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3. oldal Az állam, Győr és az
Audi Hungaria Motor Kft. sikeres
együttműködésének eredménye-
ként, másfél év alatt a Győr-Pér
repülőtér az ország egyik legmo-
dernebb légi kikötőjévé vált.

4–5. oldal Jó irányba halad a vá-
ros, a győriek méltán büszkék önma-
gukra és otthonukra – fogalmazott a
lapunknak adott interjújában Borkai
Zsolt polgármester, aki először szólalt
meg a róla terjedő pletykákról. 

12. oldal Mandoki Soulmates, „Abba, the Show”, Chico and the
Gypsies, Kool and the Gang, The Straits. Ezek voltak az elmúlt évek nyár-
záró produkciói. Az idén egy újabb világsztárt fogadhatunk városunkban,
hiszen augusztus 23-án este kilenc órától Tom Jones lép színpadra a Vá-
rosháza előtt. Nevéhez olyan világslágerek kötődnek, mint a Delilah, She's
a Lady, All You Need is Love vagy a Sex Bomb. 
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Új CT-berendezéssel
gazdagodott a kórház

KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

ezerre csökkent idén tavaszra a munkanélküliek szá-
ma. A Központi Statisztikai Hivatal jelentéséből az is
kiderül, hogy a március-májusi időszakban 4 millió
105 ezren voltak állásban, ami 195 ezerrel több, mint
egy évvel korábban.

357 6243 új személygépkocsi került forgalomba júniusban
Magyarországon, ez 5,3 százalékkal több, mint ta-
valy a hatodik hónapban. Az első félévben összesen
32.992 új autót helyeztek forgalomba, 21,4 százalék-
kal többet, mint tavaly ilyenkor.
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Kedvezmények
a Rába
Quellében 
Nem csak a belépője-
gyekre kapnak ötvenszá-
zalékos kedvezményt a
győriek a Rába Quelle
Gyógy-, Termál- Élmény-
fürdőben és strandon,
hanem a bérletek árá-
nak is elengedik a felét.
Ezenkívül a szauna és a
masszázs szolgáltatáso-
kat is kedvezőbben ve-
hetjük igénybe, sőt, a
sátras uszodába is érvé-
nyes a nyári akció. A lak-
címkártya felmutatásá-
val például utóbbiba 600
forintért váltható a na-
pijegy, a 11 alkalmas bér-
let pedig 6 ezer forintba
kerül. A szaunakertbe
belépő mellett 1.050 fo-
rintért vásárolható jegy,
egy 50 perces masszá-
zsért 2.550 forintot kell
fizetni. Az egész napos
gyermek, diák és nyug-
díjas belépő 1.150, a fel-
nőtt 1.400 forint, a csalá-
di belépő pedig 2.750 fo-
rintba kerül.

Fogadóórák
Bárány István önkor-
mányzati képviselő foga-
dóórára várja a lakoso-
kat július 7-én, hétfőn 18
órától az Audi Hungaria
Iskolában, július 8-án,
kedden 18 órától a kisbá-
csai tagiskolában és júli-
us 9-én, szerdán a Bácsai
Művelődési Házban. Ró-
zsavölgyi László önkor-
mányzati képviselő kö-
vetkező fogadóóráját új
helyszínen, a marcalvá-
rosi aluljáró közösségi
kávézójában tartja július
7-én, hétfőn 16 órakor.
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Tiltótáblák. Tűzgyújtási tilalomra figyel-
meztető táblákat szereltek fel a marcalvá-
rosi kiserdőben. Az elmúlt időszakban
többször is volt bozót- és avartűz a lakóte-
lep kedvenc kirándulóhelyén, amit egyér-
telműen emberi gondatlanság okozott. 

Találkozó. Régi és új evezős barátok, ver-
senyzők és hobbievezők találkoztak a rév-
falui csónakházban. Az alkalomra mind-
azokat várták, akik valaha tagjai voltak a
Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klubnak.

Emlékezés. A holokauszt győri áldozata-
ira emlékeztek a zsidó temetőben. 1944. jú-
nius 11-én, Győrből Kassán keresztül
Auschwitz-Birkenauba 5000 embert szál-
lítottak, közülük csak 780-an tértek később
haza. Az évfordulón az egykori menházban
kiállítás nyílt, amely bemutatja a zsidóság
történetét, és emléket állít az áldozatoknak. 

Baleset. A Kópháza és Balf közötti vasúti
átjáróban a személyautó sofőrje a fényso-
rompó tilos jelzése ellenére hajtott a sí-
nekre és összeütközött a Sopron felé tartó
intercityvel. A szakaszon a helyszínelés
idején állt a forgalom.

Kinevezés. Herbert Steiner lett az Audi
Hungaria Motor Kft. motorgyártásért fe-
lelős ügyvezető igazgatója; Achim Heinf-
ling korábbi vezető az ingolstadti gyárban
a motor- és aggregátorgyártási részleg
vezetője lesz.

Sérülés. A győri kórházba szállították
azt a fiatalembert, aki Devecserben szen-
vedett égési sérüléseket. A baleset egy
ház melléképületében történt. Feltételez-
hetően egy magasnyomású edényből ki-
csapó gőz okozta a sérülését.

Duna-projekt. Az országos Duna-pro-
jekt keretében a szakemberek kőburkola-
tot építenek a Mosoni-Duna mentén. A
program fő célja, az árvízi biztonság növe-
lése a Duna, a Mosoni-Duna és a Lajta
környezetében.

Új, minden igényt ki-
elégítő CT-berende-
zéssel gazdagodott
nemrég a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház.
A mintegy 300 millió
forintos fejlesztésnek
köszönhetően, mos-
tantól a négy megyé-
ből érkező betegeknek
két hónap helyett, csak
egyet kell várniuk a
speciális vizsgálatra.
Dr. Bartek Péter, a radio-
lógiai osztály osztályveze-
tő főorvosa az eszköz be-
mutatóján közölte, a ké-
szülék 2013-as modell,

Magyarország egyik leg-
korszerűbb berendezése,
a harmadik legnagyobb
szeletszámú készülék az
országban.
Az új géppel hatéko-
nyabbá és pontosabbá
válhatnak a vizsgálatok,
ami óriási előrelépést je-
lent a kórháznak. Dr. Ta-
más László János fő-
igazgató főorvos hozzá-
tette, a szoftverek tu-
dása rövidíti a feldolgo-
zás időszakát, a szakem-
berek gyorsabban jut-
nak a szükséges infor-
mációk összegzéséhez.

Miközben a gyermekek többsége boldogan élvezi
a nyarat, és birtokba veszi Győrt a Győrkőcfesztivá-
lon, néhány kis betegnek a kórházi ágy marad. Rá-
juk gondolnak azok a civilek, akik játszóházat, me-
seolvasást és más programokat visznek a beteg-
ágyhoz. A július 10-én este 8-kor jelentkező műsor-
ban meglátogatjuk őket a Lurkó Alapítvánnyal. Az-
tán olyan gyerekekkel találkozunk, akik gyógyúszás-
ra járnak, a kezelést a Kantharosz Gála támogatá-
sával a győri Egészségért Alapítvány szervezte. Vé-
gül bemutatjuk azokat a gyerekeket, akik vállalkoz-
tak a fényes múltú, ám egy időre elcsendesült győri
öttusa sport felélesztésére.

Civil kurázsi
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FÓKUSZBAN  LAPSZÉL 

Nem csupán a piros pöttyös
labdák tűntek el múlt héten
a Belvárosból, de sokak arcá-
ról a mosoly is: mivé lesz a vi-
lág, ha már a gyerekek örö-
mét is ellopják? A szupercsa-
pat örök derűje is elveszett
néhány pillanatra, megren-
dült a bizalom, árnyék vetült
a mindig csodált lelkesedés-
re. A Vaskakas Bábszínház
igazgatója, Kocsis Rozi a
Face bookon adott hangot
csalódottságának, hogy el-
tűnt a kétszáz kifüggesztett
labda. Remélte, játszani kel-
lettek, akik elvitték, „örö-
mükben feledkeztek meg ar-
ról, hogy ez lopás”.
A „levéllel” elindult a lavina,
a város apraja-nagyja meg-
mozdult, de üzentek a heted-
hét határon túlról is: a mo-
solygós város címet senki
nem veheti el Győrtől! Elő-
kerültek aztán felvételek is
arról a bizonyos péntek éj-
szakáról, s záporoztak a más-
nap reggeli történetek, hi-
szen sokan találkoztak pat-
togó pöttyösökkel az utcá-
kon, ám ezekkel már a rend
őreinek van dolga. Valószí-
nűleg Shakespeare azt mon-
daná, „minden jó, ha jó a vé-
ge”: számos cég, magánem-
ber és kisgyerek jelentke-
zett, labdákat vesz, vagy oda-
adja az övét a Győrkőcfeszti-
vált szervező bábszínház-
nak. Ahogy a mesékben, a jó
győzedelmeskedett a go-
nosz, illetve esetünkben in-
kább a meggondolatlanság
felett, a pöttyös labda nem-
csak az esemény, de az össze-
fogás jele is lett a városban,
csütörtök éjjel 550! labdát ló-
gatnak ki a győri utcákra.
Mire lapunk megjelenik, az
is kiderül, milyen sorsuk
lesz, este pedig átveszik a
gyerekek a város kulcsát, s
kezdetét veszi a hetedhét vi-
lágra szóló fesztivál, ahol azt
hirdeti a mosoly: a gyereké
a világ, és ezt soha nem sza-
bad tőlük elvenni.

Zoljánszky Alexandra

„Vissza-
labdásítás”

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor 

A magyar állam, Győr városa és az Audi
Hungaria Motor Kft. sikeres együttműkö-
désének eredményeként, másfél év alatt
a Győr-Pér repülőtér Magyarország
egyik legmodernebb légi kikötőjévé vált.
A fejlesztésre kétmilliárd forintot költöttek
a tulajdonosok. A modernizálás utolsó
elemeként a napokban felavatták a mű-
szeres leszállító rendszert (Instrumental
Landing System – ILS), amely nagy
arányban megnöveli a repülés biztonsá-
gát, és kedvezőtlen időjárási feltételek
mellett is lehetővé teszi a fel- és leszállást. 

A fejlesztések eredményeként az
1450 méter hosszú kifutópálya 780 mé-
terrel nőtt, és a teherbírását is jelentősen
emelték. Megújult a repülőtér fényrend-
szere, valamint üzembe helyezték a mű-
szeres leszállító rendszert (ILS). Ennek
eredményeként mostantól Boeing 737
és Airbuis A320 kategóriájú repülőgépe-
ket is tud fogadni a repülőtér.

Az átadó ünnepségen részt vett
Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város
polgármestere, Thomas Faustmann,
az Audi Hungaria Motor Kft. ügyveze-
tésének elnöke, valamint Szijjártó Pé-
ter, külügyi és külgazdasági államtitkár.

Győr városa Magyarország egyik legje-
lentősebb gazdasági, kulturális és idegen-
forgalmi központja – fogalmazott a rendez-
vényen Borkai Zsolt. – Ehhez elengedhe-

tetlen a jól kiépített infrastruktúra, amely a
repülőtér fejlesztésével tovább bővült,
újabb lehetőségeket teremtve a gazdaság
szereplőinek és az itt élő embereknek. Cé-
lunk, hogy hosszú távon az idegenforga-
lom számára is új perspektívákat nyisson
meg – zárta gondolatait Borkai Zsolt, Győr
polgármestere, aki maga is rendelkezik pi-
lótaengedéllyel kisrepülőgépekre. 

Thomas Faustmann, az Audi Hun-
garia ügyvezetésének elnöke kiemelte:
a péri repülőtér stratégiai jelentőségű
az Audi Hungaria számára. Ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy a tavalyi
évben több mint 30.000 utas repült az
Audi győri és ingolstadti telephelye kö-

zött. A szolgálati utak gyors és haté-
kony lebonyolítása tovább növeli a vál-
lalat rugalmasságát és hatékonyságát. 

A 2003 óta sikeresen működő Győr-
Pér repülőtér partnereinek köszönhető-
en folyamatosan bővül, fejlődik. Erről Va-
dász László, a Győr-Pér Airport Kft.
ügyvezető igazgatója beszélt. Az elmúlt
tíz év alatt 49.375 repülési műveletet re-
gisztráltunk és 165.470 utast üdvözöl-

tünk a fedélzeten – mondta el Vadász
László, a Győr-Pér Airport Kft. ügyvezető
igazgatója. Megtudhattuk azt is, a sze-
mélyforgalom mellett a teherforgalom is
jelentős, összesen 2.943 teherszállító re-
pülőgép fordult meg a reptéren, a szállí-
tott áru mennyisége pedig  1.582.261 ki-
logrammot tesz ki. 

A rendezvény végén a beruházásban
részt vevők képviselői a levegőből is meg-
tekinthették a fejlesztéseket. Borkai Zsolt,
Győr város polgármestere és Vadász
László, a repülőteret üzemeltető Győr-
Pér Airport Kft. ügyvezető igazgatója egy
próbarepülés keretében mutatta be a
megvalósított fejlesztéseket, többek kö-

zött a fedélzeten helyet foglaló Szijjár-
tó Péter, külügyi és külgazdasági ál-
lamtitkárnak és Thomas Faustmann-
nak, a győri Audi első emberének. 

A következő időszak feladata
lesz az utaskezelő kapacitás bőví-
tése – fogalmazott Vadász László.
Indoklásként elmondta, a futópá-
lya alkalmas akár 190 személyes

gépek fogadására, de a jelenlegi termi-
nálon nem tudnak ekkora tömeget kul-
turáltan kiszolgálni.

Szijjártó Péter bejelentette, az állam
támogatja az utasforgalom megindítá-
sára irányuló törekvéseket, ezért folya-
matosak a tárgyalások a Wizz Airrel.
Ehhez természetesen további, az utas-
forgalom kiszolgálásához szükséges
fejlesztéseket kell megtenni.

Befejeződött a Győr-Pér repülőtér
bővítésének második üteme

Nagy gépeket is
tud fogadni
a repülőtér

Borkai Zsolt: Célunk, hogy az idegenforgalom előtt új perspektíva nyíljon
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INTERJÚ  BORKAI ZSOLT

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

Úgy gondolom, jó irányba halad
a város, a győriek méltán büsz-
kék önmagukra és otthonukra –
fogalmazott a lapunknak adott
interjújában Borkai Zsolt pol-
gármester, aki először szólalt
meg a róla terjedő pletykákról. 

Nem hiányzik a Parlament, pol-
gármester úr?

Amikor az új törvény értelmében vá-
lasztanom kellett a győri polgármester-
jelöltség és az országgyűlési képviselői
megmérettetés között, egy pillanatig
sem gondolkodtam, Győr hiányozna, a
Parlament nélkül megvagyok...

Tehát meg sem fordult a fejé-
ben, hogy nem indul a polgár-
mesteri posztért?

Az ember folyamatosan számve-
tést készít magában, úgy gondolom,
jó irányba halad a város, a benne élő
emberek jóvoltából és érdekében.
Sok feladatot folytatni kell Győrben,
ehhez érzek magamban erőt, érzek bi-
zalmat, és kialakultak azok a kapcso-
latok, együttműködések is, amelyek
felépítése hosszú időt vett igénybe,
azonban kétségtelenül szükségesek
az eredményes lobbizáshoz és a város
további fejlődéséhez. Győrben látom
a további kihívásokat, ezért szeretnék
továbbra is polgármester maradni.

A mostani ciklus vége felé
négy évet vagy nyolcat mérlegel?

Nyolcat. Amikor először elvállaltam
a felkérést 2006-ban, az volt az alap-
vető célom, szándékom, hogy Győr la-
kói büszkék legyenek a városukra,
érezzék saját bőrükön a fejlődést, sze-
ressenek itt élni. Ez sok összetevős fo-
lyamat. Nyolc év alatt igazi lokálpatri-
óták lettek a győriek, és  ezt tovább
szeretnénk erősíteni. Ehhez kell egy
város, amelyik munkát ad és tanulási
lehetőséget biztosít, s amelynek kul-
túrája, sportja van, képes a fejlődésre
és otthonul szolgál. Győrnek nincs
olyan városrésze, mely átgondoltan és
jelentősen ne fejlődött volna az elmúlt
években. Célunk az, hogy a győriek ne
csak a városukra, hanem szűkebb kör-
nyezetükre is büszkék lehessenek.

Egy város életképességét és
tekintélyét az is mutatja, hogy
mennyire vonzó a más települé-
sen lakók körében. Ennek egyik
mutatója a turizmus, a másik,
hogy mennyien szeretnének le-
telepedni itt. 

Győrt korábban iparvárosként tar-
tották számon, amely hosszabb ideig

nem képes itt tartani a hazai és a kül-
földi turistákat. Ez mára megváltozott,
nem fürdővárosként is sikerült beke-
rülni a leglátogatottabb hazai telepü-
lések közé. E mögött hatalmas munka
van. Nemcsak műemlékeink, s a szol-
gáltatások miatt jönnek hozzánk a
vendégek, hanem a kulturális és
sportprogramok népszerűsége, vala-
mint a Belváros megújulása is egyre
nagyobb vonzerővel bír. 

Felkészült-e arra a város,
hogy növelje lakóinak a számát?

