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4. oldal Augusztustól jelentő-
sen átalakul a győri helyi autó-
busz-közlekedés: a buszok
évente 530 ezer kilométerrel fut-
nak kevesebbet. Összefoglaltuk
a változásokat.

8. oldal Szerdán avatják fel a
győri Audi új járműgyárát. Ott lesz
prof. dr. Martin Winterkorn is, a
Volkswagen igazgatótanácsának
elnöke, aki lapunknak beszélt ma-
gyarságáról is.

12. oldal Ismét a tánc fővárosa lesz Győr, június 17–23. között
rendezik meg a IX. Magyar Táncfesztivált. Idén új törekvéssel is ki-
egészül az eredeti szlogen: ne csak táncoljon az egész város, de mo-
solyogjon is, így lett a 2013-as jelmondat: „Táncolj és mosolyogj!” A
fesztiválon mintegy húsz hazai és külföldi együttes és előadó, vala-
mint több táncműhely és táncstúdió mutatkozik be.

Szemben az árral 
Írásunk a 3. oldalon

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal A világ jelenlegi legjobb balkezes
átlövőjével erősítette keretét a Győri Audi ETO
KC: Katarina Bulatovic rendkívül eredményes
pályafutását Győrben folytatja.
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milliárd forintos árbevételkiesést okoz évente a kedve-
zőtlen időjárás a magyar mezőgazdaságnak. A mező-
gazdasági tevékenység számos kockázatot rejt magá-
ban és ezek közül az egyik legjelentősebb tényező a
szélsőséges időjárás.

100 8 8 tonnányi adományt, azaz 800 darab, egyenként
körülbelül 8 kilogrammos élelmiszercsomagot
adtak át az Ökumenikus Segélyszervezet munka-
társai 1000 Győrben élő rászoruló családnak. 
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Fémtolvajok. Hat vaskaput vittek el
a péri halastótól. A fémgyűjtő társaság
először szétdarabolta a kapukat, majd
a győri hulladékudvarban eladta, ezzel
négyszázezer forintnyi kárt okozva a tu-
lajdonosnak. 

Hulladékgyűjtés. Marcalvárosban
folytatódott a Tavaszi nagytakarítás
néven indult ingyenes lomtalanítási ak -
ció. Az eddigi helyszíneken összesen
közel 37 tonna hulladék gyűlt össze. 

Oldtimer. Az oldtimereké volt a fősze-
rep. A három szakaszból álló nemzet-
közi Pannonia Carnuntum Oldtimer
Rally résztvevői felvonultak a Baross
úton, majd az Audi Hungaria Motor
Kft.-hez is ellátogattak. 

Bezárták. A környező folyók áradása
miatt délben bezárták a Magyar Vil-
mos Uszodát. A Győr-Szol Zrt. szóvi-
vője jelezte, egyelőre nem tudni, mikor
vonul le az ár, így azt sem, hogy mikor
nyithat ki ismét az uszoda.

Megállapodás. Megállapodást kö-
tött a KLIK Győri Tankerülete, a megyei
kormányhivatal munkaügyi központja,
a megyei kereskedelmi és iparkamara
a pályaorientációs együttműködés
megerősítése és összehangolása ér-
dekében.

Lezárták. Az árvízi védekezés miatt
teljes szélességben lezárta a Szigetkö-
zön áthaladó 1402-es összekötő úthoz
tartozó mecséri Mosoni-Duna-hidat a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Érettségi. Elkezdődtek az emelt
szintű szóbeli érettségi vizsgák. Csak-
nem 39 ezer vizsgán, 147 helyszínen
bizonyíthatnak a következő egy hétben
a diákok. A vizsgákat a húsz megyei, il-
letve fővárosi kormányhivatal szervezi.

Fogadóóra
Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő
következő fogadóóráját
június 10-én 16 órakor
tartja az Arany János Ál-
talános Iskola könyvtá-
rában.

Plusz 1 jegy
A Vaskakas Bábszínház
is csatlakozott a +1
akció hoz, így bábszín-
házi jeggyel is megaján-
dékozhat egy ismeret-
len gyerkőcöt úgy, hogy
előre kifizet egy belépőt.
Győrben a  Chili's Bur-
ger és a Kodály Zoltán
utcai Lipóti Pékség is
csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez.

Forgalmi
változások
A nyárnyitó koncert és a
megelőző előkészületek
miatt útlezárásra kell
számítani a belváros-
ban, ami a buszközleke-
dést is érinti. Június 15-
én 0 órától június 16-án
4 óráig lezárják a Szent
István utat a Baross híd
és az Aradi vértanúk
útja között, majd június
15-én 20-tól 24 óráig a
Jókai utcától a Teleki ut-
cáig. Az önkormányzat a
rendezvény után éjsza-
kai buszjáratok indításá-
val segíti a győriek haza-
jutását. Részletek a jú-
nius 14-i számunkban
olvashatók.

Patikanap
a dohányzás ellen

A Magyar Gyógyszerészi
Kamara szerdán tizedik
alkalommal rendezte
meg az országos patika-
napot, idén a dohány-
zásra és a mozgásszervi
betegségekre fókuszál-
tak. A megyei megnyitót
a győrújbaráti Erzsébet
Patikában tartották. 

A gyógyszertár veze-
tője, dr. Orbán Erzsébet
szakgyógyszerész, aki
egyben a Magyar
Gyógyszerészi Kamara
Győr-Moson-Sopron
Megyei Szervezetének
vezetőségi tagja, la-
punknak elmondta, az
egészségügyi intéz-
ményként is tevékeny-
kedő patikában szakta-
nácsadást, ingyenes
szűrővizsgálatokat is
nyújtanak az érdeklő-
dőknek. Az idei patika-
nap a dohányzásra és a
mozgásszervi betegsé-
gekre helyezte a hang-
súlyt. Megdöbbentő,
hogy évente körülbelül
35 ezer ember hal meg
a cigaretta miatt, és
minden ötödik tíz évnél

fiatalabb gyerek kipró-
bálta már a dohányzást. 

– A gyógyszertárak fo-
lyamatos fejlődése lehe-
tőséget ad arra, hogy a
betegeket szakmailag
tudják tájékoztatni, segí-
teni, figyelmüket a tuda-
tos gyógyszerfogyasztás
irányába tereljék – hang-
súlyozta a megnyitón dr.
Paller Judit országos
tiszti főorvos. 

Dr. Cserkuti Csilla
megyei tiszti főgyógysze-
rész hozzátette: a patika-
napi rendezvényeken a
gyógyszertárak dolgozói
a megszokott szolgálta-
tásoknál kicsivel többet
tudnak nyújtani a bete-
gek számára. 

Kara Ákos országgyű-
lési képviselő, a megyei
közgyűlés alelnöke hang-
súlyozta: fontos az egész-
ségre nevelés, az, hogy
az emberek értéknek te-
kintsék önmaguk és csa-
ládjuk épségét. Az ilyen
rendezvények segítik a
patikus és a beteg sze-
mélyes kapcsolatát, s ez-
által erősítik a bizalmat.
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A HÉT TÉMÁJA FÓKUSZBAN

Szombaton tetőzhet a Mosoni-Duna
szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Nagybajcsnál várhatóan szom-
bat reggel éri el csúcsmagassá-
gát a Duna, ekkor 890 és 910
centiméter közötti vízszint vár-
ható, ami magasabb, mint 2002-
ben volt. A szakemberek a folyó
visszaduzzasztó hatása miatt
Győrnél 830–850 centis maximá-
lis szintet várnak szombat es-
tére, de az ár a Rába alsó szaka-
szára is visszahat. Borkai Zsolt
polgármester hangsúlyozta,
Győrben és a környező települé-
seken szisztematikus, tervszerű
munka folyik, a város mindent
megtesz azért, hogy a legke-
vésbé okozzon problémát az ár-
hullám, szükség esetén pedig a
környező településeknek is se-
gítséget nyújtanak.

