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3. oldal A tranzakciós díj eme-
lése a legtöbb banknál teljes egé-
szében megjelenik majd a díjak-
ban. Sok banknál a kártyás fizetés
sem marad ingyenes, de még így
is ezzel járunk a legjobban.

8–9. oldal Pannonhalma lelki
centrum, de kulturális jelentősége
is számottevő – mondta lapunknak
adott interjújában Csóka Gáspár
atya, a győri bencés gimnázium
nyugalmazott igazgatója.

29. oldal A következő szezontól ETO-SZESE néven szerepel az NB
I/B megnyerésével az élvonalba feljutott győri férfi kézilabdacsapat.
A változtatással a klub visszatért a tradíciókhoz, hiszen ahogy a
klubfilozófiájukban is szerepel, a hagyomány kötelez. Az ETO névvel
egyértelművé vált az egyesület hovatartozása is, így az országban
bárhol el tudják helyezni a klubot a kézilabdázás térképén.

PPeezzssddííttőő  hhééttvvééggee
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

20–21. oldal A szívritmuszavar tüneteiről és a
kezeléséről beszélt Vény nélkül mellékletünkben
dr. Varga Dézi pacemaker-specialista. Rovatunk-
ban az ételmérgezésről is olvashat.
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ezredik ügyfelét köszöntötte a napokban a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányablak. Ugyanekkor
látogatta meg a hivatalt dr. Szabó Erika területi köz-
igazgatásért és választásokért felelős államtitkár,
hogy tájékozódjon a működésről.

700 4 forinttal nőtt szerdán a benzin ára a hazai kutakon,
így az országos átlagos ára 421-422 forintra emel-
kedett. A gázolaj ára nem változott, 422-423 forint
maradt. A legdrágább kutakon ismét 450 forint fe-
lett lehet az üzemanyagok ára.

NAPRÓL NAPRA

Július 12.

Július 13.

Július 14. 

Július 15.

Július 16.

Július 17.

Július 18.

Országos véradónap. A Magyar Vö-
röskereszt és az Országos Vérellátó Szol-
gálat országos véradónapot szervezett.
A Tesco áruházlánc 21 üzletében várták
országszerte az önkéntes véradókat. 

Diplomaátadó ünnepség. Diplomái-
kat vehették át a Széchenyi István Egye-
tem mérnöki, informatikai, műszaki peda-
gógiai, közgazdasági és nemzetközi szak-
jainak végzősei. A Műszaki Tudományi
Kar 233 hallgatóját dr. Földesi Péter rektor
köszöntötte. 

Tízmilliós kár. Az oltással és az utó-
munkálatokkal vasárnap hajnalra végez-
tek a tűzoltók abban a sashegyi papírrak-
tárban, amely szombat este kapott
lángra. Személyi sérülés nem történt, de
a csarnok épülete, tetőszerkezete jelen-
tősen károsodott. 

Törvénykezési szünet. A bíróságo-
kon törvénykezési szünet kezdődik. Au-
gusztus 20-ig nem tartanak tárgyaláso-
kat, kivételt csupán a soron kívüli eljárá-
sok jelenthetnek. A törvénykezési szünet
első napja a Bíróságok Napja.

Baleset. Egy ember meghalt, öten
megsérültek reggel egy, a belvárosban
történt balesetben. Két autó ütközött
össze a Jókai és az Árpád út sarkán. Az
egyik jármű a járdára sodródott, elgázolt
két gyalogost, egyikük a helyszínen életét
vesztette. 

Távcsöves bemutató. Előadással egy-
bekötött távcsöves bemutatót tartottak az
egyetemi csillagvizsgálóban. Az érdeklő-
dők láthatták a Hold becsapódási kráte-
reit és egyéb látványos felszíni alakzatait. 

Növényvédelem. A Győr-Szol éjjel, 22
óra és reggel 6 óra között végezte el a vá-
rosban a főbb közlekedési utak melletti
fasorok, illetve a közterületi rózsa- és egy-
nyári virágágyások gombabetegségek
és rovarkártevők elleni védekezését. 

EYOF-
felkészülés
A magyar olimpiai dele-
gáció tagjaként győri
megfigyelők az Observer
Programban vesznek
részt Utrechtben, a XII.
nyári Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon. A progra-
mon szerzett tapasztala-
tok hasznosak lesznek a
győri szervezőknek, hi-
szen amellett, hogy a
helyszínen élőben látják
a megvalósított terveket,
a beszámolókon keresz-
tül bepillantást nyerhet-
nek az előkészületekbe,
a rájuk váró feladatokba.
Az már most látszik,
hogy az eseményt évek-
kel az olimpiai láng fel-
lobbanását megelőzően
szisztematikus munká-
val elő kell készíteni.

Népszerű 
trafikok
A Győr+ Híradója által
megkérdezett dohány-
boltokban másfél hét
alatt három-négyszere-
sére duzzadt a forgalom,
hiszen a korábban do-
hánytermékeket forgal-
mazó boltok lassan ki-
fogynak a készletekből.
A trafikok egyelőre jól
bírják a vevők rohamát,
de a szigorú szabályok
betartása azért még ne-
hézségeket okoz. 

Körforgalom épül
Már készülődnek a Ko-
dály Zoltán és a Földes
Gábor utcák keresztező-
désébe tervezett körfor-
galom építésére. A ve-
szélyes csomópontot 80
millió forintból alakítják
át a következő hetekben.
A tervezett fejlesztéshez
kapcsolódóan forga-
lomkorlátozás van a kör-
nyéken, ahol két ivóvíz-

vezeték-szakaszt cserél-
nek ki. Az útkezelő le-
zárta a Földes Gábor
utca Ifjúság körút felé ve-
zető ágát, később pedig
a kórház felé vezetőt
nem használhatják az
autósok. Az önkormány-
zati forrásból megvaló-
suló körforgalom a ter-
vek szerint szeptember-
ben készül el. 

Ügyintézőket
képeztek
Kormányablak-ügyintézőket képeztek tovább a me-
gyei kormányhivatalban. A kormányablakkal össze-
függő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának
és képzésének részletes szabályairól szóló kor-
mányrendelet alapján egy ÁROP-projekt keretében
kormányablak-ügyintézőket képeznek 2013 feb-
ruár és december között a megyeszékhelyeken. A
Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében
megvalósuló képzésben országos szinten közel
6.800-an vesznek részt. A Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatalban két-két csoportban zaj-
lik a középfokú és a felsőfokú végzettségű hallgatók
oktatása. Előbbiek, összesen 122-en hétfőn tettek
záróvizsgát, kedden pedig ünnepélyes keretek kö-
zött bizonyítványaikat is átvehették. 
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Míg a kisgyermekes szülők
állandó és visszatérő problé-
mája a nyári vakáció ideje
alatt a csemeték felügyeleté-
nek megoldása, addig a na-
gyobbak felmenői már in-
kább az értelmes elfoglalt-
ság biztosításának gondjá-
val kerülnek szembe. Fülta-
núja voltam egy beszélge-
tésnek, amelyben két
anyuka aggódva-bosszan-
kodva mesélte tapasztala-
tait: a hirtelen rászakadt
rengeteg szabadidővel az
addig szinte túlterhelt, isko-
lából különórára, onnan ed-
zésre, zeneiskolába szaladó
gyermek alig tud valamit
kezdeni, sok esetben most is
az íróasztal előtt ül a klavia-
túra fölé görnyedve. Ráadá-
sul azokkal a társaival is a
modern kor áldásaként és
átkaként egyaránt emlege-
tett számítógép és internet
közvetítésével tartja a kap-
csolatot, akik néhány utcára,
vagy legalábbis biztosan el-
érhető közelségben laknak
tőle. Pedig lenne alkalom  a
nyári szünet heteinek tar-
talmas eltöltésére, például
az ilyen-olyan táborok felke-
resésével. Győrben ezekből
számtalan várja a gyereke-
ket – köztük az egyik épp
„Tartalmas” néven. A leg-
több persze fizetős, ám a vá-
rosi középosztály számára
egy-egy hét korántsem
megfizethetetlen.
A legtöbb esetben tehát a le-
hetőség és a forrás is adott,
kérdés, van-e rá igény. S ha
spontán nincs, akkor felkel-
tése óhatatlanul a szülők fel-
adata, mi több, kötelessége.
Hiszen a közvetlenül szer-
zett tapasztalatok, testi és
lelki plezúrok, horzsolások,
a perszonális kapcsolatok a
maguk buktatóival és örö-
meivel pótolhatatlanok.
Ezek megszerzésére pedig
unikális alkalmak a nyári
vakációk. Legalábbis én így
emlékszem, még offline ko-
romból. 

Ozsvárt Tamás

Online vakáció

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

A készpénzes ügyleteknél a
tranzakciós díj duplájára (0,3
százalékról 0,6 százalékra) eme-
lése, illetve az átutalásoknál 0,2
százalékról 0,3 százalékra vál-
toztatása a legtöbb banknál tel-
jes egészében megjelenik majd
a banki díjakban. Míg korábban
szakértők a kártyás vásárlás in-
gyenességének fenntartására
számítottak, a bankok sorra je-
lentetik be, díjat számítanak fel
a kártyahasználatkor.

A legtöbb bank már reagált a tranzak-
ciós díj emelésének hírére és közzé-
tette az új díjait.

Az OTP-nél szeptembertől az ed-
digi 87 forint helyett 101 forint lesz a
rendszeres utalás, egyéb elektronikus
pénzmozgások esetén 3 ezrelékes
díjat számol fel a bank. A Simple cso-
magnál például megszűnik a
két ingyenes készpénzfelvétel
– tudta meg a Pénzcentrum.hu.
Az OTP-nél a kártyás vásárlás
továbbra is ingyenes lesz, ám a
kártyadíjak emelkedni fognak.

A Raiffeisen Bank is közzé-
tette szeptember 12-től érvé-
nyes tarifáit. Ebben olvasható,
hogy a számlavezetési díjak emelked-
nek a Mindennapok számlacsomag-
nál, valamint a díjmentes számlaveze-
tési díj feltételeinek nem teljesülése
esetén a DíjNullázó és az Aktivitás
számlacsomagnál is. A tranzakciós il-
leték emelését a Raiffeisen Bank is át-
hárítja az ügyfelekre. A csoportos be-
szedési megbízások díja is emelkedik
0,2-ről 0,3 százalékra, kivétel ez alól a
DíjNullázó, az Aktivitás és a Premium

Gold számlacsomagok, ahol továbbra
is díjmentes marad. Bázis számlacso-
mag esetén pedig a csoportos besze-
dések tételenkénti díja emelkedik 128-
ról 143 forintra. A bankkártyák éves
díjai is nőni fognak, az emelés mértéke
számlacsomagtól és választott bank-
kártyától függően akár 650 forint is
lehet. A bankkártyával történő vásárlá-
sok DíjNullázó és Aktivitás számlacso-
mag esetén díjmentesek maradnak,
egyéb számlacsomagoknál pedig a díj
emelkedik 0,2-ről 0,3 százalékra. Az
ATM-ből történő készpénzfelvétel ese-
tén fizetendő díjak is emelkednek
szeptember 12-től, ennek mértéke
számlacsomagtól függően 114-115
forint.

Korábban már az MKB, a Buda-
pest Bank, a Volksbank, az FHB Bank
és az Erste Bank is úgy döntött, áthá-
rítja a tranzakciós illetéket. Utóbbi
legnépszerűbb számlacsomagja a
Szupernulla, amire ugyancsak érvé-
nyes a változás. 

A Citibanknál a legtöbb számla-
csomag esetén még a kártyás vásár-
lásért is fizetni kell. Az Új 0 forintos-
nak nevezett számlacsomag kivételé-
vel a kártyás vásárlást is 3 ezrelék ter-
heli. Ez egyébként a bank fő számla-
csomagja, a tényleges „0 forintos"-
hoz 2 milliós számlaegyenleget kell
fenntartani. A pénzre magasabb
kamat jár és több szolgáltatás is in-
gyenes marad.

Néhány banknál a díjváltozás már
augusztustól életbe lép. A Bank -
ráció.hu portál szerint ez azért lehetsé-
ges, mert az elmúlt idők gyors változá-
sai nyomán több bank úgy hirdette
meg díjait, hogy egyes költségeknél
akciós tételeket vezetett be, amelyek
akár azonnal visszavonhatók.

A bankszámlák drágulása még ha-
tározottabban felhívja a figyelmet a tu-
datos bankhasználati szokások kialakí-
tására. Vásároljunk minél többet bank-
kártyával, mondjuk fel felesleges
számláinkat, adjuk vissza nem hasz-
nált kártyáinkat, de legfőképp, használ-
juk ki a bankok közötti versenyt – írja a
szakportál.

Lapunk megkeresésére Kovarik
Márton, a PwC Magyarország Kft.
adótanácsadó menedzsere el-
mondta, „míg a bankkártyás vagy át-
utalásos fizetések illetéke felével
emelkedik (0,3%-ra), addig a kész-
pénzfelvétel illetéke duplája lesz
(0,6%, sőt, itt a 6 ezer forintos felső
korlátot eltörlik). Az emelés hatására
tehát a készpénzfelvétel illetéke
végső soron kétszerese lett a bank-
kártyás fizetésekének.” A szakember
szerint így, még ha egy bank be is
építi díjába a bankkártyás fizetés ille-
tékét, akkor sem lenne meglepő, ha
az emberek tudatosabban töreked-
nének a bankkártya előnyben része-
sítésére. Kovarik Márton úgy szá-
molt, éves szinten egy átlagos csa-
ládnál több ezer forint lehet a megta-
karítás, ha jelentős készpénzfelvételt
kerül el a bankkártya hangsúlyosabb
használatával. Ha például sikerül
minden hónapban 100 ezer forint
készpénzfelvételt bankkártyás vagy
akár átutalásos fizetéssel felváltani,
úgy a megtakarítás éves szinten
3.600 forint is lehet.

Emelkedik 
az illeték
mértéke

Még mindig a kártyás
vásárlók járnak jobban
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KÖZLEKEDÉS  FEJLESZTÉS

szöveg: gyorplusz.hu
fotó: o. jakócs péter

Húsz átkelőt újítanak fel, s épí-
tenek az osztrák–magyar hatá-
ron a következő hét évben, ösz-
szességében pedig 95 határt át-
szelő közút infrastruktúráját te-
remtik meg vagy korszerűsítik
Magyarországon – jelentette be
Győrött Szijjártó Péter, a Mi-
niszterelnökség külügyi és kül-
gazdasági államtitkára, vala-
mint Hans Niessl burgenlandi
tartományfőnök. A két politikus
szándéknyilatkozatot írt alá a
városházán.

Az Európai Unió új, 2020-ig tartó
költségvetési ciklusában prioritást
élveznek a határon átnyúló progra-
mok. Ezt a lehetőséget akarja kihasz-
nálni Magyarország, Ausztria, s a
közvetlen közlekedési kapcsolatok-
ban leginkább érintett burgenlandi
tartomány – Így indokolta Hans Ni-
essl burgenlandi tartományfőnök,
miért éppen most írnak alá szándék-
nyilatkozatot a magyar–osztrák ha-
tárt átszelő köz- és vasútvonalak sű-
rítéséről, átépítéséről, akadálymen-
tesítéséről, mely a korábbi határelle-
nőrző épületek, eszközök eltávolítá-
sát jelenti. 

A tartományfőnök utalt arra, hogy
Orbán Viktor magyar miniszterelnök,
valamint Szijjártó Péter államtitkár már
februárban tárgyalt vele, s kiváló szak-
mai előkészítő anyagokat, elképzelése-
ket tártak elé. Ezek alapján született
meg a szándéknyilatkozat, melynek

nyomán  a magyar szakminisztérium
pontosan felméri az igényeket: a sze-
mélyforgalom mértékét, s azt, hogy
mennyi árut szállítanak közúton és vas-
úton Magyarországról Ausztriába, s mi
volna a fejlődés minden szempontból
előnyös iránya.

Jelenleg 29 átkelő van a magyar–
osztrák határon, ám ezek nem mind-

egyike használható komoly korlátozás
nélkül. Összesen 25 átkelő bonyolítja a
forgalom nagy többségét.  

Szijjártó Péter államtitkár szólt arról
is: Nyugat-Európa szomszédos orszá-
gai között átlagosan két-három kilomé-
terenként át lehet kelni. A magyar–oszt-

rák szakaszon ez a távolság 14 kilomé-
ter. A helyzet pedig versenyhátrányt te-
remt a személyes kapcsolattartásban
éppúgy, mint a gazdasági, piaci kapcso-
latokban.

– Ésszerűen kell felhasználnunk azt
a 120 milliárd forintot, mely a követ-
kező hét évben  a határt átszelő utak
építésére, korszerűsítésére, infra -

Szijjártó Péter és Hans Niessl szándéknyilatkozatot írt alá Győrött

Új átkelőket építenek 
a magyar–osztrák határon

struktúrájának a fejlesztésére rendel-
kezésünkre áll. A húsz új vagy átépí-
tett, korszerűsített magyar–osztrák
határátkelő költségei ennek az ösz-
szegnek mintegy harminc százalékát
teszi ki – hangsúlyozta az államtitkár.

A gyorplusz.hu érdeklődésére el-
mondta: az összeg 85 százaléka uniós
forrás, s csak 15 százaléka az önerő.
Hans Niessl szerint Ausztriában más
a helyzet, ott csupán ötven százalék
az uniós támogatás, a többit az or-
szág, illetve a tartomány teremti elő. 

A portálunknak nyilatkozó Szijjártó
Péter kiemelte: Győr és a régió szá-
mára rendkívül fontos fejlesztésekről
van szó, mely megyénken kívül Vas
megyét is érinti. Lényeges kérdésként
kezelik az osztrák gyorsforgalmi utak-
hoz történő csatlakozást. Hans Niessl
érdeklődésünkre arra utalt, hogy a Rá-
bafüzesre, valamint a Sopronba és a
Kőszegre vezető osztrák utak infra-
struktúráját kiépítik, korszerűsítik. 

Szijjártó Péter fontosnak tartotta
a szomszédokat összekötő „kislép-
tékű” utak kialakítását is, hiszen ezek
adnak lehetőséget a szinte minden-
napos, személyes kapcsolatok erősí-
tésére. 

A határon található, most már aka-
dályt jelentő „műtárgyak” lebontásá-
ról Hans Niessl azt mondta: ennek
2015-ig meg kell történnie.   

Prédl Antal, a városi útkezelő szervezet vezetője
elmondta, a felújítást indokolta, hogy a Kossuth híd
legutóbb 1982-ben esett át nagyobb renováláson.
Utána 2006-ban végeztek korrózió- és sóvédelmi,
valamint festési munkálatokat. Ám az elvégzett híd-
vizsgálat kimutatta, hogy szükséges a konzolok fel-
újítása, a burkolatok cseréje.

A hídnak fontos szerepe van Győr közlekedésé-
ben, a belváros és Révfalu közötti forgalom nagy
része itt bonyolódik le, ezért is volt már elengedhe-
tetlen a mintegy 120 millió forintos beruházás –
hangsúlyozta dr. Somogyi Tivadar alpolgármester.

Csaknem két évvel ezelőtt már felújították a kerék-
párútként működő konzolt a hídon, most az úgyne-
vezett befolyási oldalon dolgoznak a szakemberek.
Fekete Dávid alpolgármester kifejtette, szélesebb
lesz a gyalogosoknak fenntartott rész a hídon, ezáltal
kényelmesebbé válik az átkelés. 

Az egyik forgalmi sávot a munkagépek veszik
igénybe, az egy sávon haladó, váltott irányú forgalmat
ideiglenesen jelzőlámpa irányítja, augusztusban pedig
néhány napra teljesen le kell majd zárni az átkelőt. 

Tovább újítják a Kossuth hidat
szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Előreláthatólag szeptember elejére készülnek el a
révfalui Kossuth híd újabb felújítási munkálataival.
A beruházás keretében kiszélesítik a híd járdarészét,
amin így a gyalogosok kényelmesebben kelhetnek
majd át.

A felújítás előreláthatólag szeptember elején fe-
jeződik be. Utána, amint lesz forrás, az úttestburko-
lattal folytatják a korszerűsítést, majd a híd díszkivi-
lágítását szeretnék megújítani.



szerző: horváth-simon barbara
fotó: marcali gábor

„A győri és a városunkba látogató gye-
rekek megérdemlik, hogy kulturáltan
szórakozhassanak. Ezen a különleges
játszótéren ezt megtehetik” – mondta
dr. Somogyi Tivadar alpolgármester a
vizes játszótér átadásán, amelyet a kö-
zelmúltban nyitottak meg a belvárosi
Bisinger sétányon. 

Győr legújabb látványossága egy
kétéves álom megvalósulásának ered-
ménye. A vizes játszóparkot szemé-
lyes élmény ihlette, ugyanis nagypa-
paként Ausztriában láttam hasonlót –
hangsúlyozta dr. Somogyi Tivadar. Az
alpolgármester hozzátette, Magyaror-

szágon nincs még egy ilyen különle-
ges játszótér.

Fekete Dávid alpolgármester sze-
rint bátran nevezhetjük Győrt a gye-
rekek fővárosának, hiszen olyan
programok és szolgáltatások várják
nálunk őket, amelyekért szívesen
utaz nak városunkba, hogy itt töltsék
szabadidejüket. A város örömmel biz-
tosította a szükséges forrást, hiszen

egy országos viszony-
latban is egyedülálló
minőségű és felsze-
reltségű játszóteret
adhatott át az aprósá-
goknak – tette hozzá.
„Biztos vagyok benne,
hogy a nyári hőség-
ben nagy népszerű-
ségnek örvendenek
majd a vizes játékok
mind a helyiek, mind
pedig a Győrbe érke-
zők körében” –
mondta Fekete Dávid.