Ahol munka van és kiszámítható jö-
vő, oda szívesen költöznek az embe -
rek más vidékről is. Úgy gondolom,
hogy 5-6 év múlva Győrben mintegy
tizenötezer emberrel többen élünk
majd, hiszen ma Magyarországon so-
kan Győrben látják a reményt és a jö-
vőt. Más településekről is jönnek új
életet kezdeni nálunk, nagy örömöm-
re azonban a fiatalok gyermekvállalá-
si hajlandósága is sokkal magasabb

az országos átlagnál, a maradás
szándéka jól látszik azon is, hogy so-
kan választanak olyan szakot az egye-
temeken, amellyel helyben tudnak el-
helyezkedni. Győr meg tudja tartani
a lakosságát, hiszen egy családbarát,
élhető városról beszélünk, ahol van
perspektíva.

A foglalkoztatás biztonsága
az egyik legfontosabb egzisz-
tenciális érték. Győr a magyar
járműgyártás fővárosa. Nem ve-
szélyes-e hosszú távon az, ha
egy lábon áll a gazdaságunk?

Szerencsére nem egy lábon áll. Ön-
magában a járműgyártás sem csak
egy láb, hiszen – bár az áll a központ-
ban – olyan iparágak és szolgáltatások
fejlődnek föl a húzóerejével, amelyek
önmagukban is életképesek. E mellett
az ipari park cégei, a kis- és középvál-
lalkozások lehetőségeket nyújtanak
más munkaterületeken is, miközben a
szolgáltatói szektor, az építőipar is fo-
lyamatosan fejlődik. Óriási előny, hogy
ösztöndíjjal és egyéb motivációkkal, az
oktatás összehangolásával igyekez-
tünk gondoskodni és folyamatosan
gondoskodunk a korszerű szakkép-
zésről. Van tehát igényes munkaerő,
infrastruktúra, szellemi közeg, s ez
mind garanciát jelent arra, hogy a világ

törvényszerű vagy váratlan gazdasági
változásaira hatékonyan reagáljunk.
Önmagán is túlmutató tett, és a befek-
tetők számára is biztató üzenet volt,
hogy az iparűzési adót 2%-ról 1,8%-ra
csökkentettük, ami 10%-os megtaka-
rítást jelent a helyi vállalkozásoknak.
Valóban a jár műgyártás fővárosává

nőttük ki magunkat, s ez távlatos sze-
rep, amely felelősséggel is jár. Ez az
iparág tartós fejlődést ad, lehetnek
hullámvölgyek és hegyek, de a tapasz-
talatok alapján ez egy olyan összetett,
sokoldalú, szerteágazó terület, hogy
tartós életképessége, jövője megkér-
dőjelezhetetlen. Győr tovább fog fej-
lődni, és ezért mindent meg is teszünk
a jövőben.

A városban több beruházás
zajlik, elkészülnek ezek a válasz-
tásokig?

A többségüket nem adjuk át a vá-
lasztásokig. Nem az volt a cél, hogy a
szavazás előtti hetekben átvágjuk a
szalagot, hanem hogy a lehető legrövi-
debb idő alatt, jó minőségben meg-
épüljenek ezek a beruházások. Igaz ez
az arénára, az uszodára, de a Dunaka-
pu térre is. Ez utóbbit előbb szerettük
volna megvalósítani, voltak, vannak
kétkedők, olyanok is, akik lassították,
akadályozták az építkezést, bízom ben-

ne, úgy járunk vele, mint a Széchenyi
térrel, mely mára a legnépszerűbb ta-
lálkozási helye lett a győrieknek, és
senki nem foglalkozik a körülötte ger-
jesztett korábbi vitákkal. Tudom, hogy
a győriek örülnek ezeknek a fejleszté-
seknek, teljesen mindegy, hogy átad-
juk-e őket a választások előtt vagy sem.

Borkai Zsolt: Bízom benne, hogy Győrt
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A 2017-ben megrendezendő
Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
válnak köszönhetőn mintegy 15
milliárd forint állami pénz érke-
zik a városba. A pályázat elnye-

résében volt annak szerepe,
hogy Győr polgármestere egy-
ben a Magyar Olimpiai Bizottság
elnöke is? 

Tagadhatatlanul volt, komoly előké-
szítő egyeztetések zajlottak. Az olim-
piai fesztiválnak is köszönhetően, eny-
nyi kormányzati pénz még soha nem
érkezett Győrbe, mint amennyi most
érkezik. Az ilyen nagyszabású esemé-
nyek arra is jók, hogy konkrét felada-
tokat jelöljenek ki számunkra, és az
adott rendezvényen túlmutató, ké-
sőbb is jól hasznosítható fejlesztések
valósulhassanak meg. Ilyen például az
uszoda, melynek hiánya régi és jogos
fájdalma Győrnek. Ez most megépül,
korszerű lesz és igényes, rövidesen
nyílt napon mutatjuk be a győrieknek,
hogy micsoda komoly műszaki tech-
nika szolgálja ennek a létesítménynek
a működését. De az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál kapcsán azt is meg
kell említeni, hogy 49 országból érkez-
nek hozzánk vendégek, akik aztán vi-
szik Győr jó hírét szerte Európában, a
fiatal tehetségek pedig az első hazai

rendezésű olimpiai eseményen meg-
tapasztalhatják, hogy milyen érzés
magyar közönség előtt versenyezni. 

Az októberi önkormányzati
választásokon a győriek monda-

nak véleményt a tevékenységé-
ről. Milyen kampányra számít? 

Sokszor elmondtam már, hogy re-
ményeim szerint Győrt nem érik el a
személyeskedő, gusztustalan kam-
pány elemei. Úgy gondolom, hogy ez
a lakosságtól és személy szerint tőlem
is nagyon távol áll, méltatlan lenne
Győrhöz. Remélem, hogy ebben a
többi politikai párt is partner lesz. 

Nem lehet, hogy máris elérte?
Mire gondol?
Nem hallotta, hogy miket

pletykálnak önről a városban?
Dehogynem.
Válaszol rá, ha kérdezzük róla?
Nincs titkolnivalóm, persze hogy

válaszolok. 
Szóval az egyik pletyka az,

hogy önnek gyereke született.
Szerencsére nemcsak egy, hanem

kettő született. Az egyiket Petrának
hívják, a másikat Ádámnak. Felnőttek
már, nagyon büszkék vagyunk rájuk a
feleségemmel. 

Állítólag a titkárnőjétől is van
gyereke.

A pletykák szerint a győritől és a bu-
dapestitől is, sőt azt is hallottam már,
hogy a lányom barátnőjét ejtettem te-
herbe, elköltöztem otthonról, válok stb.
Ezeken a minden alapot nélkülöző plety-

kákon ma már csak mosolygok, annyira
képtelenek. Nem mondom, hogy nem
bántanak, vagy nem dühítenek, de elfo-
gadom, hogy közéleti szereplő vagyok,
sok mindent el kell viselnem. A felesé-
gem azonban nem politikus, hanem
családanya, a két gyerekem sem köz -
életi szereplő. Tanulnak, élik a saját éle -
tüket, ezek a pletykák azonban hozzájuk
is eljutnak. Az engem ért személyeske-
dő támadásokban az a legundorítóbb,
hogy mások érzékenységével, ráadásul
a családom érzékenységével játszanak,
ami pedig elfogadhatatlan számomra.
Ennél szennyesebb dolog szerintem
nem létezik a világon.

Miért nem beszélt erről?
Nézze, volt nálam valaki, aki azt

mondta: Én pontosan tudom, hogy nem
igaz, amit állítanak rólad, de miért nem
állsz ki, hogy nyilvánosan megcáfold. Er-
re én azt válaszoltam neki: Én is hallot-
tam rólad pletykát, egyesek azzal vádol-
nak, hogy pedofil vagy. Pontosan tudom,
hogy ennek a mocskolódásnak semmi
alapja, de te sem állsz ki ország-világ elé
bizonygatni, hogy nem vagy pedofil.  

Értjük, csak ha nincs cáfolat,
tovább szövik a mesét.

Akkor is tovább szövik, ha cáfolja
az ember. De szívesen kimondom:
nem születtek új gyermekeim, egyik
titkárnőmet sem ejtettem teherbe, a
lányom barátnője sem a barátnőm,
nem válok, sőt nem építek házat Győr -
 újbaráton. Remekül érzem magam a
családommal az 1989-ben épített
győri házunkban, az Ergényi-lakóte-
lepen, nem tervezünk költözést, kö-
szönjük szépen, minden rendben.
Sokorópátkán van egy telkünk, van
két lovam, oda szoktunk kijárni, pi-
henni, kikapcsolódni a feleségem-
mel és a barátainkkal. 

Sejti egyébként, hogy ki kezd-
te el terjeszteni ezt a pletykát?

A népmesék kitalálóit sem lehet
megnevezni, szájról szájra terjednek.
Fogalmam sincs róla, ki kezdte el, de
kétségtelen, hogy jól felépített törté-
netek. Többen mondják, hogy politi-
kai szándék húzódik meg mögöttük,
hiszen Győr szépen fejlődik, valamivel
be kell feketíteni a polgármestert. A
tapasztalatok szerint azonban mocs-
kolódással politikai sikereket, politikai
lejáratást nem lehet elérni, viszont utá-
na nehéz lesz majd a tükörbe nézniük
azoknak, akik ezzel a módszerrel pró-
bálkoznak. Az is lehet, hogy szó sincs
politikáról, csak valaki rosszakaróm
dobta be a kitalált történetet a köztu-
datba. Az emberek pedig szeretnek
„jól értesültek” lenni.

Tehát mindezek ellenére jó-
zan kampányra számít?

Remélem, hogy Győr ebben is pél-
dát tud mutatni. Szerintem a győriek
is örülnének neki, ha nem bombázná
őket a politika, főleg nem a mocskoló-
dó politika. Ezt kívánom mindannyi-
unknak, és természetesen szép nya-
rat a győrieknek, vegyenek részt minél
több programon, érezzük jól magun-
kat a mi városunkban. 

nem éri el a személyeskedő kampány 

Remélem, hogy
Győr példát tud mutatni.
Szerintem a győriek is
örülnének neki, ha nem
bombázná őket a politika,
főleg nem a mocskolódó
politika.
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tel: +36 20 /994 3677  
e-mail: info@achilles.hu

a Kisalföld szívében 
Gyôr-Gyirmóton a belvárostól

5 km-re.

Szeretettel várjuk a strandolás 
és a napozás szerelmeseit 

a kiváló vízminôséggel rendelkezô 
4,5 hektáros Achilles tóhoz.

A vendégek igény szerint 
fogyaszthatnak a strand büféjébôl 

és válogathatnak a grillterasz 
finomságai közül.

TÓPARTI 
ÜDÜLÔFALU 

www.achilles.hu

Elérhetôség:

A hirdetés felmutatója 2 db
egész napos felnôtt belépôjegy 
vásárlásakor a harmadikat ajándékba kapja! 
Beváltható 2014. július 11-ig, csak hétköznaponként!

2014 
szeptemberében

kezdődő 
1. évfolyamára

Győrben

Jelentkezni lehet a 06-30/553-4328 
és a 06-20/9256-510-es számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

PARAPSZICHOLÓGUS
KÉPZÉST INDÍT,

ÉS FELVÉTELT HIRDET

A 2 év alatt a tanulók speciális, szakrális be-
avatási rendszerek átélésével sokféle, köny-
vekből meg nem szerezhető tudásra is szert
tesznek, miközben sorsuk javul, emberi kap-
csolataik normalizálódnak, illetve javulnak.

Mindenkiben speciális képességek fejlődnek ki
(auralátás, telepátia, stb.), melyet nagyon sok

meditáció és csoportos gyakorlás is segít.

Az egyetem elvégzése után lehetőség van 
plusz 1 éves transzperszonális pszichológus

szak elvégzésére is.

Az egyetem 2 éves, és a sikeres diplomavédés
után a végzett személyek 

PARAPSZICHOLÓGUS diplomát kapnak.

HIRDETMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. július 17-én
licit útján értékesíti az alábbi ingatlanait:

• Győr, Szarvas u. 17.; gazdasági ép., udvar; Hrsz: 8455;
Teleknagyság: 1612 m2; Kikiáltási ár: 22.300.000 Ft,

• Győr, Batthyány tér 1.; 2 db társasházi iroda; Hrsz: 6594/A/10
és …/11; Alapterület: 129 + 77 m2; Kikiáltási ár: 32.990.000 Ft.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(GyŐr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239) valamint az interneten
(www.gyor.hu, Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐk meg.

szerző: koloszár tamás
fotó: agrofeed

A győri székhelyű Agrofeed Kft. a ma-
gyar élelmiszeripar egyik meghatáro-
zó szereplője, Magyarország legna-
gyobb takarmánykiegészítő-gyártója
és -forgalmazója. A 2001-ben alapí-
tott vállalkozás minden évben növelni
tudta árbevételét, amely 2013-ban el-
érte a 20 milliárd forintot. A vállalat
évente 80 ezer tonna premixet gyárt
szalkszentmártoni üzemében és érté-
kesít Magyarországon, valamint to-
vábbi 14 országban.

A 100%-ban magyar tulajdonú vál-
lalat évi 40 millió euró értékű külföldi
értékesítésével Magyarország egyik
legnagyobb mezőgazdasági-élelmi-
szeripari exportőre. Havonta 100 ka-
mion áru indul útnak az Agrofeed te-
lephelyéről Európa, Ázsia és Észak-Af-
rika országaiba. Exportértékesítésé-
nek köszönhetően annyi premixet állít

Agrofeed Kft. – tovább felfelé
elő és forgalmaz, amennyi a teljes ma-
gyar piac felhasználása.

Az élelmiszer-biztonság legszigo-
rúbb előírásainak megfelelő minőség-
politika a kiváló alapanyagokon, a tel-
jesen automatizált gyártástechnológi-
án alapszik. A vállalat nemzetközi ISO-
22000 és FAMI-QS minőségbiztosítá-

si rendszerekkel rendelkezik. Az Agro-
feed Kft. tíz éve hatékonyan alkalmaz-
za a Navision automatizált vállalatirá-
nyítási rendszert, mely átfogja a válla-
lat tevékenységének minden területét.

Az Agrofeed Kft. stratégiájában
jelentős szerepet tölt be a kutatás-
fejlesztés és a humán erőforrások fo-

lyamatos bővítése. A cégben 65 dip-
lomás szakember dolgozik, fiatalok
és idősebbek egyaránt. Az elmúlt
években a vállalat saját kísérleti bá-
zist, szaporodásbiológiai központot
hozott létre.

A hatékony működés eredménye,
hogy az Agrofeed Kft. minden évben
nyereséges. Ez biztosítja a folyamatos
fejlesztések forrását és a több mint
200 alkalmazott és családjának a biz-
tos megélhetéséhez a stabil, kiszámít-
ható hátteret.

Az Agrofeed Kft. a nyugat-dunán-
túli régió egyik legnagyobb adózója,
mellyel hozzájárul az ország, a megye
és Győr város működési és fejlesztési
terveinek megvalósításához. Emellett
a vállalat tulajdonosai fontosnak tart-
ják a szerepvállalást a város társadal-
mi, kulturális és sportéletének támo-
gatásában is.
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szerző: gy. p.

Az idei tavaszi félévben a Széche-
nyi István Egyetem Tudásme ne d zs -
ment Központja már kilencedik al-
kalommal hirdette meg az intéz-
mény hallgatói és oktatói között a
Széchenyi Duó alkotói pályázatot.

A beérkezett tíz pályamű közül
a szakmai zsűri két csapatnak ítélt
meg anyagi támogatást, hogy
megépítsék ötletük prototípusát.
Az oktatókból és hallgatókból álló
csapatoknak három hónapjuk volt
projektjük megvalósítására. Eze-
ket a pályázat lezárásaként, június
24-én mutatták be.

Második helyezést ért el Haj-
du Flóra végzős, mechatronikai
mérnök Msc hallgató „Nyoma-

Újabb prototípusok
tékmérő szenzor” című pálya-
munkájával. Konzulensével, dr.
Horváth Péter egyetemi docens-
sel egy olyan eszköz prototípusát
sikerült megtervezni, lemodellez-
ni, majd elkészíteni, amely a mai
gyakorlatban használt csavaró
nyomatékmérő eszközökhöz ké-
pest újszerű működési elven ala-
pul. A prototípus a Borsodi Mű-
hely Kft. segítségével készült el.

A 9. Széchenyi Duó alkotói pá-
lyázat első helyét Flórán Dávid, épí-
tész- és Olláry Tamás, gépészmér-
nök hallgatók „Blind Spot-
Szem_Fény_Vesztő” című pálya-
munkájuk nyerte el. A kettős fény-
törés fizikai jelenségét alapul véve,
egy újfajta épületárnyékoló rend-
szert terveztek, amely képes a loká-

lis és többfokozatú árnyékolásra.
Elegánsan kidolgozott prototípu-
suk az IGM Robotrendszerek Kft.
segítségével készült el. A hallgatók
munkáját dr. Czigány Tamás tan-
székvezető támogatta.

A tizedik Széchenyi Duó alko-
tói pályázatot a 2014/2015. tan-
év őszi félévében hirdetik meg. A
versenyről és az aktuális felhívás-
ról az információk elérhetők a
http://tmk.sze.hu oldalon.