A csütörtök délelőtti lapzártánkkor ér-
kezett információk szerint az Észak-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDU -
VÍZIG) működési területén folyamato-
san több ezren vesznek részt az árvízi
védekezésben. A szervezet közlemé-
nyében olvasható, hogy a védekezés
kezdete óta több mint kétmillió homok-
zsákot és csaknem ötezer köbméter
homokot használtak fel az egységek.

Széles Sándor, a megyei védelmi
bizottság elnöke közölte, a legnehe-
zebb helyzet a Mecsér–Dunaszent-
pál–Győrújfalu vonalon alakult ki, de
ennél több helyen, összesen 10 tele-
pülésen zajlik árvízi védekezés me-
gyénkben. Mecsért és környékét
Orbán Viktor miniszterelnök is az or-
szág leginkább veszélyeztetett terüle-
tei közé sorolta csütörtökön reggel.

Hende Csaba honvédelmi minisz-
ter még szerdán látogatott Likócsra,
majd a szigetközi töltéseken tájéko-
zódott a helyzetről. Azt mondta, a
legrosszabbra, a kitelepülésre is fel-
készültek.

Győrben a múlt hétvégén öntötte
el a rakpartot a víz. A városban azóta
le kellett zárni több utat, a Kossuth és
a Petőfi hidat, valamint számos épüle-
tet. A Győr-Szol Zrt. az élet- és bal-
esetveszély miatt lezárta a Radó-szi-
getet is.

A védekezés érdekében fizetőpar-
kolókat is lezárt a Győr-Szol. A cég
kommunikációs menedzserének tájé-
koztatása szerint az Árpád úton az
Aradi vértanúk útja és a Baross Gábor
út közötti szakaszon lévő fizetőparko-
lókat az ÉDUVÍZIG kérésére kerítették
el a forgalom elől, ezeket az árvízi vé-
dekezésben részt vevő járműveknek

tartják fenn. Ugyancsak tilos a parko-
lás Győrben a Zechmeister út Rába fe-
lőli oldalán az utca teljes hosszában.
Ezt a szolgáltató a közútkezelő kérésére
zárta le, mert árvízi védekezési munká-
latok kezdődnek a Rába töltésén.

A Pannon-Víz Zrt. csütörtök déltől
leállíttatta a győri szennyvíztisztító te-
lepet, az extrém magas vízállás
ugyanis nem teszi lehetővé, hogy a
tisztított szennyvizet a befogadóba
juttassák. A dél-nádorvárosi átemelő-
ből közvetlenül a Mosoni-Dunába
kerül a város szennyvize. A rendkívül
nagy hígító hatás miatt ez problémát
nem fog okozni – áll a társaság közle-
ményében.

Az árvíz miatt több út járhatatlan
a térségben. Lezárták a vámossza-

badi határátkelőt, az oda vezető 14-
es főút forgalmát a Győr–Mosonma-
gyaróvár összekötő útra terelik. Az 1-
es számú főutat Győrszentiván-Kert-
városnál a 19-es főút győr-likócsi
csomópontja és a nagyszentjánosi
csomópont között lezárták, a közle-
kedőket az M1-es autópályára terelik.
A Gönyűn lakók otthonukat Győr
felől a 19-es főút–M1-es autópálya–
Nagyszentjános útvonalon közelíthe-
tik meg. A Komárom felől érkezők a
nagyszentjánosi csomópontnál – lak-
címkártyájuk alapján – hajthatnak be
Gönyű településre. A többi közleke-
dőt viszont az M1-es autópályára te-
relik. Az 1401-es szigetközi úton, Du-
naszeg és Ásványráró között rendőri
forgalomirányítás mellett, fél pályán

halad a forgalom. A terelés ideje alatt
az autópálya érintett szakaszát díj-
mentesen lehet igénybe venni.

A jelenlegi forgalomkorlátozások
mellett azonban továbbiakra is kell
számítani, erről a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. honlapján találhatók
részletek.

Az árvízi védekezésben több ezer
ember vesz részt folyamatosan. A ka-
tasztrófavédelem, a vízügy, a rendőr-
ség, a honvédség, a polgárőrség, a
készenléti szolgálatok és az együttmű-
ködő, valamint a karitatív szervezetek
munkatársai, az önkéntes tűzoltók és
a lakosság folyamatosan végzik árvíz-
védelmi feladataikat.

A rendkívüli helyzet miatt otthonu-
kat elhagyni kényszerülő betegeket és

ápolásra szorulókat kórházak fogad-
ják be – tájékoztatott a Gyógyszeré-
szeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet. A győri
Petz Aladár Oktató Kórház csaknem
száz beteg elhelyezésére készült fel.

A védekezést irányító szervezetek
azonban továbbra is várják mindazok
jelentkezését, akik szeretnének segí-
teni az árvízi védekezési munkálatok
végrehajtásában, de várják a védeke-
zésben résztvevők javára felajánlott
tárgyi adományok bejelentését is. Azt
kérik, hogy az önkéntes szerveződé-
sek helyett a felajánlásokat a Győr-
Moson-Sopron Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság 96/529-539-es,
valamint 96/515-729-es számára te-
gyék meg. Felhívják a győri lakosok fi-

gyelmét, lakóházuk védelmére ho-
mokzsákot a Győri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.-től igényelhet-
nek, melyről a 96/511-420-as telefon-
számon érdeklődhetnek.

A győri önkormányzat ezúton is tájé-
koztatja a lakosságot, hogy az árvízi
helyzetre való tekintettel lemondja a
mostani hétvégére tervezett valameny-
nyi rendezvényét. Elmarad az ünnepi
könyvhét, a IV. korcsoportos országos
diákolimpiai döntő és a Kismegyeri Tör-
ténelmi Lovas- és Hadijáték. A 16 óra-
kor kezdődő megemlékezést és koszo-
rúzást a Turul-emlékműnél megtartják.

Borkai Zsolt polgármester el-
mondta: „Továbbra is nyugalomra
intem a lakosságot, hiszen a lemon-
dás mögött nem azt kell feltételezni,

hogy Győr veszélyben van abból a
szempontból, hogy elönti a víz. Arról
van szó, hogy 4 ezer embernek biz-
tosít szállást városunk, azoknak, akik
az árvízvédelmi munkálatokban se-
gítőként részt vesznek. Kollégiumok,
panziók, laktanya, sportcsarnokok
szolgálják ki a segítőket, a hétvége
kulturális és turisztikai rendezvé-
nyeit a további szálláshelyek fenntar-
tása érdekében mondjuk le – az elő-
vigyázatosságra és megnyugtatásra
való tekintettel, hiszen az erők össz-
pontosítására most a gátakon van
szükség. Győr lakossága is nagy-
mértékben kiveszi a részét az árvíz-
védelmi munkálatokból, köszönet
érte, hogy mindenki a maga eszkö-
zeivel próbál segíteni.”
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GAZDASÁG  BUSZKÖZLEKEDÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Augusztus elsejétől jelentős vál-
tozások várhatók a győri helyi
autóbusz-közlekedésben, mi-
után a közgyűlés az elmúlt hét
utolsó munkanapján nagy több-
séggel elfogadta az erről szóló
előterjesztést. 