A beruházás lebonyolítását a
Győr-Szol Zrt. irányította, a játszótér
üzemeltetéséér t a vállalat felel.

A város Sági Géza elnök-vezérigaz-
gatónak is köszönetet mondott a pro-
jekt sikeres megvalósításáért. 

A megnyitó alatt kisebb-nagyobb
gyermekcsoportok gyülekeztek a ját-
szótér kapuja előtt, hogy a szalag át-
vágása után az elsők között próbál-
hassák ki az interaktív szórakozást
ígérő vizes játékszereket. Az aprósá-
gok színes papírokból hajtogatott ha-
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JÁTSZÓTÉR HIRDETÉS

Interaktív szórakozást ígér
a vizes játszótér 

jókat hoztak magukkal, amelyeket
azonnal vízre is tettek, hol úsztatták,
hol pedig a szabályozható zsilipekkel
elzárták hajóik útját. Pancsoltak a „fo-

lyókban”, irányították a szökőkutak víz-
erejét, vagy épp a vízköpő kakashintát
vették célba. 

A játszótér mindennap reggel ki-
lenc órától este nyolcig tart nyitva, 2–
14 éves korig, szülői felügyelet mellett
várja a kíváncsi gyermekeket. 

További készülékek: www.klimatizal.webnode.hu

Klimatizálási megoldások minden esetre:

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

Egész éves komfort
Tökéletes megoldás otthonában

KLÍMABERENDEZÉSEK
széles választéka 3 év teljes
körű garanciával
Pl.: inverteres klímaberendezés
2,6 KW hűtő, 3,0 KW fűtő-
teljesítmény 99 365 Ft + ÁFA

Gondoskodunk az ön tiszta levegőjéről
LÉGTISZTÍTÓK 45 000 Ft + ÁFA-tól

A természetes választás:
hőszivattyúk fűtésre,
használati meleg víz
előállítására.

Közlemény
Segítség bajba jutott hi-
teleseknek és eladóso-
dott családoknak

• Ha belekerült az 
adósságcsapdába  

• Ha nem tudja fizetni 
hiteleit

• Ha közüzemi tartozásai 
miatt már végrehajtási 
eljárás indult ön ellen

• Ha otthonának elvesztése
reális veszélyt jelent

• Ha vitás ügyei vannak 
bankkal, végrehajtóval 

• Ha jogi képviseletre van 
szüksége

Banki elszámolások szakirá-
nyú ellenőrzése. Vegye
igénybe ingyenes tanácsadá-
sunkat! Tájékoztatás az Esz-
közkezelőről.

Letelepedést és munkahelyet
biztosítunk vidéki települése-
ken kedvező feltételekkel!

Kérje az Újrakezdők Háza
programot! Munkahely és lak-
hatás egyben.

Az egyesület megvételre
keres kertes, gazdálkodásra
alkalmas házakat. 

Banki és Végrehajtási 
Károsultak 
Fogyasztó védelmi Egyesület

Információ: 
70/253-2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu
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GAZDASÁG  IPAR

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Gőzerővel zajlik a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. 1-es
számú iparvágányának meghosszabbítása. Az utóbbi
idők egyik legjelentősebb infrastrukturális fejlesztésé-
nek gyakorlati megvalósítása a koncepció kialakítását,

a tervek elfogadását, a szükséges engedélyek beszer-
zését követően a munkaterület május 31-i átadásával
kezdődött. A fejlesztésnek köszönhetően a már meg-
lévő iparvágány – amely jelenleg a Logwin Kft.-nél ér
véget – közel két kilométeres szakasszal lesz hosszabb.
A bővítés az ipari park északi részén, keleti irányba tör-
ténik a Budapest–Bécs vasúti fővonallal párhuzamosan.

A kijelölt sávban lévő növényzet kivágásával, a
humuszréteg eltávolításával, talajcserével indult az

A multik piacán a Matusz-Vad Zrt.
szerző: gy. p.

„Célunk a jövőben egy olyan
portfólió kialakítása, amellyel
teljes mértékben meg tudunk
felelni egy ötcsillagos szálloda
elvárásainak, de ugyanakkor a
megfelelő minőségű termék-
kört biztosíthatjuk a közétkez-
tetés számára is” – beszélt a
Matusz-Vad Zrt. terveiről Ma-
tusz Balázs, a vállalat elnök-ve-
zérigazgatója. 

Mérföldkőhöz érkezett a Matusz-Vad
Zrt., hiszen – az LDS Logisztikai Kft.-
vel kötött együttműködési szerződése
által – a legnagyobb fagyasztottáru-
disztribútorok között nyilvántartott
cég a magyar vendéglátás meghatá-
rozó ellátójává lépett elő. A megálla-
podás értelmében létrejött cégcso-

port a gasztronómia csaknem teljes
körét kiszolgálja termékeivel. 

A vállalat kínálati palettája a száraz -
áruk körével bővült, amely csak tovább
erősíti a tizenkilenc éves tapasztalattal
bíró Matusz-Vad Zrt. piaci jelenlétét, és
megalapozza helyét a multinacionális
cégek között. A tejtermékeket, felvágot-
takat, konzerveket, tésztákat, illetve a
vegyi áruk széles választékát
tartalmazó portfólió a gaszt-
ronómia újabb fogyasztói
csoportjait célozza meg,
azonnal reagálva az ismétel-
ten vagy újonnan felmerülő
vevői igényekre.  

A győri székhelyű Matusz-
Vad Zrt. három országban
több mint hatezer vevőt tudhat partne-
rei között, az új termékkörök bevezeté-
sével pedig a beszerzés optimalizálását
tűzte ki célul megrendelői számára. 

„Célunk a jövőben egy olyan
portfólió kialakítása, amellyel teljes
mértékben meg tudunk felelni egy
ötcsillagos szálloda elvárásainak,
de ugyanakkor a megfelelő minő-
ségű termékkört biztosíthatjuk a
közétkeztetés számára is” – hang-
súlyozza Matusz Balázs elnök-ve-
zérigazgató. 

A cég – az ár és a minőség mellett
– nagy hangsúlyt fektet a valós piaci
keresletre, partnereihez profi kiszolgá-
lással és szolgáltatásokkal fordul, ter-

mékkörének kínálatát bővíti és a fo-
gyasztók elvárásai szerint aktualizálja.
A Matusz-Vad Zrt. mindenekelőtt fon-
tosnak tartja, hogy magyar gyártók
termékeivel legyen jelen a piacon, és
a helyben megtermelt élelmiszerek el-
adásával jelentős mértékben hozzájá-
rulhasson a magyar gazdaság fellen-
dítéséhez. 

A tavalyi évben MagyarBrands okle-
véllel kitüntetett vállalat az idén el-
nyerte a Business Superbrands díjat,
mely szerint a Matusz-Vad Zrt. termé-
kei a saját területükön kitűnő hírnevet
szereztek. A világ legjelentősebb már-
kaértékelési és díjazási rendszere töb-
bek között olyan szempontokat is figye-
lembe vesz az értékeléskor, mint az
adott brand tradíciója, piaci szereplése,
a vállalat etikai megítélése, közismert-
sége, megvalósított tudatos innováció -
ja vagy alkalmazott márkastratégiája. 

Ipari park: vágányépítés
építkezés. Mára a sínek nagy részét lefektették,
most azok szabályzásán, a kihúzó vágány elejének
építésén, a vágányépítéshez tartozó egyéb járulé-
kos munkákon dolgoznak. Az elmúlt hét végén az
úgynevezett munkavonat már az új síneken jutott el
az A-K Kft. által épített Audi Logisztikai Parkba,
hogy ott is munkálatokat végezzen.

Amint azt Görög Tibor, a Győri Nemzetközi
Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a
kivitelező cég többfordulós pályázaton nyerte el
a munkát, melyet így a hasonló beruházások le-
bonyolításában nagy tapasztalattal, komoly refe-
renciákkal rendelkező Swietelsky Vasúttechnika
Kft. végez. Annak érdekében, hogy a megfelelő
ütemtervet tartani tudják, négy géplánccal, meg-
feszített ütemben dolgoznak.

– Néhány héten belül lehetővé válik a vasúti szál-
lítás az új szakaszon – ezt már a Swietelsky Vasút-
technika Kft. munkatársától, Sághegyi Zsolt fele-
lős műszaki vezetőtől tudtuk meg. – A munka
során közel 50.000 köbméter földet mozgatunk
meg, 2.640 darab betonaljat fektetünk le, három
kitérőt, két kerethidat és egy ütközőbakot létesí-
tünk a vonalon. A beruházás teljes körű megvaló-
sításához szükség van egy 10 és egy 25 bar nyo-
mású gázvezeték, egy 20 kilowattos nagyfeszült-
ségű vezeték és egy 300-as ivóvízvezeték kiváltá-
sára, valamint egy csapadékvíz-tároló rendszer ki-
alakítására.

A munkaterületen a jogszabályi előírásoknak
megfelelően a régészeti feltárás hetek óta zajlik.
Ez a tervezett határidők betartását hátráltatja,
ezért az iparvágány ideiglenes üzembe helyezé-
sére eredetileg kitűzött július végi határidő várha-
tóan augusztus 10-e körüli időpontra módosul,
attól függően, hogy a régészek mikor adják át a
munkaterületet a kivitelezőnek.

Az iparvágányt teljes hosszában előreláthatóan ez
év augusztusától vehetik igénybe a cégek, a járulékos
fejlesztések átadásának határideje 2014. május vége.
Az új iparvágány lehetővé teszi a park cégei számára,
hogy a következő években közvetlenül az ipari park-
ban rakodva nagy mennyiségű árut szállítsanak ol-
csón és környezetkímélő módon, és több jelentős vál-
lalatnak (Nemak, Rhenus) biztosít közvetlen vasúti
csatlakozási lehetőséget. Rajtuk kívül az ipari park
többi cége is igénybe veheti az iparvágányt, amennyi-
ben a vasúti szállítás mellett döntenek. 

A beruházás finanszírozásához pályázati forrást
is szeretne bevonni az ipari parkot működtető kft.
Amennyiben a pályázat eredményes lesz, a mintegy
nettó 800 millió forintos összköltség 65 százalékát
uniós támogatásból fedezik.

Bővült 
a kínálati 

paletta
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ÁLLÁSKERESÉS RUDOLPH

szerző: gy. p.
illusztráció: marcali gábor

Közel 1500 új hirdetés között vá-
logathattak az álláskeresők
2013 második negyedévében a
az egyik népszerű állásközve-
títő portál felületén Győr-
Moson-Sopron megyében. Az
értékesítői pozíciók mellett a
mérnököket keresték legin-
kább, többek között a térség
legnagyobb hirdetőjének, az
Audi Hungaria Motor Kft.-nek
köszönhetően. A megyében az
országos átlagnál magasabb a
pályakezdő pozíciók száma, de
legtöbben az 5–10 éves munka-
tapasztalatot igénylő állásokra
jelentkeztek.

Májusban és júniusban látványosan
felpörgött a diákmunka iránti keres-
let, miközben évek óta nem látott
szintre emelkedett a feladott hirdeté-
sek száma is – a Profession.hu szak-
emberei szerint ez az érték bizako-
dásra ad okot a hazai munkaerőpiac
jövőjét illetően.

A második negyedévben is folyta-
tódott a trend, hogy míg a legtöbb
munkaadó fejlesztőt, könyvelőt és
mérnököt keres, addig a munkaválla-
lók a legtöbb jelentkezést banki admi-

Fejlesztés, bővítés 
és egészségmegőrzés 
a Rudolph Kft.-nél
szerző: gy. p. 
fotó: o. jakócs péter

Az idei év több szempontból is
változást hozott a Rudolph Lo-
gistik Gruppe magyar leányvál-
lalata életében. Járműparkja
speciális fejlesztésen esett át,
az Audi új járműgyárához kap-
csolódó logisztikai tevékeny-
sége jelentős létszámbővítést
von maga után, mindemellett
pedig a vállalat komoly lépé -
seket tesz annak érdekében,
hogy megőrizze munkavállalói-
nak egészségét.

A cég gépparkja a közelmúltban tizen-
két tehergépjárművel bővült, amelyek
a legmodernebb technikával, a leg -
újabb környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően szolgálják a partnerek
gördülékenyebb kiszolgálását. Az
újonnan vásárolt kamionok a hozzájuk
tartozó pótkocsikkal szállítják át az
Audi új gyárába a szekventált alkatré-
szeket, méghozzá just in sequence
rendszerben. A kamionflotta része-

ként két önrakodó pótkocsit is beszer-
zett a vállalat, amelyek által a átszállí-
tási és rakodási idők rövidülnek, az em-
beri munkaerő kihasználása pedig op-
timálissá válik, hiszen az „önrakodás”
közben a raktári munka elvégezhető.

A Rudolph Autóipari Logisztikai
Kft. idén 330 fős létszámbővítést ter-
vez. A cég a 2013-ban megvalósuló
bővítések és beruházások révén a
város egyik fontos gazdasági szerep-
lőjeként további munkahelyek terem-
téséhez is igyekszik hozzájárulni.

A kiválasztás és a felvétel folyama-
tos, a cég az Íves utcai logisztikai köz-
pontjába heti két-három interjúnapon
várja a targoncavezetői, vontatóveze-
tői és komissiózó munkakörökre je-
lentkezőket. A vállalat annak érdeké-
ben, hogy a magas színvonalú szolgál-
tatás szakszerű és biztonságos felté-
telek mellett valósulhasson meg, kép-
zőközpontot hozott létre. A program
keretében belső trénerek a munka-
végzés helyén gyakorlatorientált tré-
ningekkel segítik a munkavállalók kép-
zését a próbaidő első hónapjában.

A folyamatosan fejlődő és bővülő
vállalat kiemelt figyelmet fordít a dol-
gozók egészségére és annak megőr-
zésére. A tavalyi év is már az egész-
ségfejlesztés jegyében telt, amikor is
több ütemben különböző tanácsadás-
sal egybekötött állapotfelméréseken
vehettek részt a munkavállalók a győri
és vidéki telephelyeken egyaránt, az
egészséges életmódot szem előtt
tartva. A dohányzó kollégák szakem-
berek tanácsait hallgathatták meg a
leszokás lehetőségeiről, a felmérések
között helyet kapott többek között a

stressz- és fittségi szintmérés, reak-
cióidejüket mozgás közben tehették
próbára, de dietetikai tanácsadáson
és allergiavizsgálaton is részt vehettek
az érdeklődők.

A szűréseket természetesen össze-
kötötték a munkavégzésre vonatkozó
javaslatokkal is, amelyek a mozgá s -
szervi panaszok elkerülése érdekében
az irodai munkaállomás eszközeinek
helyes beállítására, az ülő munkavég-
zés negatív hatásainak csökkentésére
vonatkoztak. (X)

nisztrátor és ügyfélszolgálati asszisz-
tens munkakörökre adták le. Utóbbi-
nál a magas számú érdeklődőt ki -
emelkedően sok pozíció is várja. Nyár
elején megugrott a diákmunkát kere-
sők száma is.

„A júniusban regisztráltak száma
meghaladta a 13 ezret a Profes -
sion.hu-n. Legtöbbjük a tanácsadó
cégek által feltett pozíciók mellett az
Állami Autópálya Kezelő Zrt. és a CIB
Bank hirdetéseire jelentkeztek” – nyi-
latkozta Zsédely Krisztián, a cég érté-
kesítési vezetője. Hozzátette, gazda-
sági szempontból pozitív tendenciá-
nak látják, hogy nem csak az össz ál-
láshirdetések, de kifejezetten a ban-
kok által meghirdetett pozíciók száma
is növekedik.

Országos szinten a meghirdetett
állások 37 százalékánál jelölnek meg
feltételként valamilyen szintű nyelvtu-
dást, a legelterjedtebb elvárás az
angol középfok. Budapesten ez az
arány szinte azonos, de több helyen
kérnek felsőfokú nyelvvizsgát. Győr-
Moson-Sopron megyében a feladott
állások több mint kétharmadához
nem volt szükség nyelvtudásra, de a
legtöbb beosztáshoz elvárás volt a
diploma. A munkáltatók legtöbb
esetben az 5 évnél hosszabb munka-
tapasztalatot jelölték be a kritériu-
mok között. (X)

Fellendülőben a megyei
álláshirdetések száma
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Büki kisdiákként önnel is írattak olyan dolgo-
zatot, hogyan képzeli el az életét ötven-hatvan
év múlva? Ilyen életet képzelt el magának?

Ezt a dolgozatot nem íratták meg velem, de felső
tagozatban már foglalkoztatott a jövőm. Nagyon val-
lásos családban nőttem fel, nagynénéim között szer-
zetes nővérek voltak, nagybátyám bencés pap volt.
Szüleim nem akadályozták meg, örömmel fogadták,
hogy bencés szeretnék lenni. Schermann Rudi büki,
győri egyházmegyés kispap gondolatait mint szivacs
a vizet szívtam magamba gimnazista éveimben.
Aztán a bencés közösség magával ragadott, ami
azóta is nagy erőt jelent számomra. 

Mondhatjuk azt, hogy teljes mértékig elé-
gedett élete pályafutásával?

Teljesen elégedett vagyok, ez azonban nem jelenti
azt, hogy mindazt meg tudtam csinálni, amit elvártak
tőlem vagy magam szerettem volna megtenni. Ami
mindig megmaradt, a tanárság, a diákok közelsége
és a levéltári munka. 

Tele van a világ elégedetlen és boldogta-
lan emberekkel. Diákjainak tud életvezetési
tanácsokat adni, vagy ezt mindenkinek ma-
gának kell kikínlódnia?

Az egyénnek magának kell megküzdenie, azt
azonban mindig sulykoltam a diákjaimba, próbálja-
nak abban a munkában örömet találni, ahová az Úr-
isten állította őket. Ha ez sikerül, a kiegyensúlyozott-
ságot meg tudjuk teremteni.

Ha szerteágazó és sokrétű tevékenységé-
ből egyet ki kellene emelni, ami a legköze-
lebb áll önhöz, melyik lenne? Vagy ha egyet
elvettek volna, melyik fájt volna?

Az iskola, a gimnáziumi oktatás hiányzott volna a
legjobban. Nagyon szerettem a levéltárat is. Az elöljárói
munkákról tudtam volna a legkönnyebben lemondani. 

A bencéseknek, Pannonhalmának mindig is
kultusza volt Magyarországon. Mit jelent a hu-
szonegyedik század elején bencésnek lenni?

A szerzetes számára a legfőbb tevékenység Isten
szolgálata és ezen keresztül az emberek szolgálata.
A kettő egyensúlya fontos.

Egyszer egy svájci újságírót kalauzoltam
Győrben. Hitetlenkedve fogadta gondolatai-
mat, hogy mi már ezer éve a Nyugathoz tarto-
zunk. A harmadik nap kivittem Pannonhalmára,
s azt mondta, igazam van. Egyetért azzal, hogy
a Nyugathoz tartozásunk szimbóluma a mo-
nostor?

Ezt nyugodtan kijelenthetjük. Az a kicsi kis domb
kezdettől lehetőséget adott, hogy rálássunk Európára

„Nem az iskolának jelente
hogy a párttitkárok gyere

Pannonhalma
elsősorban lelki centrum,
de kulturális jelentősége
is számottevő

1938-ban született Bükön,
amely akkor még Sopronvár-
megyéhez tartozott. Itt töltötte
gyermekkorát. 1952-ben szülei
és nagybátyja bátorítására a
pannonhalmi bencés gimnázi-
umba került, s egy életre elkö-
telezte magát a bencések mel-
lett. A forradalom évében,
1956-ban érettségizett. 1961
nyarán végzett a teológián és
szentelték pappá. 
Még ebben az évben elkezdte
tanulmányait az Eötvös Loránd
Tudományegyetem történelem-
latin szakán. Másodévtől fel-
vette az ógörög szakot is. 1966-
ban itt is diplomát kapott, s
egyúttal a győri bencés gimná-
zium gyakorló tanára lett, majd
Pannonhalmára került gimná zi u -
mi tanárnak és a nevelőotthon-
ban is tevékenykedett. 
1980–2012-ig a levéltár igaz-
gatója. 1977-től a gimnázium
igazgatója, 1979-től pedig hat
évre főmonostori perjel. 1979-
től a rendi teológiai főiskolán az
egyháztörténelmet, alkalman-
ként a görög nyelvet is tanította
2010-ig. Hat év perjelség után
1985-ben Győrben házfőnök
lett, majd 1987-ben a gimná-
zium vezetését is átvette. 1989-
ben ismét visszakerült Pannon-
halmára alperjelként, oktatott a
gimnáziumban és a levéltártól
sem szakadt el. 1998-ban me -
gint Győrbe került házfőnök-
nek, igazgatónak 2005-ig.
Csak papíron nyugdíjas, ma is
oktat a gimnáziumban. 
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia 2006. június 19-én
Pro Paedagogia Christiana
díjat adományozott Csóka Gás-
pár bencés szerzetesnek. 
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gógus számára, ha tanítványai visszajárnak, munkájának
gyümölcsét ekkor látja igazán. Az évek folyamán jó bará-
tokká, társakká nőnek.  Szükségünk van egymásra. 

Vannak híressé vált tanítványai?
Vannak, de senkit nem szeretnék megbántani a

nevekkel. Vannak az egykori növendékek között
egyetemi tanárok, akadémikusok, tudósok, politiku-
sok, orvosok, tanárok. Nagyon örülök azoknak a ta-
nítványoknak, akik a papi hivatást választották. Ket-
tőnek is az osztályfőnöke lehettem, akik a Püspöki
Kar tagjai. Ez az ő érdemük, nem az enyém, de vélet-
lenül így adódott. 

A nevelés nehéz feladat. Voltak kudarcai is?
Sajnos voltak olyan tanítványok, akiktől a többiek ér-

dekében meg kellett válni. Ezt mindig kudarcként éltem
meg, mert nem jó lemondani senkiről. Bizonyos hely-
zetekben azonban a váltás-válás elkerülhetetlen volt. 

Folytassuk a levéltárosi munkájával. Önnél
többször aligha érintették a tihanyi apátság
1055-ból származó alapítólevelét, amelyet Pan-
nonhalmán őriznek. Milyen érzés egy majd-
nem ezeréves oklevelet kézben tartani?

A múlt tisztelete fogalmazódik meg bennem, di-
ákjaimat mindig szívesen kalauzolom a levéltárban,
enélkül nem érettségizhetnek le, hogy legalább egy-
szer a levéltárat végigjárják. Nagy öröm számomra,
hogy néhány tanítványomat olyannyira sikerült meg-
fertőznöm, hogy elismert levéltárosként dolgoznak. 

Ott van a laptop az asztalán. Rendszeres
internethasználó?

Későn, nyugdíjas igazgatóként kezdtem el a szá-
mítógéppel foglalkozni, tudom használni és szívesen
is használom a laptopot is, az internetet is. Ha meg-
akadok, diákjaimhoz fordulok, szívesen segítenek.
Korábban kézzel írtam a leveleket, most már e-mai-
leket írok. Nem lettem internet-drogos.

Az internet áldás vagy átok?
Nagy a különbség gyerek és gyerek között. Van, aki-

nek el kell magyarázni, tessék használni az internetet,
mert nélkülözhetetlen a mai világban. Az oktatás sem
tudja nélkülözni. A veszély persze ott van, meg kell taní-
tani őket arra, melyik gombot nem szabad megnyomni. 

2006-ban magas kitüntetést vehetett át
Erdő Pétertől. A Pro Paedagogia Christiana-
díj életműve megkoronázása?

Minden elismerés, bármennyire próbáljuk is elin-
tézni azzal, hogy méltatlan vagyok rá, jólesik az ember-
nek. Még kezdő pannonhalmi éveimben történt. Vaká-
ció előtt az egyik gyerekre ránéztek a szülők, s tudta,
mit kell mondani: atya, köszönöm szépen! Majd pár
perc múlva visszaszaladt, benyitott hozzám, s annyit
mondott: atya, tényleg köszönöm szépen!

Akkor ezzel zárom én is, Gáspár atya, tény-
leg köszönöm szépen a beszélgetést! 

e tt problémát,
kei ide jártak”

a keresztény kultúrán keresztül. Pannonhalma elsősor-
ban lelki centrum, de kulturális jelentősége és súlya is
van, amit mindig is sikerült megőriznie a legutóbbi idő-
kig. Vagyis Nyugathoz kapcsolódásunkban Pannon-
halma mindig fontos láncszem volt. Nyitott volt az eu-
rópai szellemi és lelki irányzatokra és befogadásukra.

Nyugathoz tartozásunkban van hatvanév-
nyi szünet, a szocializmus évtizedei. Ön ho-
gyan élte meg az el- és bezártságot, mi jelen-
tette a túlélést?

Korlátozott körülmények között éltünk, elöljáróink
sem mehettek külföldre, s külföldi szerzetes is nagy rit-
kán jutott el Pannonhalmára. Egy-egy újság, folyóirat je-
lentette a kapcsot. Szennay András főapát mindent el-
követett, hogy Pannonhalmát bevonja a bencések nem-
zetközi vérkeringésébe. Nagy dolog volt, amikor 1980-
ban a Bencés Kongregáció prézes apátjai Pannonhal-
mán üléseztek, s láthatták, van itt bencés élet, ha nehéz

körülmények között is. Innentől kezdve kicsit jobb lett,
már utazhattunk, s diákjaink is tanulhattak külföldön. 

A bencés gimnáziumnak a szocializmus
évei alatt is megvolt a súlya. Legendák kerin-
genek arról, hány párttitkár gyermeke járt
önökhöz. 

A legendákat egyszer helyére kell tenni. Nem az
iskolának volt problémája azzal, hogy a párttitkár
vagy a katonatiszt gyereke ide járt, hanem a másik
oldalon nem engedték. Felvettük a fiút, de fél év
múlva elvitték, mert a szülőkre olyan nyomás nehe-
zedett. Politikusok gyermekei kilencven előtt nem jár-
tak hozzánk, művészek gyermekei inkább.

Össze tudja számolni, a hosszú évtizedek
alatt hány tanítványa volt? Visszajárnak az
egykori diákok?

Szám szerint lehetetlenség összeszámolni. A máso-
dik kérdésre könnyebb válaszolni. Nagy az öröm a peda-

Beszélgetés Csóka Gáspár atyával,
a győri bencés gimnázium
nyugalmazott igazgatójával
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Több száz önkéntest mozgattak meg

Lakossági közzététel

Walter Lynch ír püspök halálának 350. évfordulóján Pápai Lajos
győri megyéspüspök és Simon Róbert Balázs alpolgármester ve-
zetésével közös püspökségi és önkormányzati delegáció járt az
elmúlt napokban Írországban. A küldöttséget Dublinban fogadta
dr. Magyarics Tamás, hazánk írországi nagykövete, majd elláto-
gattak Galwayba és Loughrea-be is, ahol ünnepi szentmiséken
vettek részt.

Walter Lynch, aki a katolikusok üldözése miatt kényszerült el-
hagyni országát és Püsky János akkori győri püspök segítségével
városunkban talált menedéket, 1663. július 14-én hunyt el, és itt is
temették el. Ő hozta magával azt a gyermekes Mária-képet, amely
halála után a győri székesegyházba került, majd 1697. március 17-
én, az írek védőszentjének, Szent Patriknak napján vérrel könnyezett.
A kegykép ma a székesegyház egyik legféltettebb kincse.

A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Főépítészi Csoport az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdése
szerint bemutatja Győr város 1/2006. (01. 25.) ök. rendelettel elfogadott településren-
dezési tervének: 

SZTM 2012-001 számú Győr, Radnóti úti átkötés környékének vizsgálata –
Simor János püspök tere

SZTM 2012-015 számú Győr-Ménfőcsanak külterület gazdasági 
01478/16-17 hrsz ingatlanok gazdasági 
kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolása.

SZTM 2012-022 számú Győr-Szabadhegy Páva utca,
lakóövezeti lehatárolások pontosítása

SZTM 2012-027 számú Győr-Marcalváros II., Kálvária utca, Kert utca által
határolt telektömb (volt dobozgyár területe)

SZTM 2012-036 számú Győr-Nádorváros, vidéki buszpályaudvar –
építési hely törlése

tárgyú településrendezési eszközök módosítását. 

A tervmódosítási javaslatok 2013. július 19-tól számított 30 napig tekinthetők meg az
önkormányzat előcsarnokában, valamint tervlapok a város az internetes oldalán:
www.gyor.hu is megtekinthetők. A tervmódosítási javaslattokkal kapcsolatban javaslat,
észrevétel 9021 Győr, Városház tér 1. címen 30 napon belül (de legkésőbb 2013. 08.
19-ig) írásban tehető.

szerző: gy. p.
fotó: gyeke

Már több száz embert vont be a
Győri Egyetemért Közhasznú
Egyesület (GYEKE) abba a prog-
ramba, amelynek célja felhívni
a fiatalok figyelmét az önkéntes
munka társadalmi és gazdasági
jelentőségére. „A közös jó érde-
kében” – Az önkéntesség szelle-
mének elterjesztése a győri fia-
talok körében, ezzel hozzájá-
rulva egyéni karrierútjuk fej-
lesztéséhez című projekt kap-
csán Tömböly Teodóra hangsú-
lyozta, az önkéntesség épülésé-
vel fejlődik az egyének közötti
együttműködés, javulnak a gaz-
dasági mutatók és növekszik a
társadalmi tőke is.

A mai fiatalok körében nem terjedt el
az önkéntesség kultúrája, ezért ki -
emelten fontos ennek erősítése a kö-
rükben. Az önkéntes munka jelentős
gazdasági erőforrást jelent, számos
egészségügyi és szociális szolgáltató
önkéntesek bevonásával tudja csök-
kenteni munkaerő-kapacitásának hi-
ányát. Az önkéntes munka elvégzésé-
ből azonban az egyének is profitálhat-
nak. A fiatalok számára előnyös, ha
első munkatapasztalataikat segítő

környezetben szerzik meg, miközben
fejleszthetik képességeiket, s ezeket
későbbi munkahelyeiken is hasznosí-
tani tudják – mutatott rá Tömböly Teo -
dóra, az önkéntesiroda munkatársa.

A GYEKE a projekttel – melyet a
magyar állam és az Európai Unió is
támogat – már több száz embert
mozgatott meg önkéntesprogram-
jain keresztül.

Az önkéntesek a SZE Napok alatt
lefestették a Hédervári úti óvoda játé-
kait és padjait, hogy a gyerekek
szebb körülmények között játszhas-
sanak. A generációk közötti távolság

enyhítése érdekében közös játékokat
szerveztek az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény több ott-
honának lakóival. De az önkéntesek
az Idősek IX. Országos Találkozóján

is segédkeztek például a csoportok
koordinálásában, a programok bo-
nyolításában.

A Méhecske Családi Sportnapon
szintén az önkéntesiroda által tobor-
zott önkéntesek nyújtottak segítsé-
get, ahol a szervezkedésen túl egy
bogrács étellel is megvendégelték az
érdeklődőket.

Nem maradtak el az önkéntesek
az idei Győrkőcfesztiválról sem, a re-
gisztrációnál, a játékok zökkenőmen-
tes használatában segítettek – so-
rolta Tömböly Teodóra.

Az önkéntesek toborzása nem állt
meg, most nyári táborozásra keresnek
segítőket. Ezekről az onkentes.gyeke.hu
oldalon olvashatók részletek.

Augusztusban önkéntessátor
várja az egyetemre felvételt nyert
hallgatókat. A program célja rögtön
a beiratkozáskor megszólítani a fia-
talokat, bemutatva nekik az önkén-
teslehetőségek színes tárházát, to-
vábbá szakmai előadásokon keresz-
tül feltárni előttük az önkéntes
munka lényegét.

Szeptemberben a Negyedik Ön-
kéntesség Napján várják az érdeklő-
dőket ismét az Önkéntes Pont mun-
katársai, ahol újabb színes előadások-
kal és információkkal gazdagodhat-
nak a témát illetően a rendezvényre
ellátogatók.

Küldöttség Írországban
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Foglalkoztatás-támogatás a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórházban
szerző: gy. p.
illusztráció: o. jakócs péter

Az „Orvosok, szakdolgozók foglalkozta-
tásának támogatása” című projektre
nyújtott be pályázatot és nyert egyösz-
szegű, vissza nem térítendő támogatást
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház. A
több mint százhatvan millió forintnak
megfelelő forrás a megvalósítási idő-
szakban – 2012. március 14. és 2014.
május 31. között – járul hozzá a kórház
hatékony működéséhez szükséges em-
beri erőforrás biztosításához. 

Az egészségügyi intézmény a pályá-
zat több célterületére vonatkozóan nyúj-
totta be igényét, majd nyerte el a támo-
gatást. Az egyik célterület a létszámbő-
vítés általi foglalkoztatás-támogatás volt,
melynek keretében a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház tíz fő felsőfokú szakirányú
szakképesítéssel rendelkező vagy szak-
képzésben részt vevő orvost, valamint to-
vábbi huszonnyolc fő szakdolgozót alkal-
mazhat megyei és intézményi szinten, a
hiányszakmának minősített szakterülete-

ken. Az újonnan felvett munkavállalók
bérét a projekt pénzügyi keretéből finan-
szírozhatja a kórház. 

Egy másik célterület az úgynevezett
mobil teamek létrehozását célozza meg. A
hatékonyabb működés érdekében az in-
tézményben a funkcionális csoportok –
mint a diplomás ápolók és a dietetikusok
– támogatásán túl, a teamen belül az
egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó
és közvetlenül a betegellátásban részt-
vevő, nem egészségügyi végzettségű
szakemberek – például pszichológusok –
foglalkoztatását is szorgalmazza a kórház.
A projekt keretében három mobil team
kezdte meg a munkát a Petz-kórházban: a
táplálási, a decubitus és a burn out team. 

A harmadik, és a pályázat keretében
utolsó célterülethez kapcsolódóan az in-
tézmény a már foglalkoztatott szakdol-
gozóit részesítheti támogatásban, még-
hozzá azokat a dolgozókat, akik a Nem-
zeti Erőforrás Minisztérium 2011. évi ren-
delete alapján a munkaköri leírásukban
meghatározott egyéb tevékenységek vo-
natkozásában többletmunkát látnak el. 

Amit kínálunk:
• kiemelt alapfizetés+jutalék
• folyamatos képzések
• színvonalas munkakörnyezet.

Elôny:
• call centerben szerzett tapasztalat.

Munkavégzés helye: 
• Gyôr.

Munkavégzés ideje:
• 6 órás részmunkaidô 8–20 óráig.

TELEFONOS SZERVEZÔKET KERESÜNK
GYÔRI CALL CENTERBE

Telefonos szervezôink feladata:
• kimenô hívások indítása
• bejövô hívások fogadása.

Elvárások:
• kiváló kommunikációs készség
• céltudatos, lendületes személyiség
• eredményorientált szemlélet
• monotonitástûrés.

Jelentkezés: 

Kézzel írt önéletrajzát küldje 

a 1701 Budapest, Pf. 56 címre.
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HIRDETÉS   FEJLŐDÉS

szerző: sz. t.
fotó: gy. p.

Túl van a hat hónapos próbaüzemen a kor-
szerűsített és kibővített téti szennyvíztisz-
tító telep. A létesítmény 190 millió forintból
újult meg annak a több mint 2,4 milliárdos
európai uniós programnak a részeként,
amelynek célja Győrszemere és Tényő köz-
ségek közüzemű csatornázása és szenny-
vízelvezetése, valamint az összegyűjtött
szennyvizeknek a korszerűsített telepre ve-
zetése. A projektnek köszönhetően júliustól
már a kor követelményeinek megfelelően
kezelik és tisztítják többek között Győrsze-
mere, Tényő, Tét és Gyömöre települések
beérkező szennyvizét. 

Győrszemere és Tényő önkormányzata közös pályá-
zatot nyújtott be a két település szennyvízcsatorna-
rendszerének kiépítésére és az összegyűjtött
szennyvíz elvezetésének megvalósítására, valamint
a téti szennyvíztisztító telep korszerűsítésére és bő-
vítésére. 

Horváth Gyula, a pályázó önkormányzati társu-
lás elnöke elmondta, a téti telepre 190 millió forintot
fordítottak. A bővítésre azért volt szükség, mert az
eddigi hat település mellé csatlakozott két telepü-
lés, akiknek szennyvizét fogadta a létesítmény. Hor-
váth Gyula kifejtette, két utóülepítő medence ké-

Gyorsabb elektronikus ügyintézés
az uniós pályázatoknál
szerző: gy. p.
illusztráció: marcali gábor

Az európai uniós pályázatok ke-
zelésében egyre nagyobb teret
nyer az elektronikus iratkeze-
lés, így gyorsabban hozzájut-
hatnak a pályázók az elnyert tá-
mogatásokhoz, egyszerűsöd-
nek a bürokratikus folyamatok.

Az adminisztrációs terhek csökkentése
érdekében egyszerűbb lett a támogatói
okiratok aláírása, illetve kézbesítése:
ezek elektronikus úton történnek, mely-
nek köszönhetően hatékonyabb és
gyorsabb lesz az ügymenet.

A papírmentes pályázati rendszer
kialakításának legújabb állomásaként
2013 júliusától egyes pályázatoknál a
támogatói okiratok kiállítása és ked-
vezményezettekhez történő eljutta-
tása is elektronikus úton történik – de-
rült ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség sajtóközleményéből.

Korábban a dokumentumot a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képvi-
seletében eljáró közreműködő szerve-

zet többnapos átfutási idővel postán
küldte ki a kedvezményezettnek. Mos-
tantól ez az immár elektronikus alá-
írással ellátott dokumentum is az
ügynökség honlapjáról nyíló, úgyne-
vezett Pályázati E-ügyintézés felületen

lesz – már az okirat aláírásának pilla-
natában – hozzáférhető.

Az európai uniós források felhasz-
nálásának eljárásrendi változásai és
az ezeket megalapozó informatikai fej-
lesztések az elmúlt időszakban jelen-

tősen csökkentették a pályá-
zók és a támogatási intéz-
ményrendszer bürokratikus
terheit, és gyorsították meg
a támogatások kifizetését. 

Az egyik legnagyobb újí-
tás az az összetett szolgálta-
tás, melynek eredménye-
ként a pályázó és a pályáz-
tató között az interneten ke-
resztül percre kész informá-
cióáramlás biztosítható.

Az újításnak köszönhe-
tően több ezer levél nyomta-
tásának, iktatásának, postá-
zásának anyagi és admi-
nisztrációs terhe válik meg-
takaríthatóvá, a pályázók
pedig szinte azonnal meg-
kezdhetik a projektjükkel
kapcsolatos kötelezettsé-
geik teljesítését.

www.robinsontours.hu

7 és 10/11 éjszakás turnusok
Pozsonyból is repülővel!

BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!

BULGÁRIA REPÜLŐVEL (Pozsonyból)

2013. 08. 02 – 12 nap/11 éj!
Hotel Victoria Palace 5*, FP 192 000 Ft-tól/fő/11 éj
Hotel Aquamarine 4*, AI 200 500 Ft-tól/fő/11 éj

SZENTPÉTERVÁR (észak Velencéje)

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

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

Reptéri parkolás foglalható!
*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

BULGÁRIA BUSSZAL (győri felszállással)

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

2013. 08. 03.
Hotel Aquamarine 4*, AI 129 000 Ft-tól/fő/7 éj
Hotel Strandja 4*,  AI 137 000 Ft-tól/fő/7éj

2013. 07. 24–28.
Közvetlen járat repülővel, 3* vagy
4*-os szállodában, reggelivel
5 nap/4 éj  már 79 900 Ft-tól/fő

TÖRÖKORSZÁG (Budapestről)
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2013. 07. 30.
Side/Hera Park 4*, AI 129 900 Ft-tól/fő/7 éj
Alanya/White City Resort 5*, AI 
                                              169 900 Ft-tól/fő/7 éj
Alanya/Diamond Hill 5*, UAI 
                                              179 900 Ft-tól/fő/7 éj

Korszerűbb lett a szennyvíztisztító
szült, valamint a műszaki gépek, berendezések cse-
réje is megtörtént.

A megfelelő hatásfokkal tisztított szennyvizet
aztán a Csángota-érbe vezetik el. 

A szennyvíztisztító technológia a hét minden
napján, egész évben folyamatosan működik, ezért
fontos tényező a zajvédelem és a szagforrások mi-
nimalizálása. A szakemberek azt ígérik, a telep zaj-
kibocsátása nem éri majd el a határértéket. A bio-
lógiai szennyvíztisztító technológiák korszerűek, a

tudomány mai állásának megfelelő szintűek, így a
környezetre, a levegő minőségére gyakorolt hatá-
suk minimális. 

A „Győrszemere és Tényő települések szennyvíz-
elvezetése az összegyűjtött szennyvizek átvezetése
és tisztítása a téti szennyvíztisztító telepen” című
projektet a hatóságok, az illetékes kormányzati
szervek megvalósításra érdemesnek ítélték, így a
bővítés az Európai Unió és a magyar állam 84%-os
támogatásával valósulhat meg.
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Lengyel-
országba 
készülnek 
a rakétások

Munkajogi kérdésekben 
is segít a Jogpont Mini

Tankoljon! Olcsóbban, mint máshol! 
Gyôr, Vasvári Pál utca, Mc Donald’s mellett!

TANKOLJON
GYORSAN

ÉS OLCSÓN!Sôt! Autómosó is 0–24 h

Automata töltôállomásunk

0-24 H-IG
• E85-bioetanol
• 95-
• Dízel
• készpénzes
és kártyás fizetés

kép és szöveg: gy. p.

Lassan a végéhez közelít a Lendülő
Kard 2013 nevet viselő, légvédelmi ra-
kéta harcászati gyakorlatra való felké-
szülés időszaka, így a 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred katonáinak
gőzerővel kell dolgozniuk, hogy maxi-
málisan ki tudják használni a rendel-
kezésükre álló időkeretet.

A győri honvédek jelenleg a Ba-
kony Harckiképző Központ újmajori
kiképzőbázisán tevékenykednek
Tamás Gábor alezredes, az éleslövé-
szeti kontingens parancsnokhelyet-
tesének irányításával. Ők azok, akik
augusztusban rakéta éles-
lövészetet hajtanak végre
Lengyelországban, a Balti-
tenger partján lévő katonai
lőtéren.

Az érintett állomány hó-
napok óta tartó elméleti és
gyakorlati felkészítése már-
ciusban vette kezdetét ala-
pozó, illetve ismeretfrissítő tantermi
foglalkozásokkal, melyek után a valós
harci helyzetet szimuláló tűzirányítási
gyakorlásokon volt a sor. Az éleslövé-
szeti felkészülés utolsó fázisának tel-
jesítésére ismét útnak indultak az ala-
kulat tagjai, akik ezúttal az MH Ba-
kony Harckiképző Központ újmajori
gyakorlóterén sajátítják el még alapo-
sabban az ismereteket, s készítik fel
a technikát.

szerző: gy. p.
illusztráció: o. jakócs péter

A Dél- és a Nyugat-Dunántúl ré-
giójának kistelepülésein is elér-
hető az európai uniós támoga-
tással megvalósult ingyenes
jogszolgáltatás, a Jogpont Mini
– jelentette be a napokban Győ-
rött Palkovics Imre, a hálózatot
működtető Munkástanácsok Or-
szágos Szövetségének elnöke.

Az országos hálózatot a Stratégiai
Szolgáltató Társaságok, valamint a
Munkástanácsok Országos Szövet-

sége hozta létre. Régiónkban június
elején egészítették ki a szolgáltatást a
Jogpont Minivel, így térségünkben a
huszonnégy Jogpont+ mellett kilenc
Jogpont Mini működik. Főként a mun-
kavállalással, alkalmazással, kisvállal-
kozás-alapítással kapcsolatos kérdé-
sekben fordulhatnak hozzájuk a mun-
kavállalók, az álláskeresők és a mun-
káltatók – ismertette Palkovics Imre,
a Munkástanácsok elnöke.

Akár az ügyiratokat is megszer-
kesztik, nem vállalkoznak azonban

konkrét jogi képviseletre. A munka -
adók gazdálkodási ügyeivel sem tud-
nak foglalkozni.

Megyery Tamás ügyvéd, szakmai
vezető közölte, hogy elsősorban a
munkabérrel, a munkaszerződések
módosításával, s az egyenlő bánás-
móddal kapcsolatos kérdésekkel for-
dulnak hozzájuk. Az ügyvéd szerint az
is előfordul, hogy ők tájékoztatják a
munkavállalókat a jogi lehetőségeik-
ről, valós esélyeikről, a panaszosok
mégsem mernek bírósághoz fordulni,
ugyanis féltik a munkahelyüket, félnek
a retorzióktól.

A sajtótájékoztatón az is kiderült:
az ingyenes jogszolgáltatást többsé-
gében a középkorú hölgyek veszik
igénybe, de fordult hozzájuk fiatal és
idős munkavállaló is, és volt már 86
éves ügyfelük is.

Az ingyenes jogi szolgáltatást a
Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram keretén belül 170 millió forintos
támogatással valósítják meg.

A szolgáltatásról szóló informáci-
ókról folyamatosan tájékozódhat a
www.jogpontplusz.hu, honlapon is,
ahol megtalálja telefonos és e-mailes
elérhetőségeinket és a Jogpont iro-
dák címét és elérhetőségét is.

Telefonos jogsegélyszolgálat
hívható az 1/239-0739-es telefonszá-
mon, ahol azonnali jogi segítség ve-
hető igénybe.

Online jogsegélyszolgálat: a
www.jogpontplusz.hu honlapon
gyors regisztrációt követően, online
teheti fel kérdéseit, amelyre jogászok
válaszolnak.

E-mailes jogsegélyszolgálat:
jogpontmini@munkastanacsok.hu
e-mail címre elektronikus levelet küld-
het, amelyre a panaszos elektronikus
választ kap. 

A minél alaposabb felkészülés
mellett fontos feladat volt az éleslövé-
szeti célanyag kiválasztása. Mivel a
kis hatótávolságú KUB-, illetve a kö-
zeli hatótávolságú MISTRAL légvé-
delmi rakétarendszer eltérő műszaki
követelményeket támaszt a célanya-
gokkal szemben, végül az előbbinek
egy propelleres, míg a második tech-
nikának egy sugárhajtású robotrepü-
lőgép látja el a célimitációs feladato-
kat. Ennek megfelelően már a bako-
nyi kiképzőbázison is a Lengyelor-
szágban  használatos drónokkal
szemben kell védelmet nyújtania az
égbolt éber őreinek.

A jelenleg folyó munka nem tét
nélküli, hiszen az intenzív felkészülést
július 24–25-én – elméleti és gyakor-
lati elemeket egyaránt tartalmazó –
lövészetre bocsáthatósági vizsgázta-
tás zárja. A szigorú követelményeket
támasztó számonkérésen mindenki-
nek a legjobbját kell nyújtania, ha ré-
szese akar lenni a valós rakétaindítá-
soknak Ustkában augusztus máso-
dik felében.

Valódi harci
helyzeteket is

szimuláltak
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló

A FEKETE LEVES. A kávéfőzés történetet mutatja be a Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeum, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, valamint
a Fazakas és Kimmel gyűjtemény. Miben készül a török és miben a német „fekete
leves”, és mit köszönhet Európa egy nyolcvanesztendős párizsi érseknek? Milyen
lokomotívokkal kísérleteztek az olasz konstruktőrök? Mi történik pontosan a ko-
tyogó vagy a karos presszógép belsejében? Ki volt az a székelyudvarhelyi szüle-
tésű ezermester, akit az 1940-es években Budapest egyik leghíresebb kávégép-
készítőjeként tiszteltek? A kiállítás választ ad a kérdésekre, s megmutat több száz
kisebb-nagyobb kávéfőzőt. A tárlat a Rómer-teremben július 31-ig látogatható. 

RÉGISÉGVÁSÁR. Jú-
lius 21-én, vasárnap
reggel 7 és délután 14
óra között ismét régiség-
vásár helyszíne lesz az
Árkád mögötti piactér. 

A FRIENDS BIG BAND ad vasárnap délelőtti koncer-
tet július 21-én 11 órától a Radó-sziget zenepavilonjában.   

H A J C I - H Ő -
SÉG. Papír fü-
lemülét és állat-
l a m p i o n o k a t
ké szí thetnek
azok a 7–12
éves gyerekek,
akik részt vesz-
nek a Gyer-
mekek Háza jú-
lius 24-én 10
órakor kezdődő
foglalkozásán.  

A ZICHY FERENC LÁTOGATÓ-
KÖZPONT a Káptalandomb 11.
szám alatt naponta 10 és 18 óra kö-
zött várja az érdeklődőket. Az Apor-
kiállítás és a Toronykilátó ugyaneb-
ben az időszakban látogatható. Az
Egyházmegyei Kincstár és Könyv-
tár hétfő kivételével 10 és 16 óra kö-
zött tekinthető meg.  

A CSERÉPKÁLYHA-történeti
kiállítás nyáron is várja látogatóit
a Fruhmann-házban, a Kiss
János utca 9. szám alatt. A le-
gendás győri mester egykori ott-
honában és műhelyében kialakí-
tott tárlat a győri és a városkör-
nyéki kályhásság történetét dol-
gozza fel a kezdetektől a 20. szá-
zad közepéig. Helyet kaptak itt a
régészet módszereivel feltárt
korai, 15. századi tárgyak épp-
úgy, mint a népi cserépkályhák
helyi alaptípusai, s a győri kály-
hásság 18-20. századi történe-
tét illusztráló műtárgyak. A kiállí-
tás hétfő kivételével naponta 10
és 18 óra között látogatható.

RÉGIZENE. Ötödik alkalommal rendeznek régizene-
találkozót a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A részt-
vevők a reneszánsz és a barokk kor muzsikáját, előadás-
módját tanulhatják, a közönség koncerteket, tanári és
növendékhangversenyeket hallgathat meg. A régizene
győri hete július 21-én kezdődik.  

NYÁRI NAPKÖZIS HÉT. A bá-
csai kisiskolásokat várják napközis
táborba július 22-től. A programban
a kézműves foglalkozások mellett
helytörténeti ismeretek, játékok sze-
repelnek. A vakációzó gyerekek a
Zichy Ferenc Látogatóközpontba és
a sümegi várba kirándulnak.  

A TIT Jelky Egyesület au-
gusztus 18-ig minden va-

sárnap 15 órától ingye-
nes ismeretterjesztő

városnéző sétát
vezet két órában.

Találkozás a va-
gongyári em-
lékhelynél, az
Árkád mögött.

ANNA-NAPI búcsút rendeznek a
József Attila Művelődési Házban jú-
lius 28-án, vasárnap 16 órától. Fel-
lép a Danger Elements breakcso-
port, láthatják a Csörgősipka Szín-
ház előadását, Kiss Tünde és Nagy
Balázs musicaleket énekel és a
Lloyd Egylet zenél.

A MOBILIS a Magyar Nagydíj beharangozásaként speciális F1-es kísérletekkel, a Formula-
1 kulisszatitkaival várja a látogatókat július 20-án 10-től 18-ig. Egy kihagyhatatlan program
az autósport szerelmeseinek. Azoknak, akik már mindent tudnak a versenyzőkről, de kíván-
csiak arra is, hogy milyen fizikai hatásokkal kell számolniuk a tervezőknek, versenyzőknek. A
látványos bemutatón egyebek mellett kiderül az is, hogy mitől ideális az ideális ív, mi a leszo-
rítóerő vagy az aquaplaning. 

SZÍNHÁZI WORKSHOPRA várják az érdeklődőket július 27-én 14 és 19 óra kö-
zött. A gyakorlatok nem kívánnak előképzettséget. A szervezők szívesen látnak min-
denkit, akit érdekel a színház eredeti teljessége, és aki különféle színházi gyakorlatok
segítségével szeretné jobban megismerni és kifejezni önmagát.  A workshopot vezeti
Szabados Éva színész, előadóművész, színpadi játék tanár. Helyszín: FILO-PONT,
Győr, Kálóczy tér 15. Érdeklődni és jelentkezni lehet: gyor@ujakropolisz.hu,
www.ujakropolisz.hu.

ZENEKUCKÓT TART az Új
Akropolisz Egyesület gyere-
keknek július 26-án 16 órakor.
Zenei képességeket, moz-
gást, képzeletet, kifejezőkész-
séget fejlesztő program,
hangszerekkel kísért nép- és
műdalokkal, kézműves-foglal-
kozással. Helyszín: FILO-
PONT, Győr, Kálóczy tér 15.
Belépődíj: gyermekeknek
800 Ft. Testvéreknek kedvez-
mény.
www.ujakropolisz.hu
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JÚLIUS 20., SZOMBAT
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Nemzeti Nagyvizit
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Aranyfeszt 2013
09:30 Kerékpártúra
10:05 Történetek a nagyvilágból 
10:35 Életművész 
11:30 Valóságos Kincsesbánya 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Európai szemmel 
12:40 Másfélmillió lépés 

Magyarországon - 32 év múlva 
13:30 A világörökség kincsei 
13:45 Tokaj varázsa 
14:40 Az isteni Diego 
16:20 Fábry 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fejjel a falnak 
22:30 Csongor és Tünde 
00:00 Robbanáspont 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Bazi nagy latin lagzi 
12:00 Gasztrotúra - extra 
12:25 4ütem 
13:00 Dilinyósok 
13:30 Agymenők 
13:55 Eastwicki boszorkák 
15:00 A hős legendája 

16:05 Acélmagnóliák 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Házasodna a gazda 
20:05 Holnapután 
22:25 Penge 
00:55 A Loch Ness-i szörny visszatér 

04:55 Magyarország, jövünk! 
05:00 Alexandra Pódium 
05:25 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Monster High 
12:00 Babavilág 
12:30 Stílusvadász 
13:00 Én is menyasszony vagyok 
13:30 Doktorok 
14:30 Tequila és Bonetti 
15:30 A férjem védelmében 

16:30 Luxusdoki 
17:30 Sas kabaré 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:30 Indiana Jones és a 

kristálykoponya királysága 
21:55 A vörös báró 
00:00 Tűzveszély 
01:45 Astro-Világ Éjjel
02:50 Luxusdoki 
03:40 Kalandjárat 

06:00 Gazdakör
06:35 Magyarország 2000 - 

Családi krónikák 
07:05 Gyökerek 
07:50 Századfordító magyarok 
08:45 Élő egyház
09:15 Isten kezében 
09:40 Sírjaik hol domborulnak... 
10:10 Akadálytalanul 
10:40 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:15 Ízőrzők: Liptód 
13:00 Selyemharisnya 
14:55 Kultikon + 
15:25 Önök kérték! 
16:20 Beszterce ostroma 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Anna-bál 2013 (élő)
18:45 Futótűz 
19:30 Anna-bál 2013
20:15 Fölszállott a páva 

Washingtonban 
21:15 Éjszakai lovasok 
22:40 Dunasport
23:00 Anna-bál 2013 (élő)
00:00 Napok, évek, századok 
00:55 Koncertek az A38 hajón 
01:45 Vers

JÚLIUS 19., PÉNTEK
M1
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
07:30 Noé barátai
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Történetek a nagyvilágból 
13:55 Ridikül 
14:45 Balatoni Nyár 
15:55 Elcserélt lányok 
16:40 Híradó Nyár 2013
16:55 Család csak egy van 
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Egy szoknya, egy nadrág 
21:55 Híradó
22:10 Sherlock 
23:45 Munkaügyek - IrReality Show 
00:15 Család csak egy van 
00:55 Bűvölet 
01:25 Bűvölet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 EgészségKalauz 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 CSI: Miami helyszínelők 
22:35 Gyilkos hajsza 
23:35 Totál szívás 
00:40 Reflektor 
00:55 Gasztrotúra 
01:25 4ütem 

04:15 Magyarország, jövünk! 
04:20 Segíts magadon!
04:45 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Csapdába csalva 
15:30 Az élet iskolája 
16:30 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:05 Családi Titkok 
21:05 Hal a tortán 
22:05 Szerelem a Fehér Házban 
00:30 Jog/Ászok 
01:30 Tények Este
02:05 Astro-Világ Éjjel
03:10 Szerelem a Fehér Házban 

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 
07:35 Akadálytalanul 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:05 Szerelmes földrajz 
09:35 Angyali érintés 
10:25 Kisváros 
11:00 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Csíkszeredai Régizene Fesztivál 
12:45 Európa egészsége 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:15 Angyali érintés 
20:05 Vérvörös nyár 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 A végzet háza 
22:50 Koncertek az A38 hajón 
23:45 Vers

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Vény nélkül  (ism.)
09:40 A nő kétszer 
10:10 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Pomodoro 
19:45 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr 
19:50 Fröccs 
20:45 Híradó
21:05 Konkrét 
21:15 Pomodoro 
21:30 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr 
21:35 Fröccs 
22:30 Híradó
22:50 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Konkrét 
09:30 Pomodoro 
09:45 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr 
09:50 Fröccs 
10:45 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:10 Győr+ Sport (ism.)
20:05 Konkrét (ism.)
20:15 Vény nélkül  (ism.)
20:35 Ráta (ism.)
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport (ism.)
22:10 Konkrét (ism.)
22:20 Vény nélkül  (ism.)
22:40 Ráta 
23:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

RTL Klub, július 20., 
szombat, 10:10

Bazi nagy 
latin lagzi
Amerikai vígjáték

Donald bármire hajlandó, hogy megtarthassa jól menő ét-
termét, amit válni készülő felesége és undok anyósa el akar
adni. A férfi kétségbeesésében elvállalja egykori kertészei
ajánlatát, akik hatalmas pénzt nyertek a lottón. Kivásárolják
az éttermet, amennyiben Donald elveszi a húgukat, a kika-
pós Juanitát, akitől reszket egész Mexikó. Donald gyanak-
szik ugyan, ám igent mond, nem is sejtve, hogy micsoda po-
koli lagzi vár rá.

M1, július 20., szombat, 22:30

Csongor és Tünde
Magyar színházi felvétel

Weiner Leó a Nemzeti Színház felkérésére 100 éve,
1913-ban komponálta meg a Csongor és Tünde kísérő-
zenéjét. Vörösmarty Mihály rejtélyekkel teli drámai
költeménye egy különleges látványvilágú, összművé-
szeti előadásban kelt új életre. A Vörösmarty-hősök
társaságában láthatjuk majd Árgyélust és Tündér Ilo-
nát, de az Éj királynőjét is. Hogy miként lehetséges
mindez? – legyen ez is a hármas útelágazás titka.

Duna Televízió, július 19., péntek, 21:15

A végzet háza
Francia–svájci krimi

1936 júliusa. Joséphine, a vonzó divatter-
vezőnő összegyűjti barátait és családtag-
jait egy tengerparti nyaralásra. Megis-
merkedik a szintén ott nyaraló Larosiere
felügyelővel. Szerencséjére, ugyanis a fia -
tal nőt valaki meg akarja gyilkolni, már
több gyilkossági kísérlet is történt ellene.
A felügyelő védelmébe veszi a nőt, akibe

őrülten beleszeret. Lampion elszegődik a lány házába min-
denesként, hogy inkognitóban vigyázhasson rá. 

• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok: augusztus 12–24.
• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz 

folyamatosan
• ÖSD elôkészítôk a nyári nyelvvizsgákra
• Augusztus 16-tól angol TársalKODÓ, ECL, EURO, elôkészítôk
• Olasz-, spanyol-, francia-, orosztanfolyamok minden nyelvi szinten
• Önéletrajzok, bizonyítványok fordítása kedvezményes áron

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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



Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ
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08:50 TV torna
09:00 Pomodoro (ism.)
09:15 Konkrét (ism.)
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr 
09:30 KultÓra (ism.)
10:25 Fröccs (ism.) 
11:20 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna 
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Győr+ Sport 
20:25 Híradó (ism.)
20:45 Konkrét (ism.)
20:55 Győr+ Sport (ism.)
21:50 Híradó (ism.)
22:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

JÚLIUS  23., KEDD
M1
05:25 Barangolások öt kontinensen 
05:55 Ma Reggel
07:30 Zöld Tea
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:05 Szeptember 11: A katasztrófa 

után 
11:50 15. FINA Vizes világbajnokság

2013 (élő)
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:22 15. FINA Vizes világbajnokság

2013 (élő)
14:35 Srpski Ekran
15:05 Unser Bildschirm
15:35 Aranyfeszt 2013
16:05 Elcserélt lányok 
16:55 Család csak egy van 
17:40 Híradó
17:50 A szenvedélyek lángjai 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Labdarúgás (élő)
22:35 Borgiák 
23:25 Híradó
23:40 Castro - Ember és mítosz 
00:35 Munkaügyek - IrReality Show 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 4ütem 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 

16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 A Szfinx bosszúja 
23:30 Reflektor 
23:45 Szemtől szemben 

04:15 Magyarország, jövünk! 
04:20 Aktív Extra 
04:45 Műsorszünet
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Csapdába csalva 
15:25 Az élet iskolája 
16:25 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:05 Családi Titkok 
21:05 Hal a tortán 
22:05 Szökőhév 
00:05 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles 
01:05 Tények Este
01:40 Astro-Világ Éjjel
02:45 Szökés Budára 

JÚLIUS 22., HÉTFŐ
M1
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
07:30 Kerékpártúra
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:25 Balatoni Nyár 
15:35 Elcserélt lányok 
16:20 Család csak egy van 
17:10 Híradó
17:20 15. FINA Vizes világbajnokság 
            2013 (élő)
18:55 Boxutca extra
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Régimódi történet 
21:10 Régimódi történet 
22:05 Borgiák 
23:05 Híradó
23:15 Aranyfeszt 2013
23:45 Az utolsó előtti út 
00:15 Munkaügyek - IrReality Show  
00:45 Család csak egy van 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Portré 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 

21:35 Dr. Csont 
22:35 Dr. Csont 
23:35 Észvesztő 
00:35 Reflektor 
00:55 A Grace klinika 

06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Csapdába csalva 
15:25 Az élet iskolája 

16:25 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:05 Családi Titkok 
21:05 Hal a tortán 
22:00 Gyilkossági helyszín 
00:00 Összeesküvés 
01:00 Tények Este
01:35 Astro-Világ Éjjel
02:40 Gyilkossági helyszín 

06:35 Székely kapu 
07:00 P'amende
07:30 Híradó 
07:35 Élő egyház
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Isten kezében 
09:00 "Ha a mi fényünk nem 

lobogna..." 
09:40 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Múzeumtúra - Francia módra 
12:45 A világörökség kincsei 
13:05 Kincseskert 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
19:55 Rózsa Sándor 
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Hyppolit, a lakáj 
23:00 Sportaréna 
23:30 Koncertek az A38 hajón 

JÚLIUS 21., VASÁRNAP
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Esély
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Útmutató
09:25 Útmutató
09:50 Ez az a nap! 
10:40 Kérdések a Bibliában
10:55 Református magazin
11:20 Református ifjúsági műsor
11:30 Látogatóban Csomós József 

református püspöknél
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Világ Kép 
12:40 KorTárs 
13:05 Jövő-időben
13:15 Telesport 
13:45 Doktor Parnassus és a 

képzelet birodalma 
15:45 Erik, a viking 
17:20 Bar/átok 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek 
21:20 Megérzés 
23:00 Tudathasadás 
00:35 MüpArt classic - Egy este 

Chopinnel - Bogányi Gergely 
zongorázik 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Ízes élet - Mautner Zsófival
10:25 Teleshop
11:20 Gasztrotúra 
11:50 A Muzsika TV bemutatja: 
             Mi muzsikus lelkek 
12:25 Tuti gimi 
13:25 Míg a halál el nem választ 
14:00 Holnapután 
16:30 Castle 
17:30 Castle 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Reszkessetek, betörők! 

22:00 Alpha Dog 
00:25 Portré 
01:00 Cobra 11 
02:00 Remington Steele 

06:00 Teleki Sámuel útján 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Nagy Vagy, Balatonfüred! 
11:35 EgészségMánia 
12:05 Stahl konyhája 
12:35 Több mint TestŐr 
13:05 Kalandjárat 
13:35 A kiválasztott - Az amerikai 
            látnok 
14:35 Békétlen békítő 

15:35 Sue Thomas - FBI 
16:35 Mystery Men - Különleges 

hősök 
18:30 Tények
19:00 Napló 
20:00 A boldogító talán 
22:10 Halloween 2. 
00:15 A fejnélküli asszony 
01:50 Astro-Világ Éjjel
02:55 Napló 

06:00 Gazdakör
06:25 Hol volt, hol nem volt... 
06:45 Gyökerek 
07:25 Lyukasóra
07:55 Élő világegyház
08:20 Világ-nézet
09:15 A szent olaj - Az olívaolaj 

kultúrtörténete 
10:00 Hagyaték 
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Római katolikus szentmise 

közvetítése Gyergyóditróról
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:15 Ízőrzők: Szigliget 
12:50 Fény a redőny mögött 
14:15 Hazajáró 
14:45 Csellengők 
15:15 Hogy volt!? 
16:15 Csigalépcső 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
18:55 A világörökség kincsei 
19:15 Önök kérték! 
20:00 Sándor Mátyás 
21:15 Régi idők focija 
22:35 Dunasport
22:50 Világ-nézet
23:40 Koncertek az A38 hajón 
00:35 Vers

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna ism
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Konkrét (ism.)
09:30 Győr+ Sport (ism.)
10:25 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Vény nélkül 
19:40 KultÓra 
20:35 Híradó (ism.)
20:55 Vény nélkül  (ism.)
21:15 KultÓra  (ism.)
22:10 Híradó (ism.)
22:30 Közvetlen ajánlat 

GYŐR+ TV

08:50 TV torna
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Győr+ Sport (ism.)                                      
10:05 Konkrét (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:35 Ráta
11:05 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna ism
19:00 Pomodoro (ism.)                               
19:15 Konkrét (ism.)
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr (ism.)             
19:30 KultÓra (ism.)
20:25 Fröccs (ism.)
21:20 Pomodoro (ism.)                    
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr (ism.) 
21:50 KultÓra (ism.)
22:45 Fröccs (ism.)
23:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Sportaréna 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Rocklexikon 
09:25 Zebra
09:45 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:10 Rózsa Sándor 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Városrajzolatok - Budapest 
12:45 Velünk élő Trianon 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:05 A világörökség kincsei 
19:25 Angyali érintés 
20:15 Robog az úthenger 
20:55 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Holdrakéta - Az Apollo 11 

repülése 
22:45 Koncertek az A38 hajón 
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JÚLIUS 24., SZERDA
M1
05:55 Ma Reggel
07:30 Angi jelenti 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Útravaló
13:10 Jövő időben 
13:20 15. FINA Vizes világbajnokság 

2013 (élő)
14:50 Ecranul nostru
15:25 Balatoni Nyár 
16:10 Elcserélt lányok 
16:55 Család csak egy van 
17:40 Híradó
17:50 A szenvedélyek lángjai 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú 
21:00 Bosszú 
21:45 Gyilkosság 
22:30 Híradó
22:45 Borgiák 
23:40 Átok 
00:10 Átok 

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

Mi muzsikus lelkek 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Szulejmán 
22:45 Szulejmán 
23:55 Reflektor 
00:10 Döglött akták 
01:15 A Grace klinika 

05:05 Magyarország, jövünk! 
05:10 Super Car 
05:35 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Csapdába csalva 
15:25 Az élet iskolája 
16:25 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:05 Családi Titkok 
21:05 Hal a tortán 
22:00 Hazugságok gyűrűjében 
23:00 Hazugságok gyűrűjében 
00:10 Én is menyasszony vagyok 
00:40 Ringer - A vér kötelez 
01:40 Tények Este
02:15 Astro-Világ Éjjel
03:20 Xanadu 

06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Határtalanul magyar 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 "Az én tavam" 
09:20 Építészet XXI 
09:50 Angyali érintés 
10:35 Kisváros 
11:15 Robog az úthenger 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Voyager - A múlt titkai és 

legendái 
12:50 A világörökség kincsei 
13:05 Az emlékezet helyszínei 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Linda 
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:20 Félix és Lola 
22:50 Koncertek az A38 hajón 
23:40 Vers

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Vény nélkül  (ism.)
09:40 KultÓra (ism.)
10:35 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Kitekintő 
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Konkrét (ism.)
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

JÚLIUS 25., CSÜTÖRTÖK
M1
05:25 Summa 
05:55 Ma Reggel
07:30 A mi erdőnk
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Kvartett
13:25 Átjáró
13:55 Ridikül 
14:45 Balatoni Nyár 
15:40 Elcserélt lányok 
16:25 Híradó Nyár 2013
16:40 Család csak egy van 
17:25 Szerencse Híradó 
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Labdarúgás (élő)
22:35 Az Este
23:05 Híradó
23:20 Borgiák 
00:15 Nemzeti Nagyvizit
00:45 A rejtélyes XX. század 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Revolution 
22:35 Revolution 
23:35 A rejtély 
00:40 Reflektor 
00:55 Infománia 
01:30 Remington Steele 

04:25 Magyarország, jövünk! 
04:30 Babavilág 
04:55 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Csapdába csalva 
15:25 Az élet iskolája 
16:25 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok 
20:30 Aktív 
21:05 Hal a tortán 
22:05 A hazafi 
01:15 Grimm 
02:15 Tények Este
02:50 Astro-Világ Éjjel
03:55 Grimm 

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Konkrét (ism.)
09:30 Kitekintő
10:00 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Vény nélkül 
19:40 A nő kétszer 
20:10 Híradó (ism.)
20:30 Vény nélkül  (ism.)
20:50 A nő kétszer 
21:20 Híradó (ism.)
21:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Lyukasóra
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Mesélő cégtáblák 
09:05 Kultúra a nagyvilágból 
09:25 Angyali érintés 
10:15 Kisváros 
10:50 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:20 Ostrom újratöltve 
12:50 A víz rejtélyes útjai 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 T.I.R. 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Katonazene 
22:45 Az Operaház előadása 

Balatonfüreden
23:40 Koncertek az A38 hajón 

TV2, július 25., csütörtök, 22:05

A hazafi
Amerikai kalandfilm

Benjamin Martin (Mel Gibson) igazi
harcos volt: kegyetlen, kiismerhetetlen,
engesztelhetetlen. Mára azonban egye-
dül neveli hét gyerekét, és rájött arra,
hogy a béke létszükséglet számára. Az

amerikai függetlenségi háború azonban nem kedvez a kívül -
állóknak és a legnagyobb fiú, Gabriel (Heath Ledger) másképp
gondolkodik, mint apja: kerüljön bármibe, a függetlenséget
akarja szolgálni. Aki veszélybe került, meg kell védeni, akinek
baja esett, azt meg kell bosszulni! 

Duna Televízió, július 25., csütörtök, 21:15

Katonazene
Magyar filmdráma

Barlay doktor gyönyörű feleségének egy csélcsap ka-
tonatiszt, báró Ferdinándy Tamás főhadnagy udvarol.
Az asszony elutasítja a férfi közeledését, ám az meg-
gondolatlan viselkedésével mégis kompromittálja

Barlaynét. A doktor
ezért kihívja párbajra,
de a viadal előtt Barlayt
hátulról lelövik. A tettet
Kaál Samu, a tisztiszolga
vállalja magára...

M1, július 24., szerda, 13:10

Jövő időben
Angol ismeretterjesztő filmsorozat

A jövő – egyszerűen hihetetlen és kiszámíthatatlan! Gon-
dolták volna vagy 100 évvel ezelőtt, a lóvasút, a dinamó
vagy a meleg levegővel töltött léggömb korában, hogy va-
lamikor megvalósul majd az ember Holdra lépése, töme-
gessé válik a légi közlekedés, mindennapi segédeszköz
lesz a személyi számítógép? Ma még fantasztikumnak
tűnik az ember Marsra lépése, a kapcsolatfelvétel az ide-
gen civilizációkkal, vagy az intelligens robotok megalko-
tása, mégis, ezek a lehetőségek ma már komoly kutatások
tárgyát képezik. 
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„A vaskakas legendája egy remek,
konkrét sztori, melyet budapesti és
győri kollégáinkkal dolgoztunk fel, egy
15-20 perces klasszikus komédiát lát-
hatnak a nézők. A vastuskó legendá-
jával már nehezebb a dolgunk, hiszen
tulajdonképpen egy szokásról van szó.
A frigyládáról ismerünk egy mende-
mondát, találgatjuk, vajon mi lehet
benne, és érdekes a története, aho-
gyan a Gutenberg térre került. A
fröccs feltalálásának krónikája jó lehe-
tőség számunkra, hiszen a fóti szüret-
ről sokan írtak, ahol állítólag Vörös-
marty nevezte el a fröccsöt. Az elsőt
bizonyítottan a bencések itták Győr-
ben, miután Jedlik feltalálta a szikvi-
zet. Örülök, hogy az italnak kialakult a
helyi kultusza, és hogy most már pa-
lackozzák is. A lőcsei fehér asszony
története pedig egészen egzakt: volt
egy asszony, aki nagyon bonyolult ér-
zelmi helyzetben ugyan, de kétfelé, a
labancoknak és a kurucoknak is kém-
kedett, ráadásul nyereségvágyból. Ezt
az egyik fél megunta és vallatni kezd-
ték. Csakhogy rosszul, egy műhiba
miatt olyan állapotba került, hogy na-
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KULTÚRA HIRDETÉS

Győr+ a téren

Száz százalék improvizálás 
a Jazz-teraszon

Szombaton délután két órától a
Győr+ Média munkatársai fröccsel,
játékkal, ajándékkal várják szemé-
lyes találkozóra a fesztiválra érkező-
ket. A városi médiacsoportunkhoz
tartozó gyorplusz.hu, hetilap, televí-
zió és rádió kollégái várják az érdek-
lődöket a fröccsfesztiválon. Akik a
helyszínen megtalálható kvízkérdé-
seinkre helyes választ adnak, aján-
dékokat kapnak tőlünk.

A Széchenyi téren valamennyi
orgánumunk forgat, ír, fotóz, a ri-
portok ott helyben felkerülnek az
online felületre, elhangoznak a rá-
dióban, s viszontláthatják őket a he-
tilapban és a televízió műsoraiban.
Asztalainknál fröccsöt és pogácsát
kínálunk. Vendégünk lesz Vény nél-
kül című tévéműsorunk szerkesztő-
műsorvezetője, dr. Dézsi Csaba
András kardiológus professzor,
osztályvezető főorvos, valamint he-
tilapunk Vény nélkül című mellékle-
tének szerkesztője, dr. Dézsiné
Szentes Veronika. Várjuk ötleteiket,
témajavaslataikat, véleményüket.
Találkozzunk szombaton délután
két órától a Széchenyi téren!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Különleges előadásokkal fűszerezik
az idei fröccsfesztivált: először rende-
zik meg a Legendák napja elneve-
zésű programokat a Győri Nemzeti
Színház színészeinek és stúdiósainak
közreműködésével. Vásári színjáté-
kok formájában elevenedik meg a
vastuskó, a fröccs feltalálásának, a
győri frigyláda, a lőcsei fehér asszony,
és természetesen a vaskakas legen-
dája. A 12-15 perces mikrodarabo-
kat a frigyládánál és az Apátúr-ház
(Xántus János Múzeum) előtti színpa-
dokon mutatják be. Kszel Attila, a
program művészeti vezetője elárulta,
némelyik legenda megfoghatatlan
komédiás szempontból. Ezért a stú-
diósok szétszéledtek a városban és
egy napon át kérdezgették a járóke-
lőket, a levéltárosokat és könyvtáro-
sokat a legendákról, ők hogy tudják,
mit gondolnak, mit hallottak. A hie-
delmekből és a valóságból állnak
össze a történetek, persze az is kide-
rül majd, mi igaz és mi nem.

Legendák nyomába
eredt a színház

pokon belül meghalt volna, ezért kivé-
gezték” – fejtette ki Kszel Attila.

Természetesen a hétvégén megnyit-
ják a Városi Levéltár alatti „bűn pincé-
jét”, ahol feldolgozzák a várat feladó Fer-
dinánd Hardegg gróf perét, és a bácsai
boszorkánypernek is tanúi lehetünk. A
„sétálószínház” egyik termében min-
den évben bemutatnak egy bűntípust,
idén a legősibb mesterség alakulását
követhetjük nyomon a kezdetektől a kö-
zépkorig. Az egykori cellasoron egy-
szerre 40 embert tudnak végigvezetni,
az alsó korhatár 10 év.

szerző: gy. p.

Random Trip feat. Sárik Péter & Tóth
Vera & Kasai örömzenélésével folyta-
tódik a Pannonhalmi Jazz-terasz

programsorozat a Pannonhalmi Apát-
sági Pincészetben július 26-án, pén-
teken 19.30-kor.

A Random Trip 2008/2009 fordu-
lóján született Delov Jávor vezetésé-
vel, improvizatív klubokból nőtte ki
magát. Jazzes rögtönzésének és a
free style világ egyedi mixtúrája ez a
vállalkozás, Budapest éjszakai zenei
életének ismert zenészeivel, énekesei -
vel, MC-jeivel, DJ-jeivel. A Random

Trip elsődleges célja ellentétben sok
más örömzenélésre vállalkozó klubbal
szemben, hogy tényleg a színpadon
szülessenek a számok, 100 százalék
improvizálás keretein belül, ezáltal
egyszeri és megismételhetetlen él-
ményhez juttatva az éppen aktuális
zenekart alkotó zenészeket és a kö-
zönséget egyaránt. A zenekar Sárik
Péter zongoristával, Tóth Vera énekes-
sel és a dominikai Kasai Jnofinnal áll
fel, aki zongoristának és énekesnek
tartja magát elsősorban

A koncertre való belépés a nagy ér-
deklődés és a helyek korlátozott száma
miatt kizárólag előzetes jegyvásárlással
lehetséges, amely egy köszöntőitalt is
tartalmaz. A győri városháza mellől
18.30 órakor autóbusz indul az étterem-
hez, majd a rendezvény után körülbelül
22 órakor visszafelé. Előzetes helyfogla-
lás a transzferre is szükséges. Jegyek a
Tricollis Foglalási Központban és Bor-
bárban és Bortársaság Győr üzletében
kaphatók.

A fellépők: Tóth Vera – ének, Kasai
– ének, Sárik Péter – zongora, Subicz
Gábor – trombita, Vigh Arnold – basz-
szusgitár, DJ Q-Cee – lemezjátszó,
beatbox, Delov Jávor – dobok.
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG

A Galenus Kiadó elindította a Patika
Magazin Könyvek sorozatát évi 2-3
kötet megjelentetésével, mindig egy-
egy tünet vagy betegségcsoport is-
mertetése céljából. A fejfájásról szóló
könyv felvezetése általános ismerete-
ken, alapvető élettani tudnivalókon
alapszik. Az orvosok által írt cikkekben
a betegségek megközelítése, feldolgo-
zása több szempontból tör ténik.

szerző: dr. varga dézi pacemaker-specialista 
fotó: illusztráció

A szívritmuszavar, másképpen arhytmia, a
szívverés ütemének megváltozását jelenti.
Előfordulása meglehetősen gyakori. El
lehet mondani, hogy életünk során mind-
annyiunknál előfordulhat legalább egyszer.

Panaszok és tünetek
A ritmuszavarok által okozott tünetek igen sokfélék le-
hetnek, az alig érzékelhetőtől az életveszélyes állapo-
tig terjednek. A szapora szívműködés leggyakoribb tü-
netei a szívdobogásérzés, amely lehet rendszertelen,
kísérheti légszomj, belső remegésérzés, mellkasi fáj-
dalom és szédülés. A lassú szívműködés leggyakrab-
ban fáradtságot, gyengeséget, szédülést okoz, de áju-
lásérzés és eszméletvesztés is előfordulhat.

A szívritmuszavar okai
A ritmuszavar hátterében számos ok állhat. Lehet szív-
betegség következménye, társulhat szívkoszorúér-
szűkület vagy elzáródás talaján kialakult szívizom-in-
farktus, szívizomgyulladás, szívizomzat elfajulásával

A szakmai tartalmak értékét növeli a
részletes dietetikus és életmódbeli ta-
nácsadás, a betegségek szempontjá-
ból kívánatos étkezési tanácsadás.
Kuriózum a betegség pszichoszoma-
tikus, lelki megközelítése is. A könyv
dr. Szarvasházi Judit szerkesztésé-
ben népszerű ismeretterjesztő stílus-
ban foglalja össze mindazokat az is-
mereteket és tanácsokat, melyeket a

járó kórképek és egyes billentyűbetegségek mellé is.
Ritmuszavarhoz vezethet a pajzsmirigy kóros műkö-
dése, a szervezet sóháztartásának eltolódása, egyes
élvezeti szerek (kávé, alkohol, drogok, mérgező vegyü-
letek) túlzott bevitele.

Kezelése
Ritmuszavar kezelésére akkor van szükség, ha ez a pá-
ciensnek panaszt okoz, vagy a szövődményeket sze-
retnénk megelőzni. A diagnózis felállításában az EKG
készítése alapvető fontosságú, amely alapján a ritmus -
zavarokat megkülönböztetjük. Egyes ártalmatlan rit-
muszavarok kezelést nem igényelnek.
Többféle szívritmuszavart gyógyszeresen
lehet kezelni. Súlyosabb esetekben eszkö-
zös beavatkozásra, pacemaker-beülte-
tésre is sor kerülhet. Ilyen például az ala-
csony pulzus, vagy az életet fenyegető
kamrai ritmuszavar esetén alkalmazott rit-
musszabályozó készülék és beültethető
automata defibrillátor alkalmazása. 

Fiataloknál
A fiatalok körében egyre gyakrabban találkozunk sza-
pora szívverésérzéssel, melynek hátterében gyakran a
nem megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, energiaital,

kávé túlzott fogyasztása, dohányzás, stressz áll. Számos
esetben életmód-változtatással, káros szenvedélyek el-
hagyásával, rendszeres sporttevékenységgel a pana-
szok gyógyszeres terápia nélkül is megszüntethetők.

Idősebbeknél
Hazánkban, főleg az idősebb korosztályban leggyakrab-
ban előforduló, kezelést igénylő ritmuszavar a pitvarfib-
rilláció. Pitvarfibrilláció esetén a pitvarok több pontján,
rendszertelenül keletkeznek ingerületek, melyek hatá-
sára a kamrák szabálytalan ritmusban és legtöbbször túl
gyorsan húzódnak össze. A pitvarokban a vér egy része

visszamaradhat,
ahol összegyűlve
megalvadhat és
vérrög képződ-
het. A képződött
vérrög a szívüreg-
ből a véráramba
jutva érelzáró-
dást, stroke-ot

okozhat. A pitvarfibrilláló betegek terápiájában alkalma-
zott véralvadásgátló készítményekkel megakadályoz-
ható a stroke-ot okozó vérrögök képződése.  A véralva-
dásgátló kezelés nagyon pontos gyógyszerszedést és
rendszeres, havonkénti vérellenőrzést igényel. 

szakemberek az alkalmi vagy króni-
kus fejfájás enyhítésével kapcsolat-
ban fontosnak tartanak elmondani.  A
tartalomból: a fájdalomról általában,
a fejfájás okai, fajtái, a nyaki eredetű
fejfájás, fáj a fejem, front közeleg? Ha
ránk tör a migrén, fejfájás gyermek-
korban, a dietetikus tanácsa és to-
vábbi sok érdekesség a témával kap-
csolatban.

Olvasni jó!

A fejfájásról

A hét orvosi témája:

A szívritmus-
zavarokról

A probléma
életmódváltással

orvosolható 
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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A hét kérdése: az ételmérgezésről

Válaszol: Dr. Gál Zoltán belgyógyász, háziorvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Mennyire gyakori a háziorvos praxisában a
nyári ételmérgezés?
Szerencsére rendkívül ritka. Átlagosan nyaranta legfel-
jebb egy ilyen beteg fordul meg a rendelőben. Ez a jó
magyar higiéniás viszonyokkal is magyarázható. Ter-
mészetesen cseppfertőzés útján terjedő, hasmenéssel,
hányással járó, köznyelven „nyári influenzás” beteg
jóval több van, ám ezeket a panaszokat, tüneteket  nem
ételmérgezés okozza, melyek közül egyébként a legjel-
lemzőbb a szalmonellafertőzés.
Melyek ennek a betegségnek a jellemző
tünetei?

Az ezerarcú szódabikarbóna

A Vény nélkül rovat szerkesztője: Dr. Dézsiné Szentes Veronika

Tisztítja a kezet
Nedvesítsük be a kezünket és enyhén

dörzsöljük be szódabikarbónával, mintha
csak beszappanoznánk: kezünk bőre tiszta
és lágy lesz tőle. Ha pedig fehéríteni szeret-
nénk a körmeinket, körömápolás előtt áz-
tassuk be egy tál langyos vízbe, melyhez
három evőkanál szódabikarbónát adtunk.

Szagelnyelő
Képes elnyelni a legzavaróbb illato-

kat is, mert semlegesíti a baktériumok
okozta savas anyagokat. Hasznos a hű-
tőben, a beépített szekrényben vagy
akár megszokott dezodorunk helyett is.
Egy kevés port bedörzsölünk a hónal-
junkba vagy a lábfejünkbe és máris elfe-
lejthetjük az izzadságszagot. Beszórhat-

juk a cipőnkbe is, majd hagyjuk állni
benne egész éjszaka: szagtalanítja a láb-
belit és megakadályozza a későbbi láb-
gombásodást is.

Gyomorégésre, emésztésre
Ha ég a gyomra, oldjon fel egy kávés-

kanál szódabikarbónát egy pohár vízben
és igya ki egy hajtásra! Az arra érzékenyek
számára főzés közben is tehetünk egy
késhegynyi szódabikarbónát az ételbe,
amitől a nehezen emészthető vagy savas
hatású hozzávalók könnyebben emészt-
hetőek lesznek.

Fertőtlenít
A fésűk, manikűrkészlet, smink -

ecsetek, szivacsok és hasonló eszkö-

zök a baktériumok melegágyai lehet-
nek. Alapos tisztítás, fertőtlenítés cél-
jából tegyük azokat áztatólébe: egy
mosdókagylónyi vízbe keverjünk 8
evőkanál szódabikarbónát. Hagyjuk
benne állni  tárgyainkat egy éjszakán
át, majd öblítsünk másnap reggel.

További felhasználása
Megőrzik élénk színüket a zöldségek,

ha főzéskor kevés szódabikarbónát is szó-
runk a vizbe.  Keményebb és tartósabb
marad a tejszínhab, ha felverés előtt egy
csipetnyi szódabikarbónát teszünk bele.
Mindenfajta rovarcsípésre kiváló, kevés
vízzel keverve hatásos fájdalom- és duz-
zadtságcsökkentő. A sütemények össze-
állításánál fele sütőport és fele mennyiség

A nyári influenzánál súlyo-
sabb, tartósabb hányás és
hasmenés, esetleg hő -
emelkedés. Ha több beteg is ugyanazt az ételt fogyasz-
totta, akkor már komoly az ételmérgezés gyanúja.
Hogyan előzhető meg és gyógyítható a szal-
monellafertőzés?
Az ételek helyes tárolása elengedhetetlenül fontos.
Soha ne használjunk olyan húsokat, melyek elszíne-
ződtek vagy szaguk van. Ha a jó alapanyagot megfe-
lelő hőfokon készítjük el, akkor csekély az esély a fertő-
zésre. Nem szabad újrafagyasztani az ételeket. A be-
tegség kezelésének legfontosabb szabálya a megfelelő
folyadékpótlás, különösen gyerekek és idősek esetén.
Ilyenkor fokozottan be kell tartani a személyes higiéniás
szabályokat. Előfordulhat, hogy a folyadék pótlása vé-
gett kórházi kezelésre van szüksége a betegnek. 

szódabikarbónát használjon, szép egyen-
letes lesz a tészta. Ha nehezen fő meg a
hús, tegyen a vízbe egy késhegyi szóda-
bikarbónát.  Ha kemény a víz, szórjunk für-
dővizünkbe 10 dkg szódabikarbónát,
mert vízlágyító hatása van. Leégett étel
maradványait eltüntethetjük, ha az edény-
ben kevés vízbe kevert szódabikarbónát
forralunk. A csempére tapadt makacs
szennyeződéseket nedves rongyra szórt
szódabikarbónával dörzsölhetjük le. Két
púpozott kiskanál szódabikarbónából és
egy kiskanál citromléből vagy vízből ké-
szítsünk sima pépet, ezzel mossunk fogat,
majd hideg vízzel öblögessünk, fehéríti a
fogzománcot. Ha hajmosás előtt egy ma-
roknyi szódabikarbónát dörzsölünk a szá-
raz fejbőrbe, megszabadít a korpától.

Kerüljük a fekete hennát!
Az ideiglenes fekete henna testfestés ver-
seng az állandó tetoválással és egyre nép-
szerűbb a fiatalok körében. Ám allergiás re-
akciót válthat ki, néhány esetben sürgős
orvosi beavatkozás, esetleg kórházi kezelés
is szükségessé válhat. Állandó bőrkároso-
dás, allergiás bőr-
gyulladás és egy
életen át tartó ér-
zékenység alakul-
hat ki a használa-
tától. A tünetek
megjelenhetnek
röviddel a felvitel után, de 3–12 nap múlva
is. A legjobb tanács elkerülni a fekete
henna testfesték használatát. 

Genetikai oka is lehet
a migrénnek!
A migrén új, genetikai kockázati tényező-
jét tárta fel egy nemzetközi kutatócso-
port, amit több mint százezer személy
vizsgálata támaszt alá.
Adataik szerint a felnőttek 14 százaléka
szenved migréntől. A rohamokat gyakran

kíséri erős hányin-
ger és hányás. A ta-
nulmány tizenkét
genetikai régiót
azonosított, me-
lyek részben fele-

lősek a betegség kialakulásának kockázatá-
ért, és kiderült, hogy a betegség kockázati
tényezőinek 20-30 százaléka vezethető
vissza genetikai okokra. 
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ZARÁNDOKLAT EL CAMINO

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

„A tudat egy ideig tiltakozik, de
az emberi teljesítőképesség ha-
tára szinte végtelen” – mesélte a
győri Antal Judit, aki 2010-ben
férjével végigjárta az El Camino
zarándokutat, melynek évente 50
ezren vágnak neki, de csak azok
tudnak 800 kilométeren át gyalo-
golni, akik „megtalálnak valamit”. 

Májusban szentelte fel Várszegi Aszt-
rik pannonhalmi bencés főapát a ma-
gyarországi Szent Jakab zarándok -
utat, amely az egész Európán átívelő
Camino de Santiago zarándokút
része, ami a spanyolországi Santiago
de Compostelába, a Szent Jakab
apostol földi maradványait őrző kated-
rálishoz vezet. A mintegy 250 kilomé-
teres magyar szakasz Budapesttől
Rajkáig, a magyar–osztrák–szlovák

„Szent Jakab a tenyerén 
hármas határig tart. Ennek a főváro-
sunktól Lébényig tartó szakaszát
járta először végig a mentálhigiénés
szaktanácsadóként dolgozó Antal
Judit férjével, mielőtt nekivágott volna
a „nagy útnak”. „Tagjai vagyunk egy tú-
racsoportnak, két társunk ötlete volt,
hogy menjünk végig az El
Caminón, ahol 800 kilomé-
tert kell gyalogolni. Fogal-
munk sem volt, mivel jár, de
gondolkodás nélkül azt
mondtuk, belevágunk!” –
emlékszik vissza Judit. Mint
mondja, a magyar szakasz
iszonyú nehéznek bizonyult.
A kegyetlen vízhólyagok már az első
napon megjelentek a talpán, napokig
csak annyit tudott mondani: nagyon
fáj. „Borzasztóan meg kellett küzde-
nem magammal, hogy ezen felül tud-
jak emelkedni. De sikerült, és attól
kezdve biztosak voltunk abban, hogy
nem adjuk fel, megyünk!”

A Szent Jakab-utat spanyol neve,
Camino de Santiago után El Caminó-
nak is nevezik. Ősrégi zarándokút, a
kelta időkben a Tejút szimbólumának
tartották. Ma már nem csak vallási cél-
ból járják, egyre többen indulnak el
azért, mert keresnek valamit: önmagu-

kat, válaszokat. „Sokféle ember megy
végig az úton, szerintem mindegy,
miért, vallási, spirituális okból, esetleg
a sportteljesítmény miatt. Aki végig-
megy, jobb önmaga lehet. De aki csak
divatból vág neki és nem érez rá a je-
lentőségére, nem biztos, hogy végig
bírja” – vélekedik Judit. Évente körül-

belül 50 ezren vágnak neki, a szent
években 200 ezren járják végig az El
Caminót. A győri házaspár végül egye-
dül gyalogolt mintegy 1000 kilométert
34 nap alatt. Napi 30-40 kilométert
tettek meg nyolckilós hátizsákkal, mint
mondja, ilyen távnál már nem az ed-
zettség számít, minden fejben dől el.
Megtanulta kezelni a fájdalmat, a víz-
hólyagokat például cérnával és tűvel
orvosolta. Szerinte annyira érezzük a
fájdalmat, amennyire beleéljük ma-
gunkat. A lelkünk és a testünk is cso-
dálatos, pár nap alatt képes átállni az
új életmódra. Olyan emberrel is talál-
kozott, akinek levált az egész talpáról
a bőr, de végigcsinálta. Ez is jól mu-
tatja szerinte, hogy az emberi teljesítő-
képesség határa szinte végtelen. A
tudat egy ideig tiltakozik, de a mély
motiváció, a lelkes elszántság viszi
végig az embereket az úton. „Nehéz el-
képzelni annak, aki nem járt a Cami-
nón, hogy mi van a csillogás mögött,

Aki végigmegy,
jobb önmaga

lehet
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EL CAMINO ZARÁNDOKLAT

hordozott”
amit minden Caminót járt ember sze-
mében felfedezhetünk. Én az utat egy
dinamikus meditációhoz tudnám ha-
sonlítani. A meditáció lényege, hogy fi-
gyelj magadra, mert ahová figyelsz, ott
lesz az energia. Ha ezt megteszed,
jobb önmagad lehetsz. És ezen az
úton nincs más választásod, magadra
kell figyelned” – magyarázza és hozzá-
teszi, az élményhez társul a festői ter-
mészet is, gyönyörű tájakon visz az út.
„Már-már transzba esik az ember,
egész más lelkiállapotba kerültem,
végig mosolyogtam. Sokszor úgy lát-
tam, a virágok világítanak, a vöröses
föld pedig mintha lángolt és izzott
volna. Az illatok, színek, a csiripelő ma-
darak mind-mind hozzájárulnak az él-
ményhez”.  Hozzátette, kevesen adják
fel, hiszen a világ egyik legcsodálato-
sabb zarándokútján felülemelkedhet-
nek önmagukon és emberileg, lelkileg,
fizikailag olyasmit tehetnek meg, amit
eddig soha. Juditék nem siettek, az At-

lanti-óceán partján is időztek, illetve
Santiago de Compostelában is eltöl-
töttek négy napot a Szent Jakab-ün-
nepen. Az út elején zarándokútlevelet
kaptak, mellyel kedvezményesen ve-
hették igénybe a zarándokszállásokat,
az úgynevezett alberguéket. Már az
első napokban el kellett engedniük a
mindennapi beidegződéseket, a rutint,
ott csak nagyjából lehet tervezni, nem
kiszámítható, hol lesz aznap szállás,
mennyit tudnak gyalogolni. Az úton
számos váratlan történéssel találkoz-
tak, hogy ezek „csodák vagy véletle-
nek, mindenki maga döntse el. „A fér-
jem mindig azt mondta, hogy ezek a
bónuszok, mert ha felülemelkedtünk
magunkon, ha kibírtuk a fájdalmat,
azért „cserébe” kapunk valamit”. Judit
egyik legnagyobb élménye, hogy
olyan zarándokokkal is megértették
egymást, akikkel nem beszéltek egy
nyelvet. „Az egyik nap hihetetlen hon-
vágyam lett, és szülővárosomra, Bal-

mazújvárosra gondoltam. Miközben
azon merengtem, vajon járt-e onnan
valaki itt, és ha igen, ismerem-e, a za-
rándoklat hivatalos jelképét, a fésűs
kagylót vagy a sárga nyilat kerestem,
mely az irányt mutatja. Ahogy a gon-
dolataimat a férjemmel is megosztot-
tam, egy férfi mögém lépett, ő is a jelet
kereste. Kiderült, hogy a földim, aki
alattam járt egy osztállyal a gimnázi-
umban. A legnagyobb csoda pedig az
volt, hogy ezáltal Finisterrában magya-
rokkal ünnepeltük a megérkezésünket.
Szent Jakab a tenyerén hordozott ben-
nünket.”

Az úton megtapasztalták, mit jelent
az igazi szabadság, mennyit számít, ha
az ember kiszakad a mindennapi mó-
kuskerékből. „Észre sem vesszük, hogy
mennyi alattomos stressz ér minket.
Mióta hazatértünk, próbálok bízni, elen-
gedni magam, és törekszem arra, hogy
ne az agyammal próbáljak mindent
megoldani”.

Judit egy nap mindent félretolt az
asztalon és elkezdett írni. Ugyanannyi
napig vetette papírra az élményeit,
mint ameddig az utat járta. A könyv az
Igazgyöngy címet kapta, amely az El
Camino jelképén túl az önismeret fon-
tosságára utal. „Ahhoz, hogy egy
kagyló élhessen, ki kell néha nyílnia.
De ekkor bizony sérülékennyé válik, a
saját meszes héjából kell kivonnia egy
anyagot, amivel bevonja a belsejébe
került szennyeződést, így jön létre az
igazgyöngy. Mondhatnánk, hogy a
bajból, a rosszból értékeset hoz létre
úgy, hogy saját magán emelkedik
felül. Tehát az igazgyöngy az önisme-
ret, az önmagunk jobbá tételének
egy tökéletes szimbóluma”.

A magyarországi Szent Jakab-
úton napjainkban is halad két zarán-
dokcsoport Győrön át, akik Szent
Jakab napjára érkeznek meg Lé-
bénybe. Ezúton is kívánunk nekik jó
utat!  Buen Camino!
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FÜRDŐ  ÁLLATKERT

Az idén tízéves győri Rába Quelle Él-
mény-, Termál- és Gyógyfürdőben
egyedülálló lehetőséggel, 10.000 Ft-os
akciós áron vehető igénybe tizenöt al-
kalmas gyógykúra nyugdíjasok részére,
négyfajta kezelésből. Ehhez nem kell
mást tenni, mint a fürdőorvoshoz idő-
pontot kérni a gyógyászati recepción, a
96/514-905-ös telefonszámon, aki
aztán az ingyenes vizsgálat után kiírja a
15x4 kezelést, amelyek a következők le-
hetnek: medencefürdő, gyógytorna,
gyógymasszázs, víz alatti vízsugár-
masszázs, iszappakolás, súlyfürdő.

A gyógyvíz egyébként alkáli hidro-
gén-karbonátos és enyhés jódos. A
gyógymedencék vize elsősorban ko-
pásos csont- és ízületi betegségek,
krónikus gyulladásos ízületi és izom-
bántalmak, csonttörések, balesetek,

Nyári élmények az állatkertben
kép és szöveg: xantus-állatkert

A nyár forró napjai is kalandokban bő-
velkednek a győri állatkertben. A zootá-
boros gye  rekek hétről hétre rengeteg
élménnyel és új információval gazda-
godva hagyják maguk mögött az állat-
kertet, ám az ismerős mosolygós arcok
lépten-nyomon visszatérnek. Az idén
született állatok szépen cseperednek
és az újonnan érkezett lakók is kiválóan
érzik magukat. Izabella, a jávorantilop-
borjú mamájával átköltözött a tágas ki-
futóba, ahol ezután az antilopcsalád

Gyógyuljon a győri fürdőben!
idegsebészeti, fokozott szaruképző-
déssel járó bőrbetegségek, krónikus
hörghurut és csökkent pajzsmirigy-
működés kezelésére alkalmas. A keze-
lések igénybevételével három gyó-
gyító, pihentető, szórakoztató órát tölt-
het el a Wellness Nívódíjas győri él-
mény- és termálfürdőben. 

A létesítményben külön kiemelten
figyelnek a mozgássérültekre, akik ré-
szére az akadálymentes közlekedés
biztosított, továbbá speciális beemelő
szerkezet segíti a vízbe jutásukat.

Ezenkívül is különösen érdemes
odafigyelniük nyáron a fürdőre és a
megújult strandra a győrieknek, akik
lakcímkártyájuk felmutatásával au-
gusztus 31-ig óriási kedvezménnyel,
fél áron juthatnak be a régió legél-
ménydúsabb fürdőjébe. (X)

mellett Fábió, a zsiráf és a zebrák lesz-
nek lakótársai. A tavaly született testvé-
rével és a szintén tavaly  világra jött zeb-
racsikóval szoros barátságot kötött, ön-
feledt játékukat bárki megfigyelheti az
Afrika-kifutóban.

Az idén meglepetéssel szolgáltak a
Benett-kenguruk, hiszen az erszényből
kibújó kis kölyök apja különleges génjeit
örökölte, az ő bundája is fehér színű. Ele-
inte csak a szemfüles látogatók vehették
szemügyre a kölyköt, hiszen amíg mére-
tei megengedték, folyamatosan vissza-
bújt anyja védelmet nyújtó erszényébe.

Mára egyre messzebbre merészkedik
szüleitől, hatalmas lendülettel ugrán-
dozza körbe kifutóját. Az állatkert látoga-
tóinak legnagyobb kedvence az első
Győrben született tigriskölyök, az apró
szőrgombolyagból mára már tinédzser
nagymacskává cseperedett. Júliusban 5
hónapos lesz, játékos természete csep-
pet sem csillapodott, még a forró nyári
napok sem akadályozzák a játékban, szí-
vesen mászik a kifutójában található
fákon vagy pancsol az itatóban. 

A meleg nyári napokon is érde-
mes kilátogatni az állatkertbe, a

park egy új odalát ismerhetik meg a
látogatók. A nyári fürdést a park
egyik lakója sem utasítja vissza. A
Dél-Amerika-kifutó lakói – vízidisz-
nók és tapírok – egész napos „zajos”
pancsolással múlatják az időt. Akad
olyan is, aki a délutáni sziesztáját
tölti medencéjében. Raul, a tavaly
nyáron érkezett fehér bengáli tigris
mára láthatóan igazán otthonosan
érzi magát, a hűvös vízben hasalva
szemléli látogatóit. Az állatkert lakói
mindenkit szeretettel várnak!

www.zoogyor.com.
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SUDOKU++++

KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthatnak
azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek
bizonyuló megfejtő a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@
gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése:
Kelj fel Béla, újra indul a szárnyvonal! Nyertes: Székely-Kovács Eszter (Győr).
Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

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

SUDOKU++

SUDOKU+++
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KÖZSZOLGÁK  PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

szerző: győr-szol

A nyári hónapokat a Győr-Szol Zrt. távhő-szolgálta-
tási igazgatósága hagyományosan arra használja fel,
hogy elvégezze azokat a karbantartási, felújítási mun-
kákat, amelyek biztosítják a fűtési idényben a fogyasz-
tók zavartalan ellátását.

A karbantartási-felújítási tevékenység látványosabb
részébe szinte belebotlanak a lakók, hiszen a kivitelezés
több esetben útfelbontással jár. Így történt ez a Kodály
Zoltán utcában a Verseny Tesco áruház mellett, majd a
Tihanyi Árpád út és a Mester utca kereszteződésénél.
Előbbi helyszínen egy 250 milliméter átmérőjű primer
távvezeték elöregedett szakaszát cserélték újra, az utób-
bin pedig egy nagyobb, 500 milliméter átmérőjű vezeték
cseréjének munkái vannak folyamatban. A Kígyó utcá-
ban az út és a járda felújításához kapcsolódóan július-
augusztus folyamán cserélik a távhővezetéket.

A korszerűsítés a távhő-szolgáltatási igazgatóságon
előre tervezett program szerint zajlik, ami biztosítja a be-
épített berendezések folyamatos modernizálását.
Ennek keretében hat hőközpontban történik meg a fű-
tési hőcserélők, ugyancsak hatban a fűtési keringető-
szivattyúk cseréje, 28 hőközpontba pedig korszerűbb
fűtésszabályozó automatika kerül, melyeket egyben be-
kapcsolnak a folyamatosan bővülő távfelügyeleti rend-
szerbe. Tíz másik központban az elhasználódott hasz-
nálati melegvíz-tárolókat cserélik le, és ezzel együtt pár-
huzamos kapcsolásúvá alakítják át az eddig soros
üzemű fűtési és használati melegvíz- termelő rendszert.

A Győr-Szol Zrt. távhőszolgáltatási igazga-
tósága értesíti a fogyasztókat, hogy kar-
bantartási munkálatok miatt a melegvíz-
szolgáltatás július 31-én hajnali 3 órá-
tól 20 óráig a város egész területén szü-
netel. Kérjük a fogyasztók megértését és
szíves türelmét.

SZÜNETEL
a melegvíz-szolgáltatás 

Karbantartás, korszerűsítés
a távfűtési rendszerben

szöveg és kép: pannon-víz

A kertészkedők mellett a kertitó-tulaj-
donosoknak vagy az automata öntö-
zőberendezést használóknak is érde-
mes mérlegelni és számolni – mondja
Karcsu Szilvia, a vízmű
ügyfélszolgálatának veze-
tője. A képlet egyszerű –
minél több olyan vizet hasz-
nálnak, ami nem kerül visz-
sza a szennyvízcsatornába,
annál gyorsabban térül
meg a locsolómérőjük. Je-
lenleg 2.850-en választot-
ták ezt a megoldást, főleg
győri és Győr környéki fo-
gyasztóink mérik külön a
szennyvízcsatornába nem
kerülő vizet. Győr-Ménfő-
csanak, Győrújbarát és
Nyúl magasabban fekvő
részein különösen sokan
választják ezt a megoldást,
hiszen itt nagyon drága
lenne kutat fúratni. 

Szereltessen fel locsolómérőt!

A Pacsirta utcában egy meghibásodott,  300 milliméter
átmérőjű elzárószerelvény helyett építenek be újat. 

Korszerűbb rendszert használhatnak majd a fo-
gyasztók a következő idényben a Szabolcska utca 7–
23. szám alatti épületekben. Az elöregedett, az utóbbi
években többször javított és ezért felújításra szoruló
szekunder fűtési és melegvíz-hálózat, valamint a
három tömböt együtt ellátó szolgáltatói hőközpont ki-
váltására az épületekhez külön-külön primer távhő-
bekötést építenek ki, épületenként telepített felhasz-
nálói hőközpontokkal. Így a lakóközösségeknek
külön-külön is lehetőségük lesz a fűtés indítására-le-
állítására, valamint az épületenkénti szabályozásra.

Emellett még a Rozgonyi úti telephelyen két forróvíz-
kazán biztonsági vezérlőjét cserélik ki, egy gőzkazánt
pedig korszerű, energiatakarékos égő beépítésével újí-
tanak fel. De nem csak a szolgáltató, a lakók is ilyenkor
végzik a felújítási munkákat. A Győr-Szol Zrt. felhívja a
figyelmet arra, hogy a fűtőtestcsere esetén a távhőszol-
gáltatóval mindenképp egyeztetni kell. A műszaki
tanács adás, konzultáció a társaság ingyenes szolgálta-
tása. A fűtési hálózat ürítését, illetve a munkák elvégzése
után annak szakszerű visszatöltését, kilégtelenítését a
fogyasztó megrendelésére a szolgáltató szakemberei
végzik, díjazás ellenében. Sajnos sokszor előfordul, hogy
a fűtési hálózatot a társaság tudta nélkül leürítik, az át-
alakítási munkák elvégzése után azonban a visszatöltést
már nem tudják elvégezni. E felelőtlen magatartásból a
fűtési rendszer több hétig, hónapig víz nélkül üresen áll-
hat, aminek következtében a radiátorok károsodhatnak.

Takarékoskodni akar? 

A talajvízből, vagyis a legfelső víz -
adó rétegből táplálkozó saját kút fúrá-
sához a helyi önkormányzat építési
hatóságának engedélye szükséges. A
kerti kútból kitermelt, évi 500 m3-
nél nagyobb vízhasználat esetén

a vízügyi hatósághoz kell  fordulni, ők
állapítják meg a vízkészlet-használati
járulékot. Fontos tudni, hogy a saját
kútból kitermelt vizet semmiképpen

sem szabad a szennyvízcsatorna-
rendszerbe juttatni, azt csak lo-

csolásra szabad hasz-
nálni!

Akinek saját kútja
van, nem nélkülözhet bi-
zonyos műszaki jártas-
ságot sem a kút működ-
tetéséhez. Adott eset-
ben ki kell tudni tisztí-
tani egy lábszelepet,
vagy tudni kell, mi van
akkor, ha lelevegősödik
a szivattyú. Aki a locso-
lómérőt választja, nem
kell további tízezreket
szivattyúra, szívócsö-
vekre és elektromos
csatlakozásokra költeni.   

Kerti tó esetében is
optimális választás a lo-
csolómérő. Ha kútvíz-

zel töltjük fel kerti tavunkat, a kútvíz
vas- és mangántartalma a levegővel
érintkezve lassan oxidálódik, barnás,
opálos színt ad a kerti tó vizének, ami
nem szép látvány. 

Az automata öntözőrendszerek fú-
vókáinak finom alkatrészeinek a kút-
vízből kiváló vas és mangán szintén
nem tesz jót. A barnás lerakódások
hamar megjelennek az alkatrészeken,
eltömik azokat. 

A vezetékes víz kitűnő minőségű, a
vízben lévő vasat és mangánt termé-
szetes eljárással távolítjuk el. A csap-
víz sem klórt, sem más fertőtlenítő-
szert nem tartalmaz.

A locsolómérő helyének kialakítá-
sát célszerű vízvezeték-szerelővel el-
végeztetni. Egy átlagos helykialakítás
anyagárral együtt  25-30 ezer forint-
ból megoldható, persze helyszíne vá-
logatja. Érdemes több mesterember-
től is ajánlatot kérni. A vízmű ügyfél-
szolgálatán vagy weblapján megtalál-
ható a locsolómérő-kialakítás vázlata:
http://www.pannon-viz.hu.

Érettségizetteknek  nappali  tagozatos képzéseink
• Logisztikai ügyintéző (2 év) • Kereskedő (2 év)
• Ügyviteli titkár (2 év) • Turisztikai szervező, 
értékesítő (2 év) • Idegenvezető (2 év) •
Vendéglátásszervező-vendéglős (2 év)

8. osztályosoknak 
Rendkívüli felvételi eljárás pincér és szakács 
szakmákban 

QUANTUM ÜZLETI 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
ÉS SZAKISKOLA 
KÍNÁLATA A 
2013/2014-ES TANÉVRE

Információ és jelentkezés
9023 Győr, Buda u. 12. • Tel.: 96 / 322 – 018

www.quantum.hu



Győr-Nádorvárosban,a Zrí-
nyi utcában, a Leier City Center szomszéd-
ságában eladó egy 53 nm-es, 2 szobás,
3. emeleti, világos, jó elrendezésű lakás. A
nagy konyha mellett kamra és gardrób-
szoba is rendelkezésre áll. Az ingatlan fel-
újított, műanyag ablakokat, új fűtésrend-
szert, turbós kazánt kapott. Kocsibeálló az
udvaron található, a lakáshoz nagy pince
és padlásrész tartozik. A 11 lakásos, tég-
laépítésű társasház is felújításon esett át
néhány éve, új cseréptetőt kapott, és át-
festették. Irányár: 15,6 millió Ft.
Érdeklődni lehet:
06-20/284-3398

SZOLGÁLTATÁS

Masszázs Kuckó Győr. Kellemes
stresszoldó kikapcsolódás – Re -
lax, irodai masszázs, sómasz-
százs. 96/247-574, 30/440-3229

Pedagógus házaspár kisgyer-
mekek vagy idős nénik-bácsik felügyeletét vál-
lalja. 30/538-4376, 96/412-076

FURGON- ÉS SZEMÉLY-
GÉPKOCSI-KÖLCSÖNZŐ
06-70/314-0157, 06-70/
315-9210 WWW.FURGON-
KOLCSONZES.HU

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

Külső szigetelést, szobafes-
tést, mázolást, gipszkartono-
zást vállalunk elfogadható
áron, garanciával. 20/6298-769

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

Gépi földmunka, alapásás, te-
reprendezés kedvező áron, Győrben és környé-
kén. Hétvégén is! 30/356-6163

Hívjon bizalommal! Teljes körű lom-
talanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarí-
tom. Feleslegessé vált holmiját ingyen elszállí-
tom. Stuka Tibor: 30/217-0848

Beton- és téglafalra tárgyak
felfúrása, rögzítése és mindennemű vil-
lanyszerelés, bojlertisztítás. Érdeklődni:
06-30/314-3370

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

EGYÉB

Középkorú, győri hölgy takarítást
vállal. Feleslegessé vált dolgait nagyon szívesen el-
fogadnám, szükségem lenne rá! 20/211-7884

BABAKOCSIK, kiságyak, járókák, autó-
és kerékpárülések, bébikompok, márkás játékok,
babakellékek ADÁSA-VÉTELE (kp-ért is). MINI
BIZI, Győr, Déry T. u. 16. 06-20/918-0643

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

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

COFIDIS gyorshitel 48 órán
belül (max. 800 e Ft), Új SZOC-
POL, támogatott lakáshitel, árfolyam-
rögzítés. Tel.: 20/951-0235

Bélyeget, bélyeggyűjtemé-
nyeket, képeslapokat, pénzeket, pénz-
gyűjteményeket, plaketteket, kitüntetéseket,
könyveket, egyéb régiséget vásárolok gyűjte-
ményembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
20/947-3928.

Lomtalanítást vállalok, in-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Feles-
legessé vált holmiját elszállítom. Tel.:
70/500-1291.

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

Hajat veszek 50 cm felett, vágottat
vagy vágni valót, jó áron. Tel.: 20/497-9197 

LAKÁSCSERE

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

INGATLAN

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

Balatonalmádiban eladó kétszin-
tes ikernyaraló egyik része. A nagy strandtól
700 m-re, 75 m2-es, két és fél szobás, beren-
dezéssel, kis kerttel, terasszal, kocsibeállóval.
Irányár: 11,9 M Ft. 20/327-8603

Keszthelyen 2 szobás apartman strand-
hoz közel, teljes berendezéssel, 6,2 M forintért
eladó! 96/319-468

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

Győri színháznál 2 emeletes, java-
részt irodás, patinás társasház I. emeletén
külön bejáratú, 103 m2-es, jó állapotú lakás tu-
lajdonostól eladó vagy csendes vállalkozásnak
kiadó. Jó elrendezésű, távfűtéses (ennek elle-
nére kedvező rezsijű), parkettás, járólapos. Par-
kosított udvar és teremgarázs-bérlési lehető-
ség! Azonnal költözhető! Érd.: 20/3668-480

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

Korrepetálás: matematika, fizika,
kémia, általános és középiskolásoknak!  Pót-
vizsgára felkészítés nyáron
is! Tel.: 30/928-7711.  nmnmnm@index.hu

Tanár házaspár matematikából, fiziká-
ból, elektrotechnikából általános és középisko-
lásokat pótvizsgára, pótérettségire felkészít!
Tel.: 96/412-076, 30/538-4366

Angol nyelvi tábor Győrben, magyarul is
beszélő amerikai házaspárnál! 15 ezer Ft/hét, napi
háromszori étkezéssel!  Tel.: 20/418-0181

TIT Nyelviskola és TELC vizs-
gahelyen:
Nyári intenzív (30 órás) felkészítő
tanfolyamok indulnak angolB2 és német B2
szinten, július 29-től. Jelentkezés: július 24-ig.
Német speciális nyelvtanfo-
lyam indul külföldi munkavállaláshoz mini-
mumszinttől heti 2 alkalommal (kedd-csütörtök)
8.00–12.00 óráig.
Német kezdőáltalános nyelvtanfolyam
indul heti 2 alkalommal (hétfő-szerda) 8.00–
12.00 óráig. 5 tanóra/alkalom. Kezdési időpont:
augusztus 12.
Valuta-pénztárosi és valuta-ügyin-
tézői OKJ-s képzés indul augusztus 3-ától
(szombatonként)  4 alkalommal. Jelentkezési
határidő: július 30.
Közbeszerzési referens OKJ-s
(140 órás) és pályázatírói képzés (48 órás) indul
augusztus végén, szombatonként. Jelentkezés:
augusztus 15-ig, TIT (Győr, Szent István út 5.)
Érd.:96/ 525-060; 70/321-3763
gyor@titpannon.t-online.hu
www.titpannon.hu; Nysz: 08-0218-05

ÉPÍTŐANYAG
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APRÓ HIRDETÉS

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu

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

Bankhitelek!
Személyi kölcsön:
– nyugdíjasoknak akár 80
éves korig, BAR-lista
nem akadály
– alkalmazottaknak, min.
6 hónapos munkaviszony
szükséges
20/922-3330

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246

A Zepternél új munkatársaink napjainkban
is gyorsan és sikeresen tudnak elindulni,
nyugat-európai szintû jövedelemre
tehetnek szert és vezetôvé válhatnak.

• 25 éves nemzetközi cég
• Ingyenes alap- és továbbképzés 
• Kiemelkedô kereseti lehetôség

Éljen Ön is olyan életet, amilyet megálmodott,
csatlakozzon a Zepter csapatához még ma!

Jelentkezzen fényképes önéletrajzzal
a zepter.gy@gmail.com-on. Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

ÚJ NYÁRI étlappal,
kiváló borokkal,

frissítő italokkal várjuk
Kedves

Vendégeinket 
Duna-parti

teraszunkon!

OKTATÁS

Matematikából, fizikából pótvizs-
gára és őszi érettségire felkészítést vállalok Ná-
dorvárosban. 96/320-548 vagy 20/432-7787.

MESTER-GÁZ KFT.
9022 Gyôr, Újkapu u. 1–3. Nyitva tartás: 7.30-16 óráig
Tel.: +36-20/946-1511, 96/335-443 mestergaz@mail.kabelnet.hu    

Gyôr, Zrínyi u. 70. h–p.: 9–18, szo.: 9–13
www.gyertyaszalon.hu

Különleges kézi készítésû gyertyák

GyertyaSzalon.hu
Mintabolt:

Orange Ajándék Kuckó
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Szombat este a bajnok Győri ETO FC
és a Magyar Kupa-győztes DVSC-Teva
csapott össze a 2013-as Szuperkupá-
ért a fővárosi Puskás Ferenc Stadion-
ban. A zöld-fehérek először léptek pá-

Először hódították el a Szuperkupát
lyára a Szuperkupa 1992 óta íródó tör-
ténetében, és rögtön első próbálko-
zásra elhódították a győztesnek járó
trófeát, miután magabiztosan, 3–0-ra
legyőzték ellenfelüket. A győriek ezzel

visszavágtak a debrecenieknek, akik
májusban pont a bajnokcsapat ellen
nyerték meg a Magyar Kupát. 

Tapogatózó első negyedóra után a
győriek kerültek fölénybe, és a 33.
percben meg is szerezték a vezetést.
Andric harcossága után Trajkovic ke-
rült helyzetbe, aki a kapus lábai között
a hálóba lőtt. Az első félidő utolsó per-
cében egy mintaszerű támadás
végén tovább növelte előnyét a baj-
nokcsapat, Varga passza után Andric
gurított vissza Koltainak, aki higgad-
tan a kapuba passzolt. Térfélcsere
után a debreceniek megpróbáltak
visszajönni a meccsbe, de a győriek
rendre hárították a piros-fehérek pró-
bálkozásait. A mérkőzés hajrája ismét
a taktikusan futballozó ETO fölényét
hozta, Pintér Attila együttese erővel is

jobban bírta a mérkőzést. A 85. perc-
ben Verpecz kapus hatalmas hibája
után a két perce becserélt Kalmár ál-
lította be a 3–0-ás végeredményt. A
csapatban kezdőként bemutatkozott
Rafe Wolfe és Patrick Mevoungou,
csereként pedig Leandro Martinez is
pályára lépett. 

„Húsz-huszonöt perc után teljesen
átvettük a mérkőzés irányítását, rá
tudtuk erőltetni a Debrecenre az aka-
ratunkat, és ezután nagyon szép gólo-
kat lőttünk, különösen a második talá-
lat volt az. Örülök neki, hogy olyan tró-
feát nyertünk, amilyen még nem volt
a klubnak. Hálás vagyok a sikerért a
vezetőknek, a játékosoknak, a szur-
kolóknak, a klubnak és a támogatók-
nak egyaránt” – értékelt Pintér Attila
vezetőedző. 
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Győri ETO FC hazai pályán 2–
0-ás vereséget szenvedett el a
Maccabi Tel-Aviv ellen a labda-
rúgó Bajnokok Ligája selejtező-
jének második fordulójában. A
zöld-fehéreknek hatalmas bra-
vúrra lenne szükségük, hogy ki-
harcolják a továbbjutást a
keddi, izraeli visszavágón.

A Győri ETO FC harminc év után szere-
pelhetett ismét az első számú európai
kupasorozatban, a visszatérés azonban
nem a várakozásoknak megfelelően si-
került. A magyar bajnok csupán helyen-
ként játszott valós tudásának megfele-
lően, a találkozó nagy részén a vendé-
gek akarata érvényesült. Az első félidő-
ben egy lesgólig és egy hatalmas Varga-
lövésig jutott el a hazai együttes, ké-
sőbb kiderült, hogy utóbbi volt a győriek
egyetlen kaput eltaláló próbálkozása a
kilencven perc alatt. A fegyelmezetten
védekező és a hazai támadásokat
rendre megakasztó Maccabi ezzel el-
lentétben többször veszélyeztetett, Ka-
menár azonban sokáig hárítani tudta az
izraeli próbálkozásokat. A második fél-
idő egyre több vendéghelyzetet hozott,
a 66. percben Svec az üres kapu elől
mentett óriásit. A 76. percben aztán

Kétgólos 
hátrányban
a magyar 
bajnok

megszerezte a vezetést a Maccabi, Ji-
caki lövésénél a mezőny legjobbjának
bizonyuló Kamenár is tehetetlen volt. A
győrieknek volt egyenlítési lehetőségük,
Lipták azonban óriási helyzetben gyen-
gén fejelt a 84. percben. A végén pedig
jött a feketeleves, a hosszabbítás har-
madik percében az elfáradó győriek
asszisztálása mellett Alberman beállí-
totta a 2–0-ás végeredményt.

A zöld-fehérek ezzel nagyon nehéz
helyzetbe kerültek, hiszen idegenben
kellene ledolgozniuk a kétgólos hát-
rányt, ami nem lesz egyszerű feladat. A
visszavágó kedden, magyar idő szerint
20.30 órakor kezdődik Tel-Avivban, a
mérkőzést az M1 élőben közvetíti. 

„Sajnálom, hogy kétgólos veresé-
get szenvedtünk, az ellenfél nagyon
jól játszott. Sokkal agresszívebben

kellett volna futballoznunk, több fu-
tásra és kezdeményezésre lett volna
szükség. Nem adjuk fel, bár a két gól
komoly hátrány, mindent megte-
szünk, hogy a visszavágón gólokat ér-
jünk el. Ehhez több egyéni vállalko-
zásra és bátrabb játékra lesz szükség,
ami most hiányzott belőlünk” – érté-
kelt Farkas József pályaedző, aki az
eltiltott Pintér Attilát helyettesítette a
mérkőzésen.

Bár sokan tartottak tőle, komoly
botrány nélkül ért véget a találkozó.
A rendőrök hét izraeli szurkolóval
szemben pirotechnikai eszközzel
kapcsolatos szabálysértés miatt in-
tézkedtek – közölte a Győr-Moson-
Sopron Megyei Rendőr-főkapitány-
ság. A közlemény szerint a mérkőzés
szerdán szigorú biztonsági intézke-

dések mellett, a nemzetközi előírá-
soknak megfelelően zajlott. A belép-
tetéskor egy izraeli szurkoló két fák-
lyát és egy hanggránátot akart a
mérkőzésre bevinni. A pirotechnikai
eszközt az egyenruhások lefoglalták,
a férfit a mérkőzésről kitiltották. A
vendégek szurkolói a mérkőzés alatt
görögtüzet gyújtottak a szektoruk-
ban. A rendőrök hat fiatal ellen pol-
gári felhasználású robbanóanyaggal
és pirotechnikai termékkel kapcsola-
tos szabálysértés miatt intézkedtek.
A beszámoló szerint a rendőrök a
mérkőzés megkezdése előtt egy 28
éves megyei lakosnál kést találtak,
ezért a Győri Rendőrkapitányságon
előállították. Vele szemben közbiz-
tonságra veszélyes eszköz birtoklása
miatt szabálysértési eljárás indult. 



Csütörtökön megkezdte a felkészü-
lést a Győri Audi ETO KC csapata,
amelynek célja, hogy a következő sze-
zonban megismételje az idén elért si-
kereket. Az együttes tagjaira az ilyen-
kor elmaradhatatlan orvosi vizsgálat

várt elsőként, majd Ambros Martin
délután már edzést vezényelt csapa-
tának. A zöld-fehérek hétfőtől a nor-
vég válogatott kérésére egy héten át
az olimpiai, világ- és Európa-bajnok

csapattal készülnek. Thorir Hergeirs-
son, a norvég női kézilabda-váloga-
tott szövetségi kapitánya már megne-
vezte azt a keretet, amellyel Győrött
edzőtáboroznak. Az északiak várha-
tóan tizenhét játékossal érkeznek vá-
rosunkba, ahol az Audi ETO két kivá-
lósága, Katrine Lunde és Heidi Löke is
csatlakozik hozzájuk. A felkészülés ré-
szeként a norvégok július 27-én,
szombaton 17 órakor megmérkőznek
a vendéglátókkal. 

Az egyhetes közös munka után ed-
zőtábor következik a győriek program-
jában. Augusztusban heti két edző-
meccses ritmusban folytatja a csapat,
amelynek végén, augusztus 22. és 25.
között Bajnokok Ligája-szintű tornát
rendeznek Győrben a Vardar Szkopje, a
Krim Ljubljana, a Metz, a HC Leipzig, a
Rosztov és természetesen az Audi ETO
szereplésével. Amint arról beszámol-
tunk, a BL-győztes csapatból távozott
Andrea Lekic és Jovanka Radicevic, a
helyükre Katarina Bulatovicsot és a
klubhoz visszaérő Bognár-Bódi Berna-
dettet szerződtették a zöld-fehérek. 
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A tradícióknak megfelelően ETO-SZESE néven foly-
tatja működését az élvonalbeli újonc győri férfi ké-
zilabdacsapat. Décsi Gábor klubigazgató szerdán
elmondta, a klubnál szerették volna, hogy az ETO
név a régi egyesület 2011-es megszűnésével ne
tűnjön el végleg a férfi kézilabdázás palettájáról,
erre pedig most jött el a lehetőség.

„Mától ETO-SZESE néven folytatjuk, ehhez
minden szükséges engedély a birtokunkban van.
Köszönjük a jogtulajdonos futballklubnak, hogy
hozzájárultak a név használatához, ami egyben kö-
telez is minket. Ezzel a kiegészítéssel identitása
lett a csapatnak, most már az ország bármely
pontján egyértelművé válik a nevünk láttán, hogy
győri klub vagyunk. A hagyományoknak megfele-
lően a jövőben zöld-fehérben játszunk, emellett új
címert is terveztettünk, amelyet büszkén viselhet-
nek a játékosok. Reméljük, hogy a tradicionális
névvel még több fiatal számára tesszük vonzóvá a
kézilabdázást” – fogalmazott Décsi Gábor. 

A szövetségben elkészítették az élvonalbeli baj-
nokság sorsolását, de a játéknapok pontos kijelö-
lése még hátravan. Az biztos, hogy az újonc győ-
riek a Balatonfüred otthonában kezdik meg szerep-
lésüket, első hazai mérkőzésükön pedig a PLER-
Budapest gárdáját fogadják majd szeptemberben.
A klub hétfőtől a Lloyd Palotában található irodájá-
ban megkezdi a bérletek árusítását a következő
szezonra, melyek a bajnoki és a kupamérkőzésekre

ETO-SZESE néven az élvonalban
is érvényesek lesznek. A felnőttek 14 ezer, a diákok
és a nyugdíjasok 10 ezer forintért válthatnak bérle-
tet, míg a két felnőtt és két gyermek részére szóló

családi bérlet 22 ezer forintba kerül. A 14 éven alu-
liak továbbra is ingyenesen látogathatják a csapat
mérkőzéseit. 

NAGY NYÁRI SHOW

UTOLSÓ TÁBORI HETEK
a VIDRA Úszóiskolában

Napközis úszó- és sporttábor!
• Az újra megnyíló gyôri
strandon 5 éves kortól

• Minden hétfôn indul,
heti turnusokban,
07. 22. és 08. 09. között
naponta 7.30—16.15-ig 

• Táborvezetô és úszóedzô-
tanárok felügyeletével 

• Ebéd (választható)
és uzsonna biztosított

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

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

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

www.vidrauszoiskola.hu

A világbajnokkal
készül a BL-győztes

„Igyekeztünk úgy kialakítani a bérletek árát,
hogy manapság is megfizethetőek legyenek, így
kevesebb, mint ezer forintba kerül egy mérkőzés.
A csapatnak nagy segítség, ha megtelnek az egye-
temi csarnok lelátói, reméljük, ez minél gyakrab-
ban bekövetkezik. A szakmai stáb és a játékoske-
ret összeállt, szeretnénk látványos játékkal kiszol-
gálni a közönségünket. Nagyon bizakodó vagyok
a következő szezont illetően, szakmailag jó csapa-
tot állítottunk össze. Ami külön öröm, hogy min-
denkivel könnyen megegyeztünk, mindenki jó szív-

vel szerződött Győrbe, ami az eddigi
munkánkat minősíti. A játéko-

sok tudják, hogy itt megkap-
ják, amit ígérünk. A szövet-

ség is úgy látja, hogy
Győrött komoly bázis
épül, ezért a fiókcsapa-
tunk az NB I/B-ben sze-
repelhet a következő

szezontól” – tette hozzá a
klubigazgató.

A játékosok július elseje
óta egyéni edzésterv szerint

készülnek, a közös munka július har-
mincadikán kezdődik. Hat hetet dolgozik együtt a
csapat, ezalatt nyolc felkészülési mérkőzést is ját-
szanak, az elsőt augusztus hetedikén 18.30 órától
Győrött a Tata ellen. 
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A Magyar Labda-
rúgó Szövetség el-
nöksége a követ-
kező időszakban
látványos fejlődést
vár a futsal terüle-
tén. Ehhez a mun-
kához új lendület
szorgalmaz, illetve
személyi változáso-
kat is szükséges-
nek tartott, ezért új-
jászerveződött a
Futsal Bizottság.
Esterházy Márton,

Ragadics Ferenc és Juhász Péter bizottsági mun-
káját elismeréssel köszönte meg a testület, amely
dr. Drucskó Zoltánt a Futsal Bizottság elnökévé,
Mezei Józsefet, Simon Ferencet, Szabó Lászlót és
Szikora Leventét a bizottság tagjaivá nevezte ki. 

„Nagy örömömre szolgált, amikor a  Magyar Lab-
darúgó Szövetség Elnöksége megtárgyalta és elfo-
gadta „A magyar futsal fejlesztési terve 2013–
2020” című stratégiai jellegű anyagot, hiszen a fej-
lesztési terv társszerzőjének mondhatom magam.
Az elnökségi ülést követően felkértek arra, hogy vál-

Új pályára állítaná a futsalt

szerző: koloszár tamás
fotó: archív

Háromezer-kétszáz hivatalos Bayern München Klub
létezik a világban, közülük az egyik Győrben. 1998-
ban alakult, tagjai rendszeresen kijárnak Münchenbe
mérkőzésekre. Vezetőjük, Szombat Zsolt azon két-
százezer egyike, akik a Bayern pártoló tagjai is. Tör-
ténete során a győri Bayern-klub már másodszor lát-
hatja kedvenc csapatát Győrben.

„A klubban 25-30-an vagyunk, akik rendszeresen
kijárunk mérkőzésekre” – mondja Szombat Zsolt, s
hozzáfűzi, klubéletet többnyire a Győr–München, il-
letve a München–Győr vonalon élnek egy kisbusz-
ban, mérkőzésre tartva, illetve hazafelé. A klubvezető
meccsnézésben is élenjáró, legalább százszor látta
a Bayernt az Olimpia Stadionban, újabban pedig az
Allianz Arénában.

Az alapításkor még az e-mail nem volt elterjedt,
a fax dominált, így regisztrált a győri klub München-
ben, s vált hivatalos Bayern-klubbá. Előnye, hogy
folyamatosan jegyhez jutnak a csapat hazai és ide-
genbeli mérkőzéseire a tagok. Akik valamelyest is-
merik a jegyigénylés rendszerét, tudják, néha köny-
nyebb a tevének átjutni a tű fokán, mint a Bayern
müncheni meccseire jegyet szerezni. Elvileg a be-
jegyzett Bayern-klubok mérkőzésenként negyvenöt
jegyet igényelhetnek, ennyit persze nem mindig
kapnak. Az viszont fényévente egyszer fordul elő,

hogy egyetlen belépőt sem igazol vissza München.
A klubtagság további előnye, hogy autogramórá-
kon és egyéb helyeken a klub tagjai találkozhatnak
a játékosokkal, a cikkhez mellékelt képen Szombat
Zsolt Daniel van Buytennel látható.

Győrben nőtt fel Szombat Zsolt, s már gyer-
mekként rajongott a müncheni csapatért, amely
az 1974-es, 75-ös, 76-os szezonban háromszor is

BEK-et nyert, így aztán nem csoda, ha az általa
szervezett játszótéri csapatnak is a Bayern nevet
adták. Felnőve is megmaradt labdarúgás- és
Bayern-szeretete, így megszervezte a klubot Győr-
ben, s rendszeres látogatója a csapat meccseinek.
Nemcsak Münchenben, hanem Németország- és
Európa-szerte, amit rendszeresen kirándulással is
összekötnek. Felnőtté vált lányai apjuk mindkét tu-
lajdonságát örökölték, a focit is szeretik, meg per-
sze a Bayern Münchent is. 

A régiek közül Stefan Effenberg volt a győri klub-
vezető kedvence, az újakra vonatkozó kérdés halla-
tán pedig sorolja szinte a teljes csapatot: Schwein -
steiger, Ribéry, Robben, Alaba, Kroos.

Az augusztus 11-i győri vendégjáték előtt a
Bayern-klub tagjai legalább kétszer látják kedvenc
csapatukat. Július 24-én ott lesznek a Bayern Mün-
chen–Barcelona barátságos meccsen, amelyet Uli
Hoeness hatvanadik születésnapja alkalmából ren-
deznek. Augusztus elején pedig a kétévente meg-
rendezendő Audi Cup-on láthatják kedvenc csapa-
tukat, amelyen a müncheni alakulaton kívül a Milan,
a Manchester City és az FC Sao Paulo vesz részt.

Kérdésünkre, hogy kinek szurkol majd Szombat
Zsolt a győri ETO FC–Bayern München mérkőzé-
sen, a klubvezető így válaszolt:

„Győri vagyok, természetesen az ETO-nak
szurkolok, de nem lenne ellenemre egy 6– 6-os
döntetlen.” 

A győri Bayern-klub is várja 
a Bajnokok Ligája címvédőjét

A horvátországi Eszéken harmincnyolc nemzet rész-
vételével rendezik meg július 24. és augusztus 8. kö-
zött az idei sportlövő Európa-bajnokságot. A futócél-
lövők keszthelyi válogatóversenyén a Patent Győri LK
két tagja vívta ki az eszéki indulás jogát, Sike József a
tőle megszokott magabiztos versenyzéssel végzett az
élen, míg ifj. Laczik Zsolt harmadik helyezést ért el.
Utóbbi azonban munkahelyi elfoglaltsága miatt nem
tudta vállalni a részvételt a kontinensviadalon, de így
is két győri lehet ott Horvátországban. A válogatón
ugyanis Boros László végzett a negyedik helyen, ezzel
ő volt az első számú tartalék, aki klubtársa helyébe lép-
hetett az Európa-bajnoki keretben. A férfi futócéllövő-
csapat harmadik tagja a szentendrei Tasi Tamás lesz. 

EB-n a futócéllövők

laljak aktív szerepet a fejlesztési terv megvalósítá-
sában, végrehajtásában. Sokat tanakodtam, amíg
döntöttem, de a felkérésre nem tudtam nemet mon-
dani – fogalmazott dr. Drucskó Zoltán, a Rába ETO
ügyvezető elnöke. – A sportági szakszövetségtől
óriási esélyt kaptunk arra, hogy szeretett sport-
águnkat új pályára állítsuk. Úgy gondolom, hogy az
újonnan kinevezett Futsal Bizottságnak azért kell
dolgoznia, hogy a magyar futsal visszafoglalja az őt
megillető helyét a világ futsaltársadalmában. Az
1989-es hollandiai világbajnokságon még Gellei
Imre vezetésével 3–2-re megvertük a futsalnagyha-
talomnak számító Brazíliát, a torna gólkirálya pedig
a magyar Zsadányi László lett, mostanság pedig
csak a huszonnegyedik helyet foglaljuk el a világ-
ranglistán. Ezen a tendencián szeretnénk változ-
tatni és visszaküzdeni magunkat a legjobbak közzé.
Köszönöm a korábbi Futsal Bizottságnak a közel-
múltban végzett munkáját. Sportvezetői pályafutá-
som újabb mérföldkőhöz érkezett. Úgy gondolom,
hogy a Futsal Bizottság elnökévé történő kinevezé-
semmel az elmúlt négy évben az egyesületünkben
végzett munkát ismerte el a szakszövetség. Büszke
vagyok a kollégáimra és köszönöm a támogatásu-
kat, remélem, a közeljövőben is számíthatok a se-
gítségükre.”



Szerdán véget ért a Tatár Köztársaság fővárosában,
Kazanyban megrendezett nyári Universiade. Az
egyetemi-főiskolai sportolók legnagyobb világjáté-
kán 160 országból mintegy 13 ezer versenyző vett
részt, akik 27 sportágban mérték össze felkészült-
ségüket. A magyar küldöttséget 130 sportoló al-
kotta, akik összesen tizenöt érmet hoztak haza
Oroszországból. Magyarország 4 arany-, 2 ezüst-
és 9 bronzéremmel az éremtáblázat 18. helyén zárt. 

A győri sportolók közül a Bercsényi DSE torná-
sza, Szabó Nándor tagja volt a döntőbe jutott és ott
a 13. helyezést elérő csapatnak, egyéni összetett-
ben azonban a 36. helyen végzett, így nem jutott be
a fináléba. A Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub
versenyzői valamennyien a B-döntőbe kvalifikálták
magukat. Bártfai Péter a könnyűsúlyú kormányos
nélküli négyes tagjaként első helyen zárt, a Lovass
Márk, Porubszky Norbert kormányos nélküli kettes
második lett, míg Dohovics Virág a mosonmagyar -
óvári Gláser Rebekával párban hatodikként ért
célba a női kétpárevezősök között. 

A női kosárlabda-válogatott vereséggel rajtolt,
miután 79–53-ra kikapott az ausztrál együttestől.
Ezután a lányok 64–59-re nyertek a finnek ellen,
majd 80–67-re az esélyesebb kínaiak ellen bravúr-
győzelmet értek el, így továbbjutottak a csoportból.
A négy közé jutásért aztán a tajvaniak 72–41-re
jobbnak bizonyultak a mieinkél. A helyosztókon a
csehek előbb 77–67-re nyertek a magyarok ellen,
akik aztán a kanadaiak 60–55-ös legyőzésével a he-
tedik helyet szerezték meg a tizenhat csapatos me-
zőnyben. A válogatott tagja volt a Hat-Agro UNI
Győr nyáron igazolt játékosa, Mansaré Manty is. 
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Ez egy sokszor emlegetett kérdés. Ami érdekes, hogy
egyre több klinikai vizsgálat azt igazolja, hogy az éh-
gyomorra történő edzés nemcsak attól óv meg, hogy
elhízz, hanem a tested inzulinérzékenységét is karban-
tartja. 

Mi is az az inzulinérzékenység? Az inzulinérzékeny-
ség jó és fontos dolog a szervezetünkben. Azt jelenti,
hogy a sejtjeink jól reagálnak az inzulinra, amely tehát
kitűnő munkát végez a testünkben. Az inzulin eltávo-
líthatja a túl sok cukrot a vérünkből és bejuttathatja azt
a sejtjeinkbe, ott ezek a szénhidrátok már fel tudnak
használódni energiaként, és nem a hasunkon kötnek
majd ki zsírsavakká alakulva. Aki már inzulinrezisztens,
általában túlsúlyos és több mint valószínű, hogy cu-
korbeteg is lesz.

A férfiak reggel általában éhesek, és hát nem na-
gyon fűlik a fogunk hozzá, hogy éhgyomorra eddzünk,
pedig rengeteg tanulmányból, vizsgálatok alapján az
látszik, hogy nagyon gyorsan fog változni a testünk,
ha nem eszünk edzés előtt. Mit csináljunk akkor, ha
nem bírjuk ki? Ha fogyni szeretnénk és nem a már
meglévő izomzatból, akkor „bcaa” aminosavakon
kívül mást nem kell fogyasztanunk edzés előtt. Bcaa-
kkal végig tudjuk csinálni az edzést – még reggeli nél-
kül is –, és túl is adagolhatjuk őket, hiszen nem hizlal-
nak. Ha izomzatot növelnénk, tehát erősítünk, akkor
nem feltétlenül kell kihagynunk a reggelit, de a tömeg-
növelésünk akkor is kontrollált étkezéssel történjen,
azaz oda kell figyelnünk a szénhidrátbevitelünkre.

Várjuk szeretettel stúdiónkban! Bővebb informá-
ciót a www.speed-fit.hu honlapon talál! Speedfit – Fit-
nesz mindenkinek!

Vigh Domonkos
személyi edző, Speedift

Enni vagy 
nem enni? 

A Győr Plusz horgászcsapata az elmúlt
hetet a Balaton-parton töltötte, az
északi part nevezetességeinek megte-
kintése mellett bőséggel jutott idő a hor-
gászatra is. Táborhelyünk Zánkán volt,
házunk közvetlenül a magyar tenger
partján állt és stég és csónak is tartozott
hozzá. A Balaton vízállása meglehető-
sen magas, ugyanakkor a víz szép tiszta.
A helyi szabályok megismerését köve-
tően csapatunk hajnalban és este pró-
bálkozott a halfogással. Felszerelésein-
ket nem bonyolítottuk, egyszerű fene-

Balatoni halkörkép: pontyok és keszegek

A Hat-Agro UNI Győr női kosárlabdacsapata két
újabb játékos szerződtetését jelentette be. A zöld-
fehérek leigazolták a PINKK Pécsi 424-ből a 30
éves, kettes poszton bevethető Pénzes Kingát, va-
lamint a 23 éves amerikai–izraeli útlevéllel rendel-
kező, ötös poszton szereplő Dannielle Diamantot
(képünkön balra). Előbbi játékos korábban már dol-
gozott Fűzy Ákos vezetőedzővel, akinek kifejezett
kérése volt Pénzes leigazolása. Érdekesség, hogy a
kosaras 2005-ben az első, alakuló győri csapatnak
is tagja volt.

„Őt azért szerettem volna mindenképpen a csa-
patban tudni, mert nagyon jól ismeri azt a sziszté-
mát, amit játszunk, mindig is vevő volt arra a mun-
kára és stílusra, amit én képviselek. Ami a centert
illeti, elsősorban olyan játékost kerestünk, aki uni-
verzálisabb, a futós játékunkba be tud illeszkedni, s
a külső posztokon is feltalálja magát. Diamant ilyen
típusú játékos, ráadásul már az izraeli bajnokság-
ban légióskodott, tehát nem abszolút újonc, bár túl
sok nemzetközi tapasztalata nincs. Ő is abba a ka-

Csiszolatlan gyémántot igazoltak
tegóriába tartozik, hogy benne van az ígéret” – ér-
tékelt Fűzy Ákos.

A 196 cm magas Diamant a Northwestern Uni-
versity csapatát erősítette a legutóbbi szezonban,

ahol 11,5 pontos és 7,8 lepattanós átlagot produ-
kált. Egy évvel korábban ugyanez a mutatója 13,9
pont és 6,7 lepattanó volt.

Véget ért az Universiade

kező módszerrel horgásztunk. Hajnaltól
szép keszegeket lehetett fogni, amelyek
egyedsúlya a fél és kettő kilogramm kö-
zött volt. Ebből a halfajból a naponta en-
gedélyezetett tíz kilogrammos kvóta ki-
merítése nem okozott nehézséget.
Eredményes csalinak a trágyagiliszta, a
kukorica és ezek kombinációja bizonyult.
Napközben inkább a pontyok aktivizál-
ták magukat, a két kiló feletti balatoni
nyurga pontyok megfogása feledhetet-
len élmény volt. Este ismét a keszegek
ettek jobban, a nagyobbak napnyugta

környékén akadtak horogra. A környező
stégeken találkoztunk Győrből érkezett
horgászokkal, akik szintén szép fogások-
kal büszkélkedhettek. A múlt héten
sokan választották horgászhelyül Tihany
környékét. A révhez vezető út mentén
szinte minden beállóhelyen horgásztak,
nem eredménytelenül. Hasonlóan nagy
számban voltak jelen a vízparton a pecá-
sok Balatonalmádi, Balatonfüred és Ba-
latonvilágos környékén, a magyar ten-
ger idén nyáron is remek horgászási le-
hetőséget kínál mindenkinek. 



NYILAS
Figyeljenek jobban párkapcsola-
tukra. Most ne a sértődés játssza
a főszerepet. Munkájukban nagyon kreatí-
vak, tele vannak új célokkal, már csak a jó
kapcsolatokat kell kiépíteniük. Figyelje-
nek jobban az étkezésre.

BAK
Végre felszabadultnak érezhetik
magukat. Párkapcsolatuk jól alakul, illetve
most új kapcsolatokat teremthetnek na-
gyon könnyen. Munkájuk annyira nem ér-
dekli önöket, de azért figyeljenek oda. A
szerelem most mindent széppé változtat.

VÍZÖNTŐ
Ne idegeskedjenek annyit mások
miatt! Fordítsák figyelmüket inkább saját
sorsukra. Rendezzék párkapcsolatukat, ne
halogassák tovább a nagy beszélgetést. Pi-
henjenek többet, szükségük van a kikap-
csolódásra.

HALAK
Próbáljanak most nyugodtak ma-
radni, mert munkájukban, párkapcsola-
tukban elég feszült időket élnek meg. Ha
nem figyelnek magukra, könnyen elveszí-
tik egyensúlyukat, lelki békéjüket. Kérje-
nek barátaiktól segítséget, beszéljék meg
a problémákat.
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KOS
Ne hergeljék magukat feleslege-
sen, inkább sportoljanak. Barátaik, szerel-
mük ugyancsak hiányolja önöket, szakít-
sanak kis időt rájuk is. Vigyázzanak vér-
nyomásukra, fogyasszanak sok folyadékot.
Munkájukban minden rendben van.

BIKA
Ha magányosak, járjanak nyitott
szemmel, beköszönthet a szerelem. Anya-
giakkal most ne játsszanak, gondolják
meg jól, mire adnak ki. Az étkezésre feltét-
len figyeljenek oda, minél több zöldség,
gyümölcs kerüljön az étlapjukra.

IKREK
Tele vannak ötlettel, új tervekkel,
amiket most akár a munkában, akár a ma-
gánéletben meg is tudnak valósítani.
Lehet, hogy irigység tárgyává válnak,
ezzel ne foglalkozzanak, de a munkahelyi
rosszindulatú beszólásokat ne hagyják szó
nélkül.

RÁK
Életüket a héten a munka „bol-
dogítja”. Próbálják pozitívan szemlélni,
különben úrrá lesz önökön a rosszkedv.
Szabadidejükben ne feledkezzenek meg a
barátokról sem. Ne étkezzenek össze-visz-
sza, gyomruk most nem bírja.

OROSZLÁN
Tervezzenek, ha kell, írják le
vágyaikat. Ha véget ért egy kapcsola-
tuk, ne csüggedjenek, élvezzék kicsit
szabadságukat, nem maradnak sokáig
egyedül. Kreativitásuk határtalan, vág-
janak bele új tevékenységekbe, mun-
kába, hobbiba.

SZŰZ
Fellélegezhetnek, véget értek a
nehéz idők. Fordítsanak több időt párkap-
csolatukra, menjenek el valahova, szervez-
zenek romantikus estét, menjenek el bu-
lizni. Munkájuk is rendben van, de étkezé-
süket nem ártana megreformálni.

MÉRLEG
Ideje búcsút venni a múlttól. Csak
így tervezzenek új jövőt, ne a félelem és az
egyedüllét határozza meg döntéseiket.
Munkájukat most nem élvezik annyira,
próbáljanak a szabadidejükben feltöl-
tődni. 

SKORPIÓ
Élvezzék a nyarat, ha tudnak, uta-
zzanak el. Családjukkal, barátaikkal most
remek időket élnek meg, szervezzenek
összejövetelt, a humor nem hiányozhat az
életükből. Azért néha a munkájukra is fi-
gyeljenek.

Horoszkóp
Kalauz
Felnőtt- és gyermekor-
vosi ügye let Győr, Lie-
zen-Mayer u. 57. Tel.:
96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön
16 órától más nap reggel
7 óráig. Szerdán 13 órá-
tól 7 órá ig, pénteken 14
órától 7 órá ig. Munka -
szü ne  ti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folya-
matos.

GYŐR-SZOL hiba- és
kárbejelentés 0–24
óráig: 96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos
ügy fél szol gá lat a
96/50-50-50-es szá -
mon munkanapokon
7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL 
ügyfélszolgálatok 
E-mail: 
info@gyorszol.hu

Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig
7-19, csütörtökön 20

óráig, pénteken 8–14
óráig. A pénztár 30
perccel előbb zár. 

Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.:
17, p.: 14 óráig. A pénz-
tár 30 perccel előbb zár.
Fax: 96/505-099. 

ETO Park 
GYŐR-SZOL 
ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig
9–17 órá ig. 
Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-
753. Közterületi hibabeje-
lentés a 06-80/204-086-
os ingyenes zöld számon.
Ügy fél szolgálat: 96/ 522-
630.  Hétfőtől csütörtökig
7.30–15.30, pénteken
7.30– 13.30 óráig.

M-M Vonal 
Ifjúsági Lelkisegély
Ingyenesen hívható hét-
főtől szombatig, 16–20
óráig: 06-80/505-001.