A pályázat a „TudásSZEtt – Tu-
domány- és tudásdisszeminációs
tevékenységek a Széchenyi István
Egyetemen” című, TÁMOP-4.2.3-
12/1/KONV-2012-0056 azonosí-
tó számú projekt keretében való-
sult meg az Európai Unió és a ma-
gyar állam támogatásával.

szerző: gy. p.
fotó: stoller lászló 

A Free Fighter Sportegyesület szeptem-
bertől állandó szereplője lesz a ménfőcsa-
naki sportéletnek, hiszen a Kisdobos úti is-
kola tornatermében kyokushin karate ed-
zések indulnak. Innen jött az ötlet, hogy tár-
sadalmi munka keretében már most te-
gyenek valami hasznosat a helyi közössé-
gért. A karatésok a múlt szombaton birto-
kukba vették a Csanaki utca és a Veres Pé-
ter utca kereszteződésében található ját-
szóteret. Padfestés, játékfestés, homok -
ásás, gazolás volt a program, mellyel pár
óra alatt szinte újjávarázsolták a játszóteret
a kisgyermekek nagy örömére. 

A Járműipari Regionális Innová-
ciós és Technológiai Tudáscent-
rum gazdasági, társadalmi sze-
repkörének fejlesztése a Széche-
nyi István Egyetem bázisán cím-
mel indult új projekt a felsőokta-
tási intézményben. A projektet a
Széchenyi István Egyetem, az
Universitas – Győr Alapítvány és
a Mobilis Közhasznú Nonprofit
Kft. alkotta konzorcium valósítja
meg a következő 20 hónapban. 

„Arra vállalkoztunk, hogy több
lehetőséget biztosítunk a hallga-
tóknak a fejlődésre, tovább erő-
sítve a munkaerő-piaci szereplők
elégedettségét, ezzel párhuza-
mosan a projekt keretein belül az
intézményünk bázisán társadal-
mi és gazdasági felelősségválla-
lást szeretnénk megvalósítani –

Új modell a Széchenyi-egyetemen
hangsúlyozta a projektnyitón dr.
Földesi Péter rektor.

A projekt középpontjában a hall-
gató áll, de az oktatók is részesül-
hetnek a témához kapcsolódó kép-
zésekben. Kiemelt szerepet kap-
nak a középiskolások, akik a hallot-
tak alapján tudatosabban dönthet-
nek jövőjükről, közelebbről megis-
merhetik a tudományterületeket.

Nagy Dávid projektmenedzser
elmondta, felmérik a régióban lé-
vő cégeket is, akikkel tovább mé-
lyíthető az együttműködés. Feltér-
képezik a külföldi jó gyakorlatokat
is, s arra törekszenek, hogy ezeket
az egyetemen meghonosítsák. A
megnyitón bemutatták a Széche-
nyi Életpálya Programot és a Re -
gio nális Innovációs és Technoló-
giai Tudáscentrumot. 

A projekt célja, hogy a felsőok-
tatás és a gazdaság együttműkö-
désének új modellje a mérnökkép-
zésben meghatározó intézmé-
nyek és a vállalatok között tovább
erősödjön. A modell a győri régió-
ban a Széchenyi-egyetem és az
Audi Hungaria Motor Kft. közre-
működésével, a győri önkormány-
zat támogatásával alakult ki.

Dr. Knáb Erzsébet, az Audi
Hungaria Motor Kft. személy-
ügyekért felelős ügyvezető igaz-
gatója azt hangsúlyozta, fontos
számukra, hogy a vállalat által
képviselt munkakultúra és tech-
nológia eljusson a projekt célcso-
portjaihoz. 

A projekt európai uniós és ál-
lami támogatással, mintegy 500
millió forintból valósul meg.

Közhasznú karatésok
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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)
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• NYÁRI INTENZÍV TANFOLYAMOK (augusztus 11–22.)
• Angol gyermektábor július 7–11.
• Angol nyelvi kurzus 10–12 éves gyermekeknek: augusztus 18–22.
• Német nyelvi kurzus 11–12 éveseknek: augusztus 25–28.
• 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

A győri közgyűlés 25 millió forintos ke-
retösszeget osztott fel 112 pályázó ci-
vil szervezet között. Az egyházak 12
millió forintra pályázhattak.

A Győrben működő társadalmi
szervezetek, alapítványok pályázati
úton történő támogatására kiírt felhí-
vásra összesen 142 pályázat érkezett,
és az összes igény a 35 millió forintot

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A Kisalföld Volán Zrt. egyedüli indulóként nyert a városi
pályázaton, a győri utazóközönség a kipróbált sárga autó-
buszokkal közlekedhet a következő három évben is. Az ön-
kormányzat és a szolgáltató közötti szerződés szerint a vo-
lános járművek a tavaly augusztus óta megszokott rend-
ben dolgoznak, s a város megrendelőként évi 612 millió
571 ezer forinttal egészíti ki a cég jegyekből, bérletekből
származó bevételét. A Kisalföld Volán az utazási kedvez-
mények állami ellentételezésére is számíthat, e nélkül 699
millió terhelné a győri költségvetést a jelenlegi színvonalú
és tarifájú közösségi közlekedésért cserébe. 

A helyi, menetrend szerinti személyszállítási szolgálta-
tás ellátására kiírt pályázatot az önkormányzat múlt csü-
törtöki közgyűlése nyilvánította eredményesnek, áldását
adva a 2015-től 2017-ig érvényes közszolgáltatási szer-
ződésre és a 2013-as, 2014-es ellentételezés mértékére

Döntöttek az egyházi és a civil pályázatokról
is meghaladta. Különböző tartalmi és
formai okok miatt 30 pályázatot minő-
sítettek érvénytelennek, így a rendelke-
zésre álló 25 millió forintot 112 szerve-
zet között osztották fel. Az érvénytelen
pályázatot benyújtó szervezetek részle-
tes írásbeli tájékoztatást kapnak, hogy
esetükben melyek voltak az érvényte-
lenség formai, illetve tartalmi okai. 

Az egyházi szervezetek támogatá-
sára 12 milliós keretösszeg állt rendel-
kezésre, amelyre összesen 26 pályá-
zat érkezett. Ezek közül 23 volt érvé-
nyes, 3 pedig érvénytelen, akiket szin-
tén részletesen tájékoztatnak a hibák-
ról. A pályázati keretösszegek felosz-
tása az onkormanyzat.gyor.hu pályá-
zatok menüpontjában olvasható.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A győri diákok drogfogyasztásáról 2009-
ben készült felmérés, és a megkérdezett
13–18 éves fiatalok 34 százaléka már leg-
alább egyszer fogyasztott illegális drogot.
„Attól tartunk, hogy nem javult a helyzet,
sőt, megkockáztatom, további növeke-
dés várható” – fejtette ki véleményét Mik-
lósyné Bertalanfy Mária, WHO-koordiná-
tor, a Győr Városi Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum alelnöke a Nemzetközi Kábí-
tószer-ellenes Világnap alkalmából és

Sokszor csak utólag gondolkodik a drogos

A Kisalföld Volán marad a szolgáltató

hozzátette, a legfrissebb statisztika ősszel
jelenik meg. A megelőzésnek nagy szere-
pe van, ráadásul az ismert drogok mellett
elképesztő gyakorisággal bukkannak fel
új szerek, melyek hatása kiszámíthatatlan
és könnyebb is hozzájutni ezekhez a dro-
gokhoz. Horváth Szabolcs, a Magyar Ifjú-
sági Vöröskereszt nyugat-dunántúli régi-
ójának vezetője elmondta, számos ténye-
ző befolyásolhatja a fiatalokat, akik ilyen
szerekhez nyúlnak. Gyakran át sem gon-
dolják, milyen következményei lehetnek
a későbbiekben, csak utólag. Sokszor
már későn – tette hozzá.

szerző: gy. p.

Nyolc új térfigyelő kamerát szerel-
nek fel a napokban Győrben Kisme-
gyer és Szabadhegy városrészek-
ben – jelentette be sajtótájékoztató-
ján Simon Róbert Balázs alpolgár-
mester. Az önkormányzat 7,6 millió
forintot nyert a Belügyminisztérium
pályázatán a kamerarendszer fej-
lesztésére, amit további 8,5 millióval
egészít ki a város. Az új térfigyelők a
tervek szerint két hónap múlva már
működnek, ezzel is segítve a közbiz-
tonság megőrzését. A térfigyelő
rendszer bővítésével Győrben ösz-
szesen 70 helyszínen, mintegy száz
kamera működik majd.

A hamarosan kezdődő beruházás
keretében fejlesztik a gerinchálózatot
is, egyes pontokra modernebb kame-
rákat raknak, amik a rendszámfelis-
merést is tudják – magyarázta az al-
polgármester. 

A tájékoztatón az alpolgármester
és a városi rendőrkapitány bemutat-
ta Szabadhegy és Kismegyer új kör-
zeti megbízottját, Hutter Gábor, fő-
törzsőrmestert is. Az ő feladata,
hogy észlelje az itt élők napi problé-
máit és reagáljon is azokra, valamint
folyamatos kapcsolatot tartson az
intézmények vezetőivel – fejtette ki
Horváth Csaba, a Győr Városi Rend-
őrkapitányság vezetője.

Annak, hogy az amúgy is barát-
ságos városrész még biztonságo-
sabb legyen, az itt élők is örülnek.
Diligens Tibor hangsúlyozta, a ka-
meratelepítés és a körzeti megbí-
zott kinevezése tovább növeli a biz-
tonságérzetet.

Nő a biztonság

Több kamera
pásztázza
a várost

is. A Kisalföld Volán 14 éves átlagéletkorú járműparkkal
vág neki az új ciklusnak, autóbuszai évi 4 millió 708 ezer
500 kilométert futnak majd Győr utcáin. Az állami tulajdo-
nú regionális részvénytársaság győri üzletága a szerződés
tanúsága szerint szerény nyereséggel és évi bruttó 2 mil-
liárd 970 millió forintos bevétellel számol.  
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

A Lions mozgalom az indulása
óta eltelt közel száz évben a világ
legnagyobb és legmegbízha-
tóbb civil jótékonysági hálózatát
építette ki, a szervezetnek jelen-
leg kétszázhat országban negy-
venhatezer klubja és másfél mil-
lió tagja van. Az adatok Veszter-
gom Imrétől, az Arrabona Lions
Club soros elnökétől származ-
nak, a győri ügyvéd hétfőn dél-
előtt a saját irodájában rendezett
évértékelő sajtótájékoztatót. A
meghívottak bevezetésként azt
is megtudhatták, hogy Győr a
mozgalom legerősebb magyar-
országi bástyája, a kilencszáz ha-
zai tagtárs közül száz a város há-
rom klubjában tevékenykedik. 

A lionok a kilencven évvel ez-
előtti, ohaiói konvención határoz-
ták el, hogy a „vakok lovagjai lesz-
nek a sötétség elleni keresztes
hadjáratban”, s ez a döntés máig
meghatározza a klubok munká-
ját. Az irodai sajtótájékoztatón
Vesztergom Imre és a tavalyi so-
ros elnök, Mugits József beszélő
laptopot ajándékozott egy látás-
problémákkal küzdő tehetséges
kisbajcsi diáknak, Bárány Patrik-

Ismerd meg Győr és környéke
helyi értékeit! Keresd az Éghajlat-
védelmi Szövetség zöld udvarát!
Nézelődj, játssz, totózz és nyerj!

Vagy akár készíts magadnak egy
rongybabát – ehhez alapanyag-
nak hozd magaddal kinőtt, elko-
pott, kilyukadt ruhádat!

Aki szeretné megismerni vagy
családjával megismertetni a kör-
nyék rejtett, féltett, akár hétköz-

Élj a helyi lehetőségekkel!
napi, sokszor máig hasznos érté-
keit, keresse fel az „Élj a helyi le-
hetőségekkel!” jelmondattal csa-
logató helyszínt a Győrkőc feszti-

válon a Bercsényi ligetben talál-
ható Zöld udvarban. 

A program minden korosztály-
nak szól: a helyi értékeket bemuta-
tó ismeretterjesztő anyagok mel-
lett a kicsiket játszóház várja, tele
természetes anyagokból készült já-

tékokkal, a nagyobbak a kézmű-
vesség és a hagyományok rejtel-
meit ismerhetik meg, az érdeklődő
és játékos kedvű felnőttek, gyere-
kek totózhatnak, egyedi nyeremé-
nyekért. A nagyszülők is különös él-
ményben részesülhetnek: egy-egy
kiállított tárgy kapcsán biztosan fel-
elevenednek a régi emlékeik! 

A program háttere
Győr környékének kincseit be-

mutató utazó kiállítást a Tanács -
adók a Fenntartható Fejlődésért
Egyesület és a Magyarországi
Éghajlatvédelmi Szövetség közö-
sen állította össze. A program
célja a helyben lakók közösségé-
nek erősítése, helyi természeti és
tárgyi értékek bemutatásával, a
helyi termékek fogyasztásának
ösztönzése és általában a fenn-
tartható életmód szellemének és
gyakorlatának ismertetése.

http://www.tff.hu
http://www.eghajlat
vedelmiszovetseg.hu/

Évet zártak a győri lionok 
nak. Az elnök évértékelésként
először arról számolt be, hogy a
hagyományos pannonhalmi séta
félmillió forintos bevételét idén a
Vakok és Gyengénlátók Győri

Szervezete kapta, majd azt is el-
mondta, újabb tíz kattogó hang-
jelző munkába állításával folytató-
dott a városi gyalogátkelőket biz-
tonságosabbá tévő klubprojekt.       

Az Arrabona Lions Club július
elsején véget ért mozgalmi évé-
nek emlékezetes akciói közül
említésre kívánkozik még a feb-
ruári, háromszáz résztvevős jóté-
konysági bál, amely több mint

egymillió forinttal gazdagította a
szabadhegyi Radó-iskola alapít-
ványát, s az újvárosi egészség-
nap, amelyre a három győri klub
közösen hozta el Budapestről az

országos szervezet szemészeti
szűrőbuszát. Az év krónikájához
tartozik. hogy az Arrabona támo-
gatásával testvérszervezet szüle-
tett Beregszászon, s az is, hogy
az országos szövetség májusi
konvencióján Mugits József a
Melvin Jones Díj tulajdonosa
lett. Az alapító nevét viselő díj a
nemzetközi mozgalom legrango-
sabb kitüntetése.
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szerző: p. zs.

A nyár előtti utolsó városi köz-
gyűlésen több városrész szolgá-
latáért díjat is átadtak.

Borkai Zsolt polgármester Kálóczy
Györgyné nyugalmazott könyvelő ré-
szére a Belvárosban élő idős, rászoru-
ló emberek támogatása és segítése
terén végzett önzetlen tevékenysége
elismeréseként „Belváros Szolgálatá-
ért” díjat adományozott. „Révfalu
Szolgálatáért” díjat vehetett át dr.
Papp Mária Magdolna felnőtt házior-
vos lelkiismeretes, magas színvonalú
és nagy empátiával végzett háziorvosi
és foglalkozás-egészségügyi tevé-

szerző: p. zs.
fotó: marcali gábor

Ezüst emlékérmet vehetett át Borkai
Zsolt polgármestertől Barabás Lász-
ló. A festőművész, grafikus nemrég a
városnak adományozta életművének
jelentős alkotásait, amelyek az INNO-
NET Innovációs és Technológiai Köz-
pontban leltek otthonra, állandó kiál-
lításon. A művész ezzel kívánta kife-
jezni szeretetét és ragaszkodását a
város iránt. 

Az alkotó lapunk kérdésére el-
mondta, a tizenkét hónapot ábrázoló
kompozíciója mintegy tíz éve került
az Innonet nagytermébe. Nyolcvan -
évesen úgy határozott, szeretné, ha
művei végső elhelyezésre lelnének
itt, ezért is adományozta 41 alkotá-
sát a városnak, amelyek a konferen-
ciateremben és az épület folyosóin
tekinthetők meg.

Városi köszönet
Barabás Lászlónak

Városrészek szolgálatáért
kenysége elismeréseként. Dr. Szilágyi
István Elemér házi gyermekorvost
több évtizedes, lelkiismeretes, magas
színvonalú gyermekorvosi munkája el-
ismeréseként „Marcalváros Szolgála-
táért” díjjal jutalmazták. A díjazottak-
nak a településrészek önkormányzati
képviselői gratuláltak.

A közelmúltban, a Szentiváni Feszti-
válon adta át dr. Sík Sándor, a település-
rész önkormányzati képviselője Glázer
Péternek a Glázer-Trans Kft. ügyvezető-
jének a „Győrszentiván Szolgálatáért”
díjat a településrész sport- és kulturális
életében történő aktív részvételért és tá-
mogatásért, valamint a rendkívüli árvíz-
és hóhelyzet leküzdése érdekében vég-
zett áldozatos munkájáért.
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A napokban vehették birtokba a
Márton Lakóotthon fogyatékkal
élő lakói a kerti hintát, amelynek
felállításában oroszlánrészt vállal-
tak a Győr és Környéke Motorosok
Baráti Köre 2003 tagjai. A motoro-
sok kiásták a hinta lábazatához
szükséges mély gödröket, majd
segítettek a lábak bebetonozásá-
ban is. A szabadtéri játékot pályá-
zati forrásból, szülői segítséggel
vásárolta az otthon.

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A tavalyi rekordárvíz szintjét
mutatja az emléktábla, ame-
lyet a Rába kettős híd belvá-
rosi lábánál avattak fel.

A tavalyi, történelmi méretű árvizet
csak összefogással lehetett meg-
fékezni, és ez nekünk itt, Győrben
sikerült. A munkából mindenki ki-
vette a részét, és a védekezés szak-
mai hátterét a vízügyi szakembe-
rek biztosították, amiért köszönet-
tel tartozunk nekik – fogalmazott
Borkai Zsolt polgármester az ün-
nepségen. Hozzátette, megtiszte-
lő a város számára, hogy az idei év-
ben Győrben rendezik a Duna-nap
központi rendezvényeit. Ez a nap
arra emlékeztet, hogy bár folyóink
rengeteg értéket rejtenek maguk-
ban, a veszélyeikről sem szabad
megfeledkeznünk. A polgármes-

ter szót ejtett arról az európai uniós
programról, amelynek keretében a
folyópartok is megújulnak váro-
sunkban.

Molnár Béla, az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság főigazgatója
beszédében kiemelte, a mostani
emléktábla-avatás apropója, hogy
a korábbi vízállásrekord 30 centi-
méterrel dőlt meg az elmúlt esz-

tendőben. A 2002-es 808 centi-
méteres magasság helyett az új
tábla a 838 centiméteres vízállásra
emlékeztet. Hozzátette, az egyre
gyakoribb időjárási anomáliák azt
jelzik számunkra, hogy mindig ké-
szen kell állnunk, felkészültnek kell
lennünk, hogy olyan eredménye-
sek tudjunk lenni, mint amilyenek
2013-ban voltunk a gátakon.

A Duna-nap programjai a Ba-
ross úton és a Látogatóközpont-
ban folytatódtak. Az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság Győr városával
együttműködve, az Észak-Dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság sikeres he-
lyi programjának hagyományát
folytatva szervezte meg a Nemzet-
közi Duna-nap egyik legnagyobb
hazai rendezvényét. A különböző
színpadi produkciók mellett helyet
kapott a játékos ismeretszerzés, a
szakmai információk bemutatása
is. Az idei év szlogenje a Tégy te is
az élő Dunáért! jelmondat volt.

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Semmelweis Ignác, a jeles szülész
egész életében harcolt a tudatlan-
ság és az ebből következő méltat-
lan halál ellen. „A legfontosabbért
küzdött, az anyákért és gyermekeik
életéért és jövőjükért. Példát adott
nekünk elhivatottságból, becsület-
ből, emberszeretetből” – mondta
emlékező beszédében Borkai Zsolt
polgármester, a szakemberről el-
nevezett ünnepnapon.

A polgármester kifejtette, az ön-
kormányzat eltökélt és következe-
tes szemlélete az, hogy ne marad-
janak magukra a családok, az idős
emberek, a hajlék nélkül élők vagy
a gyerekek. Ezért fejlesztik folyama-
tosan a város szociális szolgáltatá-
sait, ezért újítják fel a rendelőket és
támogatják a szakembereket. A

Az anyák megmentőjére emlékeztek

polgármester köszönetet mondott
az ágazatban dolgozóknak azért a
lelkiismeretes munkáért, amit a
győriek érdekében végeznek.

A szakemberek nevében dr.
Pesztenlehrer István főorvos emlé-
kezett Semmelweis Ignácra, majd
Borkai Zsolt polgármester és Sza-
bó Erik, a Szociális, Egészségügyi
és Lakásügyi Bizottság elnöke ad-
ta át a „Győr Város Egészségügyé-
ért” és a „Győr Város Szociálpoliti-
kájáért” kitüntetéseket. 

A napokban az Egészséges
Nemzedékért Alapítvány és a Győr-
Szigetiek Baráti Köre is megemlé-
kezést tartott a győr-szigeti gyer-
mekorvosi rendelőben. Dr.
Schmidt Péter, az alapítvány és a
baráti kör elnöke méltatta Semmel-
weis Ignác munkásságát, majd
Borkai Zsolt polgármester elisme-
rő oklevelet adományozott több
szakembernek.

A díjazottak listája megtekinthe-
tő a www.gyorplusz.hu oldalon.

Emléktáblát avattak a Duna-napon
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KULTÚRA KONCERT, BALETT

szerző: gy. p.

Megélénkült az élet a marcalvárosi aluljáróban: in-
gyenes programok sora várja az érdeklődőket, a kö-
zösségi kávézó pedig találkozásokra, nyugodt üldö-
gélésre, olvasgatásra, játékra ad lehetőséget hétfő-
től szombatig. A marcalvárosi önkormányzati kép-
viselők – Borsi Róbert, Kovács Tamás és Rózsavöl-
gyi László – támogatásával az útkezelő szervezet le-
hetővé tette, hogy a programok során használni le-
hessen az aluljáró szabad területeit, így a szabadtéri
kávézón túl alkalmi rendezvények és pingpongozási
lehetőség is várja a látogatókat.

Ingyenes programok Marcalvárosban
A kávézóban könyvcserére is lehetőség van,

bárki választhat a polcokon levő kötetek közül,
aki cserébe ad egyet, a kávézó társasjátékaival
pedig mindenki játszhat, a szervezők adomány-
ként várnak játékokat, könyveket, és szervezik a
játékkölcsönzőt is.

Az „OKoshely – ezer okod van, hogy gyere be!”
– című lakótelepi közösségfejlesztő projekt kere-
tében munkanapokon 10 és 13 óra között a Győ-
ri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskola di-
ákjai vezetnek kézműves foglalkozásokat, heten-
te változó anyagokkal és technikákkal dolgozva.
A kézműves maratonra elsősorban felső tagoza-

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Nem volt könnyű évad” – jelentette ki
Kiss János igazgató a Győri Balett
évadzáróján, amely még mindig nem
jelentette a pihenés kezdetét az együt-
tesnek, még két hét kemény munka
várt a táncosokra. Lapunk megjelené-
sének estéjén Szegeden szerepelnek,
a Zorbával avatják fel az új szabadtéri
színpadot, s elkezdték a Bolero próbá-
it is Lukács András koreográfussal.
Július 12-én indulhat mindenki pi-

henni, a következő évadban pedig újra
pörgős tempó vár a társulatra. Kiss
János bejelentette, a Győri Balett örö-
kös tagjainak csoportjához idén
Ströck Barbara csatlakozhat. 

Az igazgató felidézte, a társulatnak
összesen 82 kőszínházi előadása volt,
ebből 17 külföldön. Az évad nem volt
könnyű, de eredményes, hiszen a re-
pertoáron maradt darabok, és az új be-
mutatók is sikert arattak. „A Kodály cí-
mű koreográfiát nagyon szereti a kö-
zönség, Az üvegház című előadást vi-
szont technikai okok miatt ki kell venni
a kínálatból. A Zorbával óriási sikert
arattunk Olaszországban, boldog va-
gyok, hiszen újra várnak minket” – tet-
te hozzá az igazgató. A győriek idei első
premierje a Szentivánéji álom című da-

Győri Balett:
nehéz, de sikeres évad

rab volt, amely által az együttes sokat
fejlődött. A vaskakas című mesebalet-
tet is színpadra állították, ami „igazi
színházi élmény, jó volna, ha minden
győri gyerek láthatná”. 

Az igazgató beszélt az elmúlt héten
megtartott X. Magyar Táncfesztiválról
is, amely minden eddiginél sikere-
sebb volt: 31 profi társulat, 10 műfaj 5
helyszín, 4 ezer fizető néző, a szabad-
téri előadásokkal együtt pedig több
mint 9700 fő élvezte a mozgás és a ze-
ne művészetét.

Az évadzárón Simon Róbert Balázs
alpolgármester, országgyűlési képvise-
lő is részt vett, aki hangsúlyozta, ország-
gyűlési képviselőként Győr kulturális
életét is erősíteni szeretné. A 2018-ig
tartó ciklusban célként tűzött ki továbbá
számos infrastrukturális fejlesztést, köz-
tük van a színház épülete is, illetve a te-
átrum előtti II. János Pál tér a belvárosi
rekonstrukció részeként.

Rózsavölgyi László, az oktatási, kul-
turális, sport és turisztikai bizottság el-
nöke hozzátette, a darabok a fizikai
megpróbáltatásokon túl komoly belső
munkát is igényelnek. „Pihenjenek so-
kat a rövid nyári szünetben, a rajongó-
táboruk pedig várja vissza önöket” –
mondta a táncosoknak, akik az évad-
zárót követően rögtön mentek a ba-
lett-terembe gyakorolni.

tosokat várnak, s hogy minél több gyereket fo-
gadhassanak, szívesen veszik más önkéntesek
közreműködését is.

Csütörtökönként 10–11.30 óra között baba-ma-
ma klubot vezet az arrabonababa.hu weboldal szer-
kesztője, Sinkovits Mariann. Mondókázással, ölbéli
játékokkal jó társaságban tölthetik el a délelőttöt a
legkisebb gyerekek és felnőtt hozzátartozóik. Július
2-től pedig minden szerdán 10 órától időskorúak
számára vezet zenés ülőtornát Molnár Ilona Mária-
Alice.

További részletekről a facebook.com/OKoshely
oldalon tájékozódhatnak.

szerző: papp zsolt
fotó: gy. p. 

Újabb világsztár látogat váro-
sunkba és ad ingyenes szuper-
koncertet a nyári programok
győri zárásaként.

Mandoki Soulmates, „Abba, the Show”,
Chico and the Gypsies, Kool and the
Gang, The Straits. Ezek voltak az elmúlt
évek nyárzáró produkciói. Az idén egy
újabb világsztárt fogadhatunk váro-
sunkban, hiszen augusztus 23-án este
kilenc órától Tom Jones lép színpadra a
Városháza előtt – jelentette be Borkai
Zsolt polgármester. A nyárzáró fellépő-
jének nevéhez olyan világslágerek kö-
tődnek, mint a Delilah, She's a Lady, All
You Need is Love vagy a Sex Bomb. A
polgármester elmondta, a fergetegesre
sikerült nyárnyitó koncert után hasonló-
an jó hangulatú, nagyszabású koncert-
re készülhetünk a nyár végén is. Hozzá-
tette, rengeteg emberre számítanak
nem csak a városból, hanem egész Ma-
gyarországról és határainkon túlról is.
Az eddigieknél több kivetítőt állítanak
majd fel, és a Széchenyi téren is nyo-
mon követhető lesz a sztár fellépése. A
győri koncerten az énekes kilenc ze-
nész társaságában lép színpadra. (Eső-
nap: augusztus 24. 20.00 óra.)

A polgármester hangsúlyozta,
Győrben az élet számos területét jel-
lemzi az együttgondolkodás és az ösz-
szefogás, ezt a nyárzáró is jól példáz-
za. A koncert szintén egy összefogás
eredménye, hiszen az önkormányzat
kezdeményezésére számos győri cég
támogatja létrejöttét. A nyárzáró kon-
certet hagyományosan kiemelten
szponzoráló Audi Hungaria Kft. részé-
ről Lőre Péter, a vállalat kommunikáci-

Tom Jones
zárja a nyarat!

ós igazgatója kiemelte, a cég a város
életében aktívan részt vesz, a nyári
rendezvényeket már egy évtizede tá-
mogatja. Ezúttal is azért álltak a kez-
deményezés mellé, hogy örömet tud-
janak szerezni a győrieknek.

A koncert arany fokozatú támoga-
tója, a Telenor Magyarország Zrt. osz-
tályvezetője, Farkas Zsuzsanna kifej-
tette, már tavaly is örömmel álltak az
Összefogás Napja mellé, és remélik,
hogy az idén is hasonlóan nagy él-
mény lesz a közönség számára egy vi-
lágsztár fellépése. Az Agrofeed Kft.
szintén arany fokozatú támogatója a
rendezvénynek. Szekeres István
ügyvezető azt emelte ki,  a koncert hí-
rét viszi városunknak, az itt tapasztal-
ható pezsgő kulturális életnek és a di-
namikus fejlődésnek. 

A koncert ezüst fokozatú támoga-
tója a West Hungária Bau Kft., a QP
Zrt., a Győr-Szol Zrt., a Leier Hungária
Kft. és a Praktiker Magyarország Kft.

A bronz fokozatú támogatók: a
PwC Könyvvizsgáló Kft., az Allianz
Hungária Zrt., a Pannon-Víz Zrt., a Pa-
tent Holding Kft., a Borsodi Műhely
Kft., az Alcufer Kft., a Vidanet Zrt., és
Boros Péter magánszemély. 
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FESZTIVÁL HIRDETÉS

Écs Rábaring — élményvezetés • Iniciál Autóház Gyôr — tesztvezetés
Élményvezetés: július 5. 10—15 óra • Tesztvezetés: július 3. és 8. között
Részletes tájékoztató és regisztráció: 20/579-3333

Több ezren látogattak el
a kenyérfesztiválra
kép és szöveg: gy. p.

Rekordot döntött az idei, immár tizen-
kettedik Euroregionális Kenyérfesztivál
és Kézműves Találkozó, a kiállítók stand-
jai és a kísérő programok több ezer em-
bert vonzottak a Veres Péter Mezőgaz-
dasági Szakképző Iskolába – mondta a
szervező megyei kereskedelmi és ipar-
kamara kézműipari tagozatának elnöke.
Dr. Lakatos István kifejtette, évről évre
újat ad a program, valószínű ettől is egy-
re vonzóbb az érdeklődők között. A pé-
kek látványos elemekkel készültek a
fesztiválra, a helyszínen dagasztottak,
valamint sütöttek kenyeret, rétest és

langallót. A pékségek pedig egyéni ak-
ciókkal kedveskedtek a kilátogatóknak.
A fesztiválon a gyerekek sem unatkoz-
tak, a kóstolás mellett folyamatosan kü-
lönböző játékokon próbálhatták ki
ügyességüket.

Lakatos István azt mondja, beváltak
a most bevezetett újdonságok is: a ren-
dezvénysátor lehetővé tette, hogy az
időjárás egyáltalán nem befolyásolta a
vendégek szórakozását. Profi színpad-
technikával dolgoztak, így zavartalanul
élvezhette mindenki a koncerteket, s a
sztárvendég Cserpes Laura fellépését
is. Jövőre még több újdonságot és fe-
lejthetetlen hangulatot ígérnek.
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HIRDETÉS SZENT LÁSZLÓ NAP
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győr és Szent László király neve
hosszú évszázadok óta összefonó-
dik, hiszen Bazilikánk egyik legjelen-
tősebb kincse a Szent László-her-
ma, amely keresztény-magyar ha-

zánk kiemelt ereklyéje – mondta ün-
nepi beszédében Fekete Dávid al-
polgármester a Szent László Nap al-
kalmából tartott díszközgyűlésen.
Kifejtette, minden évben megemlé-
kezünk a lovagkirályról, körmenettel,

A lovagkirályra emlékeztünk
szakrális és világi programokkal kelt-
jük életre a történelmet. Hangsú-
lyozta, az itt élőket a város múltját és
hagyományait szem előtt tartó büsz-
ke gondolkodás jellemzi. Talán ez az
az út, ez az a küldetés, amelyet
Szent László király kijelölt számunk-
ra, győriek számára.”

Városunkban régi hagyomány,
hogy az önkormányzat átadja a Szent
László-díjakat. Ezt az elismerést azon
személyek kaphatják, akik munkássá-
gukkal, kiemelkedő eredményeikkel a
város érdekeit szolgálták, jó hírnevét

öregbítették. Idén Varga Lászlóné, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-
dunántúli Regionális Adó Főigazgató-
ságának főigazgatója, valamint Erdős
László történelem–földrajz szakos ta-
nár, a Révai Miklós Gimnázium intéz-
ményvezető-helyettese vehette át a
kitüntetést. 

Varga Lászlóné a díj átvétele után
úgy fogalmazott, a legnagyobb meg-
tiszteltetés, amikor tevékenységét az
a város, az a közösség ismeri el, ame-
lyikben él és dolgozik. „Az külön öröm,
hogy épp a Szent Lászlóról elnevezett

díjat ítélték oda nekem, hiszen szent
királyunk élete mindannyiunk előtt
példa.”

„Ebben a díjban nagyon sok ember
munkája benne van: a Móra-iskola ta-
nárai, ahol kezdtem a tanítást, és a Ré-
vai testülete, ahol már 27 éve dolgo-
zom. És természetesen a diákok, hi-
szen a pedagóguspálya értelme a di-
ák” – ezt már Erdős László mondta a
díj átvételekor.

A díszközgyűlés után az önkor-
mányzat megkoszorúzta a Káptalan-
dombon található Szent László-szob-
rot. A Bazilikában tartott ünnepi szent-
misét dr. Pápai Lajos megyés püspök
celebrálta, ami után Szent László her-
máját a város polgárai körmenetben
hordozták Győr utcáin. Az estét a Győ-
ri Filharmonikus Zenekar ünnepi
hangversenye zárta.

A lovagkirály idejét az Aranyparton
korhű öltözetbe öltözött hagyomány -
őrzők elevenítették fel, ezzel tiszteleg-
ve az egykori uralkodó előtt.
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

JÚLIUS 5., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV

JÚLIUS 6., PÉNTEK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV
05:20 Hajnali gondolatok
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:50 Balatoni Nyár
09:00 Úton-útfélen
09:10 Katolikus krónika
09:50 Kérdések a Bibliában
10:05 A Bory-vár
10:25 Református magazin
10:50 Református ifjúsági műsor
11:00 REND - Református 

istentisztelet
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
13:30 Forma-1
16:25 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
18:15 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
19:00 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Esőember 
22:35 Tigris a hóban 
00:30 Taxival a tengeren 
02:09 Műsorszünet

04:00 A végső akarat 
04:50 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:35 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:55 Teleshop
10:50 Kalandor
11:20 4ütem 
11:55 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:30 Vadmacskák 
13:35 80 nap alatt a Föld körül 
16:05 Gyagya banya 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Éjszaka a múzeumban 

22:05 A spártai 
00:15 Portré 
00:55 Tuti lúzerek 
03:00 Cobra 11 

06:00 Teleki Sámuel útján
06:25 Tv2 matiné
09:10 Nagy Vagy!
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 NCIS: Los Angeles 
17:00 Magánnyomozók 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Mamma Mia! 