A döntést hosszú előkészítés előzte
meg, nemcsak utasszámlálást,
hanem igényfelmérést is végeztek.
Ennek során nem az eredetileg terve-
zett 900 ezer kilométerrel, hanem

közel felével, 530 ezer kilométerrel fut-
nak kevesebbet a buszok évente
Győrben. Mindez a városnak 235 mil-
lió forint megtakarítást eredményez,
így évente Győr 415 millió forinttal
járul hozzá a Kisalföld Volán helyi jára-
tainak működéséhez.

– Hosszú távon nem fenntartható,
hogy egy nyolcvan-száz személyes au-
tóbuszon néhány ember foglaljon helyet,
ezt még a Győrnél gazdagabb nyugat-
európai városok sem engedhetik meg –

Borkai Zsolt: Nem fenntartható, hogy néhány ember utazzon egy járművön

Augusztustól változik
a helyi autóbusz-közlekedés

érvelt a közgyűlés előtt Borkai Zsolt pol-
gármester arra, miért vált elkerülhetet-
lenné a racionalizálás. Ez csak egyik
eleme volt a változtatásoknak, a másik
fontos szempont a takarékosság volt.

A polgármester emlékeztetett arra,
két hónappal ezelőtt azért vetette le
napirendről az átalakítást, mert a
szakma nem tudott előállni olyan érté-
keléssel, ami a győri emberek szá-
mára is elfogadható lett volna. Most
azonban van ilyen, s az 530 ezres kilo-
méter-csökkentés ellenére is biztosít-
ható a közösségi közlekedés Győrben.

Borkai Zsolt szerint a cél nem lehe-
tett más, mint hogy a diákok eljussa-
nak az iskolába, a dolgozók a munka-
helyükre, s gondoltak a nyugdíjasokra
is. A racionalizálások a kevésbé ki-
használt, délelőtti és hétvégi periódu-
sokat érintik elsősorban.

– Meggyőződésem, hogy nincs
szégyenkeznivalónk, a győri helyi köz-
lekedés nyugat-európai összevetés-
ben is megállja a helyét – jelentette ki
a polgármester. – 130.000 ember
egyéni érdekeit nyilván nem tudja ki-
szolgálni, viszont ésszerű és minden
városrész esetében a gyakorlati ta-
pasztalatok és a többség érdekeinek
figyelembevételével készült. A mos-
tani javaslatot hosszas tanulmányo-
zás, közlekedésszámlálás, lakossági
igények felmérése és az utazási szoká-
sok vizsgálata után a szakma tette le
az asztalra, bízom benne, hogy a la-
kosság többségének megelégedé-
sére fog szolgálni.

Mihályka Imre, a Kisalföld Volán
Zrt. személyszállítási igazgatója a vá-
rossal létrejött megállapodásról, ame-
lyet rövidesen aláírnak, úgy véleke-
dett: – A Kisalföld Volán Zrt. számára
nagy megtiszteltetés, hogy Győr
város önkormányzata megbízta a
FŐMTERV Zrt. által készített menet-
rendi javaslat szakmai korrekciójával,
melynek során elsődleges célunk volt
a munkába járási lehetőségek mara-
déktalan kiszolgálása. Mindent meg-
tettünk továbbá annak érdekében,
hogy a közösségi közlekedést költség-
hatékonyan, a rendelkezésre álló for-
rások optimális felhasználásával, a kö-
vetelményeknek maximálisan megfe-
lelve biztosíthassuk. Természetesen
nyitottak vagyunk utasaink visszajel-
zéseire, ezért köszönettel várjuk a me-

netrenddel kapcsolatos észrevétele-
ket, hogy a többletköltség nélkül meg-
oldható problémák kezelésére mi -
előbb javaslatot tehessünk az önkor-
mányzat felé.

A legfontosabb változások:
– Megszűnik a szemeszterbérlet,

amelyet alig vásároltak a győri utasok.
Szintén elbúcsúzhatunk az egyvonalas
bérletektől, mivel az új vonalhálózat
szerkezete miatt ezek kezelhetetlenné

válnának. Helyettük minden vonalra ér-
vényes általános bérletet vezetnek be,
amely az utasok többsége számára
kedvezőbb lesz a jelenlegi összvonalas
bérletnél, hiszen havi 6.000 Ft helyett
5.600 Ft-ot kell majd fizetni érte.

– Lesz az automatákból vásárol-
ható 24 órás jegy 800 Ft-ért.

– A fővárosi gyűjtőjegy mintájára,
aki egyszerre 10 jegyet vásárol az au-
tomatákból, 10% kedvezményt kap.

A változások vonalanként:
Az 1-es autóbuszok egy része

(nagyjából minden második) Gyir-
mótról indul, majd Marcalvárostól
a mai útvonalán jut el Újvárosba. A
37-es vonalon csak munkanapo-

kon reggelenként marad egyetlen
járat Gyirmótról Adyvároson ke-
resztül a Révai Miklós utcába.
Ennek köszönhetően sem Gyirmó-
ton, sem a belső szakaszon nem
lesz jelentős ritkulás, viszont Ná-

A cél, hogy a diákok
eljussanak az iskolába,
a dolgozók a munkahelyükre,
s gondoltak
a nyugdíjasokra is
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dorváros és a belváros között meg-
szűnik a párhuzamosság, ami a
Gyirmótról Adyvárosba utazóknak
okozhat kellemetlenséget, hiszen
nekik ezután Marcalvárosban át
kell szállniuk a 14-es járatra.

A 2, 2B járatok útvonala nem válto-
zik, de kisebb ritkítások történnek.

A 6-os autóbuszok továbbra is Kis-
megyer és Sárás között járnak, a Jó-
zsef Attila-lakótelep és az egyetem
érintésével. Változás viszont, hogy a 6-
osok újra a Kossuth hídon át halad-
nak, ezáltal a Városrét és a Dunakapu
tér környéke a Citybusz üzemidején
kívül (este és hétvégén is) újra elér-
hető lesz autóbusszal.

A 7-es járatok a virágpiac helyett
a Révai Miklós utcából indulnak
majd, és a 17, 17B járatok is ide ér-
keznek (a járatok másik vége viszont
marad az Arrabona mellett), a dél-
utáni csúcsidőben 15 helyett 20
perces követéssel. A 17A járatok
megszűnnek.

A 8-as autóbuszok újra Likócs és
Pinnyéd között járnak majd, csúcsidő-
ben változatlan gyakorisággal, azon
kívül 35-70 perces követéssel.

Részben a 17A járatok pótlása ér-
dekében új körjáratok indulnak 9, 9A,
19, 19A jelöléssel. A 9-es autóbu-
szok munkanapokon az egyetemtől
indulva a belváros és a külső kollé-
gium, majd az Ifjúság körút érintésé-
vel jutnak el a Révai Miklós utcába, a
19-esek pedig ellentétes irányban
járják be ugyanezt a kört. Hétvégén
a virágpiacról induló és oda is érkező
9A és 19A járatok szolgálják ki ezt a
területet.

A 11-es autóbuszok felgyorsulnak:
mivel a 9–19 vonalcsoport a külső kol-
légium és az Ifjúság körút környékét
ellátja, a 11-esek a 22A útvonalán,
tehát nyílegyenes úton érik el Marcal-
város felől a belvárost és az egyete-
met, majd Bácsára változatlan úton
jutnak el. A délutáni csúcsidőben egy
rövid időszak kivételével 10 helyett
csak 15 percenként indulnak járatok.
Munkanapokon és szombat délelőtt,
valamint munkanapokon kora este
pedig Bácsáig 20 helyett 30 percen-
ként mennek ki az autóbuszok, vi-
szont ezeket a terheltebb belváros–
egyetem–Kisbácsa szakaszon 11A
jelű betétjáratok sűrítik 15 perces gya-
koriságúra. A 11E járatok megszűn-
nek, Vízivárost ezután a Révai Miklós
utcából induló, a városközpontot is
érintő 10-es járatok szolgálják ki mun-
kanapokon reggel és délután is 2-2
(tanszünetben 1-1) járatpárral.

A 14-es autóbuszok útvonala nem
változik, viszont kisebb ritkítások itt is
történnek, például munkanapokon 8 és
12 óra között 15 helyett csak 20 percen-
ként indulnak a járatok. A nádorvárosi
temetőhöz munkanapokon délelőtt és
hétvégén a 11B járatok helyett 14-es
autóbuszok térnek be 14B jelzéssel.

A 22E jelű autóbuszok számozása
21-esre változik, mivel a 22-estől Ná-
dorvárosban eltérő útvonal több félre-
értést is okozott.

A 22Y vonalon a járatok száma je-
lentősen csökken, ennek ellenére a
Győzelem utca elérhetősége nem
romlik, viszont ezután a „saját járat"
helyett a 21-es és a 22-es járatok fog-
nak alkalmanként betérni 21B, illetve
22B jelzéssel Ménfőcsanak hegyvi-
déki részére is.

Az egykori 23-as autóbuszvonal
egy szakaszán is újra indulnak járatok:
mivel a felgyorsított 11-es autóbu-
szokkal nem lehet eljutni az Ifjúság
körútról a kórházba, az Ipar utcai
Volán-telep és Marcalváros között el-
sősorban üzemi okokból mozgó autó-
buszok ezen az útvonalon, utasokat is
szállítva fognak járni, munkanapokon
mintegy 8-10 alkalommal.

Győrszentivánon csak kisebb me-
netrendi korrekciók történnek, a járat-
sűrűség és az útvonalak alapvetően
nem változnak. A 31Y vonal jelzése vi-
szont a logikusabb rendszer érdeké-
ben 30Y-ra változik.

A nagy gyárakban dolgozók kényel-
mesebb utazása érdekében több új
járat is indul a 20, 20Y és 38 vonala-
kon. A 15-ös autóbuszok az Audi-gyár
5-ös portájához is betérnek, az ipari
parkon viszont gyorsabban keresztül-
haladnak, minden megállót csak egy-
szer érintve. További újdonság, hogy
az eddig nem nyilvános honvédségi
járatok 41, 42 számozással bekerül-
nek a menetrendbe.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A hetes számú választókörzet Adyvá-
ros keleti és Jancsifalu déli részét fog-
lalja magában, mely az elmúlt időszak-
ban dinamikus fejlődésen ment ke-
resztül. A mozgás szerelmesei szá-
mára a Barátság Park jelent igazi fel-
üdülést, az itt élők komfortját emelik
a megújult közterek, a közlekedési fej-
lesztések, a panelépületek fűtés-kor-
szerűsítése, az adyvárosi tó újjászüle-
tése, vagy éppen a játszótér- és zöld-
terület-felújítások. A többségében tár-
sasházas övezet a fejlesztések révén
egy igazán élhető városrésszé fejlő-
dött, ahol a praktikusság mellett az
esztétika is érvényesül, amely a köz-
tisztaság tekintetében is szembetűnő.
A városrész jó példa arra, hogyan tehe-
tők a régi típusú lakótelepek barátsá-
gossá, otthonossá.

Szalai Mihályné közös képviselő-
ként számos itt élő véleményét ismeri,
és úgy látja, egy összetartó közösség
él az Ifjúság körúton. „1971 óta lakunk
itt családunkkal, vagyis gyakorlatilag
azóta, hogy a panelépületek megépül-
tek. A környezetünkben szép parkok,
közterületek vannak, ahol össze tu-
dunk jönni, a megújult játszóterekre
visszük az unokákat, és ott is jókat tu-
dunk beszélgetni. Fel sem merült ben-
nünk, hogy elköltözzünk, mert meg-
szerettük ezt a környéket. Magam is
tudok olyanról, aki elment, de már visz-
szavágyik ide. A tömbházas környezet
ellenére ismerjük egymást, az itt lakók
kedvesek, segítőkészek, a környeze-
tünk rendezett, amiért sokat tesz a kép-
viselőnk, és mi magunk is hozzájáru-
lunk a környék szépítéséhez. A város-

részt a dinamikus fejlődés jellemzi, ami
különösen igaz az Ifjúság körútra, ezért
nem csak az emlékek, de a jelenkor tör-
ténései miatt is szeretünk itt élni.”

Horváth Ferenc, a győri könyvtár
művelődésszervezője és a városrész la-
kója Adyváros rendezettségét és tisz-
taságát emeli ki. „Úgy tartom, hogy a
lakókörnyezetünk állapota nagyban
befolyásolja az ember közérzetét.
Mivel én itt élek, ezért a közérzetem is
jó. Én nem csak élvezni szeretem a kel-
lemes környezetet, de tenni is akarok
érte, ezért kerültem kapcsolatba az ön-
kormányzati képviselőnkkel, aki min-
den észrevételre reagál és megteszi a
szükséges lépéseket. Partnernek te-
kinti az itt lakókat, ezért mi
is hozzá tudunk járulni a fej-
lődéshez ötleteinkkel, meg-
látásainkkal. Sok aprónak
tűnő fejlesztés történik, fü-
vesítés, padok kihelyezése,
tereprendezések, amik az
itt élőknek nagyon fontosak.
Emellett számos nagyberu-
házás is megvalósult, amelyek közül én
személy szerint a kerékpárútnak örül-
tem a legjobban, hiszen nagy biciklis
vagyok, tulajdonképpen mindenhová
biciklivel járok.”

Radnóti Ákos, a terület önkormány-
zati képviselője gyermekkorából szíve-
sen idézi fel a csúszkálásokat a tónál
lévő domb egykori csúszdáin, ahova a
nagyszülőkkel járt, vagy épp a nagy
meccseket a Barátság Parkban.
„Akkor persze még nem sejtettem,
hogy egyszer megadatik számomra a
városrész képviselete, de mivel ez a
megtiszteltetés ért, mindent elkövetek
a terület fejlődéséért.” A képviselő a vá-
lasztási programjában ígérteknek

megfelelően dolgozik, és büszke rá,
hogy az elmúlt három évben négy pa-
nellakótömb energetikai felújítása va-
lósult meg, emellett a Móra-iskola és a
Szivárvány Óvoda energiagazdaságos
átalakítása és külső felújítása  is meg-
történt, sőt, az óvoda egy új műfüves
ovifocipályával is gazdagodni fog. Mint
mondja, az összességében milliárdos
nagyságrendű panelrekonstrukciók
nem csak költségkímélők, de esztéti-
kusabbá is teszik a környéket. Hozzá-
teszi, az esztétikumhoz a köztisztaság
is hozzátartozik, amihez a tavalyi száz,
idén további húsz szemétgyűjtő kihe-
lyezése is hozzájárul. „Fontos, hogy a
városrész ne csupán élhető, de a sza-

badidő hasznos eltöltésére is alkalmas
legyen. Kevés utca büszkélkedhet
azzal, mint amivel az Ifjúság körút.
Egyik végében a Barátság Park sport-
központ található – amit már az új bi-
cikliúton is meg lehet közelíteni –, a
másik végén pedig a megújult adyvá-
rosi tó, amit hamarosan átadunk a la-
kosságnak. Az előbbi az aktív, a másik
a passzív kikapcsolódást szolgálja. A
tónál további fejlesztéseket is terve-
zünk, díszburkolatot kaphat a sétány
és egy új játszótér is épülhet jövőre, a
jelenleg használhatatlan sportpálya
pedig még az idén megújul. Nyárra a
Kuopio park szökőkútja is működni fog
és a környéke megszépül.” A körzet-

ben tavaly az összes játszótér egy új
eszközt kapott és egy új is épült az Ifjú-
ság körút mögött. Rendezettekké vál-
tak a közterületek, megújult a Kodály
út–Ifjúság körút melletti zöldterület, a
teljes körzet parkolófelfestése megtör-
tént, illetve megújult a közvilágítás a
Szabolcska út és az Ifjúság körút teljes
hosszában. „Őszre átépül a Kodály Zol-
tán–Földes Gábor csomópont. Nagy
vágyam volt, hogy a nagyszabású köz-
lekedési fejlesztés megvalósuljon. Kö-
szönettel tartozom Borkai Zsolt polgár-
mesternek a fejlesztés támogatásáért,
hiszen a körforgalom kiépítése jelentő-
sen biztonságosabbá teszi a kereszte-
ződést.” A képviselőt sokszor láthatjuk
fényképezőgéppel sétálgatni a körzet
utcáiban. „Szeretek mindent megörö-
kíteni, rögzíteni a változásokat. A doku-
mentálás fontos, hogy szakszerű és
gyors intézkedések történhessenek,
és weblapomon is követhető legyen
mindez. A városházára is szinte mindig
gyalog megyek, sőt, az is előfordult,
hogy a közgyűlésre futva érkeztem, a
sportot népszerűsítve. Sétáim során
sokan meg is szólítanak, megosztják
velem észrevételeiket. A teljesíthető ké-
rések mindegyikében megpróbálok
segíteni, hiszen a városrészért csak az
itt élőkkel közösen tudok hatékonyan
dolgozni. A közbiztonság kérdését ki -
emelten kezelem, ezért kerültek ki az új
köztéri kamerák is. Ha bármilyen prob-
lémáról értesülök, azt rögtön jelzem a
rendőrség, a közterület-felügyelet vagy
a polgárőrség felé. Úgy gondolom,
három év alatt rengeteg fejlesztés tör-
tént a körzetben, és a célom, hogy ezt
a szintet meg is tartsa a városrész.
Ezért is számítok a jövőben is az itt
lakók segítségére.”

A városrész
ne csupán

élhető legyen

A város, ahol élünk

A családias 
lakótelep
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szerző: gaál józsef 
fotó: marcali gábor

A fogyasztóvédők naptárát nézve már megkezdő-
dött a nyári főszezon, a megyei felügyelőség ellen-
őrei hétfő óta kiemelt figyelemmel kísérik az idegen-
forgalmat is kiszolgáló vendéglátók és kereskedők
tevékenységét. A cél nem a büntetés, hanem az,
hogy senkit ne érjen kár, így a győri, Türr István
utcai hatóság szakemberei szabályismertetésre, a
tisztes munka népszerűsítésére is szívesen vállal-
koznak. Opra Zsófia a megyei iparkamara felkéré-

sére kedden, a kereskedők napján tartott előadást
a nyári ellenőrzések várható slágertémáiról. 

A felügyelőség munkatársa szerint augusztus
végéig leginkább az éttermek, a sörözők, a cukrász-
dák és a nyári fesztiválok alkalmi árusai számíthat-
nak gyakori próbavásárlásra. Aki nyugtát, számlát
ad, elmondhatja magáról, hogy túl van a nehezén,
de azt még nem, hogy megúszta a vizsgát bukás
nélkül. A vendéglős, a kereskedő több olyan hibát
is elkövethet, ami kötelezővé teszi a büntetést.
Nincs mentség, az ellenőr nem mérlegelhet például

A fogyasztók védelmében
akkor, ha fiatalkorút cigarettával vagy alkohollal
szolgálnak ki.  

A próbavásárlás második fejezete az árról szól,
amit úgy kell feltüntetni, hogy a hozzá tartozó ter-
mék egyértelműen azonosítható legyen. Fizetni bár-
milyen pénznemben lehet, de a bruttó árat forint-
ban kell megadni. Opra Zsófia az euró elfogadása
esetén az árfolyam feltüntetését is javasolja a ké-
sőbbi viták elkerülése érdekében. A vendéglátók vá-
laszthatnak az eladási ár és az egységár használata
között, mint ahogy a felszolgálási díj felszámolása
is megengedett, ha az jelezve van az étlapon, az ital-
lapon. A külső ártájékoztató csak az asztalnál kiszol-
gáló helyeken kötelező, de ott nagyon, a vendégnek
már az ajtóban tudnia kell, hogy hova lép be. A
külső és belső ártájékoztatók közötti eltérés súlyos
megtévesztésnek számít, s a kedvezményekről is
mindig valós és pontos tájékoztatást kell adni. 

A fogyasztót a leggyakrabban a mértékkel csap-
ják be, ezért csak pecséttel ellátott űrmérték és két-
évesnél nem régebbi hitelesítő matricával ellátott
mérleg használható. A poharakon látható szintezé-
sek nem mérvadóak, s a csomagolópapírt is tilos
hozzámérni a kolbászhoz. 

Klasszikus szabály, hogy a nyitvatartási időt be
kell tartani, a korábbi zárás is okozhat kellemetlen-
séget a vendégeknek. Az ellenőrök a vásárlók köny-
vébe is mindig belenéznek, elvárás, hogy az abban
található bejegyzésekre, a dicséretre is harminc
napon belül válaszolni kell. Az elévülési idő három
év, addig az e-mail címekre küldött válaszokat is
ajánlatos megőrizni. A fesztiválok, vásárok kitele-
pült kereskedőire ugyanezek a szabályok vonatkoz-
nak, de esetükben a név, a cím, a pontos elérhető-
ség feltüntetése is előírás, hogy a fogyasztók rekla-
máció esetén ugyanúgy megtalálhassák őket, mint
a hagyományos üzleteket. 

szerző: sz. t.
fotó: o. jakócs péter

„Tegyék meg mindazt, amire ro-
hanó életükben nem volt lehető-
ségük, és ami a legfontosabb, le-
gyenek minél többet azokkal,
akik igazán bearanyozzák a min-
dennapjaikat – buzdította a szép-
korúakat Borkai Zsolt polgár-
mester az idősek IX. Országos
Találkozójának megnyitóján.

A programra mintegy ezer
nyugdíjas, illetve szociális terüle-
ten tevékenykedő szakember lá-
togatott el az ország minden ré-
széből. A város vezetése és az
Egyesített Egészségügyi és Szo-
ciális Intézmény (EESZI) évek óta
azért rendezi meg a programot,
hogy találkozási lehetőséget biz-
tosítson az időseknek és fogya-
tékkal élőknek, valamint hogy kis
kalandot, izgalmat csempésszen
a mindennapjaikba – mondta

Győr idősbarát város
Borkai Zsolt. A kétnapos prog-
ram fő célja éppen ezért az aktív
időskor hangsúlyozása volt.

Panker Mihály, az EESZI igaz-
gatója hozzátette, idén az idősek-
nek szóló éves program is a moz-
gásra fókuszál: elindult a tánc, a
spinning, valamint a gyógynö-
vénygyűjtő túrák. A sportos fog-
lalkozásokra nagyon nagy az ér-

deklődés. A találkozó is a táncra
fókuszált, Tánc-Karban címmel
Ki mit tud?-on vettek részt a cso-
portok, majd 80 tánclépés a Föld
körül témakörben műveltségi ve-
télkedőn mérték össze felkészült-
ségüket. A rendezvény mellett
párhuzamosan zajlott az a szak-
mai tanácskozás, amelyen Aszta-
losné Zupcsán Erika, szociálpoli-
tikáért felelős helyettes államtit-
kár is részt vett.

Ráczné Németh Teodóra igaz-
gatóhelyettes arra mutatott rá, a
program mögött igazi összefo-
gás áll: az önkormányzat és a kü-
lönböző kulturális, oktatási intéz-
mények mellett egyre hangsúlyo-
sabb szerepet vállal a találkozó
lebonyolításában a Széchenyi-
egyetem is. Hangsúlyozta, Győr
idősbarát város, ahol a komplex
gondolkodásban méltó helyen
állnak a szépkorúak és a nekik
szervezett programok.
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szerző: koloszár tamás
fotó: audi

Jövő szerdán avatják fel a győri
Audi új járműgyárát. Az esemé-
nyen ott lesz Orbán Viktor mi-
niszterelnök mellett Rupert
Stadler, az Audi első embere és
prof. dr. Martin Winterkorn, a
Volkswagen igazgatótanácsá-
nak elnöke is, aki magyar szár-
mazású, s döntő érdemeket
szerzett az elmúlt húsz év győri
beruházásaiban.

– Ha a szüleim veszekedtek, a magyar
nyelvet használták, hogy mi, gyerekek ne
értsük – emlékezett egyszer szűk körben
Martin Winterkorn a gyermekkorára. Szü-
lei magyar svábok voltak, Zsámbékon
érte a családot a második világháború
vége. Az akkori bűnös magyar politika a
svábokat is felelőssé tette a nácik gaztet-
teiért, a család földönfutóvá vált, kitelepí-
tették őket. Winterkorn
már Németország nyu-
gati felén született.

– Olyan mákos rétest,
mint amilyet a zsámbéki
svábok sütöttek, sehol
sem tudnak készíteni –
fogalmazott egyszer a
professzor gyermekkori
emlékeire utalva. S bár
minden oka meglett volna, hogy felnőve
szakítson azzal az országgal, amely szü-
leit földönfutóvá tette, Martin Winter-
korn 1973 óta folyamatosan látogat Ma-
gyarországra.

Az Audi minőségbiztosítási főnöke,
amikor Ingolstadtban megszületik a

döntés: gyárat létesítenek Közép-Euró-
pában. Az Audi 181 telephelyet vizsgál,
a végén Győr nyer. Ekkor 1993-at írunk.

– Az utolsó körben Csehország, Szlo-
vákia és Magyarország maradt – nyilat-
kozta egyszer, amikor azt kérdeztem
tőle, miért állt ennyire Győr és Magyar-
ország mellé. – Akkoriban én az Audinál
a minőségért feleltem, s nekem kellett
eldönteni, lesz-e olyan minőség, amire
az Audinak szüksége van. Ezt a felelős-
séget vállaltam, s a döntésem helyes-
nek bizonyult. Én ugyanis tudtam azt,
hogy a magyarok mire képesek. A ma-
gyarországi svábokon keresztül meg-
volt a tapasztalatom, hogy a magyarok
dolgosak és jó ötleteket tudnak találni. 

Winterkorn régi barátja, dr. Werner
Schindele határozottan állítja, Winter-
korn volt az, aki a győri Audi 900 millió
eurós beruházását, az új járműgyárat a
Volkswagen felügyelőbizottságában
végigbokszolta. Ezt a szót használta,
mert konszernen belül is irgalmatlan

harc zajlik az új beruházásokért. S Win-
terkorn volt az, aki nélkül az Audi talán
Magyarországon sem lenne. S Winter-
korn volt az is, aki 26 évvel ezelőtt, még
a szocializmus időszakában Mórról az
első ülésgyártó-beszállítót az Audihoz
bevitte – emlékezett Werner Schindele.

A győri gyár alapításakor Winter-
korn már nemcsak az Audi, hanem a
Volkswagen minőségbiztosítási fő-
nöke is. Befolyása nagy, szavainak

súlya van. 2002-ben Audi-főnök lesz,
2006-ban pedig már Európa legna-
gyobb autógyárát, a Volkswagent ve-
zeti. Húsz éve nem csak Wolfsburgból
tartja Győrön a szemét, gyakran meg-
fordul az Audi Hungariánál.

Kedvenc étele a paprikás csirke,
kedvenc bora a villányi Tiffán Cuvée Ca-
rissimae, szenvedélye pedig a labdarú-
gás. Nemcsak az Audi-beruházások
köszönhetők neki, hanem a Bayern
München győri vendégjátéka is. A pro-
fesszor a Bayern München AG felügye-
lőbizottságának tagja.

Tíz évvel ezelőtt lett a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
tiszteletbeli professzora, azóta évente
előadást tart a hallgatóknak. Jó viszonyt
ápol a jelenlegi miniszterelnökkel, ha Bu-

Az a tapasztalatom,
hogy a magyarok

dolgosak

Aki az elmúlt húsz év
Audi-beruházásai mögött áll

Portrévázlat prof. dr. Martin Winterkornról, Európa legnagyobb autógyárának vezetőjéről

dapesten jár, mindig felkeresi, a gazda-
ság mellett a futball is állandó téma ket-
tőjük megbeszélésén.

A professzor jövedelme a német
sajtó egyik kiemelt témája. Tavaly 14,5
millió eurót keresett, igaz, történelmet
írt, mert a VW 22 milliárd eurós nyeresé-
gével rekordnak számít a Német Szövet-
ségi Köztársaságban. Winterkorn egy
másik történelmet is írni akar, 2018-ra
át akarja venni a Toyotától a világelsősé-
get, s ebben a győri gyárnak is szerepet
szán a VW-konszern.

Kegyeiért, a VW beruházásaiért
állam- és kormányfők állnak sorba, a
magyarok azonban kivételezett hely-
zetet élveznek nála. Közvetlenségét,
emberi gesztusait sokszor megta-
pasztalhattuk, a világ bármely pontján
vagyunk, a magyar újságíróknak
messziről integet, s amint teheti, sze-
mélyesen is üdvözletét teszi.

Gyökereiről, identitásáról pedig sokat
elárul a következő történet. A győri Audi
szerdán avatandó, új járműgyárában ké-
szülő A3-as limuzin sanghaji bemutatója
után szerettünk volna egy olyan fotót,
amin a professzor együtt szerepel Leslie
Mandokival, azaz Mándoki Lászlóval, az
Audi és a VW zenei igazgatójával. Elké-
szült a kép, s Winterkorn intett e sorok
írója felé, hogy álljunk össze egy közös
képre. Megjegyeztem, hogy mi, Bayern-
szurkolók, amire prof. dr. Winterkorn ezt
válaszolta: – Nem, mi, magyarok. 

Jövő szerdán Győr vendége lesz.
Nem csak Németországban, Győrben
is történelmet ír a zsámbéki sváb család
sarja. Nélküle a győri Audi nem lenne az,
ami: a világ legnagyobb motorgyára s
teljes értékű járműgyár. 
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szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

A recepció polcán a régi alumí-
niumvekkert formázó dizájnóra
este kilencet mutat. Vasárnap
van, a kórház sürgősségi osz-
tályának várótermében hatva-
nan ülnek. Ketten tolókocsiban. 

Fiatal, szőke doktornő egy gyereket
kísér ki a sürgősségi osztály egyik
vizsgálójából. A kislány nem tudja ki-
nyitni a szemét, folyékony mosópor
került bele, az anyja sem érti ponto-
san, hogyan. Felküldik a szemészetre. 

Egy diplomás ápoló fiú sorra járja a
várakozókat, rögzíti a panaszokat, kikér-
dezi őket gyógyszereikről, korábbi beteg-
ségeikről, megméri a vérnyomásukat. A
sürgősség fokozatáról gyorsan kell dön-
teni a jól felmért, értékelt tünetek alapján.

– Bal oldalon, lenn nagyon görcsöl
a hasam. Azért is ijedtem meg tőle,
mert lehet, hogy terhes vagyok, bár
ezt inkább bélfájdalomnak érzem – ad
gyorsdiagnózist önmagáról egy fiatal-
asszony, akit tolókocsiba ültetnek. 

– A betegeket nem érkezési sorrend-
ben látjuk el – tájékoztatnak a székekre
tett lapok  a váróhelyiségben. Az esetek
osztályozása a következő: életveszé-
lyes, súlyos, de nem életveszélyes, ke-
vésbé sürgős, nem sürgős. Az életve-
szélyes sérülteket, betegeket általában
mentő hozza. Az új épületszárnyban ki-
alakított sürgősségi osztályon a mentő-
kocsik fedett helyre érkeznek, nem az
esőben, szélben kell kiemelni a betege-
ket. Egy fogadóhelyiségben teszik rá
őket a tolókocsira, a fertőzőknek külön
várót alakítottak ki.

A betegek többsége a saját lábán
jön. Többen sportsérülésekkel vára-
koznak, egy kisgyerek az apjával foci-
zott, belenyúlt egy lövésbe, fájlalja a
csuklóját. Idős asszonyt kísér a lánya,
fullad. Két, korábban már kivizsgált
fia tal epilepsziás rohammal kerül be a
sürgősségire, a neurológus megnézi
őket, aztán mindkettőjüket a fekvő
részlegére viteti megfigyelésre. Ezen
a részlegen a korszerű, jól mozgat-
ható ágyakban legfeljebb 24 órát töl-
tenek a betegek, aki hosszabb ápo-
lásra szorul, az a fenti osztályok vala-
melyikére kerül. 

A bejáratnál egyik cigaretta után a
másikra gyújt rá egy asszony. Tizenhét-
tizennyolc év körüli fiával várakoznak.

– Már öt órája. Ez Magyarország –
fakadnak ki. A gyereknek az arca fáj,
attól tartanak, eltörött az állkapcsa. 

Vasárnap esti „csendélet”
a sürgősségi osztályon

– Valóban többen panaszkodnak a
szerintük hosszú várakozási idő miatt
– ismeri el dr. Tamás László János fő-
igazgató főorvos, de rögtön hozzáte-
szi: ez mindig annak a függvénye,
hogy az adott időszakban hány életve-
szélyes, sürgős beteg érkezik. Érthe-
tően ők az elsők, úgyhogy ez a létező
legigazságosabb rendszer. 

A főigazgató arra is utal, hogy ezek a
betegek régebben szétszóródtak a kü-
lönböző osztályokon, ott várakoztak, s
miután sorra kerültek, elküldték őket
röntgenre vagy más vizsgálatokra. Ha
az ott töltött időt is beleszámítjuk, akkor
már kedvezőbb a mostani helyzet. 

– A sürgősségen a szakma szabályai
szerint helyben végezzük el a vizsgála-
tokat, nem kell külön ultrahangra
menni, az osztályok szakorvosai pedig

lejönnek megnézni a betegeket – so-
rolja a rendszer értékeit dr. Tamás
László János. – Hatalmas előny, hogy a
különböző szakorvosok azonnal szak-
mai konzíliumot tarthatnak egy-egy
esetről. Így aztán pontosabb, gyorsabb
képet alkothatnak a beteg állapotáról.

Dr. Neszmélyi Péter, a három ál-
landó doktor egyike – a többi szakor-
vos az osztályról jár le – megmutatja
a várótermen túli világot. Az újraélesz-
tésre is alkalmas, jól felszerelt sokkta-
lanító most üres. Az osztály belső vá-
rakozó helyiségében – az ápolónők
csak simogatónak hívják – nyolcan
fekszenek vizsgálatra, kezelésre várva.
Alsó végtagjuk sérült vagy belgyógyá-
szati tüneteik miatt nem tudnak ülni. 

Két traumatológiai rendelőben dol-
goznak az orvosok, most éppen egy
fejsérültet látnak el. Az osztálynak van
külön ultrahangja és röntgene is, egy
radiológus mindig ügyel itt. A baleseti

sebész és ő együtt értékeli a leletet. A
betegtől vért is vesznek, a laborered-
ményre várnak, közben neurológus
vizsgálja a fejsérültet, aki erősen ittas,
nehéz vele szót érteni. 

Pár perc múlva a kardiológiai osz-
tályról jön le az ügyeletes orvos, mert
a mentők egy infarktusgyanús beteg
érkezését jelzik. A röntgen és az alap-
vizsgálatok után őt az osztályra viszik. 

Ügyeletenként legalább egy bel-
gyógyász, egy gyerekgyógyász és két
traumatológus gyógyít, az állandó or-
vosok, rezidensek mellett. Általában
100 traumatológiai esetet, valamint
50 belgyógyászati beteget látnak el
naponta, mintegy húszan egyéb baja-
ikkal keresik fel őket. 

A betegek sokszor összekeverik a
sürgősségi osztályt a háziorvosi ügye-

lettel. Jönnek magas lázzal, aztán kul-
lancs eltávolítása végett, vagy pár
napos sérülésekkel, húzódásokkal. 

Odakinn a váróban a gyerekek üdí-
tőt isznak az automatából. Van, aki el-
bóbiskol az apja ölében, a többiek vir-
goncak, sejtik, hogy megússzák a
másnapi iskolát. A bejáratnál bizton-
sági őr ül, most nincs semmi dolga.

Péntek éjszakánként valamivel rosz-
szabb a helyzet, olyankor érkeznek a fia -
talok a bulikból, diszkókból. Vasárnap
hajnalban sem ritka a drogos fiatal, bár
őket többnyire még inkább a pszichiát-
riai osztályra szállítják a mentők.  

A sürgősségi osztály az új épület-
szárnyban két hónapja kezdte meg
működését. 

– Nyilván tovább lehet finomítani a ki-
alakított gyakorlatot, de összességében
az osztály meghozta azokat a szakmai
eredményeket, amiért létrehívtuk –
summáz a főigazgató főorvos.

Traktoraink
A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETÔ

gépek listáján szerepelnek!

Ipari/kommunális fû és mindent
nyíró gépek 2 ütemû motorral is

AS Motor Hungary Kft.
www.mindentnyiro.hu
info@mindentnyiro.hu

Pereszteg, Szabadság u. 19.
Info: 06-30/9478-701

Kiterjedt, elvadult területek, akár
1,5 m magas növényzet gyors,
gazdaságos nyírása szükséges?

AS MOTOR GÉPCSALÁD
A MEGOLDÁS!
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szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Az Országgyűlés június 4-ét
2010-ben nyilvánította a Nem-
zeti Összetartozás Napjává, ezzel
az anyaország nyilvánvalóvá tette:
„a több állam fennhatósága alá
vetett magyarság minden tagja
és közössége része az egységes
magyar nemzetnek, amelynek ál-
lamhatárok feletti összetarto-
zása valóság, és a magyarok ön -
azonosságának meghatározó
ele me”. Az Országgyűlés meg-
erősítette továbbá Magyaror-
szág elkötelezettségét a magyar
nemzet tagjainak és közösségei-
nek egymással való kapcsolatuk
fenntartására és ápolására. 

„Június 4. a magyar történe-
lem egyik legtragikusabb napja.
Ehhez a dátumhoz kötődik az
1920. évi trianoni békediktátum.
A világháborút követő béke átfor-
málta Európát, amelynek legna-
gyobb vesztese Magyarország

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

A pedagógusnapon adta át Borkai Zsolt polgár-
mester, dr. Somogyi Tivadar alpolgármester és Pá-
ternoszter Piroska, a Humánpolitikai Főosztály ve-
zetője a Győr Oktatásügyéért és a Győr Sportjáért
díjakat. Az elismeréseket olyan személyek vehették

A Nemzeti Összetartozás Napja
lett. Hazánk területi veszteségei
miatt több millió honfitársunk volt
kénytelen elszakadni Magyaror-
szágtól. A 93 évvel ezelőtti esemé-
nyek még ma is kihatással vannak
életünkre. Ha magyarként átlépjük
határainkat, több száz kilométert
utazva újra magyar közösségekkel
találkozhatunk” – fogalmazott Fe-
kete Dávid alpolgármester a városi
koszorúzási ünnepségen. „Öröm-
mel tölt el, hogy a fél évszázadnyi

A pedagógusokat ünnepeltük
át, akik példamutató, kiemelkedő pedagógiai mun-
kát végeztek a városban.

Győr Oktatásügyéért díjat kapott Bognár Sán-
dorné, a Tárogató Óvoda vezetője, Horváth Andrásné,
a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális
Szakképző Iskola gyakorlati oktatásvezetője, valamint
Jusztinné Lády Etelka, a Kazinczy Ferenc Gimnázium
és Kollégium ének-zene-karvezetés szakos tanára.

Az ünnepségen vehette át Röck Samu testnevelő
tanár, torna-mesteredző, sportvezető, valamint Hor-
váth Cs. Attila sportújságíró, sportvezető, sporttámo-
gató, a Győri ETO FC klubmenedzsere a Győr Sport-
jáért díjat. Az edző többek között a város sportéletének
fellendítéséért, a klubmenedzser pedig a sportéle -
tében betöltött szerepéért vehette át a díjat.

A városvezetés az ünnepségen gratulált Horváth
Péternek, a Révai-gimnázium igazgatójának, akinek
Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter Eötvös József-
díjat adományozott. A rendezvény a Pedagógus Szol-
gálati Emlékérmek és jutalmak átadásával zárult.

hallgatás után Magyarország
újra gondot visel elszakított nem-
zettestvéreire” – mondta.

Az alpolgármester hangsú-
lyozta, Győr is gondot fordít a
külhoni magyarság segítésére,
ezért több alkalommal juttattak
el adományokat Erdélybe vagy
Kárpátaljára. Azzal zárta gondo-
latait, nap mint nap tegyünk
azért, hogy nemzeti összetarto-
zásunk valóság legyen.

A májusi közgyűlésen Borkai
Zsolt polgármester és Rad-
nóti Ákos önkormányzati
képviselő adta át Szalai Mi-
hályné közös képviselő ré-
szére a lakóközösség érdeké-
ben végzett lelkiismeretes és
fáradhatatlan munkája, vala-
mint a lakókörnyezet fejlődé-
sét szolgáló tevékenysége el-
ismeréseként az „Adyváros
Szolgálatáért” díjat.
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szerző: papp zsolt
fotó: ilusztráció

Az önkormányzat és a Széchenyi István Egye-
tem együttműködése révén készült el Győr él-
hetőségi városfelmérése, amiből kitűnik: a
győrieket az erős lokálpatriotizmus jellemzi.

A város és az egyetem szoros kapcsolatot ápol egy-
mással, számos területen együttműködik, közös
projekteket hajt végre. Nem véletlenül közös „A jövő
Győrben épül” szlogen sem – mondta el lapunknak
Domanyik Eszter, az önkormányzat Marketing, Tu-
rizmus és Kommunikációs Osztályának vezetője.
Hozzátette, ennek az együttműködésnek egy újabb
állomása az a reprezentatív kutatás, amelyet a Mar-
keting és Menedzsment Tanszék hallgatói végeztek,
és amelyben arra keresték a választ, mitől élhető
város Győr, hogy látják a győriek a település fejlő-
dési irányait.

Győr, az élhető város
Gábora Bernadett, Kovács Apolka és Vecsey

Veronika még 2011 végén készített kutatást és
marketingkampányt Győr, a Győrkőcváros cím-
mel, amivel a II. Országos Városmarketing Verse-
nyen különdíjat és Városmarketing Fejlesztési
Díjat nyertek. Hozzájuk csatlakozott Dombi Dóra,
Potháczki Ádám és Zágonyi Szandra. Témavezető-
jük Eisingerné Balassa Boglárka, az egyetem ok-
tatója volt, aki kifejtette, azért keresték meg az ön-
kormányzatot a közös kutatás ötletével, mert a
vizsgálat amellett, hogy hasznos a városnak, a hall-
gatóknak lehetőséget nyújt élesben is alkalmazni
az egyetemen tanultakat. Az egyéves kutatást az
elemzések mellett korcsoportok szerinti, ötvenfős
mélyinterjún és hétszáz fős kérdőíves kikérdezé-
sen keresztül végezték el. 

Potháczki Ádám a kutatással kapcsolatban kifej-
tette, a válaszokból kiderült, hogy a győriekben erős
a lokálpatriotizmus, ragaszkodnak városukhoz. A
város élhetőségét a megfelelő mennyiségű és mi-

Elismerés az igazgatónak
szerző: gy. p.
fotó: gy. p.

Nem a csillagászokért vannak
a csillagok, hanem a csillagá-
szok vannak a csillagokért – ez
a hitvallása Horváth Péternek,
a győri Révai-gimnázium igaz-
gatójának, aki kiemelkedő pe-
dagógiai munkásságért Eötvös
József-díjat kapott.

Gratuláltak a tanítványai?
Megtapsoltak az osztályokban.

Mondtam nekik, ezután olyan nagy-
képű leszek, hogy szóba sem állok
veletek. Szerencsére nem hitték el. 

Mindig pedagógus akart
lenni?

Harmadikos középiskolás
korom óta.

Más hivatás fel sem merült?
De, a labdarúgás. Végül nem

lettem focista.

Sosem akarta otthagyni a
pedagógusi pályát?

Érdekes, de meg sem fordult a
fejemben. Ez a pálya nekem na-
gyon sok örömet adott. 

Sok kitüntetést kapott?
Három éve tanítottam, amikor az

igazgatóm felterjesztésére miniszteri
dicséretben részesültem. Ez egy fia-
talembernek önbizalