310

www.galbusz.hu

BAJOR KIRÁLYI LÁTOGATÁS
08.17-20. 70.000,- Ft félpanzióval
Berchtesgaden / Garmisch / Partenkirchen  /
Neschwanstein / Chimsee / Herreninsel

ISZTAMBUL
AZ ORIENT EXPRESS 
NYOMÁBAN! 
09.21-27. 
138.000,- Ft félpanzióval

ELÔZETES: Szilveszterezzen Székelyföldön!
2014.12.28-2015.01.02.
wellness • lovas szánozás • sízés 
• disznóvágás • sütögetés

INDIÁN NYÁR AZ ADRIÁN!
09.13—16. 4 nap/3 éj        

55.000,- Ft félpanzióval

Rijeka / Rovinj / Hum
/ Limszki-fjord / Porec 
/ Pula / Brijoni-szigetek 

ÚJ 
PROGRAM!

Tovább szépült az Adyvárosi tó
szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A tó kotrása és rendbe tétele után
ezúttal a sétányt újították fel,
ahová több látványosság és egy
érdekes interaktív fal is került.

Az elmúlt évben városunk négy vá-
rosrészét érintő uniós támogatású
programja keretében valósult meg az
Adyvárosi tó rendezése. Akkor telje-
sen megújult a tározó, így megszűnt
a kellemetlen szaghatás, és újra az itt

élők kedvelt pihenőhelyévé vált a te-
rület. A fejlesztés második ütemében
a tó körüli zöldterület megújítása kö-
vetkezett. 

„Jó ide jönni, mert a szép környezet
pihenésre, kikapcsolódásra csábít” –
fogalmazott Borkai Zsolt polgármes-
ter a fejlesztés átadása alkalmából.
Mint mondta, a korábbi állapotokhoz
képest óriási változáson ment keresz-
tül a terület, ez a fejlődés egész Ady-
városra jellemző, ami nagyban kö-
szönhető Radnóti Ákosnak, a terület
önkormányzati képviselőjének. Meg-
ígérte, ez a fejlődés nem áll meg, a vá-
rosrész tovább szépül a jövőben is.

Radnóti Ákos elmondta, a tó tava-
lyi, közel 65 millió forint értékű rehabi-
litációja után a sétány megújításával
egy valódi pihenőövezet jött létre. En-
nek keretében az Útkezelő Szervezet
a tó körüli töredezett, hiányos járdát
újította fel Leier térkő burkolattal mint -
egy 300 méter hosszon. A tóhoz csat-
lakozó aszfaltjárdákat is kijavították,
továbbá a tó körüli zöldterületen a ki-
taposott ösvényeken is járdát építet-
tek. Összesen 16 lámpatestet cserél-
tek ki, 6 új lámpaoszlopot helyeztek el,
és további 5 lámpaoszlopot alakítot-
tak át egyágúról kétágúra.

A sétány körül 15 új padot, 12
hulladékgyűjtőt, 30 virágosládát
helyeztek el, 10 fát ültettek, és há-
rom rózsalugast is telepítettek. Újra

működik a szökőkút is, amely esti
megvilágítást kapott. A sétány kö-
zepén egyedi elemekkel is találkoz-
hatunk, az öt természetes kőből ké-
szült ülőhely mellett egy kuriózum-
nak számító interaktív fal is helyet
kapott. Az installáció ezer színes
kockájából bármilyen ábra vagy

üzenet kirakható. A falat Borkai
Zsolt és Radnóti Ákos leplezte le,
amelyen először az „Adyváros” fel-
irat állt. Az értékek megóvása érde-

kében egy biztonsági kamera is he-
lyet kapott a területen.

A kivitelezést a győri Útkezelő Szer-
vezet megbízásából a Pentavia Kft., a
Vill-Korr Hungária Kft., a zöldterülettel
kapcsolatos munkákat pedig a Győr-
Szol Zrt. végezte el összesen mintegy
negyvenmillió forintból.
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A mérnökök, műszaki szakembe-
rek iránt nagy a kereslet, de sajnos
kevesen szeretnének ilyen pályát
választani. Különösen a lányok kö-
zül. Pdig munkafolyamatokat ők is
végezhetik. A női tulajdonságokra
szükség van az iparban. A lehető-
ségek kiaknázására jött létre a Pá-
lyaorientációs élménynap lányok-
nak című rendezvény. Célja az volt,
hogy felkeltse a pályaválasztás, is-
kolaválasztás előtt álló általános
iskolás lányok érdeklődését a ter-
mészettudományi, műszaki és in-
formatikai szakterületek iránt, ki-

Pályaorientációs élménynap lányoknak a Mobilisben

bővítse pályaválasztási terveiket a
hagyományosan női foglalkozá-
soktól a mérnöki és a jövő-orien-
tált szakmák felé.

A program kereténben a hónap
elején a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központban a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola 6–8. osztályos lány tanu-
lói ismerkedtek meg a kísérletezés
alapjaival, a természettudós kutatói,
mérnöki gondolkodással, a műsza-
ki tevékenységek szépségeivel.

A FEMCOOP (L00153) projekt
az Ausztria–Magyarország határon
átnyúló együttműködési program-

ban az Európai Unió Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap támogatásá-
val és Magyarország társfinanszíro-
zásával valósul meg. 

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Nem csak a nemzeti váloga-
tottak, hanem a Vidanet Zrt.
csapata is készült a labdarú-
gó-világbajnokságra, meg-
erősített ügyeletünk azon
dolgozik, hogy azok a nézők,
akiknek a lakásába mi juttat-
juk el a tévéadást, egyetlen
gólról és helyzetről se ma-
radjanak le – fogalmazott la-
punknak adott interjújában
Sátor Csaba, a Vidanet Zrt.
vezérigazgatója.

A szervezők javában dolgoz-
nak a győri nyárzáró koncer-
ten, amelynek a Vidanet Zrt.
ezüst fokozatú támogatója.
Miért tartják fontosnak a tá-
mogatást?

Ez alapvetően a stratégiánkból
következik, a szlogenünk az, hogy
„Közöttünk”. Ugyan országos válla-
lat vagyunk, de mindenhol lokáli-
sak is szeretnénk lenni. Magyarán
a Győrben megtermelt pénz egy
részét szeretnénk visszaforgatni a
városban, s ez kiterjedt szponzorá-
ciókban tetten érhető. További ok
volt, hogy a Vidanet székhelye
Győrben van, s nagyon jó kapcso-
latot ápolunk az itteni szervezetek-
kel és közösségekkel. Minőségi
programok és jó kezdeményezé-
sek mellé mindig szívesen állunk.

Egyetlen szurkoló sem
szeretne lemaradni semmi-
ről sem a tévékészülékek

előtt. Készültek önök is, hogy
minden ideális legyen?

Nagyon is. Megerősített csa-
pattal dolgozunk, s a jelentősebb
beavatkozásokat is elhalasztottuk,
hogy minimálisra csökkentsük a
hibák lehetőségét. A Városházával

szemben levő VB-terasz jelét is mi
biztosítjuk az otthonok mellett, s
remélem, nem kiabálom el, az első
hét a mi szempontunkból ese-
ménytelen volt, s a pályával ellen-
tétében mi akkor vagyunk nyugod-
tak, ha nem történik semmi, mert
előfizetőink akkor elégedettek. 

Robban góljai hány lakás-
ba jutnak el a Vidanet közve-
títésével?

Győrben közel negyvenezer
előfizetőnk van, országosan pedig
százezer ügyfelet szolgálunk ki. 

A Vidanetet korábban
mindenki csak úgy ismerte,
mint a televíziós műsorok
továbbítóját.

A portfóliónk egyik igen jelen-
tős része a televíziós műsorok to-
vábbítása, az internetre azonban
egyre nagyobb energiát és figyel-
met szentelünk, s telefonszolgál-
tatóként is ott vagyunk a piacon.
Nem csak mi, hanem a piac média -

fogyasztása is tolódik el az inter-
net irányába. A televíziós műsorok
továbbítása azonban továbbra is
fontos a Vidanetnek, az analóg
adások mellett digitális szolgálta-
tásokat is kínálunk, s nagy az
igény a sportcsatornákra is. 

A Vidanet hogyan tudja
megtartani ügyfeleit?

Jó kínálattal, műszaki színvonal-
lal, árakkal és jó marketingmunká-
val tudunk ezen úrrá lenni. A teljes
győri hálózatunkat felújítottuk, jó ár-
érték arányt kínálunk, s új ügyfél-
szolgálati irodák nyitásával közelebb
kerültünk előfizetőinkhez. Ma orszá-
gos viszonylatban a Vidanetnek van
az egyik legjobb műsorkínálata.

A Vidanet is készült a vb-re
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Otthonunk: Nádorváros
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

Nádorváros Győr kedvelt lakóöveze-
te, hiszen a városrészben minden
közszolgáltatás jelen van, a Belváros
egy könnyed sétával elérhető, és a
többi városrészhez is jó közlekedési
kapcsolatok kötik. Nádorváros és
Belváros között a legfőbb kapcsola-
tot a Baross híd biztosítja, amely je-
lenleg felújítás alatt áll, közel másfél
milliárd forint európai uniós támoga-
tással épül újjá, így a jövőben bizton-
ságos és kényelmesen járható ösz-
szeköttetést biztosít majd ez a fon-
tos közúti kapcsolat. Ha már a híd fe-
lől közelítjük meg a városrészt, érde-
mes rögtön kiemelni a Frigyes-lakta-
nyát, amelyet korábban a város szé-
gyenfoltjának neveztek, azonban a
Leier City Center ma már egy igazi
ékszerdoboz. „Mindez Michael Leier-
nek köszönhető, akinek értékterem-
tő munkáját az önkormányzat dísz-
polgári címmel is elismerte” – mond-
ja prof. dr. Dézsi Csaba András, Ná-
dorváros önkormányzati képviselője,
aki főorvosként közelről követhette a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
szintén európai uniós forrásból meg-
valósult, több milliárd forintos fej-
lesztését. Az igazi szívügye persze a
Szívcentrum, ami jövőre lesz tízéves,

és ahol május közepén már a 12 ez-
redik betegnél végeztek szívkatéte-
res beavatkozást. „Ez a hatalmas
szám is mutatja, hogy érdemes volt
annak idején belevágnunk ebbe a
speciális szaktudást és rendkívül
modern technikát igénylő fejlesztés-
be, hiszen rengeteg emberen tu-
dunk segíteni, gyakran válságos pil-
lanatokban. Különösen büszke va-

gyok arra, hogy mindez a győriek
összefogásával valósulhatott meg.
Győr városa és Borkai Zsolt polgár-
mester azóta is kiemelten támogatja
a szakmai munkánkat, melynek ered-
ményeképpen idén talán megvaló-
sulhat már a következő nagy projekt,
a pacemakerműtő megépítése.”

Visszatérve a nádorvárosi utcák-
ra, azok jelentős megújuláson men-

tek keresztül az elmúlt években. Ko-
rábban a Kálvária út, Kálvária úti
park, a Malom liget vagy épp a Bem
tér, napjainkban pedig a Honvéd ut-
ca és a Dessewffy út teljes felújítása
jelent fejlődést és könnyebbséget a
lakóknak. A képviselő azt is nagy
eredménynek tekinti, hogy sikerült
elköltöztetni a Kálvária útról a sze-
métszállító autók telephelyét, így

Nádorváros
Győr kedvelt része,
nyugodt, biztonságos
környék.
Egy dinamikusan
fejlődő városrész
a Belváros
szomszédságában,
ahonnan minden
elérhető egy
karnyújtásnyira.



odaköltöző kisgyermekes családok
igazi közösséget alkottak, számos ba-
rátság a mai napig is megmaradt.
„Akkor még új volt minden, de az évek
múlásával a játszóterek, az utcaburko-
latok és a növényzet leamortizálódott,
ezért is tartottuk fontosnak, hogy az
elmúlt években új játszótérrel, közvilá-
gítási kandeláberekkel, növényzet te-
lepítésével tegyük újra otthonossá a
lakókörnyezetet. A Mónus Illés utca
néhány éve új burkolatot kapott, mely
csökkentette a keletkező zajhatásokat
is. A Táncsics Mihály utcában sikerült
fekvőrendőrökkel lassítanunk a forgal-
mat, melyet sáveltolással egészítet-
tünk ki. A hátsó garázssor új aszfaltot
kapott, mellyel megoldottuk az ottani
csapadékvíz-elvezetési problémát is,
így manapság már nem áznak be a
házak pincéi.”

A képviselő hozzáteszi, a Bartók
Béla út Dr. Petz Lajos utcától délre
eső részén kicserélték a lámpaburá-
kat és felújították a kandelábereket.
Közösségi adakozásból megújult a
„Matáv” játszótér, pályázati forrásból
pedig elkészültek a könyvtár felújítá-
sának nagyszabású tervei. A Vásár-
csarnok környékén sok apró javítást,
fejlesztést végeztek, melyek élhetőb-
bé tették az ottani életteret. „A jövőt
illetően számos elképzelés vár meg-
valósításra. Új pihenőrészeket, zöld-
terület-fejlesztést, út- és járdafelújí-
tást szeretnénk elvégezni. A Vásár-
csarnok környékén nagyszámú par-
kolóra lenne szükség. A városi könyv-
tár épületének pályázati forrásból tör-
ténő felújítása pedig nagyban meg-
változtatná a hely hangulatát, egyben
szeretnénk erősíteni közösségi tér
funkcióját is.

Kovács Tamás, önkormányzati kép-
viselő, aki maga is a városrész lakója,
az Erzsébet liget fejlődését emeli ki.
Mint mondja, az elmúlt időszakban
nem csak a növényzetet frissítették,
de a gyerekek örömére megújult a ját-
szótér, sőt a KRESZ-parkot is felújítot-
ták. A pihenni vágyókat új padok és
piknikhelyek várják, a park járdái pe-
dig térkő burkolatot kaptak. Több ki-
sebb utca is megújult az elmúlt ciklu-
sokban, amióta Kovács Tamás a terü-
let képviselője. Többek között a Leinin-
gen, a Rómer Flóris, a Zrínyi út déli
szakasza, a Hajdú, a Gomba, a Mónus
Illés utca csomópontjainak forgalom-
csillapítása, gyalogátkelők biztonsá-
gának javítása és néhány hete a Nagy
Imre út szervizútja készült el. A Nádor-
városban található panelépületek kö-
zül is már soknak az energetikai felújí-
tása megtörtént az előző években és
a munkák folytatódnak idén is. Hama-
rosan egy több mint 100 lakásos
tömb homlokzatának hőszigetelése
kezdődik el a Zrínyi úton.
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VÁROSRÉSZEK OTTHONUNK

nyugalmasabbá és biztonságosab-
bá is vált a környék. „Szinte felsorolni
is nehéz az eddigi helyi fejlesztése-
ket, a Kálvária Úti Ének-Zenei Általá-
nos Iskola tornatermétől kezdve a
játszótereken, a Pápai úti vasúti átke-
lő felújításán, valamint a Pándzsa pa-
tak rehabilitációján át a kuriózumnak
számító Orgona utcai gördeszkapá-
lyáig.” Azt sem rejti véka alá, hogy a
megszaporodott társasházak egy-
ben az autók számának növekedését
is magával hozta, ami miatt az elmúlt
időszakban parkolási gondok jelent-
keztek. Azért, hogy a belváros közel-
sége miatt az oda igyekvők lehetőleg
ne az itteni parkolóhelyeket foglalják
el, a lakók kifejezett kérésére ki kel-
lett terjeszteni a fizetős övezet határ-
ait Nádorvárosra is. „Nem csak eb-
ben az esetben, de általában is sokat
beszélgetek az itt élőkkel, mert úgy
gondolom, hogy az érdekeiket csak
akkor képviselhetem igazán, ha is-
merem is a véleményüket. Itt nőttem
fel, ezért minden zugát ismerem en-
nek a környéknek. Kiváló a kapcsola-
tom Berkes Gyula plébános úrral is,
akivel összefogva többek között gyö-
nyörűen megszépült és díszkivilágí-
tást kaphatott a Szent Kamillus-
templom és plébánia. A fejlődés fo-
lyamatos, és ennek érdekében dol-
gozom a győri közgyűlésben immár
éppen húsz esztendeje, 1994 óta!”

Borsi Róbert, Nádorváros déli ré-
szének képviselője gyermekkora meg-
határozó éveit itt töltötte a városrész-
ben, szüleivel 1985-ben költözött a
Nádor – akkori nevén Draskovics Jo-
lán – utcába, az ottani tömbházak
egyikébe, melyek akkor épültek. Az
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HIRDETÉS  OKTATÁS, FESZTIVÁL

szerző: koloszár tamás

„A tudásgyárak technológiaváltása és
humánstratégiája – a felsőoktatás kihí-
vásai a XXI. században” címmel tartottak
kétnapos konferenciát a győri Széchenyi
István Egyetemen. A konferencia euró-
pai uniós és állami támogatással való-
sult meg, az intézmény szaknyelvi kép-
zését fejlesztő TÁMOP projekt kereté-
ben, melyre országhatáron innen és túl-
ról is érkeztek neves szakemberek, hogy
a felsőoktatás aktuális  kérdéseit és le-
hetőségeit vizsgálják. A konferencia ple-
náris előadásai mellett, összesen 11
szekcióban, 65 szekció-előadáson fog-
lalkoztak a XXI. század felsőoktatásával
szemben támasztott követelményeivel. 

A Széchenyi István Egyetem projekt-
vezetője, dr. Mészáros Attila a helyi sa-
játosságokat és eredményeket tárta a
hallgatóság elé, míg a Corvinus Egye-
tem meghívott előadója, dr. Hrubos Il-
dikó globális szinten vizsgálta a felsőok-
tatás lehetőségeit és kihívásait. 

A plenáris előadásokban az állami
szektor mellett a magánegyetemek és
azok kilátásai is terítékre kerültek. A

Kodolányi János Főiskola rektora, dr.
Szabó Péter az akadémiai szabadsá-
got támogató, cégszerű szervezetben
látja a jövő megoldását. 

A plenáris ülésen dr. Szretykó
György is az előadók között szerepelt,
aki előadásában a XXI. század felsőok-
tatási intézményeit, mint tanuló szerve-
zeteket vizsgálta. Az alelnök felhívta a
figyelmet arra is, hogy nemcsak a válla-
latok és gazdasági szereplők, hanem a
tudás alapú intézmények is úgyneve-
zett tanuló szervezetek, melyeknek re-
agálni kell a környezeti változásokra.

A munkaerőpiac idegen nyelvi kö-
vetelményei a felsőoktatás szereplőire
is hatást gyakorolnak, amit a hetes
számú szekció vizsgált, Ablonczyné
dr. Mihályka Lívia vezetésével, aki el-
sőként azt az előadást mutatta be,
amit dr. Tompos Anikóval és Kecskés
Petrával készítettek.

A tervek szerint ősszel a konferen-
ciáról tanulmánykötet is készül, az igé-
nyek alapján pedig a jövőben újabb, a
Széchenyi István Egyetem által rende-
zett nemzetközi konferencián találkoz-
hatnak a szakemberek. 

Konferencia a felsőoktatás
XXI. századi kihívásairól

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

A következő hétvégén újra idő-
utazás részesei lehetünk, június
27–29-ig ugyanis lovagkirá-
lyunk, Szent László korát idézik
meg az Aranyparton.

A Szent László-napok sajtótájékoztató-
ján Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter felidézte lovagkirályunk jelentőségét,
akit halála után mintegy száz évvel,
1192-ben avattak szentté, ezután ala-
kult ki a kultusza, mely a későbbi korok-
ban is tovább élt. Szent László hermáját
a győri bazilikában őrzik, értéke jelentős.
A hagyományok szerint pénteken, a
díszközgyűlésen adják át a Szent László
Emlékérmet, 18 órakor kezdődik a
szentmise, amit körmenet követ, majd
a Győri Filharmonikus Zenekar ad kon-
certet a bazilikában.

Az Aranyparton szombaton kezdő-
dik a középkori forgatag, melyre már
pénteken toborozzák a látogatókat. Kor-
hű kosztümökbe bújtatott lovagok, no-
mádok és apródok lepik el az Aranypar-
tot. Tóth Szilárd, aki szervezője és részt-
vevője is a programoknak elárulta, a ki-
rályi pár pedig egészen különleges mó-
don, kétkerekű bigán érkezik. Hozzátet-
te, számos újdonsággal készülnek idén

Megelevenedik a történelem
és törekednek arra, hogy valósághű le-
gyen. Láthatunk párviadalokat különbö-
ző fegyverekkel, például bottal, karddal,
buzogánnyal, és a hagyományőrző cso-
portok is bemutatkoznak. László király

és serege pedig megküzd a hazájába
betört nomád hun csapattal szombat
este 8 órakor. 

Serfőzőné Tóth Andrea a szervező
Győri Művészeti és Fesztiválközpont
igazgatója hozzátette, „Legendák és
igaz történetek” címmel ingyenes te-
matikus idegenvezetés is indul szom-
baton 10 órakor a Látogatóközpont-
tól, a Múzeumházban pedig Szent
László arcrekonstrukciójáról szóló elő-
adásra is várják az érdeklődőket.



2014. június 20.   / + / 11

KÖNYVHÉT HIRDETÉS

szerző: gy. p. 
fotó: marcali gábor

Győr idei könyvhetének megnyitójára a
Baross úti alkalmi színpadon, két kon-
cert között került sor – a nézelődő, a
könyvsátrak kínálatával barátkozó kö-
zönség dr. Somogyi Tivadar köszöntő-
jét hallgathatta meg. Az alpolgármes-
ter felidézte a régi idők nagy könyvün-
nepeinek várakozásteljes hangulatát,
majd arról beszélt, az olvasás élményét
ma sem pótolhatja semmi. A könyv
örök, hiába temetik évtizedek az inter-
net, a televízió, a mozi megjelenése óta.
A képi közlés kész történetekkel szol-
gálja ki a fogyasztót, a könyv az ember
fantáziájára számít, az olvasó kelti életre
az eseményeket, személyesíti meg a
szereplőket. Elmerülhetünk, önma-
gunk sorsára, konfliktusaira ismerhe-
tünk benne. Az alpolgármester szerint
a fantázia fejlesztése a gyerekek számá-
ra különösen fontos, ezért öröm, hogy
a 85. Ünnepi Könyvhetet 13. alkalom-
mal kísérik a Gyermekkönyvnapok ren-
dezvényei. A győri könyvhét főszervező-
je, dr. Horváth Sándor Domonkos sze-
rint a program az országban az egyik
legrangosabb könyves seregszemle. 

Markó Iván: Az életnél nincs csodálatosabb

A könyvhét számos programmal,
köztük természetesen könyvbemuta-
tókkal szolgált a közönségnek. Győr-
ben járt például a népszerű,  József At-
tila-díjas költő, író, Grecsó Krisztián, aki
legújabb, Megyek utánad című regé-
nyéről beszélt főként. Mint a legtöbb
író-olvasó találkozón, itt is előkerült a
kérdés: önéletrajzi ihletésű-e a könyv.
Grecsó Krisztián elárulta, valóban vett
ki a saját történetéből szeleteket, motí-
vumokat, de a regény alapvetően fikció.

„De én sem hiszem el az íróknak, ami-
kor ezt mondják, úgy olvasom a köny-
veket, ahogy akarom” – tette hozzá hu-
morral, s arról is beszélt, hogy a gene-
rációjának meg kellett tanulnia, olvasók
nélkül nincs könyv, szükség van kom-
munikációra. Szerinte a színházak és a
múzeumok jó példaként szolgálhatnak
az íróknak is, amik különféle progra-
mokkal, fesztiválokkal próbálják becsá-
bítani a látogatókat. „Móricz 1926-ban
írta, addig nem jutunk semmire, amíg

nem tesszük színházzá az irodalmat” –
osztotta meg a közönséggel.

A Kossuth-díjas Závada Pál is ellá-
togatott a győri szemlére, ő szintén az
idén megjelent könyvéről, a Természe-
tes fény című történelmi dokumen-
tumregényéről mesélt. Elmondta, ál-
talában olyan helyzetek, figurák, sze-
mélyes viszonyok írásába kezd, amik
nehezen megfejthetőek, kibogozható-
ak. Ezek irodalmilag kifizetődőbbek,
méltóbbnak kínálkoznak. Egy-egy
könyv megírása évekig tart, hogy a
zsákutcák felismerésére is hagyjon
magának esélyt. A regényben a fotók
egyenrangúak a szöveggel, egymás
nélkül nem léteznek. Závada Pál az
operához hasonlította a viszonylag
nagytestű regény megkomponálását.

A könyvhétre eljött Markó Iván, a Győ-
ri Balett alapítója is, hatalmas vastaps kí-
sérte be, majd ki a könyvtárból. A mű-
vész A magány mosolya címmel adott ki
egy múltidéző kötetet, melynek ötlete
hét éve, egy osztrák kis faluban fogalma-
zódott meg benne. „Ahogy telnek az
évek, egyre többet tudunk meg az em-
beri létezés értelméről. Hiszem, tudom,
hogy az életnél nincs csodálatosabb” –
hangsúlyozta a találkozón Markó Iván.
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KÉPRIPORT NYÁRNYITÓ

Minden héten fesztiváli 
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TÁNCFESZTIVÁL KÉPRIPORT

hangulatban
Egymást érik a fergeteges programok a városban. A Neoton zenekar
koncertjével nyitott a győri nyár, majd a táncfesztivál mozgatta meg
az itt élőket és a turistákat. A fesztiválok sora ezzel nem ér véget, jövő
hét végén a Szent László Napok keretében a lovagkort idézzük meg,
majd Borkai Zsolt polgármester átadja a város kulcsát a gyerkeknek,
s kezdetét veszi az ezreket vonzó 7. Győrkőcfesztivál. A forró napok
ezen felül is számos izgalmat tartogatnak, például idén sem marad-
nak el a már méltán híres bornapok.

Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor
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HIRDETÉS KENYÉRFESZTIVÁL

XII. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó

Június 29., 9–13 óra, Győr, Régi Veszprémi  út 1–3.

Tizenkét évvel ezelőtt a Veres Péter
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola akkori igazgatója,
Ladocsi Flórián megkereste az iparka-
marát azzal az ötlettel, hogy a kenyér,
mint kiemelt élelmiszer köré valami-
lyen rendezvényt kellene szervezni –
emlékezett vissza dr. Lakatos István, a
kézműipari tagozat elnöke. Közösen
egy olyan rendezvényt hoztak létre,
ahol bemutatkozhattak a pékek, az ér-
deklődők pedig bátran kóstolhattak a
termékek közül. A szakmaiságot sem
mellőzte a program, a szakemberek
három kategóriában – kenyér, péksü-
temény, díszmunka – kategóriában
nevezhettek, amikből a zsűri választot-
ta ki a három legjobbat, a különböző

Mindig tartogat
újdonságot a fesztivál

A magyar embernek a legfontosabb
étele a kenyér. Az ország talán 90 száza-
léka fehér kenyeret fogyaszt, de kezdik
már felfedezni a magos és teljes kiőrlésű
kenyereket is – sorolta tapasztalatait Pin-
tér Balázs, a Zöldfa étterem tulajdonosa,
étteremvezetője. Azt mondja, nyitottak
a reformkonyha felé úgy, hogy közben
őrzik a hagyományokat, 6-8 ételből igazi
hagyományos magyar ebéd vagy vacso-
ra állítható össze náluk. Éttermükben is
fontos a kenyér.

Pintér Balázs kiemelte, örömmel vál-
lalták a kamara felkérésére a program tá-
mogatását. Fontosnak tartják, hogy az
emberek megismerjék alapvető élelmi-
szerünket, a kenyeret, lássák a folyama-
tot, hogyan lesz például az alapanyagok-

A magyar embernek
fontos a kenyér

ból késztermék. Megtapasztalják, hogy
a drágább termék sokszor megéri az
árát, mert a minősége sokkal jobb. A
szakember szerint szükség van az ilyen
fesztiválokra, ahol a családok jól érezhe-
tik magukat, s megismerkedhetnek a
gasztronómiai újdonságokkal.

társszervezetek, támogatók pedig kü-
löndíjakat osztottak ki. 

Minden évben bővült a program:
hol szabadtéri gulyásfőzéssel, hol mű-
vészeti csoportok fellépésével, játszó-
házakkal egészítették ki a rendez-
vényt, ami mára igazi, családokat, ba-
ráti társaságot lekötő fesztivállá nőtte
ki magát.

A szervezők idén is készültek új-
donságokkal: felállítanak egy nagy
sátrat, ami alatt a színpad, a kiállítók
és az érdeklődők is elférnek. A progra-
mok idején a legmodernebb techniká-
val dolgoznak, hogy zavartalan legyen
mindenki szórakozása. A nap sztár-
vendége Cserpes Laura lesz – árulta
el Lakatos István.

Azt vettük észre, hogy egyre job-
ban megbecsülik a helyi pékségeket
– mondta Vajda Péter, a Pedró Pékség
Kft. ügyvezetője. Egyre több vásárló
keresi a pékségeiket, ahol mesélik,
hogy milyen finomak és milyen szé-
pek a termékek. Dicsérik az eladók
kedvességét. Tudatosul az emberek-
ben, hogy tényleg a hazait kell vásárol-
ni, mert az a legjobb, nem pedig a kül-
földi, albán vagy a nagy áruházaké –
mutat rá Vajda Péter.

A szakember szerint a fesztivál
egy lehetőség, hogy találkozzanak a
vásárlóikkal, ahol tudnak beszélgetni
és meg tudják nézni a pékség süte-
ményeit. Olyan választékot vonultat-

Becsülik a helyi pékeket
nak fel, amit csak egy évben egyszer
lehet látni.

„Egy komplett bolt kitelepülésével
készülünk, szeretnénk helyben sütni a
termékeket. Kézzel fogunk dagaszta-
ni, s két eladó és két pék is az érdeklő-
dők rendelkezésére áll majd” – mond-
ta Vajda Péter.

A Pedró Pékség a pékversenyben
minden kategóriában indul: díszmun-
kában Győr nevezetességeit fogják
megjeleníteni, péksüteményben pe-
dig egy hagyományos, vajjal készült
termékkel neveznek. Kenyérben vi-
szont újítással készülnek, egy saját
malomban őrölt liszttel készült, teljes
kiőrlésű kenyeret mutatnak be. 
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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 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 21., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Vágtass velem!
06:50 Balatoni Nyár
09:00 FIFA 2014 Labdarúgó 

világbajnokság
10:30 FIFA 2014 Labdarúgó 

világbajnokság
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 A világörökség kincsei
13:10 Boxutca – Forma-1 magazin
13:45 Forma-1 – Osztrák Nagydíj
15:25 Hungarythm 
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 
02:08 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 A nagy svindli 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:30 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:50 Teleshop
10:50 Kalandor
11:15 Trendmánia 
11:55 a'la CAR 
12:35 Egy rém modern család 
13:00 Tökéletes célpont 
14:05 Wing Commander – 

Az űrkommandó 
16:00 Nick Fury – 

Zűrös csodaügynök 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Nagyon vadon 2. 
20:55 Bor, mámor, Provence 

23:20 Paparazzi 
01:00 Viszlát, család, viszlát, 

szerelem! 
03:05 A végső akarat 

05:05 Babavilág 
05:30 Super Car 
06:00 Teleki Sámuel útján
06:25 Tv2 matiné
09:25 Otthon a kertben 
09:55 Astro-Világ
11:00 Kalandjárat – az Útitárs 
12:00 Babavilág 
12:30 Monk – Flúgos nyomozó 
13:30 Falforgatók 
14:30 Édes élet 
15:45 Édes élet
17:00 NCIS 
18:00 Tények
19:00 Nanny McPhee – 

A varázsdada 
21:00 Egy negyvenes nő és a flört 

22:50 Tökéletes célpont 
00:50 M, mint muskétás 
01:40 Xena 
02:25 13-as raktár 
03:10 Briliáns elmék 

05:55 Másfélmillió lépés 
Magyarországon – 32 év múlva

06:45 Öt kontinens 
07:15 Gazdakör
07:45 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:40 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar 
10:05 Székely kapu 
10:30 Hagyaték 
11:00 Sírjaik hol domborulnak... 
11:25 Zöld Jelzés 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 WTCC – túraautó magazin
12:35 Ízőrzők: Balatonudvari
13:10 Robbie, a fóka 
13:55 Rettegés foka 
15:40 Önök kérték!
16:40 Én vagyok Jeromos 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Életképek 
19:10 Hogy volt!?
20:05 Séfek csatája 
21:05 Egy gazember halála 
23:05 Kultikon +
23:35 Dunasport
23:50 MüpArt – Anat Cohen Quartet
01:20 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.)
19:05 Innovella (ism.)
19:20 Konkrét (ism.)
19:35 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Győr+ Sport (ism.)
21:00 Konkrét (ism.)
21:10 Kitekintő (ism.)
21:40 Ráta (ism.)
22:05 Innovella (ism.)
22:20 Konkrét (ism.)
22:35 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Győr+ Sport (ism.)

GYŐR+ TV

JÚNIUS 22., VASÁRNAP
M1
05:05 Hajnali gondolatok
05:10 Esély
05:35 Magyar gazda
06:05 FIFA 2014 Labdarúgó 

világbajnokság
06:50 Balatoni Nyár
09:00 Katolikus krónika
09:40 Útmutató
10:05 Tanúságtevők
10:30 Kérdések a Bibliában
10:45 Református magazin
11:10 Református ifjúsági műsor
11:15 Mai hitvallások
11:40 Evangélikus templomok
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 FIFA 2014 Labdarúgó 

világbajnokság
13:30 Forma-1 – Osztrák Nagydíj
16:25 Szabadság napja – Budapest
16:55 Szabadság tér '89
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 
02:08 Műsorszünet

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
10:00 EgészségKalauz 
10:40 Teleshop
11:35 Kalandor
12:05 4ütem 
12:40 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
13:20 Egy rém modern család 
13:50 Egy rém modern család 
14:15 Nagyon vadon 2. 
15:50 Meseautó 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Zsenikém – 

Az ügynök haláli 
22:10 X-akták: A film 
00:35 Portré 
01:15 A ZseniKém hősei 

elszabadultak! 
02:35 Jóbarátok 
03:00 Cobra 11 
03:30 Nincs információ

05:25 Otthon a kertben 
06:00 Teleki Sámuel útján
06:25 Tv2 matiné
09:10 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 Páros mellékhatás 
22:10 Doom 
00:10 8 milliméter 
02:15 Simlis Jack, 

a karibi szuperkém 
02:40 Simlis Jack, 

a karibi szuperkém 
03:05 Békétlen békítő 
03:50 Békétlen békítő 

06:25 Gazdakör
06:50 Világ-nézet
07:15 Isten kezében
07:50 Pannon expressz
08:15 Nemzeti Nagyvizit
08:45 Rome Riports
09:10 Napok, évek, századok 
10:05 Magyar klasszikusok 

új köntösben
10:30 Kultikon + 
11:00 Evangélikus istentisztelet
12:00 Déli harangszó
12:05 Vers
12:10 Nótacsokor
12:20 Ízőrzők: Pusztamérges 
13:00 WTCC 2014, 

Túraautó Világbajnokság
14:30 A világörökség kincsei
14:45 Hazajáró
15:15 Csellengők 
15:45 Hogy volt!?
16:45 Pepita kabát 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Életképek 
19:10 Önök kérték!
20:10 Vihar után 
21:35 Szirmok, virágok, koszorúk 
23:20 Dunasport
23:35 Heti Hírmondó
00:05 A Nyolcak nyomában 

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Credo (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Kitekintő (ism.)
10:10 Ráta (ism.)
10:35 Innovella (ism.)
10:45 Konkrét (ism.)
11:00 Vény nélkül  (ism.)
11:25 Győr+ Sport (ism.)
12:25 Képújság
17:30 Zooo+ (ism.)
18:05 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Városunk (ism.)
19:45 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből 
(ism.)

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

versenyfilmjeiből (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV
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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 Kamarai Magazin (ism.)
20:30 Kitekintő (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Kamarai Magazin (ism.)
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

JÚNIUS 25., SZERDA
M1
06:00 Építészkorzó 
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
13:35 Szívtipró gimi 
14:25 FIFA 2014 Labdarúgó 

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

világbajnokság
17:25 Híradó
17:35 FIFA 2014 Labdarúgó 

világbajnokság
20:10 Híradó este
20:45 Időjárás-jelentés
20:55 Szabadság tér '89
21:40 FIFA 2014 Labdarúgó 

világbajnokság
00:10 Munkaügyek – 

IrReality Show 

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 Reflektor 
23:35 RTL Klub Híradó
00:00 Elfelejtve 
01:05 Nem fogadott hívás 
02:50 Jóbarátok 
03:10 A végső akarat 

04:10 Luxusdoki 
04:55 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 
23:45 A férjem védelmében 
00:45 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 A pénz boldogít 
03:40 Maricruz 

JÚNIUS 24., KEDD
M1
05:30 Valóságos Kincsesbánya 
06:00 Hétköznapi kifutó 
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
20:40 Időjárás-jelentés
20:50 Budavári Palotakoncert
21:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
00:10 Munkaügyek – IrReality Show 

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 Lopott idő 
23:35 RTL Klub Híradó
00:05 Életre-halálra 
01:05 Reflektor 
01:25 A főnök 
02:25 EgészségKalauz 
02:50 A Grace klinika 
03:30 Jóbarátok 

04:10 Családi titkok 
04:55 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 
23:45 Combat Hospital – 

Frontkórház 
00:45 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 A fény ösvényei 
03:25 Maricruz 

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:45 Roma Magazin
07:15 Domovina
07:40 Zebra
08:00 Duna anzix 
08:20 Könyvajánló
08:30 Híradó
08:35 Virágzó Magyarország
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Múzeumtúra – Francia módra 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Rózsák harca 
20:30 A hegyi doktor 
21:15 Hírek
21:25 Dunasport
21:30 Tűz van, babám! 
22:45 Könyvajánló
22:50 Illumináció 
00:20 Himnusz
00:25 Hírek
00:30 Lamantin Jazz Fesztivál 
01:05 Hazajáró
01:30 Szerelmes földrajz
02:05 Pannon expressz

JÚNIUS 23., 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 Domovina
13:25 A hangyák mindent tudnak 
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
20:35 Időjárás-jelentés
20:40 Kékfény 
21:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság 
00:10 Munkaügyek – IrReality Show 
00:40 Örvény 

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 Selyem 
02:00 Jóbarátok 
02:30 A végső akarat 
03:40 A végső akarat 

04:35 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 
23:45 Zsaruvér 
00:45 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 Békétlen békítő 
02:40 Maricruz 
03:25 Luxusdoki 

07:00 P'amende
07:30 Híradó
07:35 Élő egyház 
08:00 Isten kezében
08:30 Híradó
08:35 Térkép 
09:05 Könyvajánló
09:15 Váratlan utazás
10:00 Hagyaték 
10:30 Hazajáró
11:00 Séfek csatája 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Vers
12:25 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Életképek 
19:15 Bűvölet 
19:45 Linda 
20:40 A hegyi doktor 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Pofonok völgye, avagy Papp 

Lacit nem lehet legyőzni 
23:25 Könyvajánló
23:30 Küzdelem egy csatornáért és

100 ezer munkahelyért 

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

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.)
08:00 Konkrét (ism.)
08:15 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

08:10 Duna anzix 
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 Magyar elsők
09:25 Váratlan utazás
10:15 A hegyi doktor 
11:05 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 A Black Rose vár titka 
14:50 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:30 Kennedyek – Az öröklődő 

boldogtalanság 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 T.I.R. 
20:30 A hegyi doktor 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:30 Tűzsivatag 
23:10 Könyvajánló
23:15 Beavatás 
23:30 Privát Mészöly 
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A Baross úti Látogatóközpont a nyár elején hirdetett fotópályázatot
„Szeretem Győrt” címmel. Ha van egy jó képe, küldje el!

A Látogatóközpont által hirdetett pályázat célja, Győr épített örökségének és természeti kin-
cseinek bemutatása mellett annak kifejezése, hogy miért szeretjük városunkat, mit jelent ne-
künk Győr. A legjobb alkotásokat a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Főépületében,
az Esterházy-palotában állítják ki 2014. augusztus 8–szeptember 21. között.

A pályaműveket – pályázónként maximum 5 digitális képet – e-mailben várják a fotopalya-
zat@gyortourism.hu címre június 30-ig. A pályázatra benyújtott képek hosszabbik oldala mini-
mum 3000 pixel méretű, a felbontás 300 dpi, a fájlformátum jpg legyen. A beküldött képeket
a Látogatóközpont a későbbiekben saját célra korlátlanul felhasználhatja.

A pályázatról, a további szabályokról részletes információ a Látogatóközpontban (9021 Győr, Baross
Gábor út 21., Tel.: +36-96/311-771, +36-96/336-817, e-mail: gyor@tourinform.hu) kérhető.

Még várják a fotókat! GYÔRI KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA
Vállalati és hatósági ügyintézések

Szakértések, vizsgálatok, felmérések
TÜV-NAT ÁLTAL AKKREDITÁLT MÛSZERES

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI
MÉRÉSEK, VIZSGÁLATOK!

légszennyezés, zaj, rezgés, víz, talaj, klíma, megv., stb

BLAUTECH KFT.
www.blautech.hu          gyor@blautech.hu

Telefon: 06 30 / 946-8635
SZAKÉRTELEM        GYORSASÁG      KEDVEZÔ ÁRAK

JÚNIUS 26., CSÜTÖRTÖK
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 Rondó
12:55 Kvartett
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
20:40 Időjárás-jelentés
20:50 Budavári Palotakoncert
21:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
00:10 Barangolások öt kontinensen 

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 Glades – Tengerparti 

gyilkosságok 
23:25 RTL Klub Híradó
00:00 Reflektor 
00:10 Sötét zsaruk 
01:20 Sötét zsaruk 
02:25 a'la CAR 
02:50 Jóbarátok 
03:15 A végső akarat 

04:25 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 
23:45 Kettős ügynök 
00:45 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 A férjem védelmében 
02:40 Kettős ügynök 
03:25 Maricruz 

07:40 Akadálytalanul
08:10 Duna anzix 
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 Néprajzi értékeink
09:20 Váratlan utazás
10:10 A hegyi doktor 
11:00 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers
14:30 A Black Rose vár titka v 
15:05 Közlekedés XXI. 
15:35 Másfélmillió lépés 

Magyarországon – 32 év múlva
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Angyalbőrben 
20:35 A hegyi doktor 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:35 Ismeri a szandi mandit? 
22:55 Könyvajánló
23:05 MüpArt classic – Britten: 

Háborús requiem

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 Széchenyi Híradó
20:30 Épí-tech (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Széchenyi Híradó (ism.)
22:30 Épí-tech (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

JÚNIUS 27., PÉNTEK
M1
06:00 Noé barátai
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 Életkerék
13:00 Esély
13:25 A hold fázisai 
13:55 Szívtipró gimi 
14:45 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
16:30 Jövő-időben
16:40 Híradó+
16:55 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
17:40 Híradó
17:50 Albert Flórián 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Armageddon 
22:50 A Hírhedt 
00:50 Ace Ventura 2. – 

Hív a természet 

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 CSI: A helyszínelők 
22:30 CSI: Miami helyszínelők 
23:35 RTL Klub Híradó
00:00 V, mint veszélyes 
01:10 Reflektor 
01:30 Kalandor
02:00 Mr. és Mrs. Bloom 
02:50 4ütem 
03:15 A végső akarat 

04:10 Luxusdoki 
04:55 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 
23:45 NCIS 
00:45 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 Briliáns elmék 
02:45 Maricruz 
03:30 Luxusdoki 

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

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

Filmszemle versenyfilmjeiből 
(ism.)

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

GYŐR+ TV
07:40 Pannon expressz
08:10 Duna anzix
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 100 kép a XX. századból
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
14:25 A Black Rose vár titka 
14:45 A világörökség kincsei
15:05 Kövek és emberek
15:30 A tenger kincsei és legendái 
16:30 Térkép 
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Rocca parancsnok 
20:25 A hegyi doktor 
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:25 Columbo: A döntő játszma 
22:40 Könyvajánló
22:50 Czukor Show 
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

NACHT DER MUSEEN AN DER GYŐRER UR-
TEILSTAFEL – Am 21. Juni werden zwischen 18
und 22 Uhr für die Besucher die Tore der Győrer Ur-
teilstafel geöffnet. Unter anderem können alle Inter-
essierten die Gerichtssäle, Beratungsräume, Zellen
und Sprechräume des Győrer Gerichts betrachten.
Im Zuge des Besuchs kann man auch die Sammlung
der zeitgenössischen Győrer Maler Radosza Attila
und Szalkai Károly bewundern. Die Besucher erhalten
Informationen zur Geschichte des Gerichts und des-
sen Aufgaben in der heutigen Zeit. Der Eintritt ist frei.

An das Sportereignis UNGARISCHE
SCHWIMMTAGE ist auch in diesem
Jahr unsere Stadt beteiligt. Am 22. Juni
besteht für jeden die Möglichkeit, der Lust
verspürt sich gut zu bewegen, am Arany-
part sich für eine Kurz-, bzw. Langstrecke
auf offenem Wasser nominieren zu lassen. 

BASTEL MIT UNS! – Die Dr. Kovács Pál Komitats-
biliothek und Gemeinschaftsraum-Kinderbücherei
lädt alle Kinder am 25. Juni, von 10-12 Uhr zum Bas-
teln ein. Der Vormittag bietet Möglichkeit eine
Plansch-Schildkröte aus Dekorgummi und Kunst -
stoffflaschen zu bauen.

Auf der WM-TERRASSE
können Fussballfans auf
dem Rathausplatz die Be-
gegnungen der Fussball-
WM auf der Grossbildlein-
wand verfolgen. Bis zum
Ende der Fussballwelt -
meisterschaft (13. Juli)
sind Freunde des Fussballs
und ihre Familien herzlich
willkommen.

NACHT DER MU-
SEEN IN GYŐR –
Auch zu später
Stunde werden
am 21. Juni von
18-24 Uhr Besu-
cher im Rómer
Flóris Művészeti
és Történeti Mu-
seum erwartet,
dies unter dem
Motto „Lebendi-
ge Farben”  eine
mit Konzerten
und Soloauftrit-
ten gewürzte

Führung durch die Sammlung mitsamt
künstlerischen Beschäftigungen. Unter anderem
werden Groß und Klein mit: Spark the Hawk, Fa-
lusi Mariann Jazz-Abend, die Sammlungsfüh-
rung in den Kazamatten mit Archäologen und
Museologen, ,„Farben unter der Verputzung” –
die Geheimnisse des Hauses Apátur-ház, sowie
„Farbenzauber” – der Möglichkeit Jugendstil-
Glas- und Papiererzeugnisse zu basteln, erwar-
tet. Mehr Details unter: www.romer.hu , bzw. auf
der Seite www.muzej.hu .
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA a Győri Ítélőtáblán – június
21-én 18 és 22 óra között megnyitja kapuját a látogatók
előtt a Győri Ítélőtábla. Az érdeklődők megszemlélhetik
egyebek között a bíróság tárgyalótermeit, a bírói tanácsko-
zót, a cellákat és a beszélőt. Az épület látogatása során
megtekinthető két győri kortárs festőművész, Radosza At-
tila és Szalkai Károly tárlata is. A belépés ingyenes.

RÉTESKÖNYV cím-
mel, most megjelent
művét dedikálja Har-
csás Judit június 21-
én, szombaton 7-től
12 óráig a Vásárcsar-
nok előtti piactéren.

BARKÁCSOLJ VELÜNK! – A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár
és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára barkácsolni hívja a gyereke-
ket június 25-én 10 és 12 óra között. A délelőtt folyamán lehető-
ség lesz dekorgumiból és műanyag flakonból pancsoló teknőst
készíteni. A foglalkozás ingyenes. Bővebb információ: 96/516-
677 telefonszámon.

„EGYIPTOM MAGYAR SZEM-
MEL” című előadásra várják az
érdeklődőket június 21-én 14 órá-
tól az Apáczai Csere János Főis-
kola II. épületében. (Liszt Ferenc
utca 17.) Szántai Lajos előadása:
Ősi utak – régi titkok címmel kala-
uzol el bennünket Egyiptomban,
a Napisten csillagtemplomaiba.

Könnyed hangulatú, varázslatos nyárestének ígérkezik a GYŐRI
FILHARMONIKUS ZENEKAR promenád koncertje június 22-
én 21 órakor a Széchenyi téren. A X. Magyar Táncfesztivál kere-
tében rendezendő koncerten Berkes Kálmán művészeti vezető
dirigál, többek között Bizet, Csajkovszkij, Mozart, J. Strauss,
Brahms műveik csendülnek fel. A zenei élmény mellett, a divat
is jelen lesz a színpadon, debütálni fog a zenekar hölgy művésze-
in, a Léber Barbara divattervező által készített csodálatos estélyi
ruha. A koncertre korlátozott számban jegyek válthatók a hely-
színen, illetve elővételben a Richter Terem jegypénztárában.
Rossz idő esetén a koncertet a Richter Teremben tartják meg.

HOLT KÖLTŐK TÁRSASÁGA
címmel filmvetítésre hívja az érdek-
lődőket a FILO-Filmklub június 23-
án 18 órakor a Kozi Drink bárban.
Egy ifjú lelkeket lángra lobbantó kü-
lönc irodalomtanár kezdi meg va-
rázslatos működését 1959-ben a
Welton Akadémia ódon falai között.
Lapról lapra tépeti szét diákjaival a
tankönyvet, mert azt akarja, hogy
felfedezzék: életük maga a költé-
szet. A filmvetítést beszélgetés kö-
veti. Többek között arról, hogy a sza-
vak és eszmék meg tudják változtat-
ni a világot. A beszélgetést vezeti:
Rózsa Péter. A belépés díjtalan.

MOLIÉRE: A Mizantróp című da-
rabját láthatjuk június 23-án 20 órá-
tól a Maszek Egyetemi Színpad fel-
dolgozásában a Bahnhof – Lapos
Tanszéken. Az előadás arról szól,
amivel a fiatalok nap mint nap
szembesülnek, hogy melyik út a
célravezető: a társadalom elvárása-
inak megfelelve, belesimulva a
korstílusba előbbre jutni a ranglét-
rán, vagy egyéniségünket megtart-
va, akár szembeúszva az árral, nem
a könnyebb ellenállás irányába
mozdulni. Ezek a gondolatok re-
mek humorral fűszerezve nyújta-
nak élményt az est folyamán.

VB-TERASZ várja a foci szerelmeseit
a Megyeháza téren egészen a világ-
bajnokság végéig ( július 13-ig). A ki-
vetítőn a focit kedvelő baráti társasá-
gok, családok végigkövethetik a VB
mérkőzéseit.
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PR-CIKK STRAND

Számos újdonsággal várja a für-
dőzni és a sportolni vágyókat a
Rába Quelle Gyógy-, Termál-,
Élményfürdő és strand, a győri-
eknek pedig a legfontosabb hír,
hogy idén is fél áron kapják a
belépőt.

Sajtótájékoztató keretében vezették
körbe a média munkatársait a néhány
hete nyitva tartó strandon, mely a
pünkösdi hétvégén már „vizsgázott”:
naponta több ezren élvezték a bekö-
szöntő nyarat a strandon. A tájékozta-
tón részt vett Borkai Zsolt polgármes-
ter is, aki elmondta, a fürdő üzemelte-
tőjével kötött megállapodás értelmé-
ben az önkormányzat és a Győr-Szol
Zrt. több fejlesztést is végrehajtott a
strand területén, cserébe a Rába
Quelle biztosítja a helyieknek, hogy
egészen augusztus 31-ig fél áron vált-
hatják meg belépőjüket az élmény- és
idényfürdőbe a lakcímkártyájuk fel-
mutatásával.

Idén még több lehetőség várja az
aktív kikapcsolódás híveit, a Győr-
Szol beruházásában ugyanis három új
sportpálya készült el: Sági Géza, a tár-
saság elnök-vezérigazgatója elmond-
ta, a kosárlabdázni vágyóknak kialakí-
tott streetball-pálya, valamint a lábte-
niszpálya rekortán borítást kapnak,
amely esetleges árvíz után is könnyen
tisztítható. A strandon helyet kapott
egy homokos strandröplabda-pálya
is. Tavaly megújult a csúszda, idén pe-
dig a Hajós Alfréd által tervezett mű-
emlék épület tetejét cseréltette ki a
Győr-Szol. Sági Géza hangsúlyozta,

Féláras belépővel és beach-
hangulattal csábít a strand

lépésről lépésre a strand egyre több
eleme újul meg.

Kovacsics Imre, a Rába Quelle
ügyvezetője kifejtette, idén is pezsgő
„beach-hangulattal” várják a vendége-
ket. A fürdőzők a napvitorlákkal árnyé-
kolt medencékben hűsölhetnek, a
gyerekek a játszótéren kapcsolódhat-
nak ki, valamint ugrálóvárral, víziteké-
vel, felfújható csúszdával és vízi

dodzsemmel is kedveskednek a ki-
csiknek. A Cziráky-medencében pe-
dig a tavaly már népszerűvé vált felfúj-
ható jéghegy, a szaturn és a trambulin
idén is birtokba vehető. A szülők ki-
kapcsolódását és a gyerekek szórako-
zását animátorok és színes progra-
mok biztosítják.

A győriek számára adott féláras be-
lépőjegyen túl további kedvezménye-

ket is biztosít a Rába Quelle: minden
évben egy-egy csoportot emelnek ki,
akik külön kedvezményt kapnak, idén
a pedagógusokra és a vízügyi szak-
emberekre esett a választás, akik a
gyógyászati kezeléseket is jutányo-
sabban vehetik igénybe. (X)

50%-os győri jegyek:
Gyermek, diák és nyugdíjas
3 órás jegy 1050 Ft
Gyermek, diák és nyugdíjas
egész napos 1150 Ft
3 órás felnőttjegy 1200 Ft
Egész napos
felnőttjegy 1400 Ft
Családi jegy egész napos
(2 felnőtt + 1 gyermek
16 éves korig) 2750 Ft
minden további gyermek
16 éves korig 850 Ft

Fotó: Rába Quelle

Fotó: Marcali Gábor

Fotó: O. Jakócs Péter
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Jelentkezési határidő: 2014. június 27.

A GYŐR-SZOL Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága FELVÉTELT HIRDET
az alábbi munkakörök betöltésére.

Feltétel: min. C kategóriás jogosítvány
Előny: emelő vizsga bizonyítvány                                                                                                                                                                                                                                                                          
Feladata: Közterület-fenntartással kapcsolatos
feladatok ellátása, téli hóeltakarításban való részvétel 

Feltétel: növényvédelmi vizsga
és min. B kategóriás jogosítvány
Előny: szakirányú kertészeti végzettség vagy
parkgondozás területén szerzett tapasztalat,
motorfűrész-kezelői vizsga
Feladata: Közterületi növényállomány kézi-gépi
gondozása, köztisztasági tevékenység ellátása,
téli hóeltakarításban való részvétel.

gépkocsivezeto gépi parkgondozó

gépi parkgondozó
Feltétel: min. B kategóriás jogosítvány
Előny: szakirányú kertészeti végzettség
vagy parkgondozás területén szerzett tapasztalat,
motorfűrész-kezelői vizsga
Feladata: Közterületi növényállomány kézi-gépi
gondozása, köztisztasági tevékenység ellátása,
téli hóeltakarításban való részvétel. 

Fényképes szakmai önéletrajzát a következő címre várjuk:
Győr-Szol Zrt. Munka és Bérügyi Osztály
9024 Győr, Orgona u. 10. vagy munkaugy@gyorszol.hu.
Kérjük, a borítékon vagy az e-mail tárgyában jelölje meg
a megpályázott munkakör nevét.

´́

Közterületi díszítések
szerző: nagy csaba
fotó: o. jakócs péter

A városi virágágyak beültetését
követően a Győr-Szol Zrt. folytat-
ja a közterületek díszítését Győr-
ben. A szolgáltató munkatársai a
napokban a mobil díszítő eleme-
ket helyezik ki. A Széchenyi térre
olyan virágládák kerülnek, ame-
lyekben gömb formára nyírt nö-
vényeket, pálmákat és virágokat
láthatunk. 

A Bécsi kapu téren és a Kápta-
landobon leander, muskátli és egy-
nyári virág kompozíciói teszik színe-
sebbé a környezetet. A belváros fő-
utcájának is tekinthető Baross útra
a kerámiaedények mellett a Győr-
Szol Zrt. saját fejlesztésű virágosz-
lopai díszlenek majd. Szintén virág -
oszlopokat helyeznek el a Megye-
háza előtti téren és a Király utcá-
ban. A frigyláda környezetébe négy
dézsás leandert visznek, míg a
színház előtti II. János Pál pápa té-

ren futómuskátlival beültetett vi-
rágpiramisban gyönyörködhetünk.
A városunkon áthaladó utazók a

Szent István út mentén elhelyezett,
változatos növényzettel beültetett
virágládákat láthatnak. 

A Győr-Szol Zrt. a munka so-
rán többek között 70 kerámia-
edényt, 90 nagyobb méretű virág-

ládát, 31 virágoszlopot és további
díszítő elemeket helyez el a Belvá-
rosban. Az eszközök kitelepítését

követően kezdődik a gondozás,
amelybe egyaránt beletartozik a
növényvédelem, a tápoldatozás
és az önözés. Amikor visszatér a
kánikula, a kertészek éjszaka öntö-
zik majd növényeket.

KÖZSZOLGÁLTATÓK  HIRDETÉS

A hideg és a meleg ital készítéséhez is kitűnő a Pan-
non-Víz Zrt. italadagoló automatája! Kedvező aján-
lattal várjuk az érdeklődők jelentkezését: havi 5 bal-
lon rendelésekor ingyen adjuk az adagolót, a szén-
dioxid-palackot és ingyenes a kiszállítás. A finom
győri víznek mindenhol sikere van. A 19 literes pa-
lackokba a szigetközi parti szűrésű kútjaink kitűnő
minőségű vizét töltjük. A kezelés során csak a víz-
ben lévő vasat és a mangánt távolítjuk el, klórozás
vagy más vegyszer hozzáadása nélkül. Versenytár-
sainkhoz képest előnyünk, hogy a havi öt ballon víz
(4750 Ft + Áfa) térítésén kívül megrendelőinknek
semmilyen más költsége nem lesz. Válassza a kitű-
nő helyi terméket, rendeljen a Pannon-Víz-től! 
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Ha bor, akkor Borháló
Ajánlat a Borhálótól

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

1980 Ft/1,5 liter
MAGNUM PALACKBAN

kép és szöveg: borháló győr

Borokat ajánlunk a figyelmükbe hétről hétre,
amiket úgy érezzük, hogy mi fedeztünk fel
Önöknek, és nagyon elnyerték tetszésün-
ket. Sok szempontot mérlegelünk, de egy
biztos: a lényeg mindig maga a bor és az,
hogy Önnek is ízlik-e. Bemutatjuk a hét
szerintünk leg izg al ma sabb tételét.

Sabar Ottonel Muskotály 2013

A Sabar Borház a Badacsonyi borvidék
egyik legfiatalabb vállalkozása, melyet 2009
őszén Nagy László szőlész-borász és Ádám
Gábor közgazdász, amatőr borkedvelő hoz-
tak létre. Céljuk egy olyan kézműves borászat
elindítása volt, mely a méltán híres Badacso-
nyi borvidék hagyományait követve, a mo-
dern technológia lehetőségei által támogatva
magas minőségű borokat tud a fogyasztó asz-
talára tenni hétköznapokra és ünnepnapokra.

László gyerekkora óta tevékenykedik a sző-
lőben. Az elmúlt évtizedben több helybéli pin-
cészetnél szerzett gyakorlatot, többek között a

Szászi pincénél és a Villa Tolnay Borháznál, ahol jelen-
leg is ügyvezetőként dolgozik. Tapasztalatait most saját
borászatban tudja kibontakoztatni. Gábor gazdasági is-

meretekkel, lelkesedéssel és némi anyagi tőkével
igyekszik a vállalkozás számára hasznossá válni.

A vállalkozás névadója a Káptalantóti község
határában emelkedő, 217 méter „magas” Sabar-
hegy, a Balaton-felvidék hegyeinek talán legkiseb-
bike, melynek lábánál a pince és a szőlőterület je-

lentős része található. Az itt termő szőlőkből ké-
szült borok különleges ízvilágát az egykori
vulkánokon kialakult talaj és a különleges
szubmediterrán, napfényben gazdag mik-
roklíma együttesen adja.

Elegáns száraz Ottonel, lágy, kerek savak-
kal. Úgy száraz, hogy nem húzza meg a kor-
tyot, selymesen csúszik a mélybe. A bor mo-
solyog, rendkívül illatos, csak úgy ontja ma-
gából a virágos jegyeket, nem véletlenül a
hölgyek nyári kedvence. Korlátozott mennyi-
ségben áll rendelkezésünkre és az sem titok,
hogy a győriek nagy kedvence.

Magnum palackban – páratlan ár-
érték arányban – csak a Borhálónál
kapható.

HIRDETÉS PR-CIKK

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

raktári adminisztrátort
keres azonnali kezdéssel.

Fôbb feladatok, munkák:
• Anyagmozgások leképezése

SAP vállalatirányítási rendszerben
• Raktári folyamatokhoz tartozó adminisztrációs

feladatok elvégzése
• Raktárkészletekkel kapcsolatos ellenô�rzések
• Dokumentáció kezelés
• Munkavégzés többm�szakos munkarendben

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú iskolai végzettség
• Erôs felhasználói szint� számítógépes ismeretek (MS Office)
• Elôny: SAP vállalatirányítási rendszer ismerete
• Terhelhetôség
• Jó problémamegoldó képesség
• Csapatmunka
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat

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

Munkavégzés helye: Gyôr

A pályázatokat a következô e-mail címre várjuk: 
palyazat@panopa.hu

Fiatal pályakezdôk jelentkezését is szívesen fogadjuk!
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A Czinka Panna Roma Kulturális
Egyesület KEOP 6.1.0/B-11-
2011-0130 azonosító számú  pro-
jekt lassan a végéhez közeledik. A
„Czinka Panna az élhető jövőért"
című projektje keretében ingye-
nes programokkal és tanácsadá-
sokkal várja az érdeklődőket
több települési rendezvényen..

A standnál játékos feladatok-
kal hívják fel a gyerekek és a
felnőttek figyelmét a környe-
zetvédelemre, illetve a fenn-

„Czinka Panna az élhető jövőért”
tarthatóságra, valamint a pro-
jekt munkatársai bioétel-kós-
tolóval várják a látogatókat, és
egy Zöld Szakácskönyvet is
ajándékoznak nekik, ami egy
újfajta szemléletet mutat be a
sütés-főzés területén.

Tegyünk közösen környeze-
tünk védelméért!

A pályázatot az Európai Unió
az Új Széchenyi Terv keretén
belül támogatja.

A zöld kerék útjáról a www.zelenorota.hu weboldalon,
valamint a facebookon is tájékozódhatnak.
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AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Apróhirdetés

Gyôr-Nádorvárosban ikerház építé-
sére is alkalmas, 1095 m2 alap te rü -
letû építési telek eladó. Ár: 21,2 M Ft.
Tel.: 70/459-3010.
Gyôrben jó állapotú sorházi lakás
eladó. Ár: 20,9 M Ft. Tel.: 70/977-
7840.
Gyôr határában új építésû, 3 szo-
ba+nappalis, kulcsrakész ikerház el-
adó! Ár: 19,5 M Ft. Tel.: 70/4592409. 
Gyôrújbarát csendes részén épülô
nappali+3 szobás ikerház saját kert-
tel, gépkocsibeállóval eladó. Nagy -
szerû lehetôség! Kulcsrakész ára:
17,9 M Ft. Tel.: 70/372-0110.
Gyôr-Adyvárosban 1+2 félszobás,
lodzsás, teljesen felújított társasházi
lakás sürgôsen eladó! Irányár: 11,49
M Ft. Érd.: 70/338-6708.
Nyúlon 3 szoba, nappalis szép csa-
ládi ház két építési telken eladó. Irány -
ár: 25,9 M Ft. Tel.: 70/333-3839.
Gyárvárosban elsô emeleti 43 m2-es,
teljesen felújított, egyedi fûtéses, kö-
zépblokkos lakás, tárolóval eladó.
Irány ár: 9,7 M Ft. Érd.: 70/977-7837.
Albérleteket keresek Gyôrben
40.000—250.000 Ft árkategóriában!
Érd: 70/977-7838.
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt részén,
háromszobás, egyedi fûtésû, elsô
emeleti tégla társasházi lakás er-
kéllyel eladó. Ár: 18,9 M Ft. Tel.:
70/459-3010.
Gyôr-Szabadhegyen 2 szobás  fia-
talos elsô emeleti lakás, erkéllyel ud-
varral eladó. Ár: 15,99 M Ft. Érd.:
70/372-0105.
Gyôr-Ménfôcsanakon nappali+4
szobás, részben felújított családi ház
sürgôsen eladó! Ár: 20,49 M Ft. Érd.:
70/977-7844.
Eladó lakást vagy kis telken lévô csa-
ládi házat keresek Szigetben, Újvá-
rosban! Tel.: 70/372-0114.
Gyôr-Szabadhegyen eladó egy 2
szintes, 5 szobás, felújítandó családi
ház. Ár: 25 M Ft. Érd.: 70/703-0865.
Gyôr-Sziget közkedvelt és csendes
részén eladó egy fiatalos, új építésû
társasházi lakás! Irányár: 10.5 M Ft.
Tel.: 70/459-2458.
Gyôr-Marcalváros II. új építésû ré-
szén, csendes utcában eladó park-
ra nézô téglaépítésû társasházi la-
kás! Irányár: 17,6 M Ft. Tel.: 70/459-
2458.
Gyôr-Nádorvárosban eladó egy 2
és fél szobás, erkélyes  társasházi la-
kás udvari gépkocsibeállóval. Ár: 11,9
M Ft. Érd.: 70/601-0228.
Dunaszeg új építésû részén épülô
nappali+4 szobás családi ház 1000
m2-es telekkel eladó. A befejezés Önre
vár! Ár: 15,4 M Ft. Tel.: 70/372-0110.
Tényôn 62 m2-es felújított parasztház,
8.960 m2 gondozott, akácfával beül-
tetett telken, ár alatt: 5.95 M Ft-ért el-
adó. Érd.: 70/456-0466.

Az Openhouse vállalkozás 2005-
ben indult két fiatal sportember ötlete
alapján. Molnár Szabolcs és Molnár
Kristóf életében a tanulás és a ver -
seny szerû középtávfutás volt a leg-
meghatározóbb, amíg egyetemi tanul-
mányaik során egy USA-beli ösztön-
díjprogram elnyerésének köszönhetô-
en „szülôhazájában” ismerkedtek
meg a franchise üzleti modell mû kö -
dé sével. A testvérek az egyetem el-
végzése után rövid idôvel belefogtak
saját, gyôri központú franchise háló-
zatuk megalapításába, családi segít-
séggel, szakmai tapasztalat nélkül.

A hazánkban akkoriban kevésbé
ismert üzleti rendszer piaci bevezeté-
se számtalan kihívással tette próbára
a tulajdonosok eltökéltségét. A vállal-
kozás speciális jogi hátterének meg-
teremtése, az új partnerek bevonása,

az értékesítôi csapatok felépítése és
vezetése, a saját értékesítési technika,
az egyéni vállalatirányítási rendszerek
és az egységes folyamatok kidolgozá-
sa sokévi kitartó munka gyümölcse. A
tulajdonosok azonban továbbra is az
innováció, az állandó megújulás
szemléletével tökéletesítik a folyama-
tokat és vezetik a hálózatot, ezzel ösz-
tönözve minden munkatársat a szol-
gáltatás magas minôségének és egy-
ségességének fenntartására.

Napjainkra az Openhouse Orszá-
gos Ingatlan Hálózat a magyar ingat-
lanpiac egyik meghatározó szereplô-
jévé vált, így a tulajdonosok méltán le-
hetnek büszkék az eddig elért ered-

ményekre: több tucat ingatlaniroda,
több, mint 350 munkatárs, évrôl évre
növekvô számú ingatlan-tranzakció,

Kiválóság az Ügyfélkiszolgálás Ver-
senyben elért I. helyezés. Az ingatlan-
közvetítô üzletág mellett jelentôs sze-
repet tölt be az Otthont Teremtünk la-
kásfinanszírozási üzletág, amely az
Openhouse ügyfélkörének teljes kö -
rû kiszolgálásához járul hozzá, továb-
bá egyedi céges és magánszemély
ügy felek számára is közvetít hitel-, la-
kástakarék-pénztári és biztosítási ter-
mékeket.

Az Openhouse növekedése idôvel
szükségessé tette kapcsolt vállalko-
zások elindítását, amelyek az emberi
erôforrás menedzsment, illetve a mar-
keting tevékenységeket támogatják.
Így jött létre a proaktív munkaerô-

közvetítést végzô OpenJobs Kft. és a
személyre szabott online marketing-
gel foglalkozó OpenOnline Kft. Az új

cégekkel kialakult szinergia tovább
erôsíti a cégcsoportot, hiszen az érin-
tett szakterületek feladatait hozzáértô
és naprakész tudással rendelkezô
munkatársak látják el. Az OpenJobs
és az OpenOnline is már a kezdeti
idôszakban jelentôs eredményeket
és szakmai elismeréseket ért el az
ügyfelek számára nyújtott egyedi
megoldásokkal. 

A 2014-es év a fejlesztések éve az
Openhouse számára, hiszen nem-
csak vállalatirányítási rendszereit, ha-
nem webes megjelenését is a leg -
újabb felhasználói igények alapján
alakítja át. A vezetôség kiemelt figyel-
met fordít továbbá az ingatlanhálózat
bôvítésére azzal a céllal, hogy hazánk
egész területén lehetôséget nyújtsa-
nak az Openhouse teljes körû szolgál-
tatásának igénybe vételére.

A Gyôr+ fennállása óta a helybéliek kedvelt hetilapja, amelyben az Openhouse cégcsoport 1 éve rendszeresen
megjelenik. Hogy mit érdemes tudni a cégcsoportról és kik állnak mögötte? Alábbi cikkünkben Szepessy Anita,
a gyôri ingatlanirodák értékesítési vezetôje meséli el a vállalkozás történetét.

Kiválóságok
sportban és üzletben

További információk a cégcsoportról:
Openhouse: www.oh.hu • Openhouse franchise: www.franchise.oh.hu
Openhouse karrier: www.openhouse.openjobs.hu • Otthont Teremtünk: www.otthontteremtunk.hu 
OpenJobs: www.openjobs.hu • OpenOnline: www.openonline.hu

Bemutatkozik az Openhouse cégcsoport 

„A sport megtanít becsületesen gyôzni,
vagy emelt fôvel veszíteni... A sport tehát
mindenre megtanít.” (Ernest Hemingway)
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A belsôépítészet és a nagyközön-
ség kapcsolatáról Ring Miklóst, a gyôri
IDM Group tervezôjét kérdeztük, aki
szerint a belsôépítészet ma még ugyan
nem hivatott széles rétegeket kiszolgál-
ni, ám egy tervezô bevonását általában
nem a költségek, hanem az ügyfél bel-
sô igénye határozza meg. Ha valaki
harmonikus, jól és funkcionálisan kiala-
kított életteret szeretne teremteni magá-
nak, akkor mindenképpen ajánlott egy
jó belsôépítészt keresni. „Sokfélekép-
pen dolgozhat egy belsôépítész. Van-
nak, akik szabad szárnyalásra esküsz-
nek enyhén kaotikus állapotok között.
Vannak, akik a sablonokban látják a
biztonságot és a termelékenységet. Én
a kettô ötvözetét fejlesztettem ki. A ter-
vezési folyamat lépései megadott rend-

szerben zajlanak, amitôl kiszámítható-
vá válik maga a folyamat és csak a
megfelelô helyeken használjuk a krea-
tivitást. Ez hatékonyságot, megbízható-
ságot és kiszámíthatóságot eredmé-
nyez úgy, hogy mégsem gátolja a ter-
vezés közbeni szárnyalást. A tapaszta-
latok azt mutatják, így az ügyfél is biz-
tonságban érzi magát.”

Openhouse: Bizonyára sok-sok
család életterébe sikerült betekintést
nyerned az elmúlt évek során. Melyek
a leggyakoribb hibák, amelyeket elkö-
vetünk otthonunk berendezésénél?

Ring M.: Tipikus hiba az átgondo-
latlanság, a megszokásokhoz való ra-
gaszkodás, valamint az, hogy nem
rendszerben, összefüggésekben gon-
dolkodnak. Mentségül szolgálhat az,

Lakjunk jól!
Egyre elterjedtebb otthonunk megtervezésénél, lakásunk berendezésénél belsôépítész vagy lakberendezô se-
gítségének igénybevétele. Már nem luxus, sôt akár többszörösen megtérül, ha szakértôre bízzuk lakásunk
belsô tereinek kialakítását. Két olyan ember van, akire érdemes hallgatnunk, ha otthonunkról van szó. Az egyik
az elôbb említett belsôépítész: az, aki személyiségünkhöz és a trendekhez egyaránt tudja alakítani lakóhelyün-
ket. Másik,  egy profi ingatlanos szakember, aki a megfelelô otthon kiválasztásában, illetve a régi ingatlan kívá-
natosabbá tételében nyújt támogatást.

hogy sajnos sok rossz példával talál-
kozunk nap, mint nap. 

Openhouse: Mi a jellemzô a ma-
gyar családok lakberendezési stílusá-
ra, inkább a hagyományos dolgok hí-
vei vagyunk, vagy elôszeretettel követ-
jük a nyugati irányzatokat?

Ring M.: A magyar kultúrának — le-
gyen az építészet, belsôépítészet, fes-
tészet, vagy bármi más ágazat — bár
óriási alakjai alkottak a múltban, mégis
szinte a nulláról kellett elindulnia a 90-
es évek elején. Ennek köszönhetôen
az utóbbi húsz év inkább útkeresésnek
mondható, ami magával hozta az után-
zást. Meglátásom szerint a nehezén, a
mélyponton túl van a szakma, és talán
kialakulóban a hazai modern lakás- és
bármely belsôtér-kultúra.

Openhouse: Melyek azok a mai di-
vatok, trendek, amelyeket jelenleg ta-
pasztalhatunk?

Ring M.: Nem biztos, hogy trendek-
ben kell gondolkozni, hiszen ha valaki
hosszú távra tervez egy lakóingatlant,
akkor azt nem szabad divathullámok
alapján kialakítani. Ezt nyugodtan te-
kinthetjük befektetésnek. Amennyiben
10 év múlva értékesíteni szeretné az
ingatlant, akkor a 10 évvel korábbi
trend, már elavultnak fog számítani és
nehezebb lesz eladni. 

Trendektôl függetlenül viszont komoly

fejlôdést látok vidéken, fôképp Nyugat-
Magyarországon. Eltû nô ben van a me-
diterrán hullám és kialakulóban egy sa-
játos modern formakultúra. Munkánk so-
rán mindenkit arra sarkalunk, hogy a kor-
nak megfelelôen építsen, mind techno-
lógiában, mind stílusban. Ilyenkor általá-
ban összerezzennek az emberek, mert
valamiért — tévesen! — a modern forma-
kultúrát és hangulatot összekötik a rideg,
hideg terekkel. A „modern” azonban
nem élhetetlent, sokkal inkább egy, a
mai életvitelhez igazodó, funkcionális for-
makultúrát jelent.

Openhouse: Milyen Ön szerint az
ideális élettér?

Ring M.: Funkcionális, esztétikus,
harmonikus, idôtálló!

Openhouse: Milyen tippeket tudnál
adni lakásvásárláshoz?

Ring M.: Tájékozódjon a vásárló!
Ismerje meg saját magát, az igényeit.
Lépésrôl lépésre haladjon mind mé-
retben, mind értékben. Lakjon minél
több lakásban, házban, hogy el tudja
dönteni, mi a legideálisabb a számá-
ra. Fókuszáljon elôször a funkciókra
és utána ragadtassa el magát az esz-
tétikai élményekkel.

Openhouse: Milyen praktikus tippe-
ket tudnál mondani, mondjuk egy 2
szobás panellakás, vagy egy kisebb
családi ház esetében, amivel bárki
komfortosabbá tudja tenni saját ottho-

nát, anélkül, hogy óriási költségekbe
verné magát?

Ring M.: Mindenekelôtt keressen
sok olyan képet, amely alapján el tudja
dönteni, hogy egyáltalán milyen jellegû
tereket lát szépnek. Ha megtalálta a stí-
lusát, akkor menjen el olyan helyekre,
étterembe, szállodába, vagy bármilyen
megfelelô építészeti nívót képviselô
köz épületbe, amelyek valóban szép,
harmonikus egységet mutatnak. Ezt
követôen irány a textil-, lámpa- illetve
bútor-bemutatótermek (az alacsony
költségekhez legegyszerûbb a budaör-

si kék sárga áruház), hogy tisztában le-
gyen az anyagokkal. Egyszóval fejlesz -
sze a szépérzékét! Ez gyakorlatilag
egy autodidakta tanulási folyamat.
Amennyiben úgy érzi, magabiztosan
tudja, hogy mit szeretne, akkor keres-
sen jó és elhivatott kivitelezô gárdát,
akik nem csak túl akarnak lenni a fel-
adaton, hanem szeretnék az ügyfél
igényeit kiszolgálni. Nagyjából így.

Lakberendezési tippekre azonban
nemcsak új lakásunk berendezésénél,
de eladni kívánt lakásunk csinosításánál
is szükség lehet, hogy vonzóbbá tegyük
azt az érdeklôdôk, a vevôk számára. Eb-
ben a profi ingatlanos is segítségünkre
lehet. A magát „a vidék ingatlanhálóza-
tának” pozicionáló Openhouse például
kiemelt figyelmet fordít értékesítô kollé-
gái képzésére, így azok nem csak ingat-
lanpiaci információkat nyújtanak ügyfe-
leiknek, de segítenek felkészíteni az el-
adásra váró ingatlanokat a vevôk meg-
tekintésére. Ezt a folyamatot a szakma
„home stageing”-nek is nevezi, és azt a
tevékenységet értjük alatta, amikor az in-
gatlant elôkészítik az eladásra, azaz
ügyesen „színpadra állítják”. 

„Az Openhouse Franchise rendszere
és képzései megtanítják az értékesítô
kollégákat, hogyan szemléljék a leendô
vevôk szemével az ingatlant, s milyen
apró, kis költségû, ám a lakás szem-
pontjából pozitív, értéknövelô változtatá-
sokat érdemes elvégezni, mielôtt azt el-
adásra kínálják. — mondja Molnár Sza-
bolcs, az Amerikában tanult, de Magyar-
országon céget alapított cégvezetô. —
Gondolok itt arra például, hogy mely tár-
gyakat érdemes elpakolni a kíváncsi
szemek elôl, netán hol érdemes egy-
egy lendületes, színes kiegészítô meg-
vásárlása, de akár illatok vagy fények al-
kalmazására is sor kerülhet. Persze ez
csak az egyik oldal. Az értékesítô,
amennyiben a vevôt képviseli, át is kell,
hogy lásson ezeken a praktikákon, s fel
kell tudnia mérni az ingatlan pontos ér-
tékét. Munkatársaink kiválasztásánál az
egyik fontos szempont, hogy akár máni-
ásan is szeressék a lakásokat, és a la-
kókörnyezetet, hogy ügyfeleink „jól lak-
hassanak.”

Gyôrújbarát csendes részén épülô nappali+
3 szobás ikerház saját kerttel, gépkocsi beállóval
eladó. Nagyszerû lehetôség! Kulcsrakész ára:
17,9 M Ft. Tel.: 70/372-0110.
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A nehézlovasság harcmodora több
száz éven keresztül verhetetlen volt a
kontinensen. A huszárok a 15. század
derekán jelentek meg, s egészen a 20.
századig szolgálták az országot. A lő-
fegyverek megjelenésével a lovasok
fürgébbek lettek, mint a nehézlovas-
ság idején. A huszárság szintén mesz-
sze földön híressé vált, ma számos
rendezvényen, állami ünnepen eleve-
nítik fel a huszárhagyományt.

Mint ahogy írtuk is, elődeink lova-
sok voltak, a különböző állatok tartá-
sával pedig kialakult a pásztorok ősi
mestersége. A ranglétra felső fokán a
csikósok voltak, a ménes legeltetői és
őrzői. A hagyományt számos csikós-
bemutatóval tartják életben, a karikás
ostor hangját rengeteg Magyaror-
szágra látogató turista megjegyzi, s vi-
szi hírét a hungarikumnak.

Vágtass velünk!

Lovas hagyományaink
„A magyarok nyilaitól ments meg,
Uram, minket!” – szól a híres mondat, a
legenda szerint így könyörögtek a nyu-
gati népek a magyarok kalandozása
idején. A lovas nemzet híres volt ugyan-
is harcmodoráról, a menekülés közbeni
nyilazásról. Napjainkban ezt a tudást
például a Kassai Lovasíjász Iskola viszi
szerte a világban, a tengeren túlról is ér-
keznek ide tanulni, az iskola módszere
bekerült a hungarikumok sorába.

Az 12. században kialakuló, Szent
László királyunkat dicsőítő lovagi kultú -
rában kezdett kialakulni a könnyű lovas-
ság mellett a nehézlovasság. A súlyos fel-
szerelésekhez nagyobb termetű lovakra
is szükség volt. Számos hagyományőrző
csoport vonultatja fel a korszak látványos
elemeit, s elevenítik fel a csatákat, ahogy
ez Győrben is történni fog a jövő héten a
Szent László-napok keretében.

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

képs és szöveg: xantus-állatkert

Majd egy hónappal ezelőtt a gondozók
egy új kis csöppséget fedeztek fel a
csimpánzkifutóban. A picit mamája, Bi-
anka (39) megmutatta gondozóinak és
a csapat többi tagjának is, így a büszke
apuka, Gipsy (24) is igen hamar szemre-
vételezhette új kölykét. A kislányt babo-
nából az első két hétben még nem ne-
vezték el, ám szerencsére Bianka jól ne-
veli a kicsit, vigyáz rá, és a többiek sem
bántják őket. 

A csimpánzoknál az anya és gyermek
viszony a legfontosabb családi kötelék.
Fejlődési ütemük gyorsabb, mint az em-
bereké. A kicsi kezdetben csak anyja ha-
sán kapaszkodik, közel a táplálékforrás-
hoz. Ahogy fejlődik, átmászik anyja há-
tára is. Ha egy kicsit bátorodik, el-elmász-
kál anyja mellől, megtanul kötélre mászni,
ugrálni, járni. Amikor egy kicsit nagyobb
lesz, játszhat a bátyjával, Bendegúzzal,
aki idén tölti 6. életévét, és féltestvérével
Malipóval, aki csak 3 évvel idősebb nála.

Kiscsimpánz az állatkertben
Szomorú, hogy e csodálatos lények

előtt bizonytalan jövő áll, veszélyezte-
tett fajnak számít. A vadon élő csimpán-
zok száma az elmúlt 30 évben több

mint 66 százalékkal csökkent, létszá-
muk 172–301 ezer közöttire becsülik.
A vészes csökkenésben az élőhelyeik
elvesztése, valamint vadászat áll.

A győri állatkert csimpánzainak lét-
száma immáron hét főre emelkedett.

A csimpánzok a fiatal testvéreik iránt
mindig élénk érdeklődést mutatnak:
meg akarják érinteni és játszani sze-
retnének vele. Bendegúz, Malipo és

Pola különösen érdeklődik az új jöve-
vény iránt. A kislány azonban még na-
gyon pici, de hamarosan megteszi
majd az első lépéseit és felfedezi majd
mamája segítségével a világot.

www.zoogyor.com

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

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

Orsi libamáj-
pástétom
110 g
1354,55 Ft/kg

Finonimo
szeletelt

szalámi 75 g,
2653,33 Ft/kg

149,- db

189,- db

Friss magyar meggy
Fajta: érdi bôtermô

230,- kg

519,- kg

199,- db

Akció idôtartama: 2014. 06. 20—06. 27-ig

Faros
csirkecomb

Kristálycukor
1 kg

Soproni 6 pack
dobozos sör
0,5 l, 870 Ft/cs
290 Ft/l

145,- db
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APRÓ HIRDETÉS

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

A III. Számú Gazdasági Működtető 
Központ licit útján bérbe adja 

a Petőfi Sándor Általános Iskola büfé helyiségét
(Győr, Kisdobos u. 1-5.) 
Az árverési hirdetmények 
2014. június 23-án 8.00 órától átvehetők
az intézmény gazdasági irodájában (9024 Győr, Répce u. 2.)

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglő

Győr, Déry T. u. 11/a • Telefonszám: 96/431-330 
www.marcal-etterem.hu  •  info@marcal-etterem.hu 

Borsodi sör akció!

Szerdán és csütörtökön a 2 személyes Marcal tál 
Szombaton–vasárnap 2 személyes
Extra menüajánlatunk (Leves, 2 személyes
Marcal-tál, saláta, desszert) – 2 személyre 

Az ebéd vagy vacsora mellé most 1 pohár
Borsodi sör áráért korsóval csapolunk!

Júniusi Marcal-tál akció!

220 Ft
/POHÁR

4400 Ft helyett

2500 Ft!

5500 Ft/2 fő helyett

3990 Ft/2 fő 

Június 26. csütörtök: Heller Balázs jóga
Európa-bajnok, életvezetési tanácsadó előadása
„Belső út a boldogsághoz” címmel. 

JEGYINFÓ:
30/993-3812

Orvosi rendelőnek, ügyvédi irodának
alkalmas mföldszinti lakás a budapesti MAM-
MUTNÁL eladó. Tel.: 06-70/210-0553.

Győr-Sárás beépíthető I. részén eladásra
kínálom 301 m2-es telkemet, 28 m2-es, 4 helyi-
ségből álló hétvégi faházzal. Víz, villany bevezetve,
gáz az utcában. Könnyű megközelíthetőség, helyi
járatú buszmegálló gyalog 5 perc. Ár: 4,19 M
Ft. Tel.: 06-20/366-8480.

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

OKTATÁS
Pótvizsgára felkészítést vállalok MATEMA-
TIKA, FIZIKA, KÉMIA tárgyakból,
Győrben. 06-30/844-6979; 06-70/366-7436.

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

TÁBOR
NYÁRI TÁBOR BORZAVÁRON! 
(A Cuha völgyétől 5 km-re!)
7 NAP, 6 ÉJSZAKÁS,
TELJES ELLÁTÁSSAL
24.800 Ft
Programok: Kenyér-, sajt-, kürtőskalács-, 
fűszerolaj-készítés.
Lovas- és gyalogtúrák, népi játékok.
wwwbakonyierdeisuli.eoldal.hu
Tel.: 06-30/855-5331.

ÉPÍTŐANYAG

ÁLLÁS
Külföldi munkalehetőség! Beje-
lentéssel, ingyenes szállással keresünk  Hol-
landiába szállodai takarítókat. Jelentkezés és
részletek: +36-30/632-5909  e-mail: iroda-
hungaria@flexxnext.

Otthoni  pénzkereset!
Teafű és egyebek csomagolása 
06-90/603-607
(www.mediafonebt.webnode.hu  635 Ft/perc, 
06-20/910-4517, 06-1/222-8397)

Az Árkád Győrben lévő Biohair Hajvágó Sza-
lon alkalmazott fodrászt keres.
Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a sza-
lonban. 

Felvételre keresünk győri, Győr
közeli lakhellyel rendelkező munkaerőt, be-
tanított nehéz fizikai munkára, három mű-
szakos munkarendbe, győri munkahelyre,
az alábbi feladatkörökre: betanított csoma-
goló (női munkakör), anyagmozgató, targon-
cás. Jelentkezni: hétfőtől péntekig, 8–17
óráig. Telefon: +36-20/956-1497.

Győri, szombathelyi, érdi és bu-
dapesti üzleteinkbe, villamos ipari végzett-
séggel üzletvezetőket keresünk. Fényké-
pes önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
info@mixvill.hu.”

TÁRSKERESÉS
64 éves, csinosnak mondott, biztos egzisz-
tenciával rendelkező hölgy keresi társát az elkö-
vetkezendő évekre 55 éves kortól. Jelentkezése-
ket az alábbi e-mail címre kérem: katalin@arra-
bonaprint.hu

SZOLGÁLTATÁS
Fodrászat: Horváth Adrienn
női-, férfi-, gyermekfodrász, alacsony árakkal,
kulturált környezetben, továbbra is várja régi
és új ügyfeleit. Győrben az Euphoria Szépség-
szalonban.  Jedlik Ányos u. 15. 2. em. 06-
30/784-1532

A BOMBA alakért irány a Fitt
Pont Alakformáló Stúdió! OTO
Chili és Flabélos edzések. Alak-
formálás felsőfokon, természe-
tes anyagokkal, négyszeres ha-
tékonysággal. Karcsúsítunk, fe-
szesítünk, méregtelenítünk, el-
tüntetjük a cellulitiszt. Győr,
Pátzay Pál utca 34. (fotószerviz
mellett). Tel.: 06-20/437-8485.
www.facebook.com/ fittpont

Aranykéz Varroda az Ikva u. 15-ben
új szolgáltatással bővült: menyasszonyi, me-
nyecskeruha, alkalmi ruha, továbbá férfiöltöny
és egyéb ruházat készítését is vállaljuk. Tel.:
06-70/222-7616.

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

KUTYAKOZMETIKA!
Tanuló keres kozmetikázandó kutyákat, ami-
ken gyakorolni tudna. 06-30/393-5687

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomta-
lanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom.
Feleslegessé vált holmiját ingyen elszállítom.
Stuka Tibor: 06-30/217-0848.

Figyelem! Mindennemű lom-
talanítást vállalok. Vásárolok 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.

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

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, fa-
kivágás, gyökérkivétel, metszés, gyepszellőz-
tetés, kertfenntartás! Tel.: 06-96/826-322,
06-30/403-6810.

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

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

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

EGYÉB 
Baráti társaságunk Plitvicébe utazik.
Július 19-én, szombaton. Tarts velünk! Tel.: 06
70/553-2708.

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

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

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

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

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

LAKÁSCSERE 
Adyvárosi 1 szobás, 36 m2-es, összkomfortos,
távfűtéses, felújított, átalakított, határozott idejű bér-
leti szerződéses lakást cserélne 2-3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérleti szerződéses bérle-
ményre 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 szerződéses lakást cserélne
2-3 szobás, 55–75 m2-es, határozatlan idejű bér-
leményre. Sziget, Újváros, Gyárváros, Kismegyer,
Bán A. utca kizárva. Tartozás átvállalása lehetsé-
ges.  (Hirdetésszám: 402.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 42 m2-es, komfortos, fel-
újított, zárt erkélyes, rácsos ablakos, műanyag nyí-
lászárós, határozott idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne Adyvárosi 1 szobásnál nagyobb, 45–65 m2-
es bérleményre. Bán A. utca kizárva.  (Hirdetésszám:
403.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

Nádorvárosi 2 szobás, 76 m2-es, összkom-
fortos, felújított, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 3-4 szobás, 80–100 m2 határozott-
határozatlan idejű bérleti szerződéses bérlemény-
re. Földszinti, 10. emeleti, újvárosi, Bán Aladár ut-
cai lakás kizárva.  (Hirdetésszám: 405.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi 1 szobás, 44 m2-es, egyedi
gázfűtéses, határozott bérleti szerződéses, fel-
újított, jó lakókörnyezetben lévő lakást cserélne
3 szobás, határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Adyváros, Sziget, Újváros kizárva. Tar-
tozás átvállalása lehetséges, maximum 300 E
Ft-ig.  (Hirdetésszám: 406.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

INGATLAN 
Nyúl-hegyen 4238 m2-es építési telek pin-
cével eladó. Víz, villany van. 06-30/375-1356

Osztrák Alpokban Villachi sípályáknál
60 m2 felújított öröklakás eladó/kiadó. Tel.: 06-
30/646-7574.

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu
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Strandröplabda, strandkézilabda, ut-
cai kosárlabda és lábtenisz – ezek vol-
tak azok a sportágak, amelyek közül
válogathattak szombaton a bátor vál-
lalkozó kedvű emberek az Aranypar-
ton, a 4 Labda Napja elnevezésű
sportprogramon. A legnépszerűbb
sportág a strandröpiseké és a strand-
kéziseké volt, de az utcai kosárlabda
kedvelői is érkeztek szép számmal.
Szinte egész nap pattogott a labda, ki-
nek-kinek sportágtól függően, és iz-
galmas csatákban nem volt hiány. A 4
Labda napját tavaly már szerette vol-
na útjára indítani a város sportosz-
tálya, ám akkor a történelmi árvíz ke-
resztülhúzta számításaikat. Szeren-
csére idén minden klappolt, a jó időre
és a lelkes labdazsonglőrökre sem le-
hetett panasz. Olyannyira, hogy példá-
ul a strandröpisek még vasárnap is
versengtek. A különböző sportágak-
ban ezúttal is hirdettek nyerteseket,
az utcai kosárlabdát a 4C, a lábteniszt
a Germán–Pécsi duó, a strandkézilab-
dát a nőknél a Győri Strandkézilabda
Klub, a férfiaknál a Dágödör Győr el-
nevezésű csapatok nyerték. A strand-
röplabda női párosát a Kiss–Várkonyi
duó, a férfit a Máté–Pócza kettős, a

Újabb Európa-bajnoki címmel lett gazdagabb a győri kajakos klasszis Csay Re-
náta a közelmúltban rendezett kajak-kenu maraton Európa-bajnokságon, Pös-
tyénben. A maratoni táv koronázatlan királynője már a rajtnál vezette a mezőnyt.
Két kört tett meg a vezető bollyal, majd jócskán lehagyta az ellenfeleit, így szinte
végig vezetve a távot, magabiztosan hódította el a kontinens legjobbjának járó
aranyérmet. Csay mellett a többi magyar kajakos is jól szerepelt az EB-n. A kenu-
sok között Kövér Márton nagy csatában ezüstérmes lett, míg a fiatalabbak között
összesen hat aranyat (Györgyjakab–Piller kettős, Dóri Bence Balázs, Váczai Enikő,
Csernák Edina–Váczai Enikő és Bánki–Rekop duók, Koleszár–Török páros), há-
rom bronzérmet (Katona Lili, Koleszár Zoltán, Dóczé Ádám) szereztek. 

Újabb győri sikerekről számolt be
hétfő délelőtt a Győri Atlétikai Club
vezetősége, Klement Tibor elnök és
Jungi Csaba, a klub tiszteletbeli el-
nöke sajtótájékoztató keretében. Az
egyesület elsőként a serdülő judó-
sait, Huber Anitát és Kőhalmi Zol-
tánt köszöntötte, akik egy bronzé-
remmel és egy ötödik hellyel zártak
a 7. Serdülő Judo Európa-kupán.
Bejczi Zsuzsanna az egyesület ju-
dós szakosztályvezetője összessé-
gében reálisnak érzi az eredménye-
ket, bár szerinte Huber Anita akár
meg is nyerhette volna a tornát. A
nemrég újjá alakult Magyar Judo
Szövetség is elégedett volt a Győr-
ben folyó munkával, hiszen a múlt
héten városunkban ülésezett a szer-
vezet, így picit beleláthatott a klub
mindennapjaiba is. 

4 Labda Napja
vegyest a Fódi–Szabó duó nyerte.
Míg az amatőr vegyes négyes szám-
ban a Tóth–Tóth–Görcsi–Sári kvartett
győzedelmeskedett. 

GYAC-sikerek
A sajtótájékoztató második részében

a győri atléták vették át a főszerepet, akik
szintén sikert sikerre halmoztak a közel-
múltban. A május 30-a és június 1-je kö-
zött megrendezett bakui Ifjúsági Olimpia
Európai Kvalifikációs versenyén Sorok
Klaudia 100 méter gáton országos csúcs-
csal kivívta az Ifjúsági Olimpiai (Nanjing,
Kína) indulást. Míg Lendvai András 12.,
Veisz Adrien 7. lett a nemzetközi mezőny-
ben. Ám az idősebb korosztályú verseny-
zőkre is nagy feladat vár a közelgő felnőtt
Európa-bajnokságon. A két még ifjúsági
korú atléta hölgy Zajovics Nóra és Kószás
Kriszta, illetve Szabó Dezső is megméret-
teti magát a nemzetközi porondon. 

A klub tervei között szerepel, hogy
havi rendszerességgel köszöntse
eredményes sportolóit, így nemsoká-
ra remélhetőleg újabb szép győri sike-
rekről számolhatunk be.

Csay legyőzhetetlen
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2013 júniusában minden idők legnagyobb dunai ár-
hullámával néztek szembe a szigetközi települések la-
kói. Abban az időben több mint 2500 katona és ren-
geteg bátor önkéntes éjt nappallá téve küzdött a ter-
mészet erejével. Ennek a hihetetlen teljesítménynek
próbált emléket állítani pénteken a 12. Arrabona Lég-
védelmi Rakétaezred, a „Zöldár 2013 – Összefogás”
elnevezésű futással. 

„Félelmetes még mindig visszagondolni azokra a kri-
tikus napokra, de egyben örömteli is, hiszen sikerült
győzni a természet felett” – fogalmazott Borkai Zsolt,
Győr polgármestere.  „A problémákon, nehézségeken
– legyen az sport, vagy természeti katasztrófa – csak ak-
kor lehet felülkerekedni, ha összetartunk, segítjük egy-
mást, csak így lehet sikeres az ember.” Bár a szervezők
csak néhány hete kezdték el tervezni ezt a futóversenyt,
mégis rengetegen vállalták a félmaratoni távot. 

A tavalyi katasztrófahelyzet idején sem restelltek a
győri sportolók a gátakon segíteni, ezért most sem volt
kérdés, hogy a Győri ETO FC és a Győri Audi ETO KC
játékosai összeverbuválnak egy közös váltócsapatot a
futásra. Orbán Adrienn például az eseményt megelőző
éjszaka ért haza a nyaralásából, hogy részt vehessen
a versenyen. Míg Szepesi Ivett a sérülése miatt most
is edzésekre jár, így neki kiegészítő mozgásnak is meg-
felelt a futás. A vállalkozó kedvű sportos emberek több
mint 22 km-en át futottak a szigetközi településeken.
Volt, aki csapatban, volt, aki egyénileg teljesítette a tá-
vot. A rendhagyó megmérettetésen azonban minden-
ki győztesként ért célba, hiszen az igazi versenyt már
tavaly megnyerték a résztvevők. 

Emlékfutás

A Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron Megyei Szö-
vetsége június 15-én rendezte
meg a Pannonhalmi Pálinkárium
Megyei Professzionális Csapat-
bajnokságot. A megye egyik leg-
nagyobb horgász seregszemléjé-
nek a Holt-Marcal tavon lévő Pá-
pai úti versenypálya adott otthont,
ahol a csapatok két fordulóban
mérték össze tudásukat. Az időjá-
rás kedvezett a horgászoknak, na-
pos-felhős időszakok váltották

Megyei profi csapatbajnokság
egymást, a szél változó erősségű
volt. Ettek is a halak, keszegek, ká-
rászok és törpeharcsák mellett
pontyok is horogra akadtak. A ver-
senyt nagy fölénnyel, mindössze
16 helyezési számmal a Nádorvá-
rosi Sporthorgász Egyesület nyer-
te meg. Csapattagok: Ifj. Hamar
Ferenc, Herczeg Dániel, Ifj. Torma
Attila, Horváth László, Baruta Ri-
chárd, Tóth Dávid. Csapatvezető:
Tüske László. Második lett a Győr-
Gyárvárosi és Elektromos Hor-

gász Egyesület 36 helyezési szám-
mal, míg a dobogó alsó fokára 40
helyezési számmal a Rábatext
Horgász Egyesület versenycsapa-
ta állhatott fel. A megméretteté-
sen a horgászok összesen 507 ki-
ló halat fogtak. A győztes egyesü-
let elnöke, Pintér András lapunk-
nak elmondta: erős mezőnyben si-
került nyerni, ezért a sikernek kü-
lönösen örülnek.

Nagy Csaba
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A győri lakosokat is elvarázsolta a bra-
zíliai labdarúgó-világbajnokság han-
gulata. Több százan választják estén-
ként, hogy a Megyeház téren felállított
kivetítőkön nézik a viadalt. Baráti tár-
saságok, családok, mindenki futball-
lázban ég, ami mellé jól fogy termé-
szetesen a sör és a ropogtatnivaló is. 

A világbajnokság július 12-én este
a brazil–horvát nyitómeccsel kezdő-
dött, ahol az elvárásoknak eleget téve,
a hazaiak fölényes győzelmet arattak.
Az első fordulót tehát kipipálhatták a
brazilok, nem úgy, mint a világbajnok
spanyolok, akik befürödtek Hollandia
ellen. Kolumbia is villámrajtot vett a
görögök ellen, hiszen a világbajnok-
ság történelme során még nem arat-
tak ilyen nagyarányú győzelmet koráb-
ban. Uruguaytól is többet vártak a
drukkereik, ám Costa Rica 3–1-re el-
kapta őket, és teljesen megérdemel-
ten győzött. A Franciaország–Hondu-

Június 12-én a Brazília–Horvátország
nyitómeccsel kezdetét vette a brazíliai
labdarúgó-világbajnokság, ám Győrben
már a kontinensviadalt megelőzően egy-
másnak feszültek a részt vevő országok.
Egészen pontosan az őket megszemé-
lyesítő általános és középiskolás labda-
zsonglőrök, akik kicsiben már lejátszot-
ták a VB-t. A Club Aréna Győr azzal a kü-
lönleges ötlettel rukkolt elő, hogy a győri
iskolások számára megszervezi a Mini
Foci VB-t. Itt azonban még véletlenül
sem érvényesült az a bizonyos papírfor-
ma, hiszen sokszor nem a fogadóirodák
által favorizált válogatottak nyerték a
mérkőzéseket. A szervezők, Pap Géza

Győrben is imádják a vb-t

Az évek során láttunk már pár jól sike-
rült kabalafigurát, ám azt biztosan ki-
jelenthetjük, hogy a 2014-es labdarú-
gó-világbajnokság kék-sárga tatuját,
Fulecot mindenki egyből a szívébe
zárta. A fülbecsengő néven hónapo-
kat gondolkodtak a szervezők, ám a
több befutó közül (Zuzeco, Amijubi)
végül egy orrhosszal beelőzte a kö-
zönségkedvenc Fuleco, ami a futball
és az ökológia szavak összevonásából
jött létre. A tatu kinézetét sem egyik
pillanatról a másikra találták ki. Negy-
venhat különböző figurával próbálkoz-
tak a brazil cégek, mire kialakultak Fu-
leco mai vonásai és karaktere, hiszen
ez a barátságos állatka imádja a focit,
a zenét és a táncot. Bár beszélni nem
szokott, mégis folyton a figyelem kö-
zéppontjában van.  A kabalafigura pil-
lanatok alatt belopta magát a futball-
rajongók szívébe, hiszen a tatut a be-
mutatás másnapján már a brazilok 89
százaléka felismerte. 

Fuleco a sztár

ras találkozón ráadásul történelmi pil-
lanat szemtanúi lehettünk, bár nem az
eredmény miatt, hiszen a franciák be-
húzták a meccset, hanem először al-
kalmazták a bírók a gólvonal-techno-
lógiát, ami jelesre vizsgázott. A G cso-
port legizgalmasabbnak ígérkező
mérkőzésén sima német győzelem

született. A germánok gyakorlatilag
felfalták a portugálokat, akik veszé-
lyes helyzetnél tovább nem jutottak.
Az első körben is voltak már bőven
meglepetések, volt, hogy borult a pa-
pírforma, így biztosak lehetünk benne,
hogy a folytatás is kecsegtet izgal-
makkal.  

A CSOPORT
Brazília–Horvátország ..........3-1
Mexikó–Kamerun ..................1-0
Brazília–Mexikó......................0-0
Kamerun–Horvátország ......0–4

B CSOPORT
Spanyolország–Hollandia ....1-5
Chile–Ausztrália ....................3-1
Ausztrália–Hollandia ............2–3
Spanyolország–Chile ............0–2

C CSOPORT
Kolumbia–Görögország ........3-0
Elefántcsontpart–Japán........2-1

D CSOPORT
Uruguay–Costa Rica..............1-3
Anglia–Olaszország ..............1-2

E CSOPORT
Svájc–Ecuador ......................2-1
Franciaország–Honduras ......3-0

F CSOPORT
Argentína–Bosznia Her. ............2-1
Irán–Nigéria ..........................0-0

G CSOPORT
Németország–Portugália ......4-0
Ghána–Egyesült Államok ......1-2

H CSOPORT
Belgium–Algéria ....................2-1
Oroszország–Dél Korea ........1-1

Vb kicsiben

vezetésével, megkeresték az általános
és középiskolákat az ötlettel, amihez na-
gyon hamar csatlakoztak a lelkes diákok,
sőt nemcsak a fiúk, hanem a lányok is
örömmel jöttek rúgni a bőrt. A jelentke-
zőket négy korcsoportba osztották, akik
négy napon át küzdöttek. Mindegyik nap
mástól volt különleges. Volt ahol rekord-
nevezés érkezett, volt ahol kiélezettebb
csaták voltak, egy volt a közös, hogy min-
denki nagyon élvezte a tornát. A négy
bajnok így időrendben: Spanyolország,
Portugália, Olaszország és Franciaor-
szág lett. Mostanra pedig már mindany-
nyian a labdarúgó-világbajnokság lázá-
ban égnek. 
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Lakatos „Múmia” Mihály, a
győri testépítés egyik ikonja
idén már negyedszer hívta
versenyre a testépítőket és
fitneszmodelleket a közel-
múltban. A Krypta Trófea
nemzetközi szabadidős test -
építő és fitneszmodell-ver-
senyen évről évre többen je-
lentkeznek a zsűri előtti „pó-
zolásra”. A WBPF (World
Budybuilding and Physique
Sports Federation) elnöke,
Sebestyén Péter szerint né-
hány éven belül ez a torna

Győrt is érintette a 2014-es Békefutás mezőnye. A Peace Runhoz
már 17. alkalommal csatlakozott hazánk, városunkban pedig már
negyedszer üdvözölhettünk a világméretű kezdeményezés euró-
pai résztvevőit, hogy hirdesse a békét, az összetartozást, a barát-
ságot és a megértést. A mozgalom 5 kontinens 100 országában
zajlik, csak az öreg földrészen 49 nemzet 24.000 km-es távot tel-
jesít a váltó. Győrbe Mosonmagyaróvárról érkezett a nemzetközi
alakulat. Minden állomáson a helyiek népdalokkal, tánccal és
énekkel kedveskednek a futóknak, akik játszanak is a kicsikkel és
nagyokkal. Városunkban a Radnóti Miklós és a Móricz Zsigmond
Általános Iskola tanulói, valamint az Újvárosi Művelődési Ház kis
táborozói köszöntötték a futókat egy-egy előadással. A hazai út-
vonal mintegy 340 km. A mozgalom anyagi és politikai érdekektől
mentes, és az alapító Sri Chinmoy alapelveit követi, azaz a nem-
zetközi barátság és megértés jegyében zajlik. Ennek szellemében
indultak tovább a futók a találkozó végén Pápa irányába.

Krypta Trófea negyedszer

Futnak a békéért

akár Magyarország legran-
gosabb öt kupája közé is ke-
rülhet. Vidéki viszonylatban
ugyanis nagy nívója van a
győri kezdeményezésnek. 

A IV. Krypta Trófeán 9 ka-
tegóriában hirdettek győz-
test. A férfi sportmodellek
versengésén ráadásul győri
győzelem született, hiszen a
legutóbb Európa-bajnoki cí-
met szerzett Vígh Domonkos
bizonyult a legesztétikusabb-
nak. A Férfi Tehetségkutató
Testépítők között Tukorka

Csaba, a Mastersnél (40 év
felettiek) Rozgonyi Csaba, a
Testépítés 85 kg alatti kategó-
riában Berek Gábor, míg a ’fe-
lettieknél Milan Blanusa bizo-
nyult a legjobbnak. A nőknél
a Fitnesz Sportosoknál Hajd-
rik Mária, míg a Fitnesz Mo-
delleknél a szintén győri Pol-
gár Ildikó lett a legcsinosabb.
A Ladyva (30 év feletti höl-
gyek) kategóriáját Surányi
Nelly nyerte, aki a Fitnesz For-
ma kategóriában is a dobogó
legfelső fokára állhatott. 
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