22:10 xXx2: A következő fokozat 
00:10 Columbo: Végzetes nyom 
02:00 Eureka 
02:45 Békétlen békítő 
03:30 NCIS: Los Angeles 

06:55 Világ-nézet
07:25 Isten kezében
07:50 Pannon expressz
08:15 Nemzeti Nagyvizit
08:45 Rome Riports
09:10 Napok, évek, századok 
10:05 Magyar klasszikusok 

új köntösben
10:35 Kultikon +
11:00 Élő világegyház
11:30 Beavatás 
11:45 Beavatás 
12:00 Déli harangszó
12:05 Vers
12:10 Muzsikál a mozi - Összeállítás

régi magyar filmslágerekből,
13:00 Ízőrzők: Kustánszeg
13:30 Döntő pillanat 
14:40 Hazajáró
15:10 Csellengők 
15:40 Hogy volt!?
16:40 Elcserélt ember 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Önök kérték!
20:30 A sziget 
21:35 Déryné, hol van? 
23:10 Megmaradni 
00:20 Dunasport

05:25 A mi erdőnk
05:55 Magyar gazda
06:25 Kerékpártúra
06:50 Balatoni Nyár
09:00 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
10:30 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 A világörökség kincsei
13:10 Boxutca
13:45 Forma-1
15:30 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
16:20 A Pingvinkirály
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 Halálos közellenség 2.
02:21 Műsorszünet

04:00 A végső akarat 
04:50 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:35 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:40 Ízes élet – Mautner Zsófival 
10:05 Teleshop
11:00 Kalandor 
11:35 Egy rém modern család 
12:10 Kung-fu 
13:05 Tökéletes célpont 
14:05 Alex és Emma – Regény 

az életünk 
16:05 Hamupipőke-történet 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 1 perc és nyersz!
20:00 80 nap alatt a Föld körül
22:25 Magic Boys 

00:20 Fél-profi 
02:20 Mennyből az ördög 
03:30 Egy rém modern család 

04:20 Briliáns elmék 
04:45 Aktív 
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 Shrek 
20:50 Feketék fehéren 

22:50 A kalandor 
00:50 M, mint muskétás 
01:35 Xena 
02:20 13-as raktár 
03:05 Briliáns elmék 
03:50 A Las Vegas-i lovas 

07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:35 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar
10:05 Székely kapu
10:30 Hagyaték
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Zöld Jelzés
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 Virágzó Magyarország
12:35 Robbie, a fóka 
13:25 Valaki odafönt 
15:15 Önök kérték!
16:15 A Noszty fiú esete Tóth Marival 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Hogy volt!?
20:30 Séfek csatája 
21:25 Csoda a farkasokkal 
23:10 Kultikon +
23:40 Dunasport
23:55 MüpArt - Váczi Eszter 

és a Quartet: Arabeszk
01:10 Magyar elsők
01:25 Világ-nézet

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

09:00 Széchenyi Híradó (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Fröccs (ism.)
10:10 Ráta (ism.)
10:35 Innovella (ism.)
10:45 Konkrét (ism.) 
11:00 Vény nélkül  (ism.)
11:25 Győr+ Sport (ism.)
12:25 Képújság
17:30 Városunk (ism.)
18:05 Jövőkép (ism.)
18:30 Fröccs (ism.)
19:00 Konkrét (ism.) 
19:15 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből 
5. rész (ism.)

20:15 Városunk (ism.)
20:45 Konkrét (ism.) 
21:00 Jövőkép (ism.)
21:30 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből 
5. rész (ism.)

22:30 Műsorzárás
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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 Fröccs (ism.)
10:15 Fröccs (ism.)
10:45 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II. (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Fröccs (ism.)
20:30 Fröccs
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Fröccs (ism.)
22:30 Fröccs (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

JÚLIUS 9., SZERDA
M1
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:10 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:35 Bajban a Föld 
14:40 Szívtipró gimi 
15:30 Az élet megy tovább 
16:25 Híradó+
16:35 Párizsi helyszínelők 
17:25 Híradó
17:35 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
18:30 Gasztroangyal 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89 
21:05 Koppenhágából jeles! 
21:40 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
00:10 Híradó
00:20 Párizsi helyszínelők 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Ízes élet - Mautner Zsófival 
04:20 Apa-csata
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
18:55 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Szulejmán 
23:10 RTL Klub Híradó
23:45 Reflektor 
00:00 Elfelejtve 
01:05 Szex és New York 
03:30 Jóbarátok 

04:10 Xena 
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 A Midway-i csata 
03:45 Maricruz 

JÚLIUS 8., KEDD
M1
05:25 Hajnali gondolatok
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 Mosás, vágás, ámítás 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:40 Bajban a Föld 
14:35 Szívtipró gimi 
15:25 Az élet megy tovább 
16:20 Híradó+
16:30 Párizsi helyszínelők 
17:25 Híradó
17:35 Rex felügyelő 
18:30 Gasztroangyal 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szálka, avagy Bagi 

és Nacsa megakad a torkán 
21:30 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
00:10 Híradó

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Ízes élet - Mautner Zsófival 
04:20 Apa-csata 
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
18:55 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Azt beszélik... 
23:10 RTL Klub Híradó
23:40 Reflektor 
00:00 A főnök 
01:00 A Grace klinika 
02:05 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
02:30 A végső akarat 
03:15 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 Az ember, aki nappal aludt 
03:25 Maricruz 

07:10 Domovina
07:40 Nóvum 
08:10 Duna anzix 
08:30 Híradó
08:35 Térkép 
09:05 Könyvajánló
09:10 100 kép a XX. századból
09:20 Váratlan utazás
10:10 Szelek szárnyán 
11:00 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 A Black Rose vár titka 
14:55 Nemzetközi Díjugrató Verseny
16:00 Múzeumtúra – Francia módra 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Rózsák harca 
20:30 Szelek szárnyán 
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:30 Holttest az ágyban 
23:05 Könyvajánló
23:15 Rideg Sándor: Indul 

a bakterház

JÚLIUS 7., HÉTFŐ
M1
05:30 Hogyan működik?
06:00 Kerékpártúra
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
10:05 Tigris a hóban 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta – vidékek krónikája
14:50 Szívtipró gimi 
15:35 Az élet megy tovább 
16:30 Híradó+
16:40 Párizsi helyszínelők 
17:30 Híradó
17:40 Rex felügyelő 
18:30 Gasztroangyal 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Kékfény 
21:20 Nora Roberts: Holdfogyatkozás 
22:55 Híradó
23:10 Aranymetszés – Aranyfeszt
23:45 Barangolások öt kontinensen 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Ízes élet - Mautner Zsófival 
04:20 Apa-csata 
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
18:55 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Dr. Csont 
22:10 Dr. Csont 
23:10 RTL Klub Híradó
23:45 Reflektor 
00:00 Ripley és a maffiózók 
02:15 A végső akarat 
03:05 A végső akarat 
03:50 Gálvölgyi-show 

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

08:10 Duna anzix
08:30 Híradó
08:35 Térkép 
09:05 Könyvajánló
09:10 100 kép a XX. századból
09:20 Váratlan utazás
10:10 Hagyaték
10:40 Hazajáró
11:10 Séfek csatája 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 A Black Rose vár titka 
14:50 Nemzetközi Díjugrató Verseny
16:10 A világörökség kincsei 
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 
20:35 Szelek szárnyán 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:30 Elhallgatott történelem – 

Ha a kulák mozdulna 
22:25 Rudolf Steiner öröksége 
23:25 Könyvajánló
23:35 Vad, fekete idők

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 Fröccs (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 Városunk (ism.)
08:00 Konkrét (ism.) 
08:15 Jövőkép (ism.)
08:45 Fröccs (ism.)
09:15 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
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

07:15 Unser Bildschirm
07:40 Rome Riports 
08:10 Duna anzix
08:30 Híradó
08:35 Térkép 
09:05 Könyvajánló
09:10 Magyar elsők
09:25 Váratlan utazás
10:15 Szelek szárnyán 
11:05 Rózsák harca v 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 A Black Rose vár titka 
14:55 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:20 A Dalai Láma menekülése 
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 A Tenkes kapitánya
20:00 A Tenkes kapitánya
20:30 Szelek szárnyán 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Lolita 
23:50 Könyvajánló
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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 Civil Kurázsi (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Civil Kurázsi (ism.)
22:30 Zooo+ (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

JÚLIUS 10., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV
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 Rondó
13:25 Átjáró
13:55 Útravaló
14:10 A világörökség kincsei
14:30 Szívtipró gimi 
15:20 Az élet megy tovább 
16:15 Híradó+
16:30 Párizsi helyszínelők 
17:15 Szerencse Híradó 
17:25 Híradó
17:35 FIFA 2014 Labdarúgó- 

világbajnokság
18:30 Gasztroangyal 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 FTC–Sliema Wanderers FC
22:40 Az Este
23:15 Híradó
23:25 Búcsú a békeévektől 
23:35 A nyomornegyed törvénye 

04:00 Ízes élet - Mautner Zsófival 
04:20 Apa-csata 
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
18:55 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Glades – Tengerparti 

gyilkosságok 
22:10 Glades – Tengerparti 

gyilkosságok 
23:10 RTL Klub Híradó
23:45 Reflektor 
00:00 Sötét zsaruk 
01:00 Adsz vagy kapsz 
02:25 Döglött akták
03:10 A végső akarat 

04:30 Xena 
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 

07:10 Ecranul nostru
07:40 Akadálytalanul
08:10 Duna anzix
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 Magyar elsők
09:30 Váratlan utazás
10:15 Szelek szárnyán 
11:05 A Tenkes kapitánya
11:30 A Tenkes kapitánya
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Na végre, itt a nyár!
15:05 A kétarcú Kína
15:30 Másfélmillió lépés Magyaror-

szágon - 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 
19:30 Európa Liga labdarúgó-mérkőzés
21:30 Szelek szárnyán 
22:20 Hírek
22:25 Dunasport
22:35 Szép leányok, ne sírjatok! 
00:00 Könyvajánló

JÚLIUS 11., PÉNTEK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA 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 Civil Kurázsi (ism.)
10:30 Zooo+ (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
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Válogatás a Göcsej 

Filmszemle versenyfilmjeiből 
(ism.)

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

GYŐR+ TV
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
10:05 Jane Goodall utazása 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Életkerék
13:00 Esély
13:35 Bajban a Föld 
14:35 Szívtipró gimi 
15:25 Az élet megy tovább 
16:20 Híradó+
16:30 Párizsi helyszínelők 
17:25 Híradó
17:35 Rex felügyelő 
18:30 Gasztroangyal 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Labdarúgó Szuper Kupa döntő
22:40 Híradó
22:50 Darwin-díj - Halni tudni kell! 
00:25 Párizsi helyszínelők 
01:20 Az élet megy tovább 

04:00 Ízes élet – Mautner Zsófival 
04:20 Apa-csata 
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
18:55 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 CSI: A helyszínelők 
22:10 CSI: Miami helyszínelők 
23:10 RTL Klub Híradó
23:45 Reflektor 
00:05 V, mint veszélyes 
01:05 Kalandor
01:35 Mr. és Mrs. Bloom 
02:30 4ütem 
03:00 Döglött akták 
03:45 Gálvölgyi-show 

04:00 Xena 
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 Xena 

06:45 Rondó
07:40 Csellengők 
08:10 Duna anzix 
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 100 kép a XX. századból 
09:25 Váratlan utazás
10:15 Szelek szárnyán 
11:00 Nagyanyáink feredői
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Na végre, itt a nyár!
15:00 Kövek és emberek
15:30 A tenger kincsei és legendái 
16:30 Térkép 
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Rocca parancsnok 
20:25 Szelek szárnyán 
21:15 Columbo: Rekviem 

egy hullócsillagért 
22:30 Könyvajánló
22:35 Hírek
22:40 Dunasport
22:50 Testvérek 
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

EIN AUSSERGEWÖHNLICHES ORGELKON-
ZERT mit leichter Sommermusik findet am 6. Juli
um 18 Uhr in der Szentlélek-Kirche statt. Ruppert
István gibt die besten Orgelstücke der vergangenen
Jahrhunderte zum Besten. Das Konzert bietet Vari-
ationen beliebter Opernarien und –lieder. Es singt:
Szabó Magdolna, Gesangslehrerin des Varga Tibor
Institutes für Musik. Der Eintritt ist frei.

ZUR KINDEROLYMPI-
ADE sind vom 3.- 6. Juli
alle Kinder auf dem Ten-
nisplatz am Kálóczy Platz
(Aranypart I) , im Magyar
Vilmos Schwimm bad
und im Barátság Sport-
park eingeladen. Bei der
Veranstaltung können
die Wettbewerber ihr
Können in acht verschie -
denen Sportarten mes-
sen. 
Weitere Informationen: 
auf der Webseite:
www.gyorkoc.hu 

Am 12. Juli tritt die Band
PLUG OUT Acoustic
mit Rock-Schlagern aus
den 80-ern und 90-ern in
der Kozi Drink Bar auf die
Bühne. 

Das Konzert der Győr SYMPHONIC BAND er-
wartet am 5. Juli um 18 Uhr alle Liebhaber der klas-
sischen Musik im Konzertsaal der Universität. Auf
dem Programm stehen: Lendvay Kamilló: Festival
Overture, Hidas Frigyes: Fantasy For Cello and
Wind Band, Dubrovay László: Kis szvit, Hidas Fri-
gyes: Coriolanus. Unter Mitwirkung von: Dr. Déri
György, es dirigiert: Szabó Ferenc. Der Konzertbe-
such ist kostenlos.

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
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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!

PLUG OUT ACOUSTIC
zenekar a 80-as 90-es évek
rockslágereivel lép színpadra
a Kozi Drink Bárban július 12-
én. Belépés ingyenes.

VASÚTI KÉPESLAP-
KIÁLLÍTÁS nyílt a VO-
KE Arany János Műve-
lődési Házban. A ké-
peslapokat néhai Faze-
kas Miklós vasúti dol-
gozó gyűjteményéből
összeállította a Baross
Gábor Vasútmodelle-
ző Klub.

„VISSZATÉRÉS A MUNKA VILÁGÁBA" címmel tart elő-
adást a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Klub-
helyiségében Török Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatóhelyettese, a Győ-
ri Civil Szövetség LISZI-rendezvénysorozatának következő állo-
másán július 8-án 17 órától. A rendezvényen a részvétel ingyenes.
Köszöntőt mond Borsi Róbert önkormányzati képviselő. Minden
érdeklődőt – kisgyermekes anyukákat is – szeretettel várnak.

„OKOSHELY”– Ingyenes progra-
mok sora várja az érdeklődőket a
marcalvárosi aluljáróban. A közös-
ségi kávézó találkozásokra, olvasás-
ra, játékra ad lehetőséget egész hé-
ten keresztül. A gyermekek mellett
találhatnak elfoglaltságot a kisma-
mák és az idősebbek is a progra-
mok között. Részletekről tájékozód-
hatnak a: facebook.com/OKoshely
oldalon.

GYŐR SYMPHONIC
BAND hangversenyé-
re várják a komolyzene
kedvelőit az Egyetem
Hangversenytermében
július 5-én 18 órakor.

Műsor: Lendvay Kamilló: Festival Overture, Hidas
Frigyes: Fantasy For Cello and Wind Band, Dub-
rovay László: Kis szvit, Hidas Frigyes: Coriolanus.
Közreműködik: Dr. Déri György, vezényel: Szabó
Ferenc. A hangverseny látogatása díjtalan.

KÜLÖNLEGES ORGONAKONCERT, könnyed nyári muzsika
lesz július 6-án 18 órakor a Szentlélek-templomban. Az elmúlt év-
századok legnépszerűbb orgonadarabjait adja elő Ruppert István.
A hangversenyt népszerű operaáriák és dalok teszik színessé.
Énekel: Szabó Magdolna, a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet
énektanára. A belépés díjtalan.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
PROGRAMAJÁNLÓ HIRDETÉS
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A táplálkozástudomány kutatói folyama-
tosan hozzák nyilvánosságra eredménye-
iket napi táplálékaink gyógyító vagy ártó
hatásairól. Már tudjuk, hogy a retek és a
hagyma antibiotikus tulajdonságú, aho-
gyan a vörösbor vagy a zöld tea is, hason-
lóan a pirospaprikához, amely még az ízü-
leti panaszokat is orvosolja. Tudjuk azt is,
hogy magas koleszterinszintnél és ma-
gas vérnyomásnál nem szabad sok állati

szerző: dr. pécsi gyula belgyógyász gasztro-
enterológus osztályvezető főorvos

fotó: illusztráció

Hasi fájdalmakkal, puffadással, hasmenéssel vagy
székrekedéssel, emésztési gondokkal, különböző
bélproblémákkal sok százezren küszködnek.

Mi az ételintolerancia?
Az ételintolerancia nem más, mint az emésztőrend-

szer és az immunrendszer egymásra hatásából kiala-
kuló krónikus érzékenység bizonyos ételekre. Ilyenkor
a szervezet nem tűri ezen ételek fogyasztását, és he-
vesen tiltakozik ellene. Az ételintolerancia annyiban tér
el az ételallergiától, hogy a tünetek a kiváltó étel elfo-
gyasztása után nem rögtön, hanem akár napokkal
vagy hetekkel később jelentkeznek. Súlyosságukat be-
folyásolja az elfogyasztott étel mennyisége. A népes-
ség kb. 15-20%-a szenved tőle.

Milyen tünetekkel járhat?
A tápcsatorna részéről a leggyakoribb tünet a

széklethabitus megváltozása. Szorulás, székrekedés
mellett hasi puffadás, hasi fájdalmak, görcsök jelent-

fehérjét fogyasztani, a daganatos bete-
gek pedig szinte kizárólag növényekkel,
közülük is elsősorban piros bogyós gyü-
mölcsökkel, zöld levelű zöldségekkel és
teljes kiőrlésű gabonafélékkel táplálkoz-
hatnak. Számos konyhai zöldség, gyü-
mölcs és fűszernövény akad a háztartás-
ban, amellyel fejfájást, hányingert, szem-
panaszokat, homloküreg-gyulladást és
náthát, gyomorfekélyt, reumát, köszvényt,

kezése a legjellegzetesebb. Nagyon gyakoriak a más
okkal nem magyarázható bőrgyógyászati problémák,
például az ekcéma. Fejfájás, migrén, kóros túlsúly, lég-
úti tünetek, asztma, köhögés, toroktáji kaparás, gom-
bócérzés is kínozhatja e betegcsoportot.

Elkülönítése az ételallergiától
Az ételintolerancia nem ételallergia. Amíg a

táplálék allergia a szervezetben termelődő  Immunglo-
bulin-E (IgE) antitest közvetítésével heves reakciókat,
azaz azonnali rosszullétet, súlyosabb
esetben sokkot okoz, ételintolerancia so-
rán Immunglobulin-G (IgG) antitest ter-
melődik, amely a tünetek lassúbb lefo-
lyását okozza, a panaszok súlyossága
összefügg az elfogyasztott étel mennyi-
ségével is. Mivel az ételintolerancia ese-
tében nem azonnal, hanem órák, napok
elteltével jelentkeznek a tünetek, gyak-
ran fel sem merül, hogy az elfogyasztott
táplálék áll a háttérben. Ételintoleranciát gyakorlatilag
bármely étel vagy alapanyag kiválthat, leggyakoribbak
a gabonafélék, tejtermékek, tojás, olajos magvak okoz-
ta panaszok. Viszont olyan gyanú felett álló összetevők
is lehetnek ludasok, mint egyes zöldségek, gyümöl-
csök, fűszerek, adalékanyagok, üdítőitalok, húsfélék.

Akinél például egy allergiavizsgálat nem jelez tejaller-
giát, az attól még lehet intoleráns a tejre.

Diagnosztizálása
Az ételintolerancia laboratóriumi vizsgálattal mu-

tatható ki, több mint 200-féle alapanyag és táplálék
vizsgálatára van lehetőség. Fontos, hogy a beteg tü-
neteit gasztroenterológiai szakorvos értékelje, és
határozza meg a kivizsgálási sorrendet, hiszen az
egyes emésztőszervi betegségek tünetei nagy átfe-

déseket mutathat-
nak. Tehát ugyan-
azon tünet hátteré-
ben más-más be-
tegség is állhat,
ezek elkülönítése
szakorvosi feladat.

Kezelése
Az ételintoleran-

cia-vizsgálat lelete alapján pontosan meghatározható
azon ételek köre, amelyek kerülendők, és azok is, ame-
lyek káros következmény nélkül fogyaszthatók. A meg-
felelően összeállított diéta után gyógyszeres kezelés
nélkül akár évek óta fennálló panaszok is 5-10 hét le-
forgása alatt elmúlhatnak.

fáradékonyságot, álmatlanságot vagy cu-
korbetegséget orvosolhatunk. A könyv-
ből azt is megtudhatjuk, hogy bizonyos
ételkombinációk együtt fogyasztva kö-
zömbösítik egymás esetleges káros hatá-
sait. Több, mint 80 növény gyógyító hatá-
sait, előnyös fogyasztási módjait és fo-
gyasztásuk optimális időszakait ismerteti
a szerző. A könyv a Cheiron Studio Kiadó
gondozásában jelent meg 2008-ban.

A hét orvosi témája:

ÉÉtteelliinnttoolleerraanncciiaa::
ggyyóóggyyuullááss  ddiiééttáávvaall,,
ggyyóóggyysszzeerr  nnééllkküüll

A problémával
a népesség 15–20

százaléka küzd

Olvasni jó!
Gyógyító természet
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A szemszárazságról

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Egyre többen szenvednek szemszá -
razságtól olyanok is, akiknek nincs
szervi problémájuk. A probléma a la-
kosság 10-30 százalékát érinti, legin-
kább idősebb korban és inkább a nők-
nél alakul ki. A legveszélyeztetetteb-
bek a számítógépes munkát végzők,
náluk a monitor és a légkondicionálás
együttes hatása száríthatja a szemet.

Gyakrabban pislogjunk
Normál esetben az ember 3-4 má-

sodpercenként pislog, így nem szárad
ki a szemünk. Élethelyzettől is függ,
hogy milyen gyakran pislogunk, hi-
szen például beszélgetéskor sűrűb-
ben, de ha valaki nagyon figyel, akkor
ritkábban. A számítógépes munkánál

is ez okozza a gondot: ha valaki órá-
kon át ritkábban pislog, akkor is kiala-
kul a szemszárazság, ha egészséges
a szeme.

Kialakulásának okai
A szemszárazságot elősegítheti,

ha rossz helyen van a monitor. Ha túl
magasan van, akkor nagyobbra nyílik
a szem, tehát nagyobb területen pá-
rolog a könny. A párolgást fokozza a
huzat, a légkondicionálás, a ventilá-
tor, télen a fűtés. Nem véletlenül írják
elő a munkavédelmi szabályok, hogy
aki napi 4 óránál többet dolgozik szá-
mítógép előtt, annak óránként 10
perc szünetet kell tartania és évente
kötelező a szemvizsgálaton részt ven-

ni. Mindez otthon is ajánlott, például
érdemes a kisgyerekekre fokozottan
odafigyelni, ne engedjük, hogy órá-
kat a számítógép előtt üljenek.

Tünetei
Egészséges szem esetén, a fent

említett hátrányos körülmények hatá-
sára kialakulhat száraz szem. Ez szúró
érzéssel jár, a szem vörös lesz, a kiszá-
radás gyulladást okozhat, ami állan-
dósulhat. Ritka esetben súlyos is le-
het: a szaruhártyán beszűrődések,
hámhiányok alakulhatnak ki, a szaru-
hártya ki is lyukadhat. Mindez azon-
ban általában súlyos, általános beteg-
ségekhez társuló problémaként je-
lentkezik.

A hét kérdése: a koszorúér-tágításról A napvédő krém
A napvédő krém önmagában nem nyújt tel-
jes védelmet a bőrrák legsúlyosabb típusa, a
melanoma ellen – figyelmeztetnek a kuta-

tók. Az ultraibolya
fény hibákat okoz a
p53 génben, amely
normális esetben
segít megvédeni a
szervezetet a DNS-

károsodás hatásaitól. A krém csökkentheti
az ultraibolya sugárzás okozta DNS-károso-
dás mértékét, de érdemes sapkát és szellős
ruházatot viselni, illetve égető napsütés
esetén az árnyékba húzódni. 

Szemüveg gyengénlátóknak
Okos szemüveggel láthatnak újra azok,
akiknek rohamosan gyengül a szemük,
vagy szinte teljesen elvesztették a látásu-
kat. Az oxfordi kutatók találmánya a szem-
üveg lencséjére vetíti a környező tárgyak
képét, ezzel megkönnyíti viselői minden-
napi életét. Akik kipróbálták, könnyebben
közlekedtek: megta-
lálták az ajtókat, lát-
ták a talajon a veszé-
lyes akadályokat,
amelyekben elbot-
lottak volna. Észre-
vették a vonásokat
az arcokon, meglátták a saját kezüket, elő-
ször pillanthatták meg a vakvezető kutyá-
jukat. Először száz darabot készítenek be-
lőle, és vak, illetve gyengén látó emberek-
nek ajánlják őket.

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Kezelése
A szemszárazságra megoldás le-

het a műkönny, azonban nem árt
előzőleg szakember véleményét ki-
kérni, hogy melyik cseppet használ-
ja valaki rendszeresen. Kerülni kell
a rendszeres használatát annak a
szernek, amiben érösszehúzó ösz-
szetevő van. Ha ugyanis ezt rend-
szeresen használja valaki, a szem
hozzászokik, de amint nem használ-
ja, minden ere kitágul, így állandó-
sul a szempirosság. Praktikus taná-
csok: a monitor ne szemmagasság-
ban legyen, hanem inkább lefelé
nézzen a szem. Érdemes kerülni a
tartós huzatot, légkondicionálást és
a ventilátort.

Válaszol: Prof. dr. Dézsi Csaba András
kardiológus,  osztályvezető főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Szívkoszorúér-tágítást követően kirándul-
hatnak-e a betegek?

A koszorúér-tágítás egy gyógyító eljárás, így azt
követően a betegek sokkal nagyobb biztonságban
vannak, akár egy kirándulás során is, mint korábban.
Tudnunk kell azonban, hogy a szív alapbetegsége mi-
lyen életmódot tesz szükségessé. Például egy szívin-
farktust követően mennyire károsodott a szívizom, il-
letve a szív pumpafunkciója. A gyógyszereket min-
den nap szedjék be.

Fokozott a vér-
zés veszélye azok-
nál, akiknek dróthálót, stentet ültettek be?

Igen, ezek a betegek a drótháló fajtájától függően
legalább egy évig olyan gyógyszert szedjenek, ami sé-
rülés esetén fokozza a vérzés hosszát. Ha a testet vala-
hol erősebb nyomás vagy ütés éri, akkor ott hamar egy
kék folt jelenik meg. Azonban ez nem állítható szembe
azzal a védelemmel, amit a gyógyszerek nyújtanak.

Nekik mire kell még jobban odafigyelniük?
Elsősorban a táplálkozásra, a bőséges folyadékfo-

gyasztásra. Nem mondom, hogy egyáltalán nem sza-
bad alkoholt fogyasztani, de egy pohár bornál vagy két
üveg sörnél többet ne igyanak. Azok a betegek, akik
amiodarone hatóanyag-tartalmú ritmuszavar-ellenes
gyógyszert szednek, kerüljék a tűző napot.
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KÖZSZOLGÁLTATÓK  GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

Európai uniós támogatásból irodavásárlás, esz-
közbeszerzés valósulhatott meg, mely mérföldkő a
cég életében. Az EvoLet Consulting Kft. több mint
5,8 millió forint vissza nem térítendő és ugyanennyi
visszatérítendő támogatást nyert a „Mikrovállalko-
zások fejlesztése” című pályázaton, az Új Széchenyi
Terv keretében. A közel 13 millió forintos összkölt-
ségvetésű beruházásból irodavásárlás valósult meg.

Az EvoLet Consulting Kft. fő tevékenysége pályázat-
írás, pályázati tanácsadás és projektmenedzsment. Az
ingatlanberuházás célja egy olyan infrastrukturális és
belső adottságokkal egyaránt rendelkező iroda kialakí-
tása, amely hosszú távon alkalmas ügyfeleink fogadásá-
ra és kiszolgálására, tárgyalások megtartására, és nem
utolsósorban modern, az európai normáknak minden
szempontból megfelelő munkahely.

Vállalatunk fejlesztése, bővítése érdekében az ingat-
lanvásárlás és a betervezett informatikai fejlesztés az
első két legfontosabb lépés, melyeknek köszönhetően
nagymértékű értéknövelő beruházási folyamat indul-
hat el cégünk életében, valamint jelentős költséghaté-
konyság érhető el, hiszen a kedvező hitel törlesztőrész-
lete kevesebb, mint a jelenlegi bérleti díj összege, ezen
felül nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ingatlan
egy idő után 100%-ban a cég birtokába kerül.

Kapcsolat: Csákány István
Telefon: +36-20/330-9752. Email: info@evolet.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

kép és szöveg: tóth lászló

Jól halad a Belváros csatorna-
rendszerét tehermentesítő fő-
nyomóvezeték építése. 

A beruházás tavaly ősszel kez-
dődött Viziváros és Révfalu rak-
partjain. Ifj. Biczó László, a Pan-
non-Víz Zrt. műszaki ellenőre la-
punknak elmondta, a vezeték
ősszel érte el az uszodával szem-
beni csónakházakat, s az 500
milliméter átmérőjű nyomócsö-
vet decemberben fűzték át a Mo-
soni-Duna alatt. Ez volt a legkriti-
kusabb szakasz.

A Rába szigeti oldalán, az
uszodánál már az építkezés har-
madik üteme kezdődik, a csőfek-
tetők a Petőfi híd irányába halad-
nak tovább. Az építkezésnek né-
hány vízparti fűzfa áldozatul esik,
a szükséges engedélyek birtoká-
ban rövidesen kivágják őket. A
műszaki ellenőr szerint a füzek
többsége egyébként is vágásra
érett, helyettük ősszel újakat tele-

pítenek az önkormányzattal
egyeztetett helyszíneken. 

Az építők néhány hónap múl-
va elérik a Petőfi híd szigeti olda-
lán lévő főgyűjtőt, ahol a város
legnagyobb föld alatti szenny -
vízátemelője épül fel.

A győri csatornahálózat törté-
netében mérföldkőnek számít a
beruházás. A vezeték üzembe ál-

lítása után a Belváros csatorna-
rendszerét nem terheli tovább a
környező településeken, Ikrény-
ben, Rábapatonán, Abdán, Bör-
csön, Újváros és Sziget térségé-
ben összegyűjtött tömény
szennyvíz, amely a városi hálózat-
ba kerülve, leginkább a Munká -
csy és a Bajcsy-Zsilinszky utcák
környékén okozott bűzt. 

szerző: győr-szol

A hónap elején 763-ra válto-
zott a mobilparkolás hívószá-
ma. Az autósok a díjfizetést
hét közterületi mobilparko-
lást kínáló szolgáltatón ke-
resztül tudják elindítani. A há-
rom mobilszolgáltatón ke-
resztül továbbra is elérhető a
népszerű, mobilegyenleg ter-
hére történő, SMS- és tele-
fonhívás alapú, úgynevezett
ad hoc mobilparkolás.

Miután a közös behívó-
szám 763-ra változott, a ko-
rábbi, 810-es számot hívó au-
tósok SMS-ben kapnak/kap-
tak értesítést arról, hogy a
szolgáltatás ott már nem ér-
hető el, és az ad hoc mobil-
parkolást a következő szá-

szerző: győr-szol

A várakozásoknak megfelelően, zökkenő-
mentesen vette át július elsejétől a Győri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(GYHG) a hulladékszállítási tevékenységet
Győrben és a környező 111 településen.
Amint arról korábban lapunkban beszámol-
tunk, az új cég belépése sem a hulladékgaz-
dálkodási rendszerben, sem a díjakban
nem hoz lényeges változást. A magánsze-
mélyeknek a banki átutalási megbízásokon
kell módosítaniuk a szolgáltató nevét, erről
a GYHG valamennyi ügyfelét értesíti, és el-
küldi a megfelelő nyomtatványt.

A gazdálkodó szervezetek, közületek
ugyanakkor számíthatnak új közszolgál-
tatási szerződés megkötésére az eddigi,
a háztartásihoz hasonló vegyes hulla-
dékgyűjtés változatlan feltételrendszere
mellett. Az új megállapodások megköté-
sére várhatóan júliusban kerül sor. 

A GYHG felhívja az ügyfelek figyelmét,
hogy a Sashegyi Hulladékkezelő Központ-
ban a hulladékbefogadás korábbi, Ft/ton-
na alapú elszámolása megszűnik. Július el-
sejétől csak a kukákban, szelektív szigete-
ken, illetve hulladékudvarokban is elhelyez-
hető hulladékot fogadnak, a közszolgálta-
tásban alkalmazott Ft/m2 áron.

Beszállítás előtt javasolt előzetesen
egyeztetni a 96/888-537-es telefonszá-
mon, vagy az info@gyhg.hu e-mail címen.

Tovább épül a főcsatorna 

Zavartalan
átállás

Változik a mobilparkolás
hívószáma

mon: 20/30/70/763 xxxx (vál-
tozatlan parkolási zónaszám)
indíthatják el.

A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium közlése szerint a
Nemzeti Mobilfizetési Rend-
szerhez nem csatlakozott
szolgáltatók – ilyen például az
EME Zrt. – a törvényi szabá-
lyozás szerint a továbbiakban
nem nyújthatnak közterületi
mobilparkolási szolgáltatást.

Veres Mihály, a Nemzeti
Mobilfizetési Zrt. vezérigazga-
tója közölte: amennyiben az
ügyfelek nem az új behívószá-
mon parkolnak, büntetés vár
rájuk.

A Győr-Szol Zrt. a kezelé-
sében lévő parkolóautoma-
tákra tájékoztató matricákat
helyezett ki a változásokról.

Július 5-én, szombaton 7-től 12 óráig a Vásárcsarnok előtti
piactéren a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt önkéntesei az
egészségmegőrzés fontosságára való figyelemfelkeltés és
betegségmegelőzés céljából ingyenes vérnyomás- és test-
tömegindex-mérést végeznek. A szervezők várják az érdek-
lődőket, akik élni szeretnének a vizsgálat lehetőségével.

Ingyenes mérés
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Újabb dinamikusan fejlődő  la-
kópark van kinézőben, mely Győr-
Ménfőcsanak és Győrújbarát hatá -
rán fekszik  a neve Százszorszép la-
kópark. A terület adottsága párat-
lan, hiszen a kitűnő infrastruktúra
mellett, lenyűgöző panorámával is
rendelkezik. Még vannak eladó tel-
kek családi ház részére is, de egyre
szűkül a kínálat, mivel rengetegen
kedvet kaptak az építkezéshez
ezen a területen. Elkezdett épülni
egy 8 lakásos társasház is, melyből
már 4 gazdára is talált. A nagy ér-
deklődésre való tekintettel további
6 lakásos társasházak kivitelezései
is tervben vannak. Kitűnő ár-érték
arány jellemzi ezeket az ingatlano-
kat. Most már 13,8 millió forintért
kap egy 63 m2-es magas műszaki

Százszorszép szerelem

www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON  INGATLAN

Győr-Ménfőcsanakon szerkezet-
készen eladó ez a minimál stílusú
ikerház, melynek elosztása 3 szo-
ba + nappali. Ár: 20,9 M Ft. Tel.:
06-70/425-5590.

Győr-Révfaluban most épülő 5 la-
kásos társasházban emelt szintű
fűtéskészen eladók 78 m2-es la-
kások. Ár: 25 M Ft. Tel.: 06-
70/425-5590.

Győr-Szabadhegyen eladó ez a
gyönyörű 240 m2-es családi ház,
melyhez 750 m2 telek tartozik.
Ár: 39,9 M Ft. Tel.: 06-70/425-
5590.

tartalommal kivitelezett ingatlant,
melyhez zárt gépkocsibeálló is tar-
tozik  és szoc.pol is igénybe vehető.
Szinte panellakás árán – mivel az
egekbe szöktek – vehet itt lakást.
Mindenképpen jobb befektetés egy
ilyen egyedi fűtésű, vadonatúj tég-
laingatlan, mert alacsony a rezsije
és a közös költség is minimális. A
buszmegálló 400 méterre található.
Az adottságok miatt, a gyerekek
akár a csanaki vagy a győrújbaráti
óvodába és iskolába is járhatnak.
A területen a társasház szomszéd-
ságában egy játszótér is kialakításra
kerül majd. A lakások értékesítésé-
vel kizárólag cégünk foglalkozik,
ahol hitelt és szoc.polt is intézünk
díjmentesen, minden kedves ügyfe-
lünk részére. 

Győrújfalun eladó emelt szintű
fűtéskészen ez a 85 m2-es ház,
melyhez tartozik 20 m2-es ga-
rázs, 18 m2 terasz. A telek mére-
te 800 m2.

Győrújfalun eladó ez a 800 m2-es
összközműves telek. Ár: 8,5 M Ft.
Tel.: 06-70/425-5590.

Győr-Nádorváros klasszikus ré-
szén, pár lépésre a Belvárostól el-
adó emelt szintű fűtéskészen ez a
48 m2-es lakás. Ár: 17,4 M Ft.
Tel.: 06-70/866-7426.

Győr-Szabadhegyen eladó csen-
des utcában ez a 150 m2-es, gyö-
nyörű  családi ház, melyhez tarto-
zik még egy kisebb ház is, ezért
akár 2 generáció részére is kiváló.
A telek mérete közel 800 m2. Ár:
46 M Ft. Tel.: 06-70/866-7426.

Győr-Révfaluban csendes utcá-
ban, kitűnő helyen eladó ez az
1000 m2 összközműves  telek. Ár:
22,8 M Ft. Tel.: 06-70/866-7426.

Győr-Révfaluban 28 lakásos tár-
sasházban lakások leköthetők jö-
vő évi átadással, már 14,2 M Ft-
tól. Tel.: 06-70/866-7426.

Győr-Gyárvárosban csendes kert-
városi részen, 11 lakásos társasház-
ban emelt szintű fűtéskészen eladó
ez az 50 m2-es, erkélyes lakás. Ár:
13,7 M Ft. Tel.: 06-70/866-7426.

Befektetők figyelmébe

Jereváni úton négyemeletes-
ben, 3. emeleti 49 m2-es panel-
lakás eladó. Ár: 9,5 M Ft.

Győrben, Földes Gábor úton
eladó ez az 5. emeleti  55 m2-es
panellakás. Ára: 8,5 M Ft.

Szigethy A. úton 9. emeleti,
63 m2-es panellakás eladó.
Ár: 8,5 M Ft.

Lajta utcában 9. emeleti, 62
m2-es panellakás eladó. Ár:
8,5 M Ft.

Ifjúság körúton négyemeletes
lépcsőházban, 2. emeleti 54 m2-
es lakás eladó. Ár: 9,2 M Ft.

Érdeklődés:
06-70/425-5590
06-70/866-7426
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a lovas szakosztályt. Kiváló csapat
jött össze Győrben, az öttusa fény-
kora a városban a nyolcvanas
évek végén, a kilencvenes évek
elején volt. Tanítványaival mindig
arra törekedett, hogy a lehető leg-
jobbat hozzák ki a lovakból, min-
den lovát szerette és tisztelte. A lo-
vakról, és természetesen maguk-
ról is, Némethy Tamás úgy tartot-
ta, a lovas legfontosabb vonása a
szorgalom és a türelem. Lovas tú-
rákat is vezetett, a hatvanas évek-
ben szerveződő lovas turizmusért
is rengeteget tett. Némethy Ta-
más jellegzetes elszólásait, ked-
ves mosolyát, elegáns tartását ma
is sokan őrzik, az egész magyar lo-
vassport és az öttusa hálás neki
mindazért, amit a sportágakért, a
tanítványokért tett.

Vágtass velünk!

A győri lovassport atyja
A győri lovassport atyjának, Né-
methy Tamásnak az emléktábláját
az iparkamara melletti épület hom-
lokzatán avatták fel tavaly. A lovat a
legnemesebb állatnak tartotta, s
azt vallotta, aki foglalkozik vele, an-
nak a lelkének is nemesnek kell len-
nie. Tanítványait ezért emberségre
is nevelte. Némethy Tamás a Szent
István út 12/a. épületben élt 1925-
től haláláig, 2007-ig. A tábla emlé-
ket állít a pro urbe díjas szakember-
nek, akinek tanítványai közül töb-
ben díjugrató, fogathajtó, öttusa vi-
lág- és Európa-bajnokok lettek. A
magyar lovassport egyik legkariz-
matikusabb egyénisége volt.

Első lovait az ötvenes évek ele-
jén választotta ki, majd 1954-ben
megalapították Csáthy Dénessel
és Magyar Vilmossal az öttusa és

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

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!

Szendvics-
zsemle

HB dobozos sör
0,5 l, 169 Ft/db,

338 Ft/l

15,- db

219,- db

Akció idôtartama: 2014. 07. 04—07. 11-ig

Farmer tejföl 20% 330 g
663,64 Ft/kg

Faros csirkecomb

AJÁNDÉK
zsebkendôvel

Kamilla Next toalettp.
24 tekercs, 2 retegû

999,- db

519,- kg

149,- db
kartonos ár

298 Ft/l

Familia táblás bacon szalonna

1199,- kg
képs és szöveg: xantus-állatkert

A győri állatkertben már négy zsiráfbi-
ka várja a látogatókat a megújult Afri-
ka kifutóban. Fábió, a zsiráf már várta
új társai érkezését, hiszen több mint

egy éve egyedüli zsiráf volt a területen.
Először Salongo, a 2012 februárjában
született fiatal bika érkezett Olomouc-
ból. Majd Csehországból jött N’Dogo,
aki 2012 januárjában látta meg a nap-

Együtt a zsiráfcsapat
világot. Utolsóként érkezett a találko-
zások városába Fokke, aki hetedik
életévét tölti augusztusban.

A zsiráfnak kilenc alfaja létezik: a rots-
child, a csád, az angolai, a núbiai, a szu-
dáni, a tomicroft, a maszáj, a recés és a

fokföldi zsiráf. Színükről és mintázatuk-
ról lehet megkülönböztetni őket.

Egy kéttonnás állatnak igen sokat
kell táplálkozni, így ők napjuk felét,
azaz 12 órát evéssel töltenek. Ked-

venc csemegéjük az akácia, melyet
tüskés ágak védenek.

Mivel ilyen hatalmasra nőttek, nem
sok ellenségük van. Az oroszlán- és a
hiénacsapatoktól kell egyedül tartani-
uk. Akkor támadnak, amikor a zsiráf
védtelen, kiszolgáltatott helyzetben
van, például alvás vagy ivás közben.
Ezért naponta maximum három órát
alszanak. Inni is csak igen ritkán isz-
nak, hiszen a 2,5-3 méteres nyakuk-
kal le kell hajolniuk a vízhez, így csök-
ken a látóterük is. Ha hirtelen kell fel-
emelniük a fejüket, a keringési rend-
szerük nem tud olyan gyorsan alkal-
mazkodni a megváltozott helyzethez,
ám 15 kg-os szívük igyekszik jó mo-
torként dolgozni, és hamar korrigálni
a vérnyomásukat.

A győri állatkertben élő zsiráfok
előtt még hosszú élet áll, hiszen akár
25-30 évig is élhetnek. Ők is, illetve az
állatkert régi és új lakói is szeretettel
várják látogatóikat Kiskúton!

www.zoogyor.com
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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

Gyôrkôcfesztivál

* amennyiben gyermekenként 
1-1 felnôtt elfogyaszt 
egy teljes menüsort. 
(leves, fôétel,
desszert)

GYÔRKÔC 
MENÜNK 
INGYENES!*

Mindenkit 
szeretettel várunk!

2014. július 
4-5-6-án
gyôrkôcöknek 
(12 éves korig)

az Amstel Hattyú Fogadóban is!

nyú lakásra. Lift nélküli házban max l.
emeletig. (Hirdetésszám: 123.)

Szabadhegyi 2+fél szobás, távfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 1+fél–2 szobás, távfűté-
ses, nádorvárosi vagy adyvárosi, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakásra, lift nél-
küli házban maximum 2. emeletig. (Hir-
detésszám: 128.)

Marcalvárosi 2 szobás, 53 m2-
es, távfűtéses, határozatlan bérleti jog-
viszonyú lakást cserélne nádorvárosi,
adyvárosi 1-2 szobás, 35–47 m2-es, ha-
tározatlan bérleti jogviszonyú lakásra.
(Hirdetésszám: 132.)

Marcalvárosi 2 szobás, 53 m2-
es, távfűtéses, határozatlan bérleti jog-
viszonyú, felújított lakást cserélne 3
szobás, marcalvárosi, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra. (Hirdetész-
szám: 137.)

Belvárosi 1 szoba, 39 m2-es, komfor-
tos, gázfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne másfél vagy 1+ 2
szobás, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra, 60 m2-ig. Révfalu, Jancsifalu, Jó-
zsef A.-ltp, illetve Marcal I–II területére.
(Hirdetésszám: 143.)

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

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.

ÁLLÁS
Rendezvényekhez, építke-
zésekhez kapcsolódó szervizszolgál-
tatás ellátására és belföldi szállításra C és
E kat. jogosítvánnyal rendelkező, Győr kör-
nyéki lakhelyű gépkocsivezető jelentkezé-
sét várjuk. Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal az info@ornamentika.hu e-mail
címre lehet.

Trenkwalder Kft. győri part-
nere számára munkavállaló-
kat keres  8 ÁLTALÁNOS IS-
KOLAI, SZAKMUNKÁS és
TARGONCÁS végzettséggel
egyaránt, kiemelt bérezés-
sel, hosszú távra. Jelentkez-
ni lehet telefonon 06-96/468-
035 és 06-96/516-080, vagy
személyesen Győr, Tihanyi
Árpád út 17. és Tényő, Árpád
u. 9. szám alatti irodánkban
lehet. Munkaügyi iktató-
szám: 37961/ 2001–0100.

Egy kft. keres azonnali kezdéssel,
gyakorlattal rendelkező CO-hegesztőket és
szerkezetlakatosokat. Utazás, napi előleg
megoldott. Havi nettó kereset 240.000–
260.000 Ft-ig. Tel.: 06-30/716-6739.

Győri könyvelőirodába önál-
ló, precíz munkavégzéssel, többéves gyakor-
lattal rendelkező mérlegképes könyvelő fő-
állást keres, rövid kezdési határidővel. Töb-
béves munkatapasztalat, bérszámfejtési,
adózási ismeretek, terhelhetőség, rugalmas-
ság, Word, Excel ismerete. Telefon: 06-
70/310-6156.

Az Árkád Győrben lévő Biohair Hajvágó
Szalon alkalmazott fodrászt
keres. Jelentkezni személyesen, öné-
letrajzzal a szalonban. 

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

TÁRSKERESÉS
66 éves, 165 magas, fiatalos
hölgy egyedülálló, független, társat keres
67 éves korig. 06-70/636-1314

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestést, hőszigete-
lést, beázások javítását, kémények át-
rakását vállalom! Tel.: 06-30/460-5184.

A BOMBA alakért irány a
Fitt Pont Alakformáló Stú-
dió! OTO Chili és Flabélos
edzések. Alakformálás fel-
sőfokon, természetes anya-
gokkal, négyszeres haté-
konysággal. Karcsúsítunk,
feszesítünk, méregtelení-
tünk, eltüntetjük a celluli-
tiszt. Győr, Pátzay Pál utca
34. (fotószerviz mellett). Tel.:
06-20/437-8485. www.face-
book. com/ fittpont

Fodrászat: Horváth Adri-
enn női-, férfi-, gyermekfodrász, ala-
csony árakkal, kulturált környezetben, to-
vábbra is várja régi és új ügyfeleit. Győr-
ben az Euphoria Szépségszalonban.  Jed-
lik Ányos u. 15. 2. em. 06-30/784-1532

Pincétől a padlásig lomtalaní-
tást vállalok. Forduljon hozzám bizalom-
mal! Tel.: 06-70/514-6990.

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

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kita-
karítom. Feleslegessé vált holmiját ingyen el-
szállítom. Stuka Tibor: 06-30/
217-0848.

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

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

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

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

EGYÉB 
Összecsukható kerti faasztal 4
székkel 11.000,– Ft- ért eladó. 06-
20/476-4246

Gyermek kör alakú trambulin eladó
8.000,– Ft-ért. 06-20/476-4246

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

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

Magas áron vásárolok régi
hangszereket, bútorokat, vitrintárgyakat,
porcelánokat, festményeket, pénzérmé-
ket, teljes hagyatékot és hagyatékból meg-
maradt régi ruhákat! Díjmentesen házhoz
megyek! 06-30/458-7765

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

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

ALBÉRLET

Három lány Széchenyi-egyetem
környékén albérletet keres egész évre. Tel.:
06-20/364-6410.

GARÁZS
Garázs eladó 21 m2 Győr 
(Baross híd közelében) 
96/ 525-060, 06/70321-3764.

INGATLAN 
Osztrák Alpokban Villachi sí-
pályáknál 60 m2 felújított öröklakás el-
adó/kiadó. Tel.: 06-30/646-7574.

Győrben, a Liget utcában lebontásra
váró tégla lakóház kerttel, 452 m2 eladó!
8 M Ft. 06-30/425-0572

Győr-Kertvárosi söröző,
élelmiszerbolt tulajdonjoga, teljes beren-
dezéssel eladó. 5.950.000 Ft, 4.900.000
Ft. Tel.: 06-30/994-8001.

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

Győr-Sárás beépíthető I. ré-
szén eladásra kínálom 301 m2-es telke-
met, 28 m2-es, 4 helyiségből álló hétvégi
faházzal. Víz, villany bevezetve, gáz az ut-
cában. Könnyű megközelíthetőség, helyi
járatú buszmegálló gyalog 5 perc. Ár: 4,19
M Ft. Tel.: 06-20/366-8480.

LAKÁSCSERE 
Győri, 36 m2-es, önkormányzati,
összkomfortos, 1,5 szobás, fűtés-korsze-
rűsített, hőszigetelt, műanyag ablakos,
acél bejárati ajtós lakásomat elcserélném
Győri 1,5-2 szobás, 44–49 m2-es, össz-
komfortos önkormányzati lakásra. Tel.: 06-
70/633-4773.

Székesfehérvári felújított, 60
m2-es tanácsi bérlakásomat Győri la-
kásra cserélném! Minden megoldás ér-
dekel! Tel.: 06-70/386-0689.

Adyvárosi 1+2 fél szobás, 55 m2-
es, összkomfortos, távfűtéses, határo-
zott idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+fél–2 szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleti szerződéses bér-
leményre. Bán Aladár, kizárva. (Hirde-
tésszám: 407.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi 51 m2-es, 1+fél szo-
bás, határozott bérleti jogviszonyú, fel-
újított, erkélyes lakást adyvárosi, mar-
calvárosi 1+2 fél szobás, vagy 2+fél szo-
bás, magántulajdonú lakásra cserélné.
(Hirdetésszám: 121.)

Marcalváros II 55 m2-es, 2 szo-
bás, határozatlan bérleti jogviszonyú la-
kást cserélne marcal- vagy adyvárosi
egyszobás, határozott bérleti jogviszo-

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

ÉPÍTŐANYAG
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szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

A győri médiaklub soron követ-
kező találkozóján olyan – igaz
kényes – téma került terítékre,
ami nemcsak a sportot szerető-
ket érdekelheti, hanem azokat
is, akik kevésbé jártasak ezen a
téren. Az egész világot érintő
labdarúgó-bundabotrányról
esett szó, amire a téma ma-
gyarországi szakértőjét, Vajda
Györgyöt hívták meg egy be-
szélgetésre. 

A 2009-ben kirobbant labdarúgó-
bundabotrányról a mai napig folyama-
tosan derülnek ki újabb és újabb infor-
mációk. Vajda György, a Nemzeti
Sport újságírója ennek a témának a
magyarországi médiaszakértője, így
jól ismeri nemcsak a régebbre vissza-
nyúló történeteket, összefüggéseket,
hanem az aktualitásokat is. 

„Tíz éve foglalkozom a fogadási
csalási üggyel. Kezdetben, 2004 tá-
ján a délszláv vonulat uralta az Euró-
pát. Amióta az online fogadások el-
szaporodtak, azóta viszont az ázsiai
szervezett bűnözés tette rá a kezét er-
re az óriási piacra. Olyan hatalmas
pénzek forognak itt, akkora bevételre
tesz szert a csalások révén a fogadá-
sokból az ázsiai szindikátus, mint a
Coca-Cola cég éves bevétele. Hatal-
mas összegről van szó. Azzal még
nem is lenne gond, hogy profitot ter-
melnek, csak az a baj, hogy ezek a
nyereségek, a fogadási manipulációk
a labdarúgás kárára, a labdarúgás el-
len vannak.”

Az egész világot behálózó bunda-
botrány Szingapúrból indult el, és egy
időben Magyarországról is irányítot-
ták. A maffia két fő vezérét, Dan Tant
és Wilson Raj Perumalt mára elfogta
a nemzetközi nyomozó hatóság. Peru-
mal később egyezséget kötött az
ügyészséggel és az ügy koronatanújá-
vá vált. A bundamaffia tevékenysége
azonban így sem ért véget. 

„Egy nemzetközi szervezetről van
szó, ami ellen 2009 óta nyomoz a ma-
gyar hatóság is. Eddig 45 vádlottja
van az ügynek, és 20-21 gyanúsítottja.
A vádlottak közül ketten még mindig
előzetes letartóztatásban vannak, ők
az ázsiai szervezet magyarországi
helytartói, legalábbis a vádirat, az
ügyészség szerint, és ez igaz is lehet.
A manipulált mérkőzések száma
2009-től – a kimutatások szerint – öt-
ven és hatvan között van. Ebben ter-
mészetesen vannak élvonalbeli mecs-

Elvész a labdarúgás igazi értéke
csek, NB II-es, Ligakupa- és Magyar
Kupa-mérkőzések is.” 

A bundamaffia nem kímél senkit és
semmit, még a legfiatalabb játékoso-
kat is megkeresi a manipuláció miatt.
Sőt a szervezett bűnözés már olyan
szintre emelkedett a labdarúgásban,
hogy Perumal például megszerezte a
hivatalos papírokat arra, hogy futball-
menedzserként és rendezvényszerve-
zőként mérkőzéseket, tornákat bonyo-
lítson le, így még egyszerűbben mani-
pulálhatott. 

„A Fővárosi Törvényszéken már bí-
rósági szakaszban van az ügy, azaz a
vádlottak, a tanúk meghallgatása, a
bizonyítási eljárás folyamatban van.
Ebben az évben nem várható ítélet az
ügyben, de a jövő év elején már ke-
mény büntetések várhatók. A főko-
lomposok valószínűleg letöltendőt
kapnak, de a játékosok, akiket a szer-
vezet eszközként használt fel, a domi-
nó legvégén lévők, azok megúszhat-
ják. Mégis ők a legnagyobb kárvallott-
jai az egész ügynek.”

Nemrégiben megkezdődött annak
a pernek a tárgyalása, amiben a siófo-
ki és a diósgyőri manipulált mérkőzé-
sek érintettek. Ezzel kapcsolatban
emeltek vádat K. Zoltán elsőrendű és
L. Mátyás másodrendű vádlott, vala-
mint 19 társuk ellen. 

„A jövő évre lezárható lesz ez a ré-
sze az ügynek, de igazából ennek
nincs vége. Itt van a világbajnokság
is, a szervezet jelen van, a maffia ott
van a labdarúgásban. Kíváncsian
várom majd a FIFA jelentését, hogy
a világbajnokságon mely mérkőzé-
seket találták gyanúsnak, mert jelek
mutatják, hogy fogadásokat kötöt-
tek és manipuláció próbálkozások
történtek.”

Vajda György szerint sajnos ott tar-
tunk, hogy már a brazíliai világbajnok-
ságot is megkörnyékezhette a bunda-
maffia, ők senkit sem kímélnek. 

„Bizony a játékvezetők is benne le-
hetnek, Magyarországon négy játék-
vezető közül hárman már a vádlottak
padján ülnek, a játékosok pedig vég-

képp benne vannak. Ha ez így megy
tovább, a futball nagyon nagy veszte-
ségeket szenved, mert a kétely min-
dig benne van az emberben. Egy-egy
vélt, jogos vagy jogtalan ítélet azt a
képzetet is keltheti, hogy manipulált
mérkőzésről van szó, pedig talán nem
is volt az.”

A bundamaffia mindig a leggyen-
gébb láncszemet keresi, azokat az
embereket, akiket lehet befolyásolni,
akik lefizethetőek. Addig, ameddig ta-
lálnak ilyen személyeket, addig soha-
sem lesz vége a csalásoknak, ezzel
azonban csak a labdarúgás veszíthet,
vele pedig mi, szurkolók.

Jelek mutatják, hogy
fogadásokat kötöttek
és manipuláció
próbálkozások történtek
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Bár a labdarúgó NB I még pihen, las-
san-lassan a játékosok visszatérnek a
nyári szünetről, és az összes együttes
elkezdi az alapozást. A Győri ETO FC
már a múlt héten elkezdte a felkészü-
lést, hiszen rá nagyjából két hét múlva
nagy feladat vár az Európa Ligában. 

Ahogy az minden éven lenni szo-
kott, július eleje táján már megkezdő-
dik a játékosok augusztus végéig tar-
tó vándorlása. Azaz, ki hol folytatja,
marad-e előző csapatánál. Napról
napra egyre több hír jelenik meg az
együttesek nyári igazolási terveiről.
Nincs ez máshogy az ETO-nál sem. A
klub a közelmúltban két játékos szer-
ződtetését jelentette be. Elsőként a
22 éves középpályás Stieber András
érkezett a zöld-fehérekhez. A fiatal já-
tékos Angliából, az Aston Villából tér
haza a Rába-partiakhoz 4 évre. Máso-
dikként azzal a szerb kapussal kötött
kontraktust az egyesület, akit már
tesztelnek egy ideje Győrben. A 29

Laczik Lászlóra, a Győri Lövészklub tavaly
elhunyt alapítójára emlékeztek vasárnap
a Laczik László Sportlőtér és Kiképző Köz-
pontban. A győri lövészet atyja 1982-ben
hozta létre az egyesületet városunkban,
és több mint 30 éven át irányította a Győri
Lövészklubot. Azóta több száz emberrel
szerettette meg a lövészetet, amit tanítvá-
nyai, fia és unokái visznek tovább a jövő-
ben. Erről a szeretetről Simon Róbert Ba-
lázs alpolgármester is többször meggyő-
ződhetett, hiszen korábban többször vett
részt az általa szervezett versenyeken. A
megemlékezésen egykori bajtársai, kato-

A Győri ETO Kézilab-
da Szurkolók Egyesü-
lete július első hétvé-
géjén rendezi meg a
2014. évi Országos
Szurkolói Kézilabda-
tornát. Az előző évek
sikeres tornáit követő-
en idén nyolcadik al-
kalommal szervezi
meg az eseményt vá-
rosunk. A Magvassy
Mihály Sportcsarnok
átalakítása miatt
azonban idén Ikrény-
be, a Rábcatorok Kul-
turális és Sportköz-
pontba várják a szer-
vezők az ország 11
szurkolói csapatát és
a szurkolókat. A pén-
tek esti megnyitó után
készítik el a versenybí-
rók a sorsolást. Szom-
baton és vasárnap pe-
dig reggeltől estig
pattoghat a labda.

Emléktábla is őrzi az emlékétSzurkolói
torna

natársai, barátai és a városvezetés, illetve
a családja is megkoszorúzta a lőtéren fris-
sen felavatott táblát. 

Dr. Vajda Attila, a Patent Győri Lövész -
klub ügyvezető elnöke is méltatta a kiváló
sportembert. Tizenöt évvel ezelőtt, amikor
vadászvizsgára jelentkezett, Laci bácsi tar-
totta neki a kiképzést, a szakmai ismeretek
mellett azonban, emberileg is rengeteget
tanult tőle. Laczik László versenyzői az or-
szágos bajnokságokon sorra hozták el az
aranyérmeket, sőt nemzetközi viadalokról,
Európa-bajnokságokról, világbajnokságok-
ról is rengeteg érmet hoztak haza. 

Az ünnepségen tiszteletét tette többek
között dr. Hammerl László, a nemzet spor-
tolója is, aki mindig felnézett Laci bácsira.
Arra a szeretetre, ahogy ezt a sportágat
kezelte, és arra az életvidámságra, ahogy
mindennapjait élte. A szervezőkészségé-
vel, a fegyelemtartással emelkedett ki La -
czik László a kortársai közül. A sportlövé-
szet alapkövetelménye ugyanis a fegye-
lem, amit ő megkövetelt mindenkitől, sa-
ját magától is. 

A megemlékezést stílszerűen egy
sportlövő versennyel zárták, ahol nem-
csak a profik, hanem az amatőrök is –
persze szakszerű segítség mellett – ki-
próbálhatták a fegyvereket. A sportpisz-
toly kategóriában az első Boros György
(OSE) lett, a második Balogh László
(OSE), a harmadik Szabó M. Károly (Bá-
zis) lett. A központi gyújtású pisztolyo-
sok között Szabó M. Károly (Bázis)
arany-, Horváth László (Győri PTE)
ezüst-, Horváth Miklós (Patent Győri
LK) bronzérmes. A VIP-lövészetet dr. For-
rás Zsolt (Tatabánya) nyerte, a második
Konczos Kornél (Győr), a harmadik dr. Sík
Sándor (Győrszentiván) lett. A viadalt sze-
retné az egyesület minden évben László-
napkor megrendezni, így is emléket állítva
a kiváló sportembernek.

Játékos jövök-megyek
éves Milos Kocic-csal 3 éves szerző-
dést kötöttek. Ha a távozók mérlegét
nézzük, Burgos és Mevoungou jövőre
már nem a győri alakulatot erősíti.
Előbbinek lejárt, utóbbival pedig kö-
zös megegyezés után bontottak szer-
ződést. Kölcsönből is érkeznek vissza
játékosok Győrbe, Windecker József,
Német László és Panker Roland is erő-
sítheti jövőre a keretet. Azonban több
játékosnak még kérdéses a sorsa, La-
zar Stanisic, Vladimir Djordjevic és Si-
mon András helye sem fix még, sőt a
klub még Priskin Tamás hazahozata-
láról sem tett le.

Szombaton az első edzőmeccsét
is lejátszotta a Győri ETO FC a Szpar-
tak Trnava II ellen. Jól is sikerült a ta-
lálkozó, legalábbis Horváth Ferenc ve-
zetőedző elégedett, hiszen 5–0-ra
győztek Liptákék. Közben pedig az is
kiderült, hogy Pakson kezdi a szezont
az ETO július 26-án. 
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Egyenes kieséses szakasz
Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Bronzmérkőzés

Brazília
Chile 1–1 (4–3)

Kolumbia
Uruguay

Franciaország
Nigéria

Németország
Algéria

Hollandia
Mexikó

Costa Rica
Görögország

Argentína
Svájc

Belgium
Egyesült Államok

2–0

2–0

2–1

2–1

0–0 (5–3)

1–0

2–1

Brazília
Kolumbia

Franciaország
Németország

Hollandia
Costa Rica

Argentína
Belgium

A vélemények kettősek, egyesek szerint jó, mások
szidják az idei világbajnokságon bevezetett gólvonal-
technológiát. Az eszköz már rögtön a csoportmecs-
csek alatt, a Franciaország–Honduras találkozón be-
mutatkozott, ahol jelesre vizsgázott. Az Európai Lab-
darúgó Szövetség (UEFA) elnöke, Michel Platini ko-
rábban erősen tiltakozott az eszköz bevezetése ellen,

Minden labdarúgó nagy verseny – Eu-
rópa-bajnokság, világbajnokság – vé-
gén a továbbjutó csapatok elérnek arra
a pontra, amikor már a legkisebb hiba
is számít. A legjobb 16 közé Brazília,
Chile, Kolumbia, Uruguay, Hollandia,
Mexikó, Costa Rica, Görögország,
Franciaország, Nigéria, Németország,
Algéria, Argentína, Svájc, Belgium és
Egyesült Államok jutott. Az egyenes ki-
eséses szakasz első áldozata Chile lett,
amely bár nagyot küzdött a házigaz-
dákkal (rendes játékidőben 1–1) végül
a 11-es párbaj során elvérzett. Kolum-
bia könnyedén jutott a legjobb nyolcba.
Mexikó hiába vezetett 88 percen ke-

Bevált a gólvonal-technológia?
mondván, ő jobban bízik a bírók éleslátásában, így ő
inkább az alapvonali asszisztensek alkalmazása mel-
lett kampányolt. Joseph Blatter, a Nemzetközi Labda-
rúgó Szövetség (FIFA) elnöke – aki korábban szintén
ellenezte – mára nagy híve lett a gólvonal-technológiá -
nak. Sőt továbbgondolva az alapötletet, már olyan ter-
vek bevezetésén gondolkodik, hogy az edzők is kér-

hessenek meccsenként két alkalommal videobírót,
amikor megáll a játék. Ez persze még a jövő zenéje. Ar-
ra viszont reális esélyt lát Blatter, hogy a 2016-os Eu-
rópa-bajnokságon is alkalmazni fogják ezt a techno-
lógiát. Hogy tényleg jó-e, azt persze mindenki maga
döntse el, egy biztos: a technológia használatával már
megkérdőjelezhetetlen a gól érvényessége. 

Nem lehet hibázni

resztül, Hollandia vert helyzetből nyert.
Costa Rica is megszenvedett a folyta-
tásért. A rendes játékidő végén 1–1-et
mutatott az eredményjelző. Jöhetett a
folytatás, majd a 11-es párbaj, amit
5–3-ra nyertek Navasék. A nyolcad-
döntők harmadik napján sima francia
és német siker született. Nem úgy,
mint az utolsón, ahol Argentína és Bel-
gium is csak a hosszabbításban tudta
kiharcolni a folytatást. 

A negyeddöntők párosításai így:
Franciaország–Németország, Brazí-
lia–Kolumbia, Argentína–Belgium és
Hollandia–Costa Rica. Parázs csaták-
ban tehát továbbra sem lesz hiány. 
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A franciaországi ifi és U23-as Európa-
bajnokság egyfajta főpróbája volt a jú-
liusi szegedi világbajnokságnak. Fiatal-
jaink nem vallottak szégyent, mert ösz-
szesen 7 érmet szereztek, köztük győ-

riekkel. Női K4-ben bronzot lapátolt a
Czéllai-Vörös Zsófiával felálló kvartett,
C1 és C2 200-on Balla Virág pedig
egyaránt ezüstérmes lett.

A felnőttek is világbajnoki részvéte-
lért lapátoltak a hétvégén a szegedi vá-
logatón. Az augusztusi, moszkvai vb-
nek Storcz Botond vezetőedző döntése
értelmében biztos résztvevője a londo-
ni olimpián ezüstérmet szerzett, Kam-

Az Európai Kézilabda Szövetség
Bécsben sorsolta ki a 2014/15-ös
szezon Bajnokok Ligája csoportkö-
rének beosztásait. A Győri Audi
ETO KC címvédőként vág neki a
2014/15-ös szezonnak. A zöld-fe-
hérek a „C” jelű csoportba kerültek,
ahol a dán Viborggal, a horvát Loko-
motiva Zágrábbal és a svéd IK Save-
hoffal csatázik. 

Ambros Martin, a Győri Audi ETO
KC vezetőedzője a sorsolás után el-
mondta: „Új csapatokkal találkozunk
a csoportkörben. A Viborg remek csa-
patokat megelőzve lett dán bajnok, ez
mutatja erejüket. Tipikus északi kézi-

Kajak-kenu sikerek 
itthon és külföldön

merer Zoltán vezette K4 1000-es egy-
ség. Ugyanígy ott lesz női kenu egyes
200 méteren Lakatos Zsanett is, illetve
páros 500-on Takács Kincsővel kiegé-
szülve. A férfiaknál Khaut Kristóf indul-

hat C1 500-on az orosz fővárosban, C1
200 méteren pedig Nagy Péter. C2
200-on Nagy párja Lantos Ádám lesz.
C2 500-on a Varga Dávid–Vass András
duónak van sansza. Ugyanakkor ma-
radtak még bőven nyitott kérdések. Női
K1 5000-en Csay Renáta érdekelt, a
kajak egyesek váltójában pedig Hérics
Dávid. A végleges névsor várhatóan a
héten derül ki. 

Megvannak az ellenfelek
labdát játszanak, tapasztalt játékosok
alkotják a csapat magját. A Zágráb
egy tradicionális BL-résztvevőt, a Pod-
ravkát könnyedén legyőzve lett horvát
bajnok. Évről évre fejlődnek, és jól mu-
tatja erejüket, hogy tavaly a Ferencvá-
rost is sikerült megszorongatniuk. Ők
teljesen más kézilabdát játszanak,
mint a Viborg, vagy mint a harmadik
ellenfelünk, a svéd bajnok Savehof. A
svédek tavaly a középdöntő meglepe-
téscsapata voltak, éppen ezért idén
talán kevesebb meglepetésre lesznek
majd képesek.”

A csoportkör első fordulója októ-
ber 17. és 19. között lesz. 



HIRDETÉS 

32 / + / 2014. július 4.


