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3. oldal Év végéig az állami tu-
lajdonban lévő Volán társaságokat
7 regionális társaságba szervezik
Annak néztünk utána, hogy a már
bekövetkezett változások, miként
érintik a győrieket.

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

11. oldal Hamarosan eljön a hétvége, amit minden gyerek vár: július
4–6-ig újra a győrkőcöké lesz a város! „Tíz helyszínen ezer program,
zsebpénz nem kell, mert ingyen van!” – egy mosolygós fotóért cserébe
felejthetetlen élményeket kapnak kicsik és nagyok a Győrkőcfesztiválon.
A Vaskakas Bábszínház azt üzeni, hetedhét világra szóló fesztivállal
készülnek, s még a felhőket is elfújják szükség esetén.

BBookkrrééttaaüünnnneepp
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XII. Euroregionális Kenyérfesztivál
és Kézműves Találkozó
Június 29., 9–13 óra, Győr, Régi Veszprémi  út 1–3.



Együtt könnyebb

KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

diplomás zeneművészt avatott a Varga Tibor Zene-
művészeti Intézet a napokban. Az alapképzésben
részt vevők többsége a mesterszakon folytatja tanul-
mányait, a végzett mesterek zenekaroknál, zeneisko-
lákban, konzervatóriumokban végzik munkájukat.

36 869 járművezetőt ellenőriztek a győri rendőrök a napok-
ban a közlekedés biztonsága és az ittasan okozott
balesetek visszaszorítása érdekében. Ötnél pozitívat
jelzett a műszer. A rendőrök a biztonsági eszközök
használatát és a jogkövető magatartást is nézték.

NAPRÓL NAPRA

Június 20.

Június 21.

Június 22.

Június 23.

Június 24.

Június 25.

Június 26.

Segít-kezek 
Az Anya-, Csecsemő- és
Gyermekotthon egy
szintjét újította fel a Se-
gít-kezek akcióban az
ETO Park Élményköz-
pont kollektívája. A kez-
deményezést idén hoz-
ta létre a QUAESTOR
Csoport azzal a céllal,
hogy önkéntes munká-
val támogassák azokat
a helyi közösségeket,
amelyek valóban rászo-
rulnak.

Minőségi
a víz
Jó a győri szabad stran-
dok vízminősége. A
Győr-Szol kezelésében
lévő Aranypart 1 és
Aranypart 2 vízminősé-
ge kiváló, fürdőzésre tö-
kéletesen alkalmas. A
biztonságos üzemelte-
téshez a folyamatos el-
lenőrzések is hozzátar-
toznak, melynek egyik
fontos része a vízminő-
ség vizsgálata, ezt a
népegészségügyi ható-
ság a nyitás előtt és a
nyitva tartás alatt is fo-
lyamatosan ellenőrzi.
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Delegáció. A megyei önkormányzat öt-
fős delegációja tett látogatást Kínában.
A küldöttség viszontlátogatáson vett
részt a Hubei Tartomány fővárosában,
Wuhanban és a tartomány két nagyvá-
rosában, Yichangban és Enshiben. 

Múzeumok éjszakája. Több kiállító-
helyen várta a múzeumi éjszakába vá-
gyókat a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum. Az állandó tárlatok
mellett eleven időszaki kiállításokkal,
kreatív művészeti foglalkozásokkal vár-
ta az érdeklődőket az intézmény.

Varázslat. Felhőtlen szórakozást kínált
kicsiknek és nagyoknak a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ rendezvé-
nye, a Szentiván-éji Varázslatok, ahol pél-
dául Cserpes Laura, Péter Szabó Szilvia,
a By the Way és Kasza Tibi is fellépett.

Irtás. Országos szúnyogirtás kezdő-
dött 13 térségben, többek között Győr
környékén is. A katasztrófavédelem ko-
ordinációja mellett zajló munkálatok el-
ső hetében 117 ezer hektárnyi terüle-
ten irtják a rovarokat. 

Fejlesztés. Többfunkciós oktatótérrel
és információs-kommunikációs techni-
kai pontokkal bővült az Új Széchenyi Terv
pályázatán elnyert mintegy 50 millió fo-
rintos támogatásból a győri Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum.

Baleset. Egy autó sofőrje nem adott el-
sőbbséget az autóbusznak, ezért össze-
ütköztek a Baross úton. A balesetben
hárman sérültek meg, az autó sofőrjét
súlyos sérülésekkel vitték kórházba. 

Borverseny. A győrújbaráti Művelő-
dési Ház adott otthont a hagyományos
megyei borversenynek. A nevezett ne-
dűk közül szakmai zsűri választotta ki a
megye legjobb vörös és fehér borát, il-
letve melyik érdemel arany, ezüst és
bronz minősítést.

Együttműködési megál-
lapodást írt alá dr. Sza-
kács Imre, a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Ön-
kormányzat elnöke, dr.
Tamás László János, a
Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórház főigazgató
főorvosa és dr. Földesi
Péter, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem rektora. A
megyeházi tanácste-
remben csütörtök dél-
előtt megkötött három-
oldalú szerződéssel
több évtized közös, gya-
korlati alapokon nyugvó
munkája folytatódhat.  
A szerződésben a me-
gyei önkormányzat a ko-
ordinátor szerepét vállal-
ta magára, hogy hosszú
távú területfejlesztési

terveit a régiós jelentő-
ségű intézményekkel
együttműködve valósít-
hassa meg. Kiemelt cél,
hogy fejlődjön a megyei
egészségipar, javuljon
az itt élők egészségi álla-
pota és növekedjen a tu-
dás szerepe a jövede-
lemtermelésben, a fog-
lalkoztatottságban.
A szerződés megerősíti
az egyetem és a kórház
oktatási együttműkö-
dését, számba veszi a
közös kutatási területe-
ket és egyezteti a két
intézmény pályázati te-
vékenységét. Az alá-
írók azt is vállalták,
hogy dinamikus, inno-
vatív és otthonos me-
gyét építenek.   
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FÓKUSZBAN  LAPSZÉL 

Nem orvosi eset, így aztán a tü-
netek is speciálisak. Többnyire
álmosság, kialvatlanság kíséri,
enyhe szemviszketéssel is jár-
hat. Utóbbi a sok monitorra bá-
mulástól van, előbbi pedig a
brazil időzóna miatti késői
meccskezdéstől és befejezéstől.
A futball megint bizonyítja,
hogy a sportok királya, első a
sorban. Milliárdok a tévékészü-
lékek előtt világszerte, milliók
a helyszínen Brazíliában.
Az igazi futballrajongó szeret
szurkolni. Nem szereti azt a
meccset, amikor nincs csapa-
ta, nincs kiért izgulni, az sok-
kal unalmasabb, mint amikor
valakinek drukkolunk.
Mi magyarok megtanultunk
másoknak szurkolni. Oly ré-
gen járt már nemzeti csapa-
tunk világbajnokságon, hogy
lassan már csak azok emlé-
kezhetnek rá, akiknek időköz-
ben az ősz hajszálak jelzik az
idő múlását. De a kényszer rá-
vitt bennünket és nagyon is
tudunk másoknak szurkolni.
A szurkolói fan zónákban egé-
szen változatos formában ké-
pezzük le a világot. Nagyon sok
szurkolója van Magyarországon
a spanyoloknak, ők most kevés-
bé boldogok, hogy nincs már ki-
ért szurkolni. Az olaszok is szép
magyar tábort tudhatnak ma-
guk mögött, nem beszélve a bra-
zilokról, az argentinokról vagy
éppen a németekről.
A szurkoló javíthatatlan. Ha
nincs nemzeti csapat, választ
magának egyet. Felveszi a me-
zét, várja a meccset, üvölt, ha
gólt rúgnak.
Pótcselekszünk 1986 óta, ami-
kor utoljára játszották a ma-
gyar himnuszt labdarúgó-vi-
lágbajnokságon. Rég volt, na-
gyon rég. Megérdemelnénk
már egyszer, hogy ne az ola-
szoknak, angoloknak, brazi-
loknak vagy éppen németek-
nek kelljen szurkolnunk.
Pótcselekszünk és reményke-
dünk. Elvégre négy év múlva
is lesz vb, majd kiderül, ve-
lünk vagy nélkülünk. 

Koloszár Tamás

Futball-
mérgezés!

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor 

Év végére összeolvadnak a Vo-
lán-társaságok. Seszták Miklós,
az új nemzeti fejlesztési minisz-
ter gazdaságosabb működést,
az állami források hatékonyabb
felhasználását reméli az átszer-
vezéstől. Annak néztünk utána,
hogy a már bekövetkezett válto-
zások, például a Győr-Budapest
közötti buszjáratok megszünte-
tése miként érinti a győrieket, s
mi várható a jövőben. 

A 24 állami tulajdonban lévő Volán tár-
saságot 7 regionális társaságba szer-
vezik. Ez a folyamat  tavaly kezdődött,
s a nemzeti fejlesztési miniszter szerint
eredményei már most mutatkoznak.
Seszták Miklós az MTI-nek úgy fogal-
mazott: az a cél, hogy „a társaságok
működési hatékonysága a már ma is
észlelhető javulást folytatva növeked-
jen. 2015 januártól évente 4-5 milliárd
forint megtakarítás érhető el a koráb-
biakhoz képest, a többlet a szolgáltatá-
sok színvonalának emelésére fordítha-
tó. A létrejövő új régiós társasági mű-
ködési forma még inkább elő fogja se-
gíteni a hatékony gazdálkodást és az
utazási igények kielégítését a járatok
menetrendjének, útvonalának, csatla-
kozásainak jobb megszervezésével.”

A győriek számára ebből – egye-
bek mellett –  az érzékelhető, hogy a
kisalföldi megyeszékhely és a főváros
közötti utasforgalmat a buszokról a
vasútra terelték át. Ezt olyan nagyon

nem bánta a Kisalföld Volán, hiszen
számukra nem volt nagy üzlet ezek-
nek a buszjáratoknak az indítása. Elő-
ször is nem volt könnyű kiállítani a
megfelelő buszokat, másrészt az uta-
sok jelentős része ingyen közlekedő
nyugdíjas és kedvezményesen utazó
diák volt. A bevételkiesést az állam
valamelyest kompenzálta, de nem
olyan mértékben, hogy megérte vol-
na a járatok fenntartása.

Győr persze  szerencsés helyzet-
ben van, városunkon a fővárosból érke-
ző, vagy oda tartó nemzetközi vonatok
haladnak át és állnak meg. Közülük a
legigényesebb, s ezáltal a legközked-

veltebb a railjet. A Budapesten tanuló
egyetemisták is szívesen foglalnak rá
jegyet, mert kulturált, európai és az
esetek nagy részében pontos is. Nép-
szerűségére jellemző, hogy  iskolaidő-
ben a hét végén, az indulás előtti órák-
ban már nemigen lehet rá jegyet kapni,
gyakran még az első osztályra sem. 

Reggel hét órakor néztünk körül a
vasútállomáson, ilyenkor intercity és
a Kálmán Imre expressz is szállítja az
utasokat a fővárosba. A Kálmán Imre
nem túl közkedvelt, az üléseken vé-
gigheverő utasok miatt a győriek már
le sem tudnak ülni, így aztán főleg az

intercityt veszik igénybe a városunk-
ból utazók. 

Az általunk megkérdezett emberek
szerint nem hiányoznak a buszjáratok,
a jó vonat kényelmesebb. Szinte min-
denki csak a railjet és az intercity sze-
relvényeket sorolja a jó kategóriába, a
gyors- és személyvonatok rendre kés-
nek, s ilyenkor még egy elnézés sem
hagyja el a kalauzok száját, panaszol-
ták többen is. 

A miniszter mindenesetre azt ígéri:
„A következő években a MÁV Csopor-
ton belül folytatódik a működési és
üzemviteli folyamatok korszerűsítése,
a járműpark megújítása és a szolgálta-

tási színvonal erősítése.” A MÁV
egyébként jelenleg jelentős
veszteségekkel működik. Bizta-
tó jel viszont – miképp a tárca
vezetője fogalmazott –, hogy a
MÁV-csoport adósságállomá-
nya a 2010-es 300 milliárd fo-
rintról mára 220 milliárd forintra
csökkent.

Visszatérve a buszközlekedésre:
Győr  sok tekintetben megelőzi a töb-
bi várost, itt például már működik az
utastájékoztató és irányító rendszer.
A közeljövő nagy feladata  az előváro-
si közösségi közlekedési rendszer át-
alakítása. Az erre vonatkozó átfogó
tervek már tavaly ősszel elkészültek.
Kiemelt céljainak egyike, hogy a kö-
tött pálya részarányát növeljék, Győr
pedig 45 percen belül elérhető le-
gyen az agglomerációból. Ehhez a
részletes terv alapján még inkább
összhangba hozzák a buszok és a vo-
natok közlekedését.

Szabad az út
a kötött pálya előtt

A többi várost
sok tekintetben
megelőzzük
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BOKRÉTAÜNNEP  AUDI ARÉNA GYŐR 

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Keresztelővel egybekötött bok-
rétaünnepet tartottak a győri
multifunkcionális csarnoknál,
amely az építkezés során elérte
legmagasabb pontját.

Az idén őszre elkészülő 5500 férőhe-
lyes új győri létesítmény az Audi Aré-
na Győr nevet fogja viselni – jelentet-
ték be a multifunkcionális csarnok
bokrétaünnepségén. A nevet rejtő
drapéria akkor emelkedett a magas-
ba, amikor Borkai Zsolt polgármester
és Thomas Faustmann, az Audi Hun-
garia Kft. ügyvezetésének elnöke alá-
írták az erről szóló megállapodást.

2007-ben az új sportkoncepció ki-
dolgozásával kezdődött az a szisztema-
tikus munka, amely lehetővé tette töb-
bek között, hogy 2017-ben Magyaror-
szágon először városunk adjon otthont
ötkarikás eseménynek, jelesül az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak – fo-
galmazott Borkai Zsolt. „Ennek kap-
csán az állam soha nem látott mérték-
ben támogatja Győrt a létesítményfej-
lesztések terén. Mindeközben csapata-
ink, versenyzőink olyan eredményeket
értek el, amelyek közelebb hozták a győ-
riek egy másik régi álmát, a multifunkci-

Audi Aréna Győr a multifunkcionális csarnok neve

Bokrétaünnep az arénában
telt időszakban elkészült a csarnok
szerkezete, és ezután a villamos be-
rendezések telepítése, a gépészeti há-
lózatok kiépítése következik. A végső
fázisban a létesítmény berendezése
zajlik majd, ekkor kerül a helyére a
mintegy 3000 férőhelyes mobil lelátó,
amely a fix lelátórész alá betolva bizto-
sítja a csarnok befogadóképességé-
nek rendezvényhez igazíthatóságát is.
A centerpálya keresztbe három pályá-
ra szekcionálható, emellett 12 darab
öltöző, bírói és orvosi szobák, dop-
pinghelyiség, vegyes zóna és egyéb
helyiségek biztosítják majd a színvo-

nalas kiszolgálást. A csarnokot négy
irányból lehet majd megközelíteni, és
több mint ezer parkolóhely is épül. Az
épület külseje szitaszövet-borítást
kap, amely megvilágítva látványos kül-
sőt kölcsönöz majd az arénának. A lé-
tesítmény természetesen nem csak a
sportok, de a társadalmi élet legkü-
lönbözőbb eseményeinek, koncertek-
nek, kiállításoknak, konferenciáknak
és más nagy rendezvényeknek fontos
jövőbeni helyszíne lehet.

Az ünnepségen Borkai Zsolt polgár-
mester, Thomas Faustmann, az Audi
Hungaria Kft. ügyvezetésének elnöke,
Axel Schifferer, a vállalat pénzügyekért
felelős ügyvezetője, valamint Simon
Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője
mellett a kulturális és sportélet jeles
képviselői, köztük Görbicz Anita, az Audi
ETO KC csapatkapitánya, Laklóth Anna,
a Hat Agro Uni Győr válogatott kosara-
sa, Dróth Zoltán, a Rába ETO válogatott
futsalosa és Nagy Balázs, a Győri Nem-
zeti Színház művésze kötötte fel a szala-
gokat a bokrétára. Őket a hasonló
sportágakban és művészeti ágakban je-
leskedő fiatalok kísérték. 

onális csarnok megépítését is. A polgár-
mester úgy fogalmazott, csupa ötösről
tud beszámolni, hiszen öt hónappal ez-
előtt tettük le az ötezerötszáz férőhelyes
csarnok alapkövét, amelynek megépí-
téséhez a kormányzat ötmilliárd forintot
biztosít. Hozzátette, öt hónap múlva egy
minden igényt kielégítő létesítmény
nyitja meg a kapuit a győriek előtt,
amely a decemberi női kézilabda EB-
nek is ötcsillagos helyszíne lesz.” A pol-
gármester azzal zárta, hogy a mai nap
ismét jól mutatja Győr és az Audi straté-
giai partnerségét, amely korábban már
számos, a város számára előrevivő kö-
zös projektben öltött testet.

Thomas Faustmann bejelentette, az
Audi Hungaria Kft. az elkövetkezendő
tíz esztendőben névadó szponzora lesz
a csarnoknak, ami az Audi Aréna Győr
nevet kapta. Mint mondta, megtisztelő
számukra, hogy ez a fontos létesítmény,
a sport, a kulturális élet és a társadalmi
események jövőbeni fellegvára a válla-
latuk nevét fogja viselni. Hozzátette, az
Audi több mint húsz éve van jelen a vá-
ros életében, és mára már Győr szerves
részévé vált. A vállalat névadó szponzo-
ra a női kézilabdacsapatnak, támogató-
ja a labdarúgócsapatnak, a Győri Balett-
nek és számos kiemelt győri rendez-
vénynek. Thomas Faustmann hozzátet-
te, immár 12 éve dolgozik Győrben,

ezért a saját tapasztalata az, ami még a
várost kívülről szemlélőknek is szembe-
ötlő, hogy Borkai Zsolt polgármester és
a város vezetésének törekvései révén
Győr hatalmas ütemben, dinamikusan
fejlődik, Magyarország kiemelkedő vá-
rosa és gazdaságának motorja, ezért az
önkormányzat, az Audi és az egyetem
közös szlogenje teljesen helytálló, a jövő
valóban Győrben épül.

Simon Csaba, az építtető Győr Pro-
jekt Kft. vezetője a beruházás jelenlegi
állásával kapcsolatban elmondta, az
idei év januárjában adták át a munka-
területet a kivitelezőnek, az azóta el-
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BORSODI, AUDI  JÁRMŰIPAR

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Szombathelyen már épül az új te-
lephelyünk, s rövidesen külföldön
is szeretnénk létrehozni gyártó-
kapacitást – mondta el hetila-
punknak a győri székhelyű Bor-
sodi Műhely Kft. két ügyvezetője,
Horváthné Borsodi Mónika és ifj.
Borsodi László, akik pontosan
egy évvel ezelőtt vették át édes-
apjuktól a cég irányítását. 

Az interjú apropóját az adja, hogy
a Borsodi Műhely Kft. is támogat-
ja a nyárzáró koncert létrejöttét.
Miért döntöttek úgy, hogy az idén
is szponzorálják a rendezvényt?

Horváthné Borsodi Mónika: Év köz-
ben nagyon sok megkeresést kapunk,
s mindig dilemma, mit és kit támogas-
sunk. Mivel lokálpatrióták vagyunk,
nem kérdés, hogy Győrt támogatjuk,
mint ahogy Szombathelyt és Kisúj-
szállást is, ahol ugyancsak jelen va-
gyunk termelő üzemmel. A városra
bíztuk, mire szeretnék felhasználni a
pénzt, amit adunk, s Győrben a nyár-
záró koncert mellett döntöttek. 

Egy éve vették át édesapjuk-
tól a cég vezetését. Hogyan sike-
rült, milyen volt az elmúlt év?

Külföldön terjeszkedik a Borsodi Műhely Kft.
Ifj. Borsodi László: Az átvétel előtt

nővéremmel egy féléves próbaidőn
estünk át, így már másfél éve irányít-
juk a Borsodi Műhely Kft.-t. A tavalyi
év pénzügyi zárásáról a tulajdonosok,

azaz a szüleink úgy nyilatkoztak, hogy
eredményes esztendő volt, a tervek
teljesültek. A munkatársaink és a
megrendelők is pozitív tapasztalattal
tekintettek a generációváltásra. 

Abban nem változott a Borso-
di Műhely Kft., hogy az idén is tá-
mogatja a nyárzáró koncertet.

Önök mennyit változtak, hogy
nem beosztottként, hanem cég-
vezetőként tevékenykednek?

Ifj. Borsodi László: Még inkább a
gazda szemével látom a céget, óvato-

sabban kezelem a támogatásokat,
mert mégiscsak a sajátjából ad az em-
ber, s azt szeretné, ha az a legjobb és
leghatékonyabb helyre kerülne. 

Horváthné Borsodi Mónika: Édes-
apánk céltudatosan, egyre kevésbé
folyik bele a napi munkába, így ez a
feladat és felelősség ránk szakadt.

Annyi könnyebbség van, hogy amit ő
korábban egyedül végzett, azt mi ket-
ten csináljuk. Megbeszéljük a dolgo-
kat és együtt döntünk. 

Édesapjukkal a bejáratnál ta-
lálkoztam, azt mondta, ritkán jár
be, de most kapott feladatot, a
szombathelyi telephely beruhá-
zását készíti elő. Ezek szerint is-
mét bővülnek?

Ifj. Borsodi László: Generációvál-
táskor egy öt- és egy tízéves tervet ha-
tároztunk el, aminek első lépcsője a
szombathelyi telephely bővítése. Vas
megye székhelyén eddig huszonnégy
alkalmazottal dolgoztunk, most telje-
sen zöld mezős beruházásban egy
százfős üzemet hozunk létre.  További
terveink is vannak, szeretnénk új pia-
cokat feltérképezni. Eddig exporttal
nem nagyon foglalkoztunk, most vi-
szont két kolléga kifejezett feladata
lett a nemzetközi piackutatás. Nem tit-
kolt célunk, hogy külföldön is gyártó
kapacitást hozzunk létre. 

Ezek szerint a válságot ma-
guk mögött tudhatják?

Autóipari beszállítóként a válságot
már nem érezzük, visszaálltunk a válság
előtti termelésre. Megőrizve a jelenlegi
megrendelőinket, mindenképpen új pi-
acok felkutatása a cél az egészségügyi,
a hadiipari és más területeken. 

szerző: gy. p.
fotó: audi

Bokrétaünnep volt az Audi Hun-
garia Motor Kft. Motorfejlesztő
Központjában: a már meglévő
motorjárató központ bővítésé-
vel több mint 1600 négyzetmé-
terrel növeli a vállalat a motor-
fejlesztés alapterületét. Az új
épületegyüttes összesen 12 fék-
pad elhelyezését teszi lehetővé.

„Az innovációk és a jövőbe mutató
technológiák elengedhetetlenek válla-
latunk sikeréhez. Az optimális fejlesz-
tési lehetőségek döntő fontosságúak
ahhoz, hogy garantálni tudjuk „A hala-
dás technikáját a győri motor- és
járműgyárban” – mondta Thomas Fa-
ustmann ügyvezető igazgató.

Az építési munkálatok tavaly kez-
dődtek, az új fékpadok üzembe helye-
zése várhatóan 2015 elején történik. Az
első lépcsőben hat új tesztpadot telepí-
tenek, technikai és raktárhelyiségekkel.
Az új motorjárató padokon valamennyi
motor tesztelése lehetővé válik.

Az Audi fejleszti motorközpontját

A 2001 óta működő motorfejlesz-
tés meghatározó feladatai közé tar-
toznak a gyártáshoz kapcsolódó fej-
lesztési tevékenységek, mint a soro-
zatgyártás és az új termékek felfutá-
sának támogatása. Jelenleg 187
mérnök és munkatárs dolgozik kü-

lönböző fejlesztési projekteken, mint
például a súrlódásoptimalizálás, mo-
torakusztikai vizsgálatok és a motor-
variánsok fejlesztése. A terület jelen-
leg 14 nagy teljesítményű fékpaddal
– 10 motor- és két súrlódásvizsgáló
paddal, egy offroad üzem tesztelésé-

re alkalmas berendezéssel és egy klí-
mavizsgáló paddal – rendelkezik. A
fékpadok mellett a legújabb techno-
lógiákkal felszerelt műhely is rendel-
kezésre áll. A vállalat ezzel a beruhá-
zással tovább növeli kapacitását a
motorok tesztelésében.
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Hajdúszoboszló és Debre-
cen, ezt a négy alföldi várost állítja egy sorba a győri Kos-
suth-iskola igazgatónője, amikor gyerekkoráról, diákéveiről,
pályakezdéséről kérdezem. Jó szívvel emlékezik, azt mond-
ja, arrafelé sík a vidék, nyugodt az élet és nyitottak az em-
berek. Úgy, mint Győrben, mégis másképp. A Kisalföld fő-
városában semmi sem ajándék, a messziről jött idegennek
előbb teljesítenie kell, aztán érezheti magát otthon, barátok
között. Papp Gyöngyi szerint vannak szavak, amik ott is, itt
is használatosak, mégsem ugyanazt értjük alatta. A sze-
génység a keleti országrészben azt jelenti, nincs munka,
nincs mit enni, a nyugatiban meg azt, hogy egy család, egy
csoport elszigetelődik, életminőségben, életszínvonalban
elmarad a viszonylag jómódú szomszédoktól.    

Papp Gyöngyi pedagógusszülők gyerekeként szerzett
diplomát, s huszonnyolc évvel ezelőtt költözött a jobb meg-
élhetést ígérő Győrbe. Férje a Vagongyárban kapott mun-
kát, ő meg a saját gyerekeit is nevelve Kismegyeren, Mén-
főcsanakon tanított. Azt meséli, főiskolás kora óta mágnes-
ként vonzzák a hátrányos helyzetű emberek, így csak idő
kérdése volt, mikor találja meg igazi helyét, azt a győri álta-
lános iskolát, ahová a legtöbb nehéz sorsú gyerek jár. Ti-
zenhét éve dolgozik Újvárosban, még a Széchenyi-egye-
tem szociális munkás szakán is elvégzett öt félévet a hibát-
lan szakmaiság, a tisztánlátás reményében.

Az igazgatónő szerint a Kossuth átlagos győri iskola. Sok
a roma származású, hátrányos helyzetű diák, ők az elit körök-
ben szokásosnál gyengébb szülői támogatást kapnak, de a
gyerek mindenütt gyerek, valamennyien ugyanazt a hátizsá-
kot cipelik. A pedagógusnak minden iskolában az a dolga,
hogy személyre szóló segítséget nyújtson, nehézség helyett

feladatként kezelje a problémákat, a családi háttér hiányos-
ságait. Ezek sokfélék lehetnek. Van, ahol a szülők hajszoltak,
nem jut idejük a gyerekre, másutt meg nincs jó példa arra,
hogyan kell reggel felkelni és munkába menni.

Újváros javában zajló általános rehabilitációjából saját
dolga szerint veszi ki a részét a Kossuth-iskola. A tanórák
rendben követik egymást, de itt ez nem elég, a gyerekeket
az osztálytermeken túli világ értékei, szépségei, kalandjai
motiválják. Azt
mondja Papp
Gyöngyi, „visz-
szük a diákjain-
kat, az iskola
együtt él, együtt
lüktet a várossal,
részesei vagyunk
mindannak, amit
Győr a korosz-
tály számára nyújtani képes. Maga az iskola is befogad,
programjain egyre gyakoribb vendég más városrészek di-
áksága. Ez a cél. Szűnjön az előítélet, nőjön össze, ami ösz-
szetartozik.”      

Most nyári szünet van, a Kossuth-iskola tornateremmel,
kondiszobával, könyvtárral, ifjúsági klubbal várja a diákokat
kistestvérestől, nagypapástól. A legújabb fejlesztések a város
rehabilitációs projektjének köszönhetők, a szabadidős kínálat
irigylésre méltóan gazdag. Az intézmény dunántúli partnere
annak az oktatáskutató intézetnek, amely az egész napos is-
kola felső tagozatos moduljait fejleszti. Az igazgatónő szerint
a zeneműhelyt, a festőműhelyt, a bringaakadémiát használó
gyerekeket könnyű délután négy óráig helyben tartani. Egy
másik program a munka világára készít fel. A Kossuth diákjai,
ha eljön az ideje, magabiztos, felelősségtudó felnőttként je-
lennek meg a győri munkaerőpiacon.      

Papp Gyöngyi: minden gyerek
ugyanazt a hátizsákot cipeli 

Újsághír
„A város pedagóguso-

kat köszöntő ünnepsé-
gén Győr Oktatásügyé-
ért díjat vehetett át
Papp Gyöngyi, a Kos-
suth Lajos Általános
Iskola igazgatója. A ki-
tüntetés a több évtize-
des pedagógusi életpá-
lyát, a példamutató
emberi elhivatottsá-
got, a hátrányos hely-
zetű és roma gyer-
mekek egyéni képes-
ségek szerinti fejlesz-
tését, a társadalmi el-
fogadás és befogadás
területén végzett
munkát jutalmazza.”  

A város
„Szigetben élek egy
szép, új építésű ház-
ban, közel a vízpart-
hoz, ahol élvezhetem
a csendet, a nyugtató
természetet, az itthon
vagyok érzést. Nagy
dolog ez ahhoz képest,
ahogy harminc éve el-
kezdődött. A gyereke-
imnek már Győr a szü-
lővárosa, a legnagyobb
az Audi-gyárban mér-
nök, közgazdász, a két
kisebb egyetemista, de
nem az anyai pályán.”  

Az iskola
együtt lüktet
a várossal

MIÉRT SZERETEM GYŐRT?
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TESTVÉRVÁROSOK  HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Egy friss és egy 25 éves
testvérvárosi település fo-
gadta kiemelt vendégeként
városunkat a napokban,
egy harmadik pedig ezüst
pecsétjét adományozza a
győri polgármesternek.

Emlékezetes, hogy az elmúlt év
őszén Oleg V. Sorokin és Borkai
Zsolt polgármesterek kézjegyük-
kel hitelesítették Győr és az
oroszországi Nyizsnyij Novgorod

testvérvárosi kapcsolatát. A kö-
zelmúltban győri küldöttség járt
Oroszországban, ahol városun-
kat kiemelt vendégként köszön-
tötték Nyizsnyij Novgorod nap-
ján. A rendezvényen a Győri Ba-
lett adott ízelítőt kultúránkból. Dr.
Csörgits Lajos aljegyző a delegá-
ció vezetőjeként lapunknak el-
mondta, a két város számos ha-
sonlóságot mutat, hiszen Nyizs-
nyij Novgorod Oroszország, Győr
pedig Magyarország fontos gaz-
dasági központja, és mindkettő
életében kiemelkedő az autóipar.
„Gondolhatunk színvonalas egye-
temeinkre, színes kulturális és
sportéletünkre, műemlék-kin-
cseinkre, gazdag történelmi múl-
tunkra, az élet sok területén talá-
lunk olyan kapcsolódási ponto-
kat, amelyekben megoszthatjuk
egymással tapasztalatainkat, jó
gyakorlatainkat. A mostani láto-

Testvérvárosi randevúk
gatás során is előremutató meg-
beszéléseket folytattunk a két vá-
ros jövőbeli együttműködéseit ille-
tően.”

Az elmúlt napokban Fekete Dá-
vid alpolgármester látogatott a né-
metországi Sindelfingenbe,
amelynek apropója, hogy az idén
25 éve írták alá a két város testvér-
városi szerződését. Az alpolgár-
mester úgy fogalmazott, partner-
városi kapcsolatunkat nem csak
egy szerződés bizonyítja, hanem
számos rendezvény, közös prog-
ram, az évek során kialakult barát-
ságok is. Az elmúlt 25 év során si-

került tartalommal megtölteni a
hivatalos kereteket. „Ha vissza-
gondolunk a mögöttünk hagyott
évekre, számos felejthetetlen pilla-
natot tudunk visszaidézni például
a Győri Könyvszalonról, a Győrkőc -
olimpiáról vagy épp a Sindelfinge-
ni utcafesztiválról.” Városunkat az
évforduló alkalmából a sindelfin-
geni városházán külön is köszön-
tötték. Az utcafesztiválon részt ve-
vő települések valamilyen hazai
produkcióval mutatkoztak be a né-
met városban, de a legnagyobb si-
kert a győri Regös néptáncegyüt-
tes aratta. Városunk a gasztronó-
miánkba is bepillantást engedett,
így sokan megízlelhették a kürtős-
kalácsot és a Győrre oly jellemző
fröccsöt.

A hétvégén Borkai Zsolt tesz
eleget Poznan meghívásának.
Lengyelországi testvérvárosunk
polgármestere, Ryszard Grobelny

a két város együttműködéséért
tett érdemeinek elismeréseként
Poznan ezüst pecsétjét adomá-
nyozza a győri polgármesternek.
A díj a lengyel település 14. szá-
zadi pecsétjének másolata, és
azok a személyek kaphatják, akik
kiemelkedő módon növelték
Poznan jelentőségét, vagy is-
mertségét az élet különféle terü-
letein Lengyelországon belül,
vagy az ország határain túl. A két
város az elmúlt években számos
közös programot valósított meg
a kultúra, a sport, a fiatalok in-
tegrációja és az önkormányzatok

közötti együttműködés terén
egyaránt. Talán a legkiemelke-
dőbb közös rendezvény a Ma-
gyar–Lengyel Barátság Napja
volt 2011-ben.

Győr egyébként az idén is ven-
dégül látja testvérvárosait, legkö-
zelebb július 3–6. között, amikor
gyermekcsapatok érkeznek a
Győrkőcolimpiára. Győri fiatalok
– bencés és deákos diákok – egy
közös színházi projektben vesz-
nek részt ingolstadti társaikkal. A
németországi testvérvárosban
zajlanak majd a próbák, de a kö-
zös darabot több helyen is előad-
ják, városunkban július 18-án,
este hét órakor, a Richter Terem-
ben, amelyre a belépés ingyenes.
Az ősz folyamán a Könyvszalonra
érkeznek testvérvárosi küldöttsé-
gek, amelyek közös standon mu-
tatják be kínálatukat a győri kö-
zönségnek.

A Szent László Napok szombati jelmezes felvonulásának biztonságos lebonyolítása érdekében, a
rendőrség ideiglenes forgalomkorlátozást rendel el 2014. június 28-án 11:00 óra és 13:00 óra kö-
zötti időben a Városház tér–Aradi Vértanúk útja–Árpád út–Teleki u.–Bajcsy-Zsilinszky út–Aradi vér-
tanúk útja–Virágpiac–Zechmeister u.–Bécsi kapu tér–Káptalandomb–Bécsi kapu tér–Rába kettős
híd–Híd u.–Jedlik Ányos híd–Kálóczy tér–Vásárhelyi Pál u. útvonalon a felvonulási menet elvonulá-
sának idejére. A forgalomelterelés rendőri irányítás mellett történik.

Forgalomkorlátozás a felvonulás idején
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OTTHONUNK  VÁROSRÉSZEK

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

szerző: győrplusz
fotó: o. jakócs péter

Gyárváros Győr jelentős építészeti
emlékkel bíró területe, amelynek talán
legkülönlegesebb része a Mátyás tér
– ahol közel hat éve avatta fel az önkor-
mányzat Mátyás király szobrát –, vala-
mint a környező műemlék jellegű épü-
letek. „A közelben a legnagyobb fej-
lesztés az utóbbi időben kétségtele-
nül a Tompa utcában történt.” – emeli
ki Kalmár Ákos, a terület önkormány-
zati képviselője. A korábbi rendezetlen
területet ma már nem csúfítja a távhő-
vezeték, helyette egy több generáció
számára kellemes kikapcsolódást
nyújtó szabadidőpark épült. A rekor-
tán borítású sportpálya mellé két ját-
szótér, sőt kutyafuttató is került, az
idősebbek pedig az új padokon pihen-
hetnek, beszélgethetnek. A városrész-
ben található Győr igazi sportközpont-
ja, hiszen az ETO-stadion, a műjégpá-
lya, a kézilabdacsarnok egymás szom-
szédságában érhetők el, és ha hozzá-
tesszük, hogy itt található az állatkert
is, akkor rögtön láthatjuk, hogy egy
igazi szabadidőszigetről beszélünk. 

„A Kiskútnak nevezett terület nagy
fejlődésen megy keresztül napjaink-
ban. A folyamat persze az új ETO-sta-
dion megépítésével kezdődött, most
pedig egy teljesen új létesítmény épül.
A több mint ötezer férőhelyes multi-
funkcionális csarnok megépítését
már régóta várták a győriek. Ez a csar-
nok olyan rendezvényeknek lehet mél-
tó helyszíne, mint például a decembe-
ri női kézilabda Európa-bajnokság.
„Az állami támogatásból megvalósuló
fejlesztésnek magánemberként is na-
gyon örülök, hiszen magam is szurko-
lok kedvenc kézilabdacsapatainknak.
A játékosok és a város lakói is megér-
demlik az új létesítményt, ahol persze
nemcsak sporteseményeket, hanem
koncerteket, kiállításokat, konferenci-
ákat és a társadalmi élet legkülönfé-
lébb programjait is megrendezhetik
majd.” A csarnok bokrétaünnepségét
épp a napokban tartották, hiszen az
építkezés során elérték a legmaga-
sabb pontot, vagyis a tetőszerkezet is
elkészült már. Az új létesítmény már
nevet is kapott, Audi Arénának keresz-
telték el. A képviselő hozzáteszi, emel-
lett a Magvassy Mihály Sportcsarnok

is megújul, így egy minden igényt ki-
elégítő, komplex létesítmény jön létre.
„Az önkormányzat törekvése, hogy a
környéket csúfító kemping területé-
nek rendezése is megtörténjen a jövő-
ben. Kiemelendő továbbá, hogy a
szomszédos jégcsarnok is folyamatos
fejlődésen megy keresztül, az állatkert
pedig a város egyik gyöngyszeme,
ahová nem csak a győriek, de a turis-
ták is szívesen látogatnak el.”

Ha továbbhaladunk Likócs felé, a
képviselő a művelődési ház közösség -
építő szerepét emeli ki. Hozzáteszi, az
önkormányzat kiemelt figyelmet fordí-
tott a ház felújítására, mint ahogy a vá-
rosrész leghosszabb utcájának, a Ró-
mai útnak a rendbetételére is, amely
ugyan még nem fejeződött be teljesen,
de az útkezelő szervezetnél napirenden
van a folytatás. Likócs nyugodt, kertvá-
rosi övezet, ahol elsősorban a lakók min-



dennapjait megkönnyítő, az említettek-
hez hasonló infrastrukturális fejleszté-
sekre jelentkezik a legnagyobb igény.
Jancsifalu ezzel szemben vegyes öve-
zet, hiszen családi és társasházak egy -
aránt megtalálhatók. Kalmár Ákos a vá-
rosrésszel kapcsolatban egy jelentős
problémát említ meg, ez pedig a Fehér-
vári út kamionforgalma. „Ezt a problémát
a Győr keleti elkerülő útjának megépíté-
se orvosolja majd, amely tehermentesíti
a belső utakat az átmenő forgalomtól.”
Fontos megemlíteni azt is, hogy a város-
részben az Otthon utca 2. számú épület
felújításával létrejöhetett a jancsifalui Idő-
sek Klubja, amely sok itt élő szépkorúnak
nyújt közösségi programot.

A képviselő a jövővel kapcsolatban
elmondja, hogy Gyárvárosban a régi
Mátyás étterem helyzete még rende-
zésre vár, biztató azonban, hogy az épü-
let nemrég új tulajdonosé lett, aki Gyár-
városban élő, lokálpatrióta építési vállal-
kozó, így remélni lehet, hogy a megol-
dásra már nem kell sokáig várni. Gyár-
város fejlesztésének fő iránya középtá-
von az Iparcsatorna környéke lehet,
ahol a májusban elkészült árvízi kapu,
vagyis a zsilip lehetőséget nyújthat a töl-
tés elbontására, így a meglévő, illetve
idén elkészülő sportcsarnokok, a jég-
csarnok és az állatkert szomszédságá-
ban tovább bővülhet a szabadidő hasz-
nos és sportos eltöltését szolgáló kö-
zösségi tér. Likócs számára a legfonto-
sabb az volna, ha a régi gokartpálya he-
lyén élelmiszerbolt létesülne. Ehhez per-
sze a vállalkozói szándék is szükséges.

Radnóti Ákos, Jancsifalu másik ön-
kormányzati képviselője hozzáteszi, kis
rész tartozik hozzá a városrészből, pon-
tosabban az Ipar úti 84-102. számú
„színes” házak, amelyekben viszont a
ciklus alatt megvalósult a panelfelújítás
és fűtés-korszerűsítés közel 170 millió
forintból. Ennek eredményeként az itt
lakók jelentős megtakarításról számol-
tak be. A házak körül az összes parko-
lóhelyet felfestették, a játszótér új esz-
közt kapott és sok új szemeteskukát is
kihelyeztek a házak körül a köztisztaság
megőrzése érdekében. A képviselő a
zöldterület csinosítását szeretné foly-
tatni a továbbiakban, valamint a játszó-
tér fejlesztését, melynek környezeté-
ben nemrég saját maga is közel tíz pa-
dot festett át segítőivel. Fontos lenne a
házakhoz bevezető út burkolatának ja-
vítása is, ahol új parkolók is kialakítha-
tóak lennének. Bízik benne, hogy ha-
marosan ez is megtörténhet. A város-
részekben tehát a megkezdett fejlesz-
tések folytatódnak, Kiskút pedig egy
még keresettebb sport- és szabadidő-
parkká növekszik.
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falu és Likócs
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PR-CIKK  OKTATÁS

A „Lüktető Belváros – Győr történelmi
Belvárosának funkcióbővítő fejleszté-
se, II. ütem” című projekt keretében
meghirdetett városrehabilitációs témá-
jú mini-projektek egyik nyertese a Koc-
ka Művészeti Egyesület.

A Kocka Művészeti Egyesület, az épí-
tészeket és tájtervezőket is magában
foglaló Terasz Csoporttal együttműköd-
ve a „Láthatatlan Belváros” elnevezésű
rendezvén nyel arra vállalkozott, hogy
egy-egy napra lehetőséget nyújtson a
városlakók számára, a nagyközönség
elől elzárt belvárosi épületek, udvarok,
kertek felfedezésére. 

A rendezvény a belvárosi udvarok-
ban zajlik. Az esemény lehetőséget biz-
tosít az udvarok kreatív használatára, így
a közösségi építésről szóló előadások
mellett kiállítás, workshop, gyermekfog-
lalkozások, udvarzöldítés és színházi elő-
adás is része a programnak.

Véleményünk szerint, a Belváros
láthatatlan értékeinek megismerése
és megőrzése alkalmat biztosít a helyi
lakosok alkotó együttműködésére,
mely kulcsfontosságú a városnak éle -
tet adó kis közösségek formálásában.

Láthatatlan Belváros
1. nap. – 2014. június 28.
Nyitott udvarok napja
14.00: Belvárosi udvarfeltáró séta

Nagy Róbert vezetésével.
Találkozóhely: Király u. 5. számú

épület előtt.
16.00: Belvárosi workshop meghí-

vott előadókkal és minden látogatóval
a Király utca 5. számú ház udvarában.

A meghívott előadók témája a belvá-
rosi udvarok, terek hasznosításának le-

Láthatatlan Belváros
hetősége a közösségfejlesztő terek és
térfejlesztő közösségek témakörében.

Előadások: Kortárs Építészeti Köz-
pont (KÉK) „Lakatlan” projektje. Te-
rasz Csoport győri udvarzöldítési pro-
jektje. Közösségi összefogásban létre-
jött projektek Bécsben

20.30: Belvárosi Udvarszínház
a Király u. 12. számú épület ud-
varában

A látogatók Samuel Beckett Színmű-
töredékek I. jelenetét tekinthetik meg. 

A belépőjegy ára 800 forint. Jegy-
vásárlás a helyszínen, 20.00 órától.

14.00-18.00 óra között a MOKKA
Csoport kreatív gyermekfoglalkozást
tart a Király utca 7. szám alatti udvarban.

Láthatatlan Belváros 2. nap
2014. július 5. 12.00 órától
Belvárosi közösségi kertépítés a

Sarló köz 15. számú ház udvarában.
A Sarló köz 15. alatt lakók és a Te-

rasz Csoport közös kertépítése. Cé-
lunk, hogy a kert, mint természeti kö-
zeg lehetőség szerint nagyobb teret
nyerjen a városban. Emellett fontos az
is, hogy az itt élők érezzék a saját ere-
jükben és teremtő képességükben
rejlő lehetőségeket, megtapasztalják
a közös munka és összefogás örömét.

A mintaprojekt megvalósításával
egy modell értékű folyamatot kívá-
nunk előhívni, amely példaként szol-
gál a többi lakóközösség számára is!

Részletes program: 
www.facebook.com/teraszcsoport,
www.mokka.org.hu
A projektek az Európai Unió támo-

gatásával valósulnak meg.

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A múzeumok múlt szombati éj-
szakáján sikeres premier hely-
színe volt a Mobilis, a közel há-
rom éve működő tudományos
játszóházban most először nyílt
nagyszabású időszaki kiállítás.
Az Optikai illúziók című interak-
tív tárlat és a National Instru-
ments technológiai játékai a va-
káció végéig várják a varázsla-
tokra kíváncsi győrieket.

Az Optikai illúziók című kiállítás a fény
csalfa természetéről és szemünk be-
csaphatóságáról szól, közel hetven
tárló, eszköz, játszóhely bizonyítja,
hogy nem minden az, aminek látszik.
Az élmény hol művészi, hol tréfás, de
nem feledkezhetünk meg arról, hogy
a Mobilisben vagyunk, az autóipar is
előszeretettel hasznosítja az emberi
látás fizikájáról, a mozgás, a színek ér-
zékeléséről felhalmozott tudást. Szila-

Nyár a Mobilisben 
si Péter Tamás ügyvezető szerint a ki-
állítással a természettudományok és
a művészetek költöztek be a házba,
csábítva a technika, a járművek iránt
kevésbé érdeklődő közönséget is.
Megtévesztő optikai jelenségek, a
káprázat erejével játszó képek mutat-
ják be a látás folyamatát, az érzékelés
furcsaságait.

Az Optikai illúziók című tárlat anya-
ga a Mezőgazdasági Múzeumból ér-
kezett, míg a National Instruments há-
rom új interaktív technológiai játékát
egy hosszú távúra tervezett debreceni
kapcsolat első lépéseként tesztelhetik
a Mobilis látogatói. A high-tech gépek
az alföldi város augusztus 20-án nyíló
tudományos centerének attrakciói
lesznek. Az újdonságokat Mészáros
Péter szakmai vezető mutatta be la-
punknak. Az első eszköz egy lokátor,
amely láthatóvá teszi a hangokat, a
második egy programozható, tetsző-
leges ábrákat kirajzoló vízfüggöny, a
harmadik meg egy testmozgással irá-
nyítható, élő tetris.  

kép és szöveg: gy. p.

Tervezd meg a jövő iskoláját! Ez
volt a témája annak a vitanap-
nak, ami öt győri középiskola
részvételével zajlott a közelmúlt-
ban a Városháza dísztermében. A
parlamenti ülés mintájára meg-
valósult diskurzus keretében az
oktatás legfontosabb kérdéseiről
cseréltek eszmét a fiatalok.

A Deák, Kazinczy, Krúdy, Révai és
Szabadhegyi középiskolák csapatai
több előzetes feladat végrehajtását
követően érkeztek a Városházára,
ahol 8 perces nyitó szónoklatokban
ismertették terveiket, illetve szóno-
kaik azonnali kérdésekre reagálva
védhették meg reformer ötleteiket.
Ezután kisebb frakciókban együtt
gondolták tovább a téma részleteit.

Diákparlament ülésezett a Városházán
Bizottság és a Nyílt Társadalom Intézet
Alapítvány támogatásával az elmúlt egy
évben zajló Szólj be(le)! Program záró -
eseménye volt. A Demokratikus Ifjúsá-
gért Alapítvány közreműködésével létre-
jött vitanapot és a kísérő rendezvénye-
ket megszervező Knausz Erzsébet és
Horváth Rita, a Szabadhegyi Két Tanítá-
si Nyelvű Középiskola tanárai, valamint
Dékány Ernő, a Fehér Miklós Labdarúgó
Akadémia tanára lapunk kérdésére el-
mondták, a program célja, hogy párbe-
szédet kezdeményezzen a fiatalok kö-
zött, lehetőséget biztosítson a találko-
zásra a téma szakértőivel, és vitát indít-
son a különböző nézőponttal bíró felek
között. Azok a diákok, akik ezen a napon
éltek a vitázás és érvelés eszközeivel, el-
mondhatják, valóban beleszóltak saját
jövőjük alakulásába, és kicsit részesei le-
hettek a demokratikus döntéshozatali
folyamatnak – tették hozzá.

A frakcióülések az oktatás legfonto-
sabb területeit érintették: az értéke-
lési rendszer, a tananyag struktúrája,
a tanítási módszerek, a tanár-diák
szerep és a tehetséggondozás, fel-
zárkóztatás témaköre került teríték-
re. Ezen témák megvitatását, a rész-

letek kidolgozását követően a csapa-
tok zárószónokai törvényjavaslat for-
májában terjesztették elő elképzelé-
seiket egy oktatási szakemberekből
álló bizottság elé.

A több mint száz iskolás részvételével
megvalósult diákparlament az Európai
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GYŐRKŐCFESZTIVÁL HIRDETÉS

Ha bor, akkor Borháló
Ajánlat a Borhálótól

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

1980 Ft
Magnum palack 1,5 liter 

kép és szöveg: borháló győr

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

Polgár Zoltán
Serum Veritas Cuvée

A villányi pincészet tulajdonosa,
borásza a rendkívül nyitott Polgár
Zoltán. A család hitvallásának leg-
fontosabb eleme a tradíciók tiszte-
lete a szőlőfajták kiválasztásától a
borkészítésig. Az optimális termő-
hely kiválasztásával, terméskorlá-
tozással, gondos szürettel és a
legkorszerűbb feldolgozással  ga-
rantálják boraik kimagasló minő-

ségét. Ennek elismeréseként Polgár Zol-
tánt 1996-ban az „Év Bortermelőjévé” vá-
lasztotta a Magyar Bor Akadémia és a
szakmai közvélemény. „Célunk az, hogy
kézműves gondossággal szüretelt szőlő-
szemekből készült finom borok egyedülál-
ló élménnyel ajándékozzák meg a termé-
szet harmóniájának tisztelőit.”

Tüzesen dermesztő, bársonyosan
kegyetlen a Veritas Serum. Ha meg-
iszod, ajkadra szökik a kendőzetlen
igazság – állítják szakértők. Caber-

net Franc és Shiraz szenvedélyes
házassága. Az új, nagy tölgyfa-
hordós érlelésből származó
aromák szépen keretezik a faj-
tákra jellemző áfonyás, meg-
gyes illatokat, ízeket.

Olvasáshoz, szivarozáshoz,
gondolkodáshoz, nagy dönté-
sek előtt, családi ünnepekre,
nagy vacsorákhoz ajánljuk.

Csak a Borhálónál kap-
ható, egy igazi különleges-
ség, hihetetlen áron.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Már csak néhányat kell aludni, s eljön a hét-
vége, amit minden gyerek vár: július 4–6-ig
újra a győrkőcöké lesz a város! „Tíz helyszí-
nen ezer program, zsebpénz nem kell, mert
ingyen van!” – a Győrkőcfesztivál mottója
idén is változatlan, egy mosolygós fotóért
cserébe felejthetetlen élményeket kapnak
kicsik és nagyok.

A hetedik Győrkőcfesztivál jele a gyerekek egyik
kedvence, a piros pöttyös labda, ezt láthatjuk a
fotón is, mely a programismertető sajtótájékoz-
tatón készült. A szervező Vaskakas Bábszínház
igazgatója, Kocsis Rozi azt üzeni a családoknak,
hetedhét világra szóló fesztivállal készülnek, s
még a felhőket is elfújják szükség esetén. Mi
csak ízelítőt tudunk adni az izgalmas programok-
ból, a helyszínen érdemes keresni az ismertető
füzetet.

A Győrkőc megnyitója ismét a Radó-szigeten lesz,
péntek este 19 órától a Kaláka együttes koncertjére,
a Strokes dobshow-jára és a Csík zenekar fellépésére
várják a családokat. Ezután Borkai Zsolt polgármes-
ter átadja a gyerekeknek a város kulcsát, az estét pe-
dig tűzijáték koronázza körülbelül 22 órakor.

Szombat reggel 10 órakor indul újra a móka, s
tart egészen 20 óráig (vasárnap 18 óráig). A győr-

Újra a győrkőcöké lesz a város!
kőcközpontot a Bécsi kapu téren keressük, ahol in-
formáció, szivárványos, árnyékos pihenő, mese-
posta vár, a gyerekek itt saját újságot is tervezhet-
nek, vagyis csodafolyóiratot, a zsibiben pedig le-
adhatják megunt könyveiket, játékaikat, s helyet-

tük választhatnak másikat. A Széchenyi téri pan-
csolóban csónakázótavak várják a ringatózni vá-
gyókat, de ugyanitt elektromos kisautókba is pat-
tanhatnak a kicsik. A Kazinczy játszóutcává alakul
a hétvégére, ahol „virgonckodni” szabad, sőt! A Ra-

dó mese- és kincses szigetté változik, ahol szom-
baton fellép Szalóki Ági, vasárnap pedig a Zeneha-
jó Hajós András és a Modern Art Orchestrával, a
meseszínpadon pedig mindkét nap számos báb -
előadás szórakoztatja a publikumot. A szigeten
sok más mellett tartanak indiántábort is a kicsi
cowboyoknak, a legkisebb tappancsú gyerekek
pedig a babakertben hempereghetnek. A Rába
kettős varázshíd lesz kaszinóval és vásárral, és
idén a Bercsényi ligetet is a győrkőcbirodalomhoz
csatolták, ahol az újrahasznosítás és környezetvé-
delem fontosságát mutatják be játékosan.

A belépővel ráadásul több intézménybe mehet-
nek ingyen a gyerekek, többek között a Rába Quelle
strandra, a Mobilisba, a Pannonhalmi Főapátságba,
a Fülesbástyába és a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeumba.

A sajtótájékoztatón dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester is részt vett, aki elmondta, minden év-
ben lenyűgözi a fantasztikus fesztivál, ahol min-
den győri gyerek szeret lenni, ráadásul mára
egész Magyarországon és a határon túl is híre
ment az egyedülálló eseménynek. Természetes
tehát, hogy a város is segíti a megvalósulását.
Rózsavölgyi László, az oktatási, kulturális, sport-
és turisztikai bizottság elnöke hozzátette, a gyer-
mekek mosolyától szebb lesz a világ, s el kell ér-
nünk, hogy ez felnőtt korukra is megmaradjon,
ezzel a fesztivállal pedig rengeteg csodálatos él-
ményt kapnak a kicsik.
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HIRDETÉS BALETT

A napon való tartózkodás egészséges,
azonban a magas UV-sugárzás leégést,
komolyabb bőrsérülést okozhat. Vannak,
akik különösen érzékenyek a nap égető
sugaraira: például az áldott állapotú kis-
mamák szervezetében számos élettani
változás zajlik le, melyek egy része a bőrt
is érintheti: az anyajegyek megszaporod-
nak, színük megváltozik, a bőr pigmentá-
ciója is változhat, ekcéma alakulhat ki. En-
nek legfőbb okai a test várandósság alatti
változásai. Ezekre csak ráerősíthet a na-
pozás, még ha mértékletes is. A magzat

általában nem érintett ezekben a jelensé-
gekben, de a kellemetlenségük miatt ér-
demes kivizsgáltatni azokat. A Tiason ren -
delő idén nyártól egy új vizsgálati formá-
val vár mindenkit: Dr. Borbély Eszter
bőrgyógyász szakorvos végzi nálunk vizs-
gálatait.

Nyári akciónkat a hirdetésben
olvashatják!

A rendelés nem beutalóköteles, de
telefonos bejelentkezés szükséges.
Erzsébet-utalványt és Egészségpénz-
tári kártyát is elfogadunk.

Mi segítünk!
Bőrgyógyászhoz várólista? 

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Nemzeti Táncprogram elkészítését je-
lentette be a Magyar Táncművészek
Szövetsége múlt héten, pénteken. A
szervezet Győrben ülésezett a rekord
látogatószámot hozó X. Magyar Tánc-
fesztivál keretében. Kiss János, a Győri
Balett igazgatója, az MTSZ társelnöke
elmondta, olyan táncművész-életpálya-
modellt dolgoznak ki, mely a művészeti
oktatástól a pálya befejezéséig kíséri
végig a táncos életét, mely a legrövi-
debb a művészeti ágak közül. A táncost
az aktív évek után átképzéssel, járulék-
rendszerrel segítenék. „Optimista va-
gyok a jövőt illetően” – szögezte le Kiss
János és hozzátette, kijelölték a prog-

Táncművész-életpálya-
modellt dolgoznak ki

ram témafelelőseit, akikről azt mondta:
tenni akarnak, nemcsak a saját művé-
szeti águkért, hanem az egész magyar
táncművészet jövőjéért.

A sajtótájékoztatón a Nemzeti
Táncszínház helyzetéről is szó esett,
Kiss János arról beszélt, napokon be-
lül elkezdődnek a tárgyalások a kor-
mányzattal, s bízik abban, hogy az or-
szág egyetlen tiszta profilú, táncot be-
fogadó színháza még jobb körülmé-
nyek közé költözhet. Ertl Péter, a Nem-
zeti Táncszínház igazgatója, az MTSZ
elnökségi tagja hozzáfűzte, időpontról
és helyszínről nem tudnak beszámol-
ni, az eredményt a következő hetek
egyeztetéseitől várják, de mint kide-
rült: a kormányzati szándék a helyzet
megoldása felé mutat.
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SZÍNHÁZ HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A Győri Nemzeti Színház rögtön a nyári szü-
net után egy minifesztivállal örvendezteti
meg a közönséget, négynapos Színészünne-
pet tartanak szeptemberben, idén ugyanis
városunkban adják át a Kaszás Attila-díjat.

Az elismerést a Győrben rendezőként (pl. Illatszer-
tár) ismert Szűcs Gábor hívta életre 2008-ban Po-
korni Zoltánnal, Budapest XII. kerületének polgár-
mesterével a fiatalon elhunyt színésztehetség, Ka-
szás Attila szellemi hagyatékának ápolásáért, illetve
a magyar színház életben tartásáért.

A program sajtótájékoztatóján Pokorni Zoltán el-
mondta, fontos, hogy legyen egy olyan díj, melyet nem
a politika, hanem a szakma és a közönség ítél oda a
színészeknek. A három jelöltet a kollégáik szavazzák
meg, azt pedig már a publikum dönti el, ki kapja az el-
ismerést. Ehhez Vasvári Csaba, a Mozaik Művész -
egyesület alelnöke hozzátette, több mint 40 színház
jelölt egy-egy színészt, az utolsó körbe minden évben
a szakma krémje kerül, idén Schneider Zoltán, Nagy
Alfréd és Pogány Judit „versenyeznek”. Hogy a győri
közönség döntését megkönnyítsék, mindhárman be-
mutatkoznak színházuk egy-egy produkciójával. 

Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója
ismertette a szeptember 5–8-ig tartó programot: 3+1
előadásra várják az érdeklődőket. A Radnóti Színház

Színészünnep szeptemberben
és jelöltjük, Schneider Zoltán Ingmar Bergman 1973-
ban írt, Jelenetek egy házasságból című darabját hoz-
zák el, mely a boldogságkeresésről, az emberi kapcso-
latokról szól. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
és Nagy Alfréd egy lengyel kortárs író, Tadeusz Sło-
bodzianek Ilja Próféta című darabjával mutatkozik be,
mely korunk karikatúrája keresztény motívumokkal el-
mesélve, az emberi korlátoltság kritikája, a józan ész
dicsérete. Pogány Judit teátruma, az Örkény Színház

pedig a névadó Macskajátékát viszi színre. A darabot
harmadszor rendezte meg Mácsai Pál, ezúttal új szö-
vegkönyv készült. A díjátadó gálát a negyedik napon
tartják rengeteg fellépővel, itt lesz többek mellett
Gesztesi Károly és Dolhai Attila is.

A Színészünnep keretében, szeptember 6-án pe-
dig a már hagyománnyá vált nyílt napját is megtart-
ja a győri színház, a közönséget ismét a kulisszák
mögé hívják, ahol a technikai bemutatókon, sétá-
kon túl számos új program lesz, például batyus reg-
geli, művészpiac és gyorsöltözés. A napot a Jézus
Krisztus szupersztár koncertváltozata zárja, a prog-
ramot pedig az első országos színházmarketing
konferencia.

A sajtótájékoztatón dr. Somogyi Tivadar, váro-
sunk alpolgármestere hangsúlyozta, Győr színvo-
nalas kulturális életének elismerése, hogy a nagy-
szabású rendezvényre és szakmai eseményre itt ke-
rülhet sor.

A Peet Project zenekar lép fel július
4-én este Pannonhalmán, a Jazz-te-
rasz programsorozat keretében. A
pop-funk-jazz együttes koncertje
19.30-kor kezdődik az apátsági pincé-
szet teraszán (eső esetén a biomasz-
sza-fűtőműben).

A Peet Project rendkívül fiatalos,
olykor lendületes, könnyed zenéjének
korszakalkotó különlegessége, hogy
a funky és pop alapú, jazz-es szabad-
sággal fűszerezett – úgynevezett smooth
jazz – környezetben a zenekar front-
embere, Ferencz Péter „Peet" által
prezentált hegedűjáték egyenrangú

Folytatódik a Jazz-terasz

szerepet kap a szaxofonnal és más
szóló hangszerekkel.

A koncertre való belépés a nagy
érdeklődés és a helyek korlátozott
száma miatt kizárólag előzetes jegy-
vásárlással lehetséges. Jegyek a Tri-
Collis Foglalási Központban, vala-
mint a BORtársaság Győr üzletében
kaphatók.

A győri Városháza mellől 18.30 óra-
kor autóbusz indul az étteremhez,
majd a rendezvény után körülbelül 22
órakor visszafelé. Előzetes helyfogla-
lás a transzferre is szükséges (+36-
96/570-191; info@osb.hu). 
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Bár még csak néhány hete tart az eskü-
vői szezon, azoknak a pároknak, akik jö-
vőre szeretnék összekötni az életüket,
már most érdemes az éttermet (is) le-
foglalni. Győr egyik legexkluzívabb es-
küvői helyszínének méltán nevezhetjük
a fél éve megújult Kristály éttermet, ahol
a legmodernebb berendezésekkel fel-
szerelt új rész, a letisztult, 160, illetve 90
fős befogadóképességű belső terek ki-
váló színterei lehetnek a lakodalomnak,
sőt, a jövőre nyíló teraszon a ceremóni-
ák megtartására is lehetőség lesz. Fon-
tos, hogy az innováció megfelelő tudás-
sal, tapasztalattal párosuljon, a Kristály
étteremről beszélve pedig egyértelmű-
en illik a profi jelző a vendéglátás elé: a
több mint 40 éve nyitva tartó Kristály-
ban csaknem kétezer pár tartotta a la-

Exkluzív esküvő?
Akkor Kristály étterem!

kodalmát. „Büszkék vagyunk rá, hogy
családok kötötték össze nálunk az éle -
tüket, az első két generáció után most
már az unokákat is várjuk” – mondta
mosolyogva Huszár Krisztián üzletveze-
tő tulajdonos.

A pár a klasszikus esküvői menü
mellett különleges, kreatív, 21. száza-
di ételekből is válogathat. Az étkezés
összeállítása komoly feladat, termé-
szetesen a Kristály étterem munkatár-
sai segítenek a döntésben. A helyszín
kiválasztásánál az elhelyezkedés is
fontos szempont, a Kristály étterem
pedig a belváros szélén, ideális helyen
található. Huszár Krisztián azt is hoz-
zátette, pénteki esküvőre kedvez-
ményt is tudnak adni a pároknak.

(X)

A győrieknek adott féláras belépője-
gyen túl további kedvezményeket is biz-
tosít a Rába Quelle: minden évben egy-
egy csoportot emelnek ki, akik külön
kedvezményt kapnak, idén a pedagó-
gusokra és a vízügyi szakemberekre
esett a választás, akik a gyógyászati ke-
zeléseket is jutányosabban vehetik
igénybe egyedül, párban vagy gyer-
mekükkel. A gyógyászati részlegen az
aktív korúak is kedvezménnyel élhet-
nek, mégpedig 60 kezelést 40 százalé-
kos kedvezménnyel vásárolhatnak,
mellyel medencefürdő, kádfürdő, iszap-
pakolás, súlyfürdő, gyógymasszázs, víz
alatti vízsugármasszázs és a gyógytor-

További kedvezmények
a Rába Quellében

na vehető igénybe. A győri víznek is-
mert és elismert múltja van, hiszen már
a középkori krónikák is jegyezték, mint
számos betegségre hatásos, gyógyító
szert. A 2000 méter mély termálkútból
feltörő, 65 Celsius-fokos vizet 1978-
ban minősítették gyógyvízzé. Elsősor-
ban kopásos csont- és ízületi betegsé-
gek, krónikus gyulladásos ízületi- és
izombántalmak, idült gyulladásos nő-
gyógyászati betegségek, krónikus hörg-
hurut vagy tüdőtágulás, emésztőszervi
megbetegedések, csökkent pajzsmi-
rigyműködés (ivókúraként), fogszuvaso-
dás és nem fertőző bőrbetegségek ese-
tén ajánlják. (X)
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU 

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

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

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

• Angol gyermektábor július 7–11.
• Angol nyelvi kurzus 10–12 éves gyermekeknek: augusztus 18–22.
• ÖSD, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés csoportban

és magánbérletes rendszerben is
• Intenzív felkészítô tanfolyam a JÚLIUSI angol EURO, B2-es nyelvvizsgára
• Egészségügyi szaknyelv orvosok és szakápolók számára német nyelven
• SVÉD nyelvtanfolyamok 
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

JÚNIUS 28., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 A mi erdőnk
05:55 Magyar gazda
06:25 Gyógyító természet 
06:50 Balatoni Nyár
09:00 Történetek a nagyvilágból 
09:35 Pecatúra
10:05 Babák – Az első év
11:30 Spuri
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89 
12:50 KorTárs 
13:25 OTP Bank Koronglövő EB
14:20 Jane Austen – 

Az ismeretlen portré 
15:20 Nyerő csapat 
17:05 Szeretettel Hollywoodból 
17:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
20:10 Híradó este
20:35 Időjárás-jelentés
20:45 SzerencseSzombat 
21:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság 
00:10 A Bécsi Filharmonikusok 

hangversenye Szarajevóban
01:43 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 A nagy svindli 
05:30 A nagy svindli 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:25 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:50 Teleshop
10:45 Kalandor
11:10 Trendmánia 
11:50 a'la CAR 
12:30 Egy rém modern család 
13:05 Tora! Tora! Tora! 

16:05 Magas barna férfi, 
felemás cipőben 

18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Totál beépülve 
21:20 Szex és New York 
00:10 A muzsika hangja 
03:30 Egy rém modern család 

04:20 Családi titkok 
05:05 Babavilág 
05:30 Super Car 
06:00 Teleki Sámuel útján
06:25 Tv2 matiné
09:25 Otthon a kertben 
09:55 Astro-Világ
11:00 Kalandjárat – az Útitárs 
12:00 Babavilág 
12:30 Monk – Flúgos nyomozó 
13:30 Falforgatók 
14:30 Édes élet 
15:45 Édes élet 
17:00 NCIS 
18:00 Tények
19:00 Sztárom a párom 
21:30 40 éves szűz 

23:45 Bunyó 
01:30 M, mint muskétás 
02:15 Xena 
03:00 13-as raktár 
03:45 Briliáns elmék 

06:45 Öt kontinens 
07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:35 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar 
10:00 Székely kapu 
10:30 Hagyaték 
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Mesélő cégtáblák
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 Robbie, a fóka 
13:00 A St. Louis-i lélek 
15:10 Önök kérték! 
16:10 Sarajevo 
17:40 Híradó
18:00 Dunasport
18:10 Időjárás-jelentés
18:15 Nyáresti koncert 

a Bécsi Filharmonikusokkal
19:45 Kultikon +
20:15 Hogy volt!?
21:15 A merénylet – Szarajevó 1914 
22:55 Dunasport
23:10 MüpArt – Borbély Mihály – 

Balkan Jazz Project
01:00 Világ-nézet 
01:25 Vers

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló (ism.)
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Képújság
18:10 Kitekintő (ism.)
18:40 Kamarai Magazin (ism.)
19:05 Innovella (ism.)
19:20 Konkrét (ism.) 
19:35 Vény nélkül (ism.) 
20:00 Győr+ Sport (ism.)
21:00 Konkrét (ism.)
21:10 Kitekintő (ism.)
21:40 Kamarai Magazin (ism.)
22:05 Innovella (ism.)
22:20 Konkrét (ism.) 
22:35 Vény nélkül (ism.) 
23:00 Győr+ Sport (ism.)
00:00 Műsorzárás

GYŐR+ TV

JÚNIUS 29., VASÁRNAP
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:50 Balatoni Nyár
09:00 Katolikus krónika
09:40 Tanúságtevők
10:05 Tanúságtevők
10:30 A sokszínű vallás
10:45 Evangélikus magazin 
11:10 Református ifjúsági műsor
11:15 Kálvin évek 2012
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
13:25 DTM Futam
14:55 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
16:45 FIFA 2014 Labdarúgó-

világbajnokság
17:35 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
20:10 Híradó este
20:35 Időjárás-jelentés
20:40 Budavári Palotakoncert
21:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
00:05 A merénylet – Szarajevó 1914 
01:50 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 A nagy svindli 
05:30 Glee - Sztárok leszünk! 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
10:00 Teleshop
10:55 Kalandor 
11:20 4ütem 
11:50 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:30 Egy rém modern család 
12:55 Tuti gimi 
13:55 Totál beépülve 

15:50 A maszk 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Excsajok szelleme 
22:00 X-akták – Hinni akarok 
00:05 Portré 
00:45 Meglesni és megszeretni 
02:45 Egy rém modern család 
03:10 Cobra 11 
03:40 Nincs információ

06:00 Teleki Sámuel útján
06:25 Zöld világ
06:50 Tv2 matiné
09:10 Nagy Vagy! – 

Rókalandozó Kupa
09:40 Astro-Világ
10:45 Stílusvadász 
11:15 Stahl konyhája 
11:45 Több mint TestŐr 
12:15 Édes élet 
13:30 Édes élet 
14:45 Édes élet 
16:00 Apák gyesen 
17:00 Magánnyomozók 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Bébi mama 

22:00 A tábornok lánya 
00:15 München 
03:00 Eureka 
03:45 Békétlen békítő 

05:55 Élő világegyház
06:25 Gazdakör
06:50 Világ-nézet
07:20 Isten kezében
07:50 Lyukasóra
08:15 Nemzeti Nagyvizit
08:45 Rome Riports
09:10 Törzsasztal 
10:05 Nyelvőrző
10:30 Kultikon + 
11:00 Új nemzedék 
11:30 Önkéntesek 
12:00 Déli harangszó
12:05 Vers
12:10 Vajdasági Vágta
12:35 Ízőrzők: Szólád 
13:10 Lila akác 
14:25 Hazajáró
14:55 Szerelmes földrajz 
15:30 Hogy volt!?
16:25 Egy fiúnak a fele 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Önök kérték!
20:30 Márciusi mese 
21:40 Flyboys – Égi lovagok 
00:00 Dunasport
00:15 Heti Hírmondó

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Zooo+ (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Kitekintő (ism.)
10:10 Kamarai Magazin (ism.)
10:35 Innovella (ism.)
10:45 Konkrét (ism.) 
11:00 Vény nélkül (ism.) 
11:25 Győr+ Sport (ism.)
12:25 Képújság
17:30 Széchenyi Híradó (ism.)
18:05 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.) 
19:15 Épí-tech (ism.)
19:45 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből 
4. rész (ism.)

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

versenyfilmjeiből 
4. rész (ism.)

23:30 Műsorzárás

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

GYŐR+ TV

JÚLIUS 2., SZERDA
M1
06:00 Építészkorzó 
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:10 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:45 Szívtipró gimi 
14:35 FIFA 2014 Labdarúgó- 

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

világbajnokság
17:25 Híradó
17:35 Rex felügyelő 
18:30 Gasztroangyal válogatás 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89 
21:10 Robin Hood, a tolvajok 

fejedelme 
23:30 Híradó

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 A mentalista 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Glee – Sztárok leszünk! 
15:45 Az örökség 
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Szulejmán 
23:15 Reflektor 
23:30 RTL Klub Híradó
00:05 Elfelejtve 
01:05 Gyilkos tréfa 
02:40 Jóbarátok 
03:05 A végső akarat 

04:00 Családi titkok 
04:50 Aktív 
05:15 Doktor D 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 A férjem védelmében 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Kőagy őrnagy 
03:15 Maricruz 

JÚLIUS 1., KEDD
M1
05:30 Valóságos Kincsesbánya 
06:00 Hétköznapi kifutó 
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:10 FIFA 2014 Labdarúgó- 

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

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

világbajnokság
17:30 Híradó
17:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
20:10 Híradó este
20:30 Időjárás-jelentés
20:40 Szimfonik Liv3 
21:40 FIFA 2014 Labdarúgó-

világbajnokság
00:05 Híradó

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 A mentalista 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Glee - Sztárok leszünk! 
15:45 Az örökség 
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Királyi ötletek 
23:05 Reflektor 
23:20 RTL Klub Híradó
23:50 A főnök 
00:50 A Grace klinika 
01:55 Jóbarátok 
02:20 A végső akarat 
03:10 A végső akarat 

04:00 Családi titkok 
04:50 Aktív 
05:15 Doktor D 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 Combat Hospital – 

A Frontkórház 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 A Rózsa énekei 
03:15 Maricruz 

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:45 Roma Magazin
07:15 Domovina
07:45 Nóvum 
08:10 Duna anzix
08:30 Híradó
08:35 100 kép a XX. századból
08:45 Könyvajánló
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Múzeumtúra – Francia módra 
16:30 Térkép
17:00 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Rózsák harca 
20:20 A hegyi doktor 
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:25 A nulladik óra 
23:10 Könyvajánló
23:20 Soha nem tudhatod... 
00:50 Magyar Jazz Ünnep 2011 
01:25 Vers
01:30 Himnusz

JÚNIUS 30., HÉTFŐ
M1
05:55 Roma Magazin
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:10 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Domovina
13:25 A világörökség kincsei 
13:45 Szívtipró gimi 
14:35 FIFA 2014 Labdarúgó- 

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

világbajnokság
17:25 Híradó
17:35 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
20:10 Híradó este
20:35 Időjárás-jelentés
20:40 Kékfény 
21:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
00:10 Híradó
00:20 A harcmező hírnökei 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 A mentalista 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Glee – Sztárok leszünk! 
15:45 Az örökség 
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Dr. Csont 
22:30 Dr. Csont 
23:30 RTL Klub Híradó
00:00 Reflektor 
00:20 Joshua 
02:20 A végső akarat 
03:10 A végső akarat 

04:30 Napló 
05:15 Doktor D 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Sztárom a párom 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 Zsaruvér 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Békétlen békítő 
02:30 Maricruz 
03:15 Luxusdoki 

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:45 Székely kapu
07:10 Életkerék
07:40 Élő egyház
08:10 Duna anzix
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 Váratlan utazás
10:00 Hagyaték
10:30 Hazajáró
11:00 Rome Reports
11:30 Kultikon + 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Vers
12:25 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Linda 
20:25 A hegyi doktor 
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:30 Csillagóra
23:30 Könyvajánló

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül (ism.) 
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Vény nélkül (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Vény nélkül (ism.) 
10:00 Ráta (ism.)
10:30 Fröccs (ism.)
11:00 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Fröccs (ism.)
20:15 Fröccs prem.
20:45 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Fröccs (ism.)
22:15 Fröccs (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.)
08:00 Konkrét (ism.) 
08:15 Széchenyi Híradó (ism.)
08:45 Épí-tech (ism.)
09:15 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 KultÓra (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

06:30 Híradó
06:45 Srpski Ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:40 Határtalanul magyar
08:10 Duna anzix 
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 Magyar elsők
09:25 Váratlan utazás
10:25 A hegyi doktor 
11:15 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:30 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 A Black Rose vár titka 
14:55 Halak megmentése 
15:25 Aurélie Dupont, avagy 

a kegyelem pillanatai
16:30 Térkép
17:00 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 T.I.R. 
20:40 A hegyi doktor 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Bronxi mese 
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KÖZLEMÉNY
Minőségi magyar gyártású nyílászáróinkkal megkönnyítjük 

ablakcseréjét még ezen a nyáron.
Keresse akciós kínálatunkat megújult gyôri bemutatótermünkben!

9023 Győr, Richter János u. 9.
Tel.: +36 96/519-444, +36 30/916-82-20

nagyandreaildiko@gmail.com

ABLAK KELL?

www.ablakkell.com

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály be-
mutatja a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyez-
tetés szabályairól szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet értelmében az alábbi rendezésiterv-
módosítások egyszerűsített eljárás szerinti véleményezési anyagát

SZTM 2014-010 számú • Győr,Kiskút–Nagysándor József u.–Iparcsatorna–
Puskás Tivadar u.–Szövetkezet u.–Kiskúti u.–Stadion utca
által határolt terület

SZTM 2014-011 számú • Győr, Kiskút kemping terület

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2014. június 28-tól július 14-ig
az önkormányzat előcsarnokában, valamint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/

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

JÚLIUS 4., PÉNTEK

M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
06:00 Noé barátai
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:10 Életem a szörf 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 P'amende
13:00 Esély
13:25 A világörökség kincsei
13:45 Bajban a Föld 
14:45 Szívtipró gimi 
15:35 Az élet megy tovább 
16:25 Híradó+
16:40 Párizsi helyszínelők 
17:30 Híradó
17:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
20:10 Híradó este
20:35 Időjárás-jelentés
20:45 Szimfonik Liv3 
21:40 FIFA 2014 Labdarúgó-

világbajnokság
00:10 Híradó
00:20 Halálos közellenség 1. 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 A mentalista 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Glee - Sztárok leszünk! 
15:45 Az örökség 
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 CSI: A helyszínelők 
22:30 CSI: Miami helyszínelők 
23:30 RTL Klub Híradó
00:05 Reflektor 
00:20 V, mint veszélyes 
01:25 Kalandor
02:00 Mr. és Mrs. Bloom 
02:40 4ütem 
03:10 A végső akarat 

04:00 Családi titkok 
04:50 Aktív 
05:15 Doktor D 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 NCIS 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Briliáns elmék 
02:25 Maricruz 
03:10 Családi titkok 

JÚLIUS 3., CSÜTÖRTÖK
M1
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:10 A calabriai fiú 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Slovenski Utrinki
13:00 Alpok-Duna-Adria
13:30 Bajban a Föld 
14:30 Szívtipró gimi 
15:20 Az élet megy tovább 
16:10 Híradó+
16:25 Párizsi helyszínelők 
17:15 Szerencse Híradó 
17:25 Híradó
17:35 Rex felügyelő 
18:30 Gasztroangyal válogatás 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Életem a szörf 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Búcsú a békeévektől 

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

gyilkosságok 
22:30 Glades – Tengerparti 

gyilkosságok 
23:30 RTL Klub Híradó
00:00 Reflektor 
00:20 Sötét zsaruk 
01:20 Sötét zsaruk 
02:15 a'la CAR 

04:00 Családi titkok 
04:50 Aktív 
05:15 Doktor D 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 Kettős ügynök 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 A férjem védelmében 
02:30 Kettős ügynök 
03:15 Maricruz 

08:10 Duna anzix
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 Váratlan utazás
10:00 A hegyi doktor 
10:50 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 A Black Rose vár titka 
14:55 Kuvaiti-magyar kapcsolatok 

fél évszázada
15:15 A világörökség kincsei
15:35 Másfélmillió lépés 

Magyarországon – 32 év múlva
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Angyalbőrben 
20:35 A hegyi doktor 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Fröccs (ism.)
10:15 Fröccs (ism.)
10:45 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Városunk (ism.)
20:30 Jövőkép (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül (ism.) 

GYŐR+ TV

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül (ism.) 
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül 
10:00 Városunk (ism.)
10:30 Jövőkép (ism.)
11:00 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből 
5. rész

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

Filmszemle versenyfilmjeiből 
5. rész (ism.)

23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV
06:30 Híradó
06:45 Slovenski Utrinki
07:10 Alpok-Duna-Adria
07:40 Lyukasóra
08:10 Duna anzix
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 Váratlan utazás
10:00 A hegyi doktor 
10:50 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 A Black Rose vár titka 
14:50 Kövek és emberek
15:15 A világörökség kincsei
15:30 A tenger kincsei és legendái 
16:30 Térkép 
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Rocca parancsnok 
20:25 Irány Mexikó 
21:45 Hírek
21:55 Dunasport
22:00 Columbo: Columbo 

a panoptikumban 
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

Am 29. Juni, findet zwischen 9 und 13 Uhr in der Veres Péter Agrarwirtschafts- und
Lebensmittelgewerbefachschule das XII. EUROREGIONALE BROTFESTIVAL
und Treffen der Kunsthandwerker statt. Die Ausstellung und die zahlreichen Veran -
staltungen, welche den Brotwettbewerb begleiten – Kulturprogramme, Spielhaus –
machen es noch genießbarer. Der Eintritt ist kostenlos, Stargast: Cserpes Laura.

DER VI.-AVAPACK IKRÉNY
BEACHVOLLEYBALL-CUP er-
wartet die Volleyballfans am 28. Und
29. Juni auf dem Ikrényer Sportplatz.
Engagierte Profis oder Amateure kön-
nen in den Kategorien Herrn, Damen,
Gemischtes Doppel, bzw. Amateur-
Quartett antreten. 

DIE PANNONHALMER
JAZZ TERASSE erwartet sei-
ne sich nach einer Auszeit seh-
nenden Besucher in einer unna-
chahmlichen Umgebung mit
hervorragenden Weinen und
Qualitäts-Jazzmusik. Am 4. Juli
tritt ab 19:30 Uhr unter der Lei-
tung von Ferenczi Péter „Peet”
das „Peet Projekt” auf die Bühne.

MIT OLGYAI VIKTOR UND SEINE SCHÜLER
AN DER UNGARISCHEN HOCHSCHULE DER
BILDENDEN KÜNSTE 1906-1914 eröffnet eine
besondere, zur Entdeckung einladende Ausstellung
im Rómer Flóris Museum der Künste und der Ge -
schichte. Die Besucher können sich von den damali-
gen hervorragenden Grafikern der Ungarischen
Hochschule der Bildenden Künste Olgyai Viktornak
und seinen Schülern von 1906 bis 1914 entstande-
nen, insgesamt 150 Kunstgrafiken vertraut machen.
Die Ausstellung kann bis 31. August, täglich außer
montags von 10- 18 Uhr besichtigt werden.

DAS KOMARER MONOSTORER FESTUNG
ist neben seinen reichen, historischen Traditionen
auch ein prickelndes Kulturleben bietender Schau -
platz an der Donau, der auch zum Abschalten ein-
lädt. Den Besucher erwarten mit Festungsanekdo-
ten und historischen Leckerbissen gewürzte Fes-
tungstouren, ständige und vorübergehende Aus -
stellungen, zahlreiche kulturelle und traditionsbe-
wahrende Veranstaltungen, thematische Program-
me und an Wochenenden Führungen durch die Uni-
formen-Sammlung mit Gewehrmusterung. Weitere
Informationen unter: www.erod.hu, +36 34 540 582.

Am 28. Juni von 11-22 Uhr,
bzw. 29. Juni von 10-15 Uhr
messen sich Spitzenspieler der
benachbarten Länder und aus
Ungarn beim INTERNATIO-
NALEN PAAR-BRIDGE-
WETTBEWERB IM Hotel Fa-
mulus. Das genaue Programm:
auf der Webseite www.gyori-
bridzs.webnode.hu 

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

ÉLŐ SRAMLI ÉS TAN-
GÓHARMONIKA est kí-
nál lehetőséget a kikapcso-
lódásra június 27-én 21
órától a Kozi Drink Bárban.
Fellépnek: Ötösfogat és a
Volksband Német kisebb-
ségi zenekar. Ugyanitt, júni-
us 28-án 19 órától a A Rá-
ba Néptáncegyüttes egye-
sület táncháza várja a szó-
rakozni vágyókat.

A KOMÁROMI MONOSTORI ERŐD gazdag történelmi hagyo-
mányai mellett pezsgő kulturális ittlétre, és pihentető kikapcsolódás-
ra is invitáló helyszín a Duna-parton. Az Erőd anekdotákkal és törté-
nelmi ínyencségekkel fűszerezett erődtúrákkal, állandó és időszaki
kiállításokkal, számos kulturális és hagyományőrző rendezvénnyel,
tematikus programokkal, valamint hétvégenként egyenruhás tárlat-
vezetéssel és puskamustrával várja látogatóit. További információk:
www.erod.hu, +36 34 540 582.

NEMZETKÖZI PÁROS BRIDZS -
VERSENYEN mérik össze tudá -
sukat a környező országok és ma-
gyar éljátékosok június 28-án 11 és
22 óra között, illetve június 29-én 10
órától 15 óráig a Hotel Famulusban.
Részletes program: a www.gyori-
bridzs.webnode.hu oldalon.

KIÁLLÍTÁSRA HÍVJÁK az érdek-
lődőket a Hotel Konferencia Köz-
pontba, az Ady Endre Közművelő-
dési Egyesület, Rába Paál László
Képzőművész Kör kiállítására. A
tárlat július 24-ig tekinthető meg.

TEMATIKUS TÁR-
LATVEZETÉS so-
rán megismerked-
hetünk Szent László
lovagkirály életével,
róla szóló legendák-
kal és megtekinthet-
jük hermáját június
28-29-én 10-18
óráig a Káptalan-
dombon.

RATKÓ JÓZSEF ÖSSZES MŰVEI harmadik, prózakötetének bemuta-
tójára várja az érdeklődőket a Ratkó József Olvasótábori Egyesület és Rat-
kó József családja a Kisfaludy Könyvtár olvasótermébe július 3-án 17 órára.
Közreműködnek: Buda Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas költő, mű-
fordító, Ratkó József-díjas Babosi László könyvtáros, a kötet szerkesztője
és Keszei L. András újságíró.

Az APNOÉ zenekar
népzenei koncertjén
is részt vehetnek a
Levendulahetek láto-
gatói június 27-én,
19:30 órakor a Pan-
nonhalmi Gyógynö-
vénykertben.

OLGYAI VIKTOR ÉS TANÍTVÁNYAI a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1906–1914 címmel külön-
leges, felfedezésre csábító kiállítás nyílt a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban. A Magyar
Képzőművészeti Egyetem egykori kiváló grafikustanárának, Olgyai Viktornak és tanítványainak 1906 és
1914 között készült, mintegy 150, művészi grafikájával ismerkedhetnek meg a látogatók. A kiállítás meg-
tekinthető augusztus 31-ig, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.

VB-TERASZ várja a foci szerelme-
seit a Megyeháza téren egészen a
világbajnokság végéig (július 13-ig).
A kivetítőn a focit kedvelő baráti tár-
saságok, családok végigkövethetik
a VB mérkőzéseit.

A GYŐRI VÍZÜGY-SPARTACUS
EVEZŐS KLUB találkozóra hívja a régi
és az új evezős barátokat, versenyzőket
vagy hobbievezőket, és azokat, akik va-
laha tagjai voltak a klubnak. A rendez-
vény június 28-án 17 órakor lesz a klub
révfalui csónakházában.

VI.-AVAPACK IKRÉNY STRANDRÖPLABDA kupára várják a röplabda szerelme-
seit június 28–29-én az ikrényi sportpályára. A lelkes profi vagy amatőr játékosok férfi,
női és vegyespárosban, illetve amatőr négyes kategóriában indulhatnak.

TERÜLJ, TERÜLJ, ASZTAL-
KÁM! címmel, kortárs design és
képzőművészeti kiállításnak ad ott-
hont a Csikóca Művészeti Műhely
és Kiállítótér. Egyedi tervezésű cso-
magolóanyagok, dobozok az éte-
leknek, életképek, a megelevene-
dett ételek egy külön világba kalau-
zolnak minket. Játékokon keresztül
is megtapasztalhatjuk azokat az él-
ményeket, amelyet az ételek az ízlé-
sen kívül nyújtani tudnak. A kiállítás
megtekinthető: augusztus 31-ig.

KÖNYVÁRUSÍTÁS A KÖNYV-
TÁRBAN. Leselejtezett, de jó álla-
potban lévő könyveket árusít ki a
Bezerédj-kastély könyvtára június
végéig. Hétfőn, csütörtökön este 6
óráig, a többi napon délután 4 órá-
ig várják az érdeklődőket.
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KÖZSZOLGÁLTATÓK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

szerző: győr-szol
fotó: marcali gábor

Július elsejétől a Győr-Szol Zrt. helyett a tár-
saság százszázalékos tulajdonában lévő Győ-
ri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(GYHG) végzi a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási tevékenységet Győrben, valamint a
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társuláshoz tartozó 111 telepü-
lésen. Az új cég belépése az ügyfeleknek nyúj-
tott szolgáltatásban nem hoz lényeges válto-
zást, és a Győr-Szol Zrt. személyes és telefo-
nos ügyfélszolgálatai a GYHG Nonprofit Kft.-
hez és a Győr-Szol Zrt.-hez tartozó ügyekben
is fogadják az ügyfelek bejelentéseit.

Amint arról lapunkban korábban már beszámoltunk,
a hulladékról szóló 2012. évi törvény rendelkezései
szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014.
július 1-jétől csak nonprofit gazdasági társaság vé-
gezhet. Ezért Győr önkormányzata létrehozta a
GYHG Nonprofit Kft.-t, amely 2013 júniusában a
Győr-Szol Zrt. tulajdonába került. A cég ez alatt az idő
alatt megszerezte a tevékenység folytatásához szük-
séges hatósági engedélyeket, a Győri Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által
meghirdetett közbeszerzési eljáráson pedig elnyerte
a társuláshoz tartozó 112 település hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási feladatainak ellátását.

A közszolgáltatás tartalma a természetes sze-
mély ingatlanhasználók esetében nem fog változni
sem a díjak, sem a gyűjtési rendszer tekintetében.
Változatlan marad az egyes hulladékfajták elszállí-
tási rendje, és az edénymosási program is az idei év
elején megküldött hulladéknaptár szerint történik.
A gyűjtőszigetek továbbra is biztosítják a szelektív

kép és szöveg: pannon-víz 

A gazdálkodók, a kertészkedők, az auto-
mata öntözőberendezést működtetők
mellett a kerti tavak tulajdonosainak is
érdemes mérlegelni és számolni. Kar-
csu Szilvia, a vízmű ügyfélszolgálatának
vezetője szerint a locsolómérő munkába
állítása azoknak éri meg, akik a nyári sze-
zonban legalább havi 20-25 köbméter
vizet használnak úgy, hogy az nem kerül
a szennyvízcsatornába. Átlagos esetben
100 köbméter locsolóvíz használata
után térül meg a beruházás, tehát csak
azoknak érdemes belevágni, akik az át-
lagosnál jóval több vizet fogyasztanak.

Két jogszabályi változás is történt
a locsolómérőket érintően, mindkét
tényező növeli a megtérülési időt. Egy-
részt a rezsicsökkentés miatt csök-
kent a víz díja, másrészt a locsolómé-
rő is mellékvízmérőnek számít. Utóbbi
azt jelenti, hogy a hitelesítés az ügyfél
feladata lesz, igaz, csak a felszerelés-
től számított nyolc év múlva. 

Locsoljon olcsóbban!
A Pannon-Víz működési területén

jelenleg több mint háromezren válasz-
tották ezt a megoldást, főleg a győri
és Győr környéki fogyasztók mérik kü-
lön a locsolóvizet. Győr-Ménfőcsanak,
Győrújbarát és Nyúl magasabban fek-
vő részein különösen népszerű a lo-
csolómérő, hiszen itt nagyon drága
lenne kutat fúratni.

A talajvízből, vagyis a legfelső víz -
adó rétegből táplálkozó saját kút fúrá-
sához a helyi önkormányzat építési ha-
tóságának engedélye szükséges. A
kerti kútból kitermelt évi 500 köbmé-
ternél nagyobb vízhasználat esetén a
vízügyi hatósághoz kell  fordulni, ők ál-
lapítják meg a vízkészlet-használati já-
rulékot. Fontos tudni, hogy a saját kút-
ból kitermelt vizet semmiképpen sem
szabad a szennyvízcsatornába juttatni.

Akinek saját kútja van, nem nélkülöz-
het bizonyos műszaki jártasságot sem
a működtetéséhez. Adott esetben ki
kell tisztítani egy lábszelepet, vagy tud-
ni kell, mi van akkor, ha lelevegősödik a

szivattyú. Aki a locsolómérőt választja,
nem kell további tízezreket szivattyúra,
szívócsövekre és kerti elektromos csat-
lakozásokra költeni. Nagyobb kerti tó
esetében is optimális választás a locso-
lómérő. Ha kútvízzel töltjük fel tavunkat,
a kútvíz vas- és mangántartalma a leve-
gővel érintkezve lassan oxidálódik,  bar-
nás, opálos színűre festve a vizet, ami
nem szép látvány.

A nagyobb területre telepített auto-
mata öntözőrendszerek fúvókáinak, fi-
nom alkatrészeinek a kútvízből kiváló
vas és mangán szintén nem tesz jót. A
barnás lerakódás hamar megjelenik
az alkatrészeken, eltömítve azokat. A

győri 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 a vízmű ügyfélszol-
gálatán beszerezhető, ára kiszállással,
plombálással és felszereléssel együtt
20 ezer 800 forint. A locsolómérő he-
lyének kialakítását célszerű vízveze-
ték-szerelőre bízni, egy átlagos helyki-
alakítás anyagárral együtt  25-30 ezer
forint, érdemes több mesterembertől
is ajánlatot kérni. A kialakítás vázlata
megtalálható a http://www.pannon-
viz.hu weblapon. 

Új szolgáltató szállítja el a hulladékot
elhelyezés lehetőségét, a hulladékudvarok változat-
lan nyitva tartással működnek.

Fontos teendője van viszont azoknak az ügyfelek-
nek, akik a hulladékszállítás díját (köznyelven szemét-
díjat) ún. csoportos fizetések rendszerében pénzinté-

zetükön keresztül fizették meg. Nekik ugyanis a meg-
változott beszedő (GYHG Nonprofit Kft.) miatt a pénz-
intézetüknek új felhatalmazást kell adniuk. E felhatal-
mazás megadásának megkönnyítése érdekében a
szolgáltató valamennyi ügyfele számára a rendelke-
zésre álló adatokból kitöltötte a „Felhatalmazás cso-
portos beszedési megbízás teljesítésére, felhatalma-
zás módosítására, megszüntetésére” vonatkozó
nyomtatványt, melyet számukra megküldött. Hason-
ló, előre kitöltött nyomtatványt kapnak azok az ügyfe-
lek is, akik eddig nem rendelkeztek a pénzintézetük
felé ilyen felhatalmazással – a szemétdíjat csekken fi-

zették meg a Győr-Szol-nak –, de a későbbiekben
szeretnének csoportos beszedéssel fizetni. Nekik a
felhatalmazás 1. jelű ablakában a bankszámlaszámu-
kat fel kell tüntetniük. 

A kitöltött és aláírt felhatalmazást az ahhoz mel-

lékelt válaszborítékban kell eljuttatni a GYHG Non-
profit Kft-nek. De a felhatalmazások Győrben, a
Győr-Szol Zrt. mindhárom ügyfélszolgálatán (Orgo-
na utca 10., Jókai u. 21. és az ETO Park) személye-
sen is leadhatók. A nyomtatványokat a szolgáltató
adja át a pénzintézeteknek.

Az ügyfelek a hulladékkezeléssel kapcsolatos írá-
sos bejelentéseiket a GYHG Nonprofit Kft. 9024 Győr,
Orgona u. 10. (9002 Pf.: 78) címre küldhetik. A Győr-
Szol Zrt. személyes és telefonos ügyfélszolgálatai
mind a GYHG Nonprofit Kft.-hez, mind a Győr-Szol
Zrt.-hez tartozó ügyekben fogadják a bejelentéseket.



2014. június 27.   / + / 21

HIRDETÉS

Győr-Révfaluban földszinti 40 m2 nagyságú új építésű, egyedi fűtésű, minőségi
garzonlakások. Parkolási lehetőség bérelhető. Bérleti díj:1500 Ft/m2/hó. Érdeklődni
lehet: GYŐR-SZOL Zrt., 9024 Győr, Orgona u. 10., tel.: 96/511-420/195

Győr-Gyirmóton földszinti, 2 szoba, nappali-konyhás, 66 m2 nagyságú újépítésű,
egyedi fűtésű, lakás. Parkolási lehetőség az udvarban. Bérleti díj:1500 Ft/m2/hó. Ér-
deklődni lehet: GYŐR-SZOL Zrt., 9024 Győr, Orgona u. 10., tel.: 96/511-420/195

Az ingatlanokról fotók megtekinthetők a www.gyorszol.hu honlapon.

KIADÓK

Feladata: Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok intézése, Győr város utcai fasorainak,
parkfáinak, illetve a Győr-Szol kezelésében lévő erdőterületekkel kapcsolatos feladatok bo-
nyolítása, ellenőrzése. Feltétel: Erdőmérnöki, szakirányú kertészeti végzettség, min 5 éves
szakmai gyakorlat, B kategóriás jogosítvány. Előny: Növényvédelmi szakképzettség

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka- és Bérügyi
Osztály 9024 GyŐr, Orgona út 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra, kérjük, írják rá, 
illetve az e-mail tárgyában tüntessék fel a „városüzemeltetési ügyintézŐ” jeligét.
Jelentkezési határidŐ: a megjelenéstŐl számított két hét.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 

Városüzemeltetési ügyintézó́
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Becslések szerint az ipari országok né-
pességének több mint 30 százaléka
szenved fejfájásban. A szerzőnő, Michele
Sharp azon fáradozott könyvében, hogy
az összegyűjtött tapasztalatokat, infor-
mációkat lejegyezze a fejfájásról és a
migrénről, valamint javaslatokat adjon a
megelőzésre, kezelésre, lazító gyakorla-
tokra, esetleges életmód-változtatásra.
A könyv szól a probléma legalapvetőbb

szerző: huszár margit dietetikus
fotó: illusztráció

A víznek a szervezeten belül számos fontos
feladata van. Szervezetünk legtöbb sejtjé-
nek a víz a legfőbb alkotóeleme. Az aktív
szövetek és a bőr közötti hőelosztás révén
segít a testhőmérséklet szabályozásában,
a verejtékezés révén pedig a test hűtésében
van szerepe. 

Az emberi vízháztartás
A víz az emberi test fő alkotórésze: normál

esetben a felnőtt férfiak testtömegének 60%-át,
míg a nők testtömegének 50-55%-át teszi ki, a
nemek közötti különbség a nők nagyobb arányú
zsírtömegével magyarázható. Az izmok és az
agy kb. 75%-át-, a vér és a vesék kb. 81%-át, a
máj kb. 71%-át, a csontok kb. 22%-át, és a zsír-
szövet csupán 20%-át alkotja víz. A víz nagy ré-
sze (kb. 2/3-a) a sejteken belül található meg,
míg a maradék a sejteken kívüli térben helyezke-
dik el a sejtek között folyadék és a vérplazma for-
májában. 

tudnivalóiról. Megismerkedhetünk rajta
keresztül a fejfájás és migrén megelőzé-
séhez, enyhítéséhez javasolt gyógynövé-
nyekkel, házi szerekkel, valamint azokkal
a betegségekkel, amelyek kísérő tünete
lehet a fejfájás. Végül ehhez kapcsolódó-
an megtalálhatók az összegyűjtött gyó-
gyulási eredmények betegek, olvasók
beszámolói alapján. A tartalomból: Mit
kell tudni a migrénről? A migrén diag-

Létfenntartáshoz kell
A szervezetnek vízre van szüksége a túléléshez

és a normális működéshez. Az ember, ivás (vízfelvé-
tel) nélkül csupán néhány napig bírja – ami függ az
időjárástól, az aktivitás mértékétől és egyéb ténye-
zőktől – míg egyes tápanyagok hiányában hetekig,
hónapokig is kitart. A víz az a táp-
anyag, amelyből a legnagyobb
mennyiségben van szüksége a
szervezetnek.

Figyeljünk
a folyadékfogyasztásra!
Nyári melegben fokozottan

figyeljünk a folyadékfogyasztás-
ra! A megfelelő hidratáltság fon-
tos az egészség és a jó közérzet fenntartásához.
Az emberi test minden sejtjének szüksége van
vízre. A hidratáltság központi szerepet játszik
többek közt olyan alapvető élettani működések-
ben, mint a vérnyomás-, a testhőmérséklet és az
emésztés szabályozása. A víz főként a vesén ke-
resztül a vizelettel és a bőrön keresztül izzadás-
sal távozik szervezetünkből. A vízvesztés mérté-
ke változó, függ a folyadékfogyasztástól, a táplál-
kozástól, az aktivitásunk mértékétől, a hőmérsék-

lettől és a ruházattól. A szervezet vízháztartása a
nap során változik, de a napi veszteség nem ha-
ladhatja meg a testtömeg 0,2%-át, még változó
mértékű folyadék- és élelmiszer-felvétel és vízle-
adás esetén sem. 

Pótoljuk
a veszteséget!
Az elveszített

víz és só pótlása
nagyon fontos a
megfelelő hidra-
táltság és jó
egészségi állapot
fenntartása érde-
kében. A víz pótlá-

sára az élelmiszerek és különféle italok fogyasz-
tása révén van lehetőség. A napi teljes fogyasz-
tott vízmennyiség kb. 20-30%-a élelmiszerekből,
míg 70-80%-a italokból származik, de ez a meny-
nyiség az egyéni étrendtől függően nagymérték-
ben változhat. 

A folyadékbevitel fő forrása a tiszta víz, de sok
más ital, mint a gyümölcslevek, tej, szénsavas üdí-
tők, kávé, tea, melyek víztartalma 85%-nál maga-
sabb, szintén fontos folyadékforrások.

nosztizálása, az egyéni étrendi és egyéb
kiváltó okok felismerése és kiküszöbölé-
se, receptek minden napra az előételtől
a desszertig, hétköznapi és vendégváró
fogások stb. Minden recepthez táblázat
van, amely mutatja, hogy az étel mely
migrénkiváltó anyagoktól mentes és
mennyi a tápértéke. Továbbá elkészítési
és táplálási tippeket tartalmaz a rászoru-
lóknak és érdeklődőknek.

A hét orvosi témája:

A hidratáció
fontossága

A normális
működéshez vízre

van szükség

Olvasni jó!
Szakácskönyv migrénesek számára



2014. június 27.   / + / 23

Visszérbetegség nyáron

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A tartós melegben nemcsak a visszérbe-
tegek, hanem az egészséges emberek is
tapasztalhatják, hogy kitágulnak a lábu-
kon az erek. A szervezet így próbálja a hő-
háztartását rendben tartani, miközben
hőt adunk le, fokozódik a vérkeringés.

Kialakulása
A vénák kóros kitágulása elsősorban

alkati megbetegedés. Kialakulásában az
állandó megterhelés, az álló foglalkozás
mellett az öröklött hajlam is nagy szere-
pet játszik. Az összes beteg között több
mint kétszer annyi nő van, mint férfi. 

Tünetek
Eleinte annyi jele van a betegség-

nek, hogy hazaérve jólesik lerúgni a ci-

pőt a bedagadt lábról. A boka kicsit
megvastagszik, a bőr viszket, a láb kis-
sé fájdalmas. Azután mindez erőseb-
ben jelentkezik, és a dagadást keve-
sebb terhelés is előhozza. Később az éj-
szakai izomgörcsök, a bőr vöröses-bar-
nás elszíneződése, a bőr hámlása, ned-
vedzése sem marad el. A vénák erőtelje-
sebben látszanak a bőrön át is kisebb-
nagyobb lila dudorok formájában. 

Megelőzés
Több folyadékot kell fogyasztani,

mert kiszáradáskor besűrűsödik a vér,
növelve a trombózis kialakulásának
esélyét. Igyunk naponta 2,5-3 liter vi-
zet, ez segít a megelőzésben. Hosz-
szabb utazáskor ajánlatos időnként

megmozgatni a lábakat. Ha ez nem
történik meg, pangás alakul ki, ami
szintén a trombózisnak kedvez. Tervez-
zünk be kisebb megállókat, időnként
feszítsük le, majd fel a lábfejet, mozgas-
suk át a bokát, így serkentve a vádli
izomzat vérellátását. A mindennapok-
ban, ha lehet, ne használjunk mindig
liftet. A betegség esetén is javasolt a
nem intenzív, de rendszeres mozgás:
séta, kocogás, biciklizés, futás. Kerülni
kell a hirtelen erőkifejtéssel járó spor -
tokat, mert ekkor megfeszül az izom,
ami megemeli a vénás nyomást az
erekben. A kismamák ilyenkor különö-
sen érintettek lehetnek, hiszen a meleg
és a növekvő magzat is visszérbeteg-
ség kialakulásához vezethet. 

A hét kérdése: az utazásról Nyelvtanulás
az agy öregedése ellen
Lassíthatja az agy öregedését az idegen
nyelv felnőttkori elsajátítása – derült ki
egy új kutatás-
ból. A vizsgálat
adatai szerint
azok, akik két
vagy több nyel-
vet beszéltek, je-
lentősen jobb
gondolkodási képességekkel rendelkez-
tek, mint amit az alapteszt szerint vár-
hattak volna. A nyelvtanulás leginkább
az általános intelligenciát és az olvasást
befolyásolta. 

A strandolás veszélyei
A vízi balesetek veszélyeire hívta fel a fi-
gyelmet az Országos Mentőszolgálat,
ugyanis kellő odafigyeléssel elkerülhe-
tők az életveszélyes sérülések vagy a ha-
lálesetek. Kisgyermeket soha nem sza-
bad felnőtt felügyelete nélkül hagyni
még a kis vízmélységű medencéknél

sem, hiszen 20-
30 centiméte-
res vízmélység-
nél is bekövet-
kezhet vízbe
fulladás. Felhe-
vült testtel sen-

ki ne ugorjon vízbe, és a fürdőzők kerül-
jék az alkoholfogyasztást, hiszen ittas ál-
lapotban könnyen vízbe lehet fulladni.

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Kezelés
Az összes beteg között több mint

kétszer annyi nő van, mint férfi. Gya-
korlati tanács, hogy hűs szobában,
rendszeresen polcolja fel a lábát a vá-
randós anyuka. A visszérbetegeknek
külső segítséget jelenthet a gyógyá-
szati-segédeszköz üzletekben kapha-
tó kompressziós harisnya, amely a
bokánál erősebben szorít, így kész-
tetve a vérkeringést a lábszárban. A
különféle vény nélkül kapható kré-
mek, tabletták enyhíthetik a tünete-
ket, a feszítő, kellemetlen érzést, a vi-
zesedést, de magát a betegséget
nem gyógyítják meg. A súlyos vissz-
értágulatok kezelése sebészi úton
történhet.

Válaszol: Dr. Máté Csongor háziorvos

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

A hazai üdülések, külföldi utazások előtt ki-
nek javasolja, hogy keresse fel háziorvosát?

A krónikus betegségben szenvedők közül min-
denkinek. Különösen azoknak kell tanácsot kérniük,
akik szív- és keringési bajokkal küszködnek. Közked-
veltek és bizonyos panaszokra jótékony hatásúak
például a termálfürdők, de néhány betegség esetén
nem javasoljuk, hogy ilyen vízben fürödjenek.

Külföldi utazások során mire figyeljük
egészségünk megóvása érdekében?

Az ÁNTSZ hon-
lapján elolvasható,
hogy az egzotikus országokba utazóknak milyen oltá-
sokat javasolnak. Sokan mennek Egyiptomba, s közü-
lük nem kevesen hasmenéses betegségeket kapnak.
Előfordul a szállodákban, hogy az étkezéshez kitett
gyümölcsöket a különböző földrészekről odaérkező
üdülők forgatják a kezükben, válogatják, s ezáltal az
előtte megtisztítottakra is fölviszik a baktériumokat. 

Sokan alkoholt használnak a hasmenés
megelőzésére. Javasolja ezt a „terápiát”?

Az alkohol fogyasztásával annyit érünk el, hogy jobb
kedvvel viseljük a hasmenésünket. Minden ország pa-
tikájában kapható bélfertőtlenítő, azokat kell alkalmaz-
ni, de csak a tünetek megjelenése után.
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szerző és kép: nagy viktor
viktornagy.net

A Mercedesnél Stuttgartban
mostanában fiatalító kúrára
fogták a komplett típuskínála-
tot. A legújabb modellek kellően
vonzóak lettek nem csak az 50
év felettiek, de a huszonévesek
körében is. Az új C osztály az S
osztály kecses vonalait örököl-
te, de légiessége méretéből
adódóan valós: kezes és agilis.
És csillag van az orrán!

Amikor az egyik legöregebb autómár-
ka mérnökei nagyot akarnak alkotni,
akkor olyan autócsodát állítanak csa-
tasorba, mint a C-osztály. Nem túlzás
azt mondanom, hogy a közepes limu-
zinok között a legelegánsabb – és
egyben kortalan – formát sikerült adni
neki, miközben minden porcikájában
frissességet, fiatalosságot áraszt. Az
óriási jelvényt büszkén öleli körül az
agresszív hűtőrács és kerete, az oldal-
lemez éles vonala nyújtja, dinamizálja
az amúgy is nyúlánk hatású formát. A
fara rövid, mégis jól pakolható (480 l),
alig 4,7 méteres hossza ellenére pe-
dig egyes nézetekből a két kategóriá-
val felette versenyző márkatársát utá-
nozza – amire büszke lehet! A lámpa-
testek letisztult, kerekített sarkokkal
rendelkeznek, és hátul alapáron, elöl
pedig felár ellenében LED diódákkal
szereltek. A könnyed alak egyben
100 kilogrammos fogyókúrát is rejt
magában az elődhöz képest. Ez jót
tesz a menetteljesítményeknek és a
fogyasztásnak is.

A beltérben fokozódik az elegancia.
Végre a sarkos kialakítás helyett ívek és
körök vették át a stafétát. A légbeöm-
lők, a klímavezérlő és a fémbetétek igé-
nyesek, robusztus kialakításúak,
ahogy az a prémium minőséghez illik.
Új elem a kormány mellé költöztetett
automataváltó-előválasztó kar, de egy-
ben logikus döntés, miután minden
mást – hagyományosan – a bal oldali
bajuszkapcsolóról vezérelhetünk (in-
dex és ablaktörlő). Ezzel egyidejűleg a
tekergethető, mindent vezérlő tárcsa

mellé, pontosabban fölé egy érintő pa-
nel kerülhetett, amit elsősorban az írás-
felismerés miatt érdemes megtanulni
használni (például navigációhoz). Az
egész műszerpult egyedi, magasra
nyúlik, de mégsem tolakodó és hely-
rabló, ráadásul középen helyet ad egy
„lebegő” LCD-kijelzőnek. Ezen látunk
és állíthatunk mindent a klímától a rá-
dión át a menettulajdonságokat befo-

Teszt: Mercedes-Benz C 220 CDI BlueTEC

golt ESP is enged egy-egy kitörést a
hátsó kerekekkel, fitoktatva képessé-
geit. Hihetetlenül magas kényelmi
szinttel, csenddel és hátul óriási láb-
térrel kényeztet a C. A magyar utakon
ellenfél nélkül lehet vele hosszú órákat
autózni, érkezéskor pedig könnyen el-
ismerő vagy ámuló tekintetek kereszt-
tüzébe kerül vele az ember.

Nem sorolom fel az alapáron bősé-
ges biztonsági és kényelmi felszerelt-
ség elemeit, de a tesztautó néhány ext-
rája azért figyelmet érdemel. A sávtartó

rezegteti a kormányt, ha átlépjük a fele-
zőt, a holttérfigyelő sípol, ha az irányjel-
zőt kitettük, de van mellettünk valaki, és
a navigáció felismeri a közúti táblákat.
Csak ráadás a diszkrét belső hangulat-
világítás, a kulcs nélküli indítás, vagy
Avantgarde sportos dizájn csomag. A
Mercedes C 1,6 literes turbós benzines
indulóára 9 millió forint felett van kicsi-
vel, míg a tesztautó extrázott gázolajo-
sa 15,5 milliós árcédulával került az el-
adótérbe. Nem az ár, hanem amit ad a
C merci, azzal győzött meg – pedig
nem vagyok márkarajongó!

lyásoló tényezőkig. És el is jutottunk az
„Agility Contol” kapcsolóig, ami a váltó
helyétől balra esik, és amivel kiválaszt-
hatjuk azt, hogy takarékosan vagy ép-
pen sportosan szeretnénk autózni.

Minden beállítást próbáltam le-
tesztelni, hiszen az egyik nagyobb él-
mény volt, mint a másik. Eco módban
a körműszerek között követhettem,
mennyit spórolok a gurulásokkal vagy
óvatos gázadással – így 5,7 literrel
tudtam autózni könnyedén. Comfort
állásban az arany középút érvénye -

lsült, ha kell, könnyeb-
ben aktiválható az orr-
ban lapuló négyhenge-
res turbódízel szunnya-
dó ereje, mégsem üvölt
egy V6 orgánumával,
mint például a Sport+
beállításnál. Igen, egy
Mercedes is ki tud lőni,

ráadásul a 170 lóerős 2,2 literes erő-
forrás és a 7 sebességes váltó párosa
ezt szinte minden helyzetben megva-
lósítja, hiszen 400 Nm nyomatékkal
gazdálkodik. Még a biztonságra han-

Osztályon
felüli

Autentik Motor-Car Kft.  |  Mercedes Győr
Mérföldkő u. 1.   |  +36-96/556-270

mercedes@autentik.hu  |  www.mercedes.autentik.hu

Ámuló tekintetek
kereszttüzébe kerül
vele az ember



2014. június 27.  / + / 25

HÍREK  GÁZFRÖCCS

LEÁLLÓSÁV

Bringával
az utakon

Keménykötésű

Érkezik az új Nissan Navara a pick -
up-ok piacára. Az eddig is nagyon
népszerű típus friss köntöse lágyabb
formákkal érkezik – követve a márka
új arculati trendjét –, a ruha alatt vi-
szont ugyanolyan kemény, igazi mun-
kaautó maradt. Az off-roader orra
sportosabb lett, kapott LED menetfé-
nyeket, és óriási króm hűtőmaszkot,
míg oldalvonala a lehetőségekhez
mérten egyedi hatású. Az övvonal
emelkedik, és a lemezeket is úgy dom-
borították, hogy jól mutasson rajta a
több új fényezés – például a szavanna-
sárga és a földbronz. A műszerfalat
sem hagyták érintetlenül, ez már tény-
leg személyautós lett, többek között
nagyméretű LCD-kijelzővel és dupla
digitális klímával szerelt. A motor egy
átdolgozott 2,5 literes dízel 163 és
190 lóerővel, 403, illetve 450 Nm nyo-
matékkal, amit 6 sebességes kézi
vagy 7 sebességes automata váltó se-
gít az aszfaltra vinni. Segítségnek pe-
dig ott lesz a komplett lejtmenet-, és
elindulássegítő asszisztens, valamint
aktív önzáró fékek.

Itt a nyár, a városban
nyüzsögnek a kerék-
párosok. Jómagam is
bringázom, ha tehe-
tem, mert gyorsabb
és egészséges – ráadá-
sul olcsóbb, mint au-
tózni. A sok gyalogos
és kétkerekűs néhány
zsúfolt kereszteződés-
ben kaotikus állapo-
tokat tud okozni. Ré-
sen kell lennie az au-
tósoknak. Mégis türe-
lemre kérek minden

volán mögött ülőt,
mert minél melegebb
van, annál nagyobb
kihívás a biciklisek-
nek a tekerés. Legye-
nek udvariasak, ha
lehet, engedjék át
őket még akkor is, ha
éppen nem nekik
van elsőbbségük.
Köszönjük!

Zagato 5-95
Az olasz Zagato műhely fennállá-

sának 95. évfordulóján egy Lam-
borghini Gallardot vett kezelésbe. Az
egyedi formákra specializálódott
olasz manufaktúra látványos, óriási
légbeömlőkkel és az utascellát körül-
ölelő szélvédővel operáló koncepció-
ja ismét maradandó alkotás lesz az
autótörténelemben. Ahogy más
gyártókkal együttműködve (leg-
utóbb BMW és Aston Martin), a
mostani projekt esetén is, a műszaki
alapok változatlanok – Lamborghini
Gallardo LP570-4 –, de a stílus ösz-
szetéveszthetetlen, és unikális.

A nemrég bemutatott új Mini egy számára ed-
dig ismeretlen területre téved: a családi autók
szegmensébe. Az öt ajtóval készülő verzió 7 cen-
tivel méretesebb tengelytávon és 16 centivel
megnyújtott teljes hosszon gazdálkodik. Így kel-
lően nagy a hátsó sor helykínálata és 278 literes-
re nőt a csomagtér mérete. Ennek ellenére a Mi-
ni nevéhez méltóan maradt kicsi, könnyű és
sportos autó. A belépő 1,5 literes, háromhenge-
res, turbós, benzines 8,2 másodperc alatt gyor-
sítja 100-ra a kultuszautót, hiszen 136 lóerős és
230 Nm csúcsnyomatékot tud. Ennek ellenére
alig 5 liter a fogyasztása. Ennél takarékosabb a
kicsi, 116 lóerős, ugyanilyen felépítésű dízel. Eb-
ben a modellben lesz a 2 literes SD turbódízel
premierje, melynek 170 lóereje szinte repíti a
csöppséget. A csúcs a 192 lóerős S verzió, mely
6,8 szekundum alatt gyorsul százra és 232 km/h-
ig nincs is vége a száguldásnak.

Mini öt ajtóval
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A melegvérűek hideg társaiknál ki-
sebb méretűek, fürgébbek, inkább
közlekedésre használt típus, olyan jár-
művek elé fogták ezeket, amiknél nem
a súly volt a lényeg, hanem a haladás.

Ezek keresztezéséből lettek aztán
a félvér lovak, a tudatos tenyésztés ál-
tal körülbelül közel száz lófajtát tart-
hatnak számon a világon, ám csupán
két tiszta vérű ló létezik: az arab és az
angol telivér. Ezek többségét elfogad-
ják nemesítőként, vagyis bevezetnek
egy olyan vérvonalat általuk, ami vár-
hatóan az adott sportlónak növeli a
teljesítményét.

A melegvérűeknél kisebb méretű
lovak a pónik, illetve a kislovak, ezeket
régen nem hobbira, hanem például
bányamunkáknál használták. A ló 135
cm alatt számít póninak, 135–150
cm-ig pedig kislónak.

Vágtass velünk!

Lótípusok és szerepük
Többféleképpen csoportosíthatjuk a
lovakat, az egyik legkézenfekvőbb, ha
a vérmérsékletük, illetve méretük
alapján különítjük el őket.

Alapvetően két típust különbözte-
tünk meg: a hidegvérű és a melegvé-
rű lovakat. Előbbiek nyugodt termé-
szetűek, munkabírásuk nagy, elsősor-
ban mezőgazdasági munkákra hasz-
nálták őket, vagy erdészeteknél, kőbá-
nyákban segítették a termelést, hi-
szen nagy terheket tudtak cipelni, húz-
ni. Ezt a típust alkalmazták a csaták-
ban is, ahogy múlt heti cikkünkben is
írtuk, a 12. században kialakuló ne-
hézlovasságnak nagy termetű lovakra
volt szüksége, hiszen 100-150 kilós
páncélos harcosokat kellett elbírniuk
az állatoknak. (A középkori lovagokkal
közelebbről „megismerkedhetünk” a
hétvégén, hiszen a Szent László Na-

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

képs és szöveg: xantus-állatkert

A szemfüles látogatók észrevehetik, az
apellák, vagy más néven csuklyásmaj-
mok kifutójában, hogy már két nőstény
hátán csimpaszkodik egy-egy csöppség.

A csapat így már 14 főt számlál. A kifutó-
ban a fiúk dominálnak, közülük a legerő-
sebb és legnagyobb irányítja a csapatot.
A kölyök 6 hétig „utazik” az anyja hátán, 3
hónaposan már kezdi felfedezni környe-

Újabb kölykök az állatkertben
zetét. Az elválasztás 6-12 hónap után tör-
ténik meg. A kölyköt a csoport összes
tagja gondozza.

Ám nemcsak az apellák csapata bő-
vült, a nagy marák kifutójában is új kölyök
bujkál az általuk vájt alagutakban.

A nagy mara egy gyors, nyúlra és ap-
ró őzre egyaránt emlékeztető dél-ameri-
kai rágcsáló, a vízidisznó és a hódok
után a legtermetesebb rágcsálófaj a vi-
lágon. A nagy mara párok évente két-há-

rom almot nevelnek fel, amelyek 1-3 kö-
lyökből állnak. A kis állatok gyorsan nö-
vekszenek, 2-3 hónap után már el is
hagyják szüleiket. A párok territóriumot
tartanak fenn, amely megközelítőleg 40
hektáros méretű is lehet, de a területet

csak kevéssé védelmezik. Támadás ese-
tén a marák csak a menekülésre hagyat-
kozhatnak. Meglehetősen gyorsak, egy
kilométeren keresztül képesek tartani a
45 km/h-s tempót.

pokon, az Aranyparton megelevene-
dik a történelem.) Érdekességként
említjük, hogy a világ legnagyobb lova
kategóriában a rekordot egy angol lin-
colnshire-i herélt igásló, Sampson
tartja, magassága 219 cm, tömege
1524 kg volt. 

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

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

Apenta málna üdítô
ital 1,5 l
103,33 Ft/l

Borsodi dobozos
sör 0,5 l, 338 Ft/l

155,- db

Marha lábszár

1599,- kg

399,- kg

169,- db

Akció idôtartama: 2014. 06. 27—07. 04-ig

Tchibo Family kávé 250 g
1596 Ft/kg

Lecsó kolbász

Coccolino öblítô
sensitive 1 l,

499,- db

499,- kg
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APRÓ HIRDETÉS

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

LaDik Bisztró

Új étlappal várjuk
minden Kedves

Vendégünket!

Asztalfoglalás elérhetôségeinken:

Duna-parti teraszán!
az AMSTEL Hattyú Fogadó

Részletek a http://gombostu.hu
weblapon és http://facebook.com
/www.gombostu.hu Facebook oldalunkon.

Varrótanfolyam Gyôrben!

Solti Georgina • Tel.: (20) 824–9581
E-mail: kapcsolat@gombostu.hu

es, 4 helyiségből álló hétvégi faházzal. Víz, vil-
lany bevezetve, gáz az utcában. Könnyű meg-
közelíthetőség, helyi járatú buszmegálló gyalog
5 perc. Ár: 4,19 M Ft. Tel.: 06-20/366-8480.

LAKÁSCSERE 
Adyvárosi 1+2 fél szobás, 55 m2-es, össz-
komfortos, távfűtéses, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 1+fél–2 szobás, ha-
tározott-határozatlan idejű bérleti szerződéses
bérleményre. Bán Aladár kizárva. (Hirdetésszám:
407.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS
Pótvizsgára felkészítést vállalok MATE-
MATIKA, FIZIKA, KÉMIA tár-
gyakból, Győrben. 06-30/844-6979; 06-
70/366-7436.

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

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

ÉPÍTŐANYAG

ÁLLÁS
Győri könyvelőirodába önálló,
precíz munkavégzéssel, többéves gyakorlattal
rendelkező mérlegképes könyvelő főállást ke-
res, rövid kezdési határidővel. Többéves mun-
katapasztalat, bérszámfejtési, adózási ismere-
tek, terhelhetőség, rugalmasság Word, Excel
ismerete. Telefon: 06-70/310-6156.

Gépkezelő és összeszerelő
munkatársakat keresünk Győrladamérra. Fel-
adatok: Munkaállomásokon végzett könnyű fi-
zikai állómunka. Elvárás: Minimum 8 általános
iskolai végzettség. Jelentkezni: 06-30/581-
9820  vagy monika.scheier@kellyservices.hu

Külföldi munkalehetőség! Beje-
lentéssel, ingyenes szállással keresünk  Hollan-
diába szállodai takarítókat. Jelentkezés és rész-
letek: +36-30/632-5909  e-mail: iroda-hunga-
ria@flexxnext.

Az Árkád Győrben lévő Biohair Hajvágó Szalon
alkalmazott fodrászt keres. Je-
lentkezni személyesen, önéletrajzzal a szalonban.

Felvételre keresünk győri,
Győr közeli lakhellyel rendelkező munka-
erőt, betanított nehéz fizikai munkára, há-
rom műszakos munkarendbe, győri mun-
kahelyre, az alábbi feladatkörökre: beta-
nított csomagoló (női munkakör), anyag-
mozgató, targoncás. Jelentkezni: hétfőtől
péntekig, 8–17 óráig. Telefon: +36-
20/956-1497.

Győri, szombathelyi, érdi és
budapesti üzleteinkbe, villamos ipari vég-
zettséggel üzletvezetőket keresünk.
Fényképes önéletrajzokat az alábbi címre vár-
juk: info@mixvill.hu.”

TÁRSKERESÉS
Igényes és korrekt társkereső várja
hölgyek, urak jelentkezését életkortól függetle-
nül. t Tel.: 06-30/369-7305.

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestést, hőszigetelést,
beázások javítását, kémények átrakását válla-
lom! Tel.: 06-30/460-5184.

Beton- és téglafalra tár-
gyak felfúrása, rögzíté-
se és mindennemű vil-
lanyszerelés, bojlertisz-
títás. Érdeklődni: 06-
30/314-3370.

A BOMBA alakért irány a Fitt
Pont Alakformáló Stúdió! OTO
Chili és Flabélos edzések.
Alakformálás felsőfokon, ter-
mészetes anyagokkal, négy-
szeres hatékonysággal. Kar-
csúsítunk, feszesítünk, méreg-
telenítünk, eltüntetjük a celluli-
tiszt. Győr, Pátzay Pál utca 34.
(fotószerviz mellett). Tel.: 06-
20/437-8485. www.facebook.
com/ fittpont

Szobafestést, mázolást, laminált
pakettázást vállalok. Nyugdíjasoknak kedvez-
ménnyel. Tel.: 06-30/984-3518.

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Feles-
leges holmit elszálltok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 70/500-1291

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

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

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

Hívjon bizalommal! Teljes körű lom-
talanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarí-
tom. Feleslegessé vált holmiját ingyen elszállítom.
Stuka Tibor: 06-30/217-0848.

Figyelem! Mindennemű lom-
talanítást vállalok. Vásárolok háztartási
nagy gépeket, porcelánt, akár hagyatékot. 06-
30/284-9042

Pincétől a padlásig lomtalanítást
vállalok. Forduljon hozzám bizalommal! Tel.: 06-
70/514-6990.

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése, la-
katosmunkák, ajtó- és ab-
lakzárjavítás, költségkí-
mélő megoldások. Tel.: 06-
70/223-7957.

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

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

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

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól. 06-30/542-0720

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

EGYÉB 
1 éves, jó állapotú Mora gáztűzhely 25 E Ft-
ért eladó! Tel.: 96/421-983.

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

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

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

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

GARÁZS
Garázs eladó 21 m2, Győr (Baross
híd közelében), 06-70/321-3763, 06-
70/321-3764.

INGATLAN 
Győr-Kertvárosi söröző, élelmi-
szerbolt tulajdonjoga, teljes berendezéssel el-
adó. 5.950.000 Ft, 4.900.000 Ft. Tel.: 06-
30/994-8001.

Győrben belterületi, 300 m2, összközmű-
ves építési telek, kis faházzal, sürgősen eladó.
Ár: 3.990.000 Ft. Tel.: 06-30/994-8001.

Győr-Sárás beépíthető I. részén
eladásra kínálom 301 m2-es telkemet, 28 m2-

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

ajánlatai:

BŐvebb információval, társasutazásokkal,
elŐfoglalási ajánlatokkal várja irodánk 
Győr, Árpád út 51/b. Tel.: 96/317-133, 317-313

Eng.sz: R-0357/92/1999. www.volantourist.hu

Linz és Greinburg kastélya júl. 05. 8.900 Ft/fő
Opatija – Irány az Adria! júl. 05. 12.900 Ft/fő
Bécs könnyedén júl. 06. 5.300 Ft/fő
Sárgabarack fesztivál 
az Osztrák Dunakanyarban júl. 12. 7.000 Ft/fő
Plitvicei –tavak, Zágráb júl. 19. 10.800 Ft/fő
Bécs: Parlament és Operaház júl. 19. 5.800 Ft/fő
Aggteleki Cseppkőbarlang – Rozsnyó júl. 20. 9.600 Ft/fő
Klagenfurt és a Wörthi-tó varázsa júl. 26. 11.200 Ft/fő
Salzburg júl. 26. 13.100 Ft/fő
A filmek és az unicum varázslata aug. 2. 6.500 Ft/fő
Salzkammerguti tóvidék aug. 2. 10.500 Ft/fő
Lednice – Valtice aug. 3. 7.200 Ft/fő
Bécs – Sissi nyomában aug. 9. 5.300 Ft/fő
Egy nap az Eszterházy-család 
nyomában… aug. 10. 4.900 Ft/fő
Prága aug. 16. 12.200 Ft/fő
Altenburg-Maissau 
(Ametisztbánya)–Sankt Pölten aug. 16. 7.600 Ft/fő
VII. Szerencsi Csokifesztivál – Miskolc aug. 23. 11.100 Ft/fő
Az Adria Ékköve: Trieszt aug. 23. 13.900 Ft/fő
Velence – Jesolo aug. 29/31 18.900 Ft/fő

Válts VOLT kombinált jegyet, amely érvényes a GYSEV
valamennyi re  gionális vonatára és a Kisalföld Volán helyi
soproni autóbuszjárataira!

KÉTNAPOS KIRÁNDULÁSOK
Krk-sziget – Plitvicei tavak szept. 6–7. 29.900 Ft/fő
Arany Prága okt. 4–5. 25.300 Ft/fő
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Diósgyőrben nem találta önma-
gát, Győrben viszont élni tudott a
bizalommal Rudolf Gergely, aki
az ETO FC egyik húzóemberévé
nőtte ki magát. A válogatott lab-
darúgó szeretné átmenteni for-
máját a következő szezonra, és jól
szerepelni az Európa Ligában is. 

Nagyot fordult a világ Rudolf Gergellyel,
aki két évvel ezelőtt állandó céltáblája
volt a kritikusoknak. Diósgyőrben sokat
bajlódott sérüléssel, amikor egészsé-
ges volt, akkor sem ment neki igazán a
játék, és összekülön-
bözött a klubvezetés-
sel is. Sokan leírták ek-
kor a válogatott labda-
rúgót, ő azonban visz-
szavágott a kételke-
dőknek. Győrbe igazo-
lása után újra formába
lendült, meghatározó
játékosa lett csapatá-
nak és nagy szerepet vállalt abban,
hogy az ETO jelentős hátrányból felzár-
kózva, csupán rosszabb gólkülönbség-
gel maradt le a címvédésről. 

„Van bennünk némi hiányérzet, hi-
szen közel voltunk az aranyéremhez,
de nem bánkódunk az ezüst miatt
sem. Ahogy tavasszal játszottunk, és
amilyen eredményeket elértünk, az
mindenképp dicséretes” – értékelte a
szezont Rudolf Gergely. „Szerettük
volna, ha még jobban alakulnak a dol-
gok, de tízpontos hátrányban is vol-
tunk, így már nem csak rajtunk múlt
az első hely sorsa. Úgy érzem, saját ré-
szünkről megtettünk mindent, folya-
matosan nyertük a mérkőzéseket hét-
ről hétre, ennél többet nem tudtunk ki-
hozni a helyzetből” – mondta a 29
éves játékos, aki a tavaszi és őszi sze-
zon közötti különbségről is beszélt.

„Ősszel talán több pontot hullajtot-
tunk a kelleténél, ami fontos lett volna a
végelszámolásnál. Sajnos volt egy sérü-
lésem, elrúgták a térdem, így ekkor ke-
vesebbet is segíthettem a csapatnak.
Nem úgy alakultak az eredmények,
ahogy szerettük volna, de így is a har-
madik helyről vágtunk neki a tavaszi sze-
zonnak. Nem voltunk tehát rossz hely-
zetben, különösen annak fényében,
hogy egy bajnoki cím után mindig a kö-
vetkező szezon a legnehezebb. Ezzel
együtt ennél jobb tavaszt kellett produ-
kálnunk, ami sikerült is, hiszen a máso-
dik félévben nem volt nálunk eredmé-
nyesebb csapat.” 

Rudolf Gergely különösen tavasszal
futballozott kitűnő formában, úgy tűnt,

Rudolf élni tudott a bizalommal
Horváth Ferenc megtalálta az ő igazi he-
lyét a csapatban. A válogatott támadó
visszavontabban és jóval szabadabban
futballozhatott, mint korábban. 

„Olyan játékosok alkotják az ETO-t,
akik bármilyen rendszerben megtalál-
ják a helyüket, ez pedig idén be is bizo-
nyosodott, hiszen Feri és Pintér Attila is
mást játszatott velünk. Úgy gondolom,
fekszik nekünk ez a stílus, amit Feri ho-
zott, és személy szerint én is nagyon jól
érzem magam ebben a rendszerben.
Úgy érzem, jól megy a játék ebben a kö-
tetlen szerepkörben, nagyon élvezem a
futballt. Olyan értelemben szabadságot
kapunk tőle, hogy amikor megszerez-
zük a labdát, akkor mi dönthetjük el,

hogy miképpen lendülünk támadásba.
Feri felfogásán látszik, hogy csatár volt,
egyértelműen a támadó futball híve.
Vannak alapmozgások, amiket megkö-
vetel, de azon felül hagyja érvényesülni
a labdarúgókat.”

Jó helyre került tehát Rudolf Ger-
gely, aki Győrben megtalálta azt a kö-
zeget, ahol nyugalom vette körül, és
újra felépíthette magát. A bizalmat si-
került meghálálnia, húzóemberré vált
és újra azt a formáját mutatja, amit ko-
rábban, légiós évei alatt vagy a debre-
ceni időszakában láthattunk tőle. 

„Nagyon örülök neki, hogy akkor
meghoztam ezt a döntést, és kértem,
hogy eljöhessek Diósgyőrből. Nem érez-
tem ott jól magam, ennek több oka is
volt, amire egy év elteltével nem szeret-
nék külön kitérni, mert már nincs értel-
me. Jól választottam, hogy Győrbe iga-
zoltam, úgy érzem, ismét a régi önma-
gam lettem. Sokat szenvedtem érte,
rengeteg pluszmunka van ebben, amit
külön elvégeztem. Persze sokat köszön-
hetek a csapatnak, az edzőknek és a ve-
zetőknek is. Nagyon jól álltak hozzám,
türelmesek voltak velem, hagytak időt
arra, hogy formába lendüljek. Nem felej-
tettem el futballozni, ugyanaz az akarat
van bennem, sőt, most külön motivált az
is, hogy visszavágjak mindenkinek, aki
korábban kritizált. Úgy érzem, ez sikerült,
ezt a formám szeretném átmenteni a kö-
vetkező szezonra is” – fogalmazott a tá-
madó, akinek komoly céljai vannak a ha-
zai és nemzetközi porondon egyaránt. 

„Szeretnénk bizonyítani az Európa Li-
gában, nagyon motiváltak vagyunk a

nemzetközi kupaszerepléstől. Biztos va-
gyok benne, hogy jó eredményeket fo-
gunk elérni, ha úgy tudunk játszani,
mint a tavaszi szezon nagy részében, és
értékesítjük is a helyzeteinket, akkor
bárkivel felvehetjük a versenyt. Bízunk
benne, hogy a közönség segítségére is
tudunk majd számítani, hiszen a nem-
zetközi porondon is nagyon sokat szá-
mít a biztatásuk. Itthon pedig nem sze-
retnénk beérni az ezüstéremmel”

A csatárnak nem sok ideje volt ki-
pihennie magát a hosszúra nyúlt sze-
zon után. Rudolf Gergely szerepelt
Pintér Attila válogatottjában, amely a
bajnoki idény vége után még két mér-
kőzést játszott, az ETO pedig korán
kezdte meg a felkészülést az európai
kupaszereplésre. A világbajnokságot
így is figyelemmel követi a támadó,
aki elsősorban a jó futballnak szurkol. 

„A válogatott meccsek miatt hat
napom volt pihenni, mielőtt megkez-
dődött a felkészülés, ami szinte sem-
mi, de ez most így alakult. A vb mérkő-
zéseit természetesen nézem, de nincs
kedvenc külföldi csapatom, én egye-
dül a magyar válogatottnak tudok
szurkolni. Több volt csapattársam is
ott van Brazíliában, az ő mérkőzései-
ket kiemelten figyelem, de igazából
csak annak drukkolok, hogy minél
több jó mérkőzést láthassunk.”

Jól választottam,
hogy
Győrbe igazoltam
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Szombaton országszerte ünnepelték az úszás szerelme-
sei a Magyar Úszás Napját. Bár az esemény központja Ba-
latonfüred volt, de a kezdeményezéshez számos más vá-
ros, köztük Győr is örömmel csatlakozott. Az Aranypart II-n

Nyolc sportágban mérik össze idén
is a gyerekek tudásukat a VI. Győr-
kőcolimpián városunkban. Borkai
Zsolt, Győr polgármestere a rendez-
vénnyel kapcsolatban elmondta: „A
jövő generációja, a gyermekek na-
gyon fontosak Győr városa számára.
A sportos életmódra, az egészségre
nevelést nem lehet elég korán elkez-
deni. Nekünk, felnőtteknek kell pél-
dát mutatnunk gyermekeink számá-
ra, megtanítani nekik a mozgás örö-
mét. Szintén nagy jelentőséggel bír
az olimpiai eszme népszerűsítése,
már csak azért is, hiszen mint tud-
juk, 2017-ben Győr városa rendezi
az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vált. Ennek előszobája lehet a Győr-
kőcolimpia, mely a 9-11 éves kor-
osztályt célozza meg, számukra kí-
nál tartalmas, aktív kikapcsolódást
– részben olyan sportágakban kínál-
va nemzetközi versenyzési lehetősé-
get, amelyek az EYOF programjá-
ban is szerepelnek (pl. atlétika, kézi-
labda, úszás, tenisz). Örömünkre
szolgál, hogy testvérvárosaink is év-
ről évre nagy lelkesedéssel vesznek
részt a Győrkőcolimpia küzdelmein,
és alig várják, hogy a következő év-
ben ismét visszatérhessenek a Talál-
kozások Városába.”

Győr városa hetedik alkalommal
rendezi meg az országosan is egye-
dülálló, nagy sikerű Győrkőcfeszti-
vált. A programsorozat három nap-
ja alatt az egész város egy nagy ját-
szótérré változik és minden a gyere-
kekről szól. A VII. Győrkőcfesztivál
kiegészül a VI. Nemzetközi Győrkőc -
olimpia küzdelmeivel, amelyre nem-
csak itthonról, hanem külföldről is
várták a szervezők a csapatokat.
Idén Győr mellett, Pér, Ikrény, Tata-
bánya, Pécs, Ingolstadt, Poznan,
Sindelfingen és Nyizsnyij Novgorod
csapatai vállalták a megmérette-
tést. A győrkőcök nyolc sportág-
ban: úszásban, kézilabdában, atlé-
tikában, utcai kosárlabdában, lab-
darúgásban, teniszben, strandröp-
labdában, grundbirkózásban és
egyéb játékos versenyekben küzde-
nek. A győzteseknek természete-
sen, mint a „nagyoknál”, jár az olim-
piai érem is. 

A különféle sportágak viadaljait az
Aranypart I-en, a Kálóczy téri tenisz-
pályákon, a Magyar Vilmos Uszodá-
ban és a Barátság Sportpark terüle-
tén rendezik. 

Az Európai Kézilabda Szövetség nem-
rég kisorsolta a 2014-es magyar–hor-
vát közös rendezésű Európa-bajnok-
ság csoportbeosztásait. Ez mellett
pedig megkeresztelték az EB kabala-
figuráját, a rókalányt is, amely a Foxet-
te nevet kapta.

Ezt követően fokozódtak az izgal-
mak, hiszen kezdetét vette a sorsolás,
amiben négy aktív kézilabdázó hölgy:
Katarina Bulatovic, Andrea Penezic,
Jelena Eric és Soós Viktória is segéd-
keztek. Az már korábban is biztos volt,
hogy Görbiczék az ’A’ jelű kvartettbe
kerültek, amit Győrben bonyolítanak
majd. Hazánkhoz végül Lengyelor-
szág, Oroszország és Spanyolország

Hétfő délután az Európai Labdarúgó
Szövetség nyoni székházában kisor-
solták elsőként a Bajnokok Ligája,
majd az Európa Liga selejtezőkörei-
nek beosztásait. Ezekben a sorozatok-
ban négy magyar csapat érdekelt. A
BL-ben a Debrecen, az EL-ben a Diós-
győr, a Ferencváros és Győri ETO FC
vitézkedik a következő szezonban.
Horváth Ferenc együttese a második
körben érdekelt, ám nem kiemeltként.  

Ellenfélre várt tehát az ETO, amely-
nek igencsak fel lett adva a lecke. A
zöld-fehérek a svéd IFK Göteborg és
a luxemburgi Fola Esch párharc győz-
tesével csatáznak a továbbjutásért.
Az első mérkőzést itthon játsszák Lip-
tákék július 17-én, egy héttel később
pedig a visszavágó következik. 

Sasa Stevanovic sportigazgató és Hor-
váth Ferenc vezetőedző a helyszínen izgul-
ta végig a sorsolást. A mester egyébiránt

Győrkőcök!
Olimpiára
fel!

Nehéz ágra kerültünk
csatlakozott. Míg a B csoportba Dá-
nia, Ukrajna, Románia és Norvégia, a
C-be Horvátország, Hollandia, Né-
metország és Svédország, a D-be pe-
dig Szlovákia, Szerbia, Franciaország
és Montenegró került. 

Németh András szövetségi kapitány
elmondta: „A csoporttal talán keve-
sebb problémájuk lesz, bár a negyedik
kalapból a legerősebb válogatottat, a
lengyeleket kapták. Spanyolországról
és Oroszországról pedig elmondható,
hogy kézilabda-nagyhatalmak, és bár
az utóbbi években visszaestek, de
olyan játékosok alkotják a csapataikat,
akikkel bármikor visszakerülhetnek ko-
rábbi helyükre a világban.”

Könnyű dolguk tehát semmikép-
pen sem lesz a magyar lányoknak.
Továbbjutás esetén a B csoport leg-
jobb három csapatával találkoznak
majd Görbiczék a középdöntőben,
Debrecenben. 

Együtt úszott az ország
megrendezett viadalon a bátrak több táv közül – 2017+4
m-es, 200 m-es és 400 m-es – is válogathattak. Maroknyi
mezőny gyűlt össze a hosszabb távra, tíz férfi és két nő vál-
lalta, hogy megküzd a hideg vízzel. A gyakorlottabb ver-
senyzők 31 és 35 perc közé saccolták a táv teljesítését.
Nos, az amatőr kategória győztese Takács Dávid 32 perc
11 másodperc alatt úszta le a 2021 métert. A lányok kicsit
lassabban teljesítették a távot, a győztesnek, Varga Fru-
zsinának 44 perc 15 másodperc kellett hozzá. Az amatőr
fiúk kategóriáját Hajnal László nyerte, míg a profi fiúknál
Pőcze Márk lett az első. 

A hosszútávúszás után a 200 és a 400 méteres számok
következtek. Itt az amatőrök között a nőknél Bokrosné
Maschler Edit, a férfiaknál Takács Dávid, a fiúknál Szűcs
Dániel, a lányoknál Horváth Dorina ért elsőként a célba. A
versenyszámok közül bátran lehetett válogatni, volt aki több
távon bizonyított. Így tett Takács Dávid – aki mindhárom tá-
von elindult, és egyiken sem talált legyőzőre – és Bokrosné
Maschler Edit is, aki 200 után 400-on is első lett.

Sorsoltak a labdarúgóknál is

valamennyire ismerheti a svédeket, hiszen
nemcsak játszott, de gólt is szerzett elle-
nük az 1996–97-es szezonban. Ám azóta
nagyon sokat változott a Göteborg játéka,
és akkori sikereiktől is messze vannak. 

A zöld-fehérek kedden meg is kezd-
ték a felkészülést a következő idényre.
Nagyjából három hét múlva pedig min-
den koncentrációjukra és tudásukra

szükségük lesz Horváth Ferenc tanítvá-
nyainak. Az ETO mostantól napi két ed-
zéssel és három edzőmeccsel készül
az EL-rajtra. Új arc csupán egy volt az
első foglalkozáson, a szerb Milos Kocic,
aki hét éve Kanadában légióskodik. Raj-
ta kívül csak a kölcsönből visszatért já-
tékosok, Kiss Máté és Windecker Jó-
zsef kezdett a többiekkel.

Fotó: MKSZ/Kovács Anikó
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A CSOPORT
Brazília–Horvátország............3-1
Mexikó–Kamerun ..................1-0
Brazília–Mexikó ......................0-0 
Kamerun-Horvátország ........0-4
Kamerun–Brazília ..................1-4
Horvátország-Mexikó ............1-3

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

C CSOPORT
Kolumbia–Görögország ........3-0
Elefántcsontpart–Japán ........2-1
Kolumbia-Elefántcsontpart ..2-1
Japán-Görögország ..............0-0
Japán-Kolumbia ....................1-4
Görögo.-Elefántcs. ................2-1

D CSOPORT
Uruguay–Costa Rica ..............1-3
Anglia–Olaszország ..............1-2
Uruguay-Anglia ......................2-1
Olaszország-Costa Rica ........0-1
Olaszország-Uruguay ............0-1
Costa Rica-Anglia ..................0-0

E CSOPORT
Svájc–Ecuador........................2-1
Franciaország–Honduras ......3-0
Svájc-Franciaország ..............2-5
Honduras-Ecuador ................1-2
Honduras-Svájc......................0-3
Ecuador-Franciaország..........0-0

F CSOPORT
Argentína–B.-Hercegovina ....2-1
Irán–Nigéria ............................0-0
Argentína-Irán ........................1-0
Nigéria-B.-Hercegovina ........1-0
Nigéria-Argentína.................. 2-3
B.-Hercegovina-Irán ..............3-1

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

H CSOPORT
Belgium–Algéria ....................2-1
Oroszország–Dél-Korea ........1-1
Dél-Korea-Algéria ..................2-4
Belgium-Oroszország ............1-0

Már a világbajnokság első napjától
fogva nemcsak a játék, hanem a bírók
is főszerepet kaptak, hiszen a legtöbb
csoportmeccsre jutott egy-egy játék-
vezetői hiba, ami miatt őrjöngtek a
csapatok és a drukkerek is. 

A nyitómérkőzésen a japán bíró
adott meg a házigazda braziloknak
egy tizenegyest, akik ezzel szerezték
meg a vezetést. Ennek jogosságáról
azonban máig vitáznak a szakértők.
Sőt egy meg nem adott horvát gólt is
számon kértek a japánon, ami még

Ahogy azt várni lehetett, a második
körre is tartogatott meglepetéseket a
brazíliai labdarúgó-világbajnokság,
sőt lapzártánkig a harmadik kör fele is
lezajlott. Rögtön azzal kezdődött, hogy
a házigazda braziloknak csak egy gól
nélküli döntetlenre futotta Mexikó el-
len. A világbajnok spanyolok is rende-
sen leégtek a vb-n, hiszen Hollandia
után, Chilétől is kikaptak, így a címvé-
dő kiesett a csoportmeccsek alatt. A
’C’ csoport elég kiegyensúlyozott, Ko-
lumbia már a második kör után biztos

továbbjutó volt, második helyre pedig,
a jó véghajrájának köszönhetően, Gö-
rögország jelentkezett be. A világbaj-
nokság meglepetéscsapatával, Costa
Ricával meggyűlt a baja Uruguaynak
és a szintén világbajnok – már kisesett
– olaszoknak is. Anglia pedig már a
második fordulóban búcsút vehetett

Kiszámít-
hatatlan a világ-
bajnokság

Bíróké a hatalom
véleményesebb. A Mexikó–Kamerun
összecsapáson két szabályos gólt is
elvett a kolumbiai ítélethozó a mexikói -
aktól. Mindkét esetben a partjelző in-
tett tévesen lest. Aztán a holland–spa-
nyol találkozón is befújt egy tizen-
egyest az olasz bíró, ám a lassításon
jól látszott, hogy nem járt az esetért
büntető. Hasonló vitatható szituációk
voltak a Nigéria–Bosznia-Hercegovi-
na és a Mexikó-Horvátország össze -
csapáson, és ez csak néhány példa a
tévedések sorából. 

továbbjutó álmaitól. Az ’E’ csoportos
franciák menthetik meg Európa be-
csületét, akik eddig még nem találtak
legyőzőre. Az ’F’ kvartettben is még
vannak nyitott kérdések, bár Argentí-
na már biztos az egyenes kieséses
szakaszban folytatja, a másik tovább-
jutó helyért Nigéria és Irán is küzd az
utolsó körben. A ’G’ csoport talán a
legkaotikusabb négyes, hiszen mind-

egyik együttesnek van még esélye a
16-ba kerülésre. Bár az utolsó körben
Amerika Németországgal csatázik,
ahol egy döntetlennel mindketten to-
vábbmennének. A ’H’ csoportban Bel-
gium már biztos továbbjutó, Oroszor-
szág és Algéria pedig egymás ellen
küzd az utolsó kiadó helyért. 

INTENZÍV NYÁRI ÚSZÁSOKTATÁSOK, 
ÚSZÓEDZÉSEK!

www.vidrauszoiskola.hu

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

Mindennapos 
foglalkozások, 
hétfőtől péntekig, 
délelőtt és délután!
ÓVODÁS, GYERMEK, 
DIÁK, FELNŐTT!

BÉBI -
ÚSZÁS

Kárpáti Mariann: 20/ 350-9392

délelőtt, délután augusztus 1-jéig 
a Győri Sátoros Fedett Uszodában,
a Magyar Vilmos Uszodában 
(volt GYÁÉV uszoda) és a Móra-iskola
uszodájában.

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

június 30.; július 7.
INDUL: 
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Nem túl fényesen sikerült a magyar csapat
szereplése a hétvégén rendezett atlétikai
csapat Európa-bajnokságon, Tallinban. A
többnapos viadal tétje az I. osztályban ma-
radás volt, hiszen a viadal legjobbjai a Szu-
per Ligába, míg az utolsó kettő a másodosz-
tályba kerül át. 

A magyar csapatban négy győri sportoló
kapott helyet. Zajovics Nórára 400 méter gá-
ton, Kószás Krisztára 1500 méter síkfutás-
ban, Szabó Dezsőre rúdugrásban, Németh
Rolandra pedig a 4x100 méteres síkfutásban
figyelhettünk. A szombati nap első számában
rögtön egy aranyéremnek örülhettek a ma-
gyarok, hiszen az olimpiabajnok Pars Kriszti-
án 75,26 méteres dobással magabiztosan
győzött kalapácsvetésben. Ezen a napon bi-

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson
Sopron megyei Szövetsége 12 csapat rész-
vételével szombaton rendezte meg a me-
gyei horgászegyesületek amatőr bajnoksá-
gát. A versenynek a Sopronban található
Ibolya tó adott otthont. A megmérettetést 9
helyezési számmal a Mosonszolnoki Erdé-
szeti Horgász Egyesület nyerte meg. Csa-
pattagok: Szelecz József, Török Balázs és
Török Zsolt. 11. helyezési számmal második
lett a győri Magyar Vagon- és Gépgyár Hor-
gász Egyesület, míg 12. helyezési számmal
a dobogó alsó fokára a Sopron és Vidéke
Horgász Egyesület csapata léphetett fel. 

Nagy Csaba

Megyei amatőr
bajnokság

Egy osztállyal lejjebb
zonyíthatott volna a Győri Atlétikai Club
(GYAC) versenyzője, Zajovics Nóra is, aki
sajnos csak a 12. helyen végzett. Az erede-
tileg tartalékként utazó Németh Roland is
szerepet kapott a 4x100 méteres síkfutás-
ban, a kvartett végül a 11. helyen zárt. Más-
napra is jutott magyar elsőség, sőt két má-
sodik hely is. Előbbit Baji Balázs, utóbbi ket-
tőt Kazi Tamás és Márton Anita érte el.

A GYAC versenyzői közül Kószás Krisztá-
nak sem sikerült korszakalkotót elérni, igaz,
ő megközelítette az egyéni csúcsát, ám szin-
tén csak a 12. lett 1500 méteren. Rúdugrás-
ban Szabó Dezső a 9. helyen végzett. A
pontversenyt végül Fehéroroszország nyer-
te, a magyar válogatott, amelynek közel felét
utánpótlás korú atléták adták, a 12. lett.

Győri indulók a nemzetközi versenyeken
A magyar kajak-kenus mezőny is vízre
szállt a hétvégén a II. Ifjúsági VB- és II.
Parakenu Eb-, vb-válogatón,  Szege-
den. A fiatalok számára a franciaországi
Európa-bajnoki indulás, valamint a sze-
gedi világbajnokság volt a tét. 

Győri aranyéremmel kezdődött a
szombati nap, a K1 női ifjúsági 500 mé-
teres számát Homonnai Luca nyerte,
megelőzve Takács Tamarát. Azonban az
első válogatón Takács győzött, így a kér-

dés az volt, lesz-e szétlövés a két lány kö-
zött. Nos, a győriek közös megegyezés
alapján úgy döntöttek Homonnai az EB-n,
Takács a vb-n rajtol. A két lány ezután
egy hajóba ült, harmadik lett csakúgy,
mint Mayer Keán K1 ifi 1000 m-en. A ke-
nu kettesek ifjúsági 1000 méteres futa-
mában Balla Levente Hajdu Jonatánnal
maga mögé utasította az ellenfeleit, kivív-
va ezzel a vb-indulás jogát. A szombati
napra még egy ezüstöt és egy bronzot

gyűjtöttek a győriek. Vasárnap ugyan-
ilyen jól folytatódott az éremtermelés.
C1 200-on Dóczé Patrik második, Hor-
váth Ákos harmadik lett. Mayer Keán
egy ezüsttel, Homonnai Luca és Balla
Levente egy-egy arannyal lett gazda-
gabb. K2 női ifjúsági 1000 m-en egy
második és egy harmadik hely jutott a
Graboplastosoknak. A hétvégére a ko-
ronát a Balla–Sáling duó tette fel, kenu
500-on első lett.



HIRDETÉS 
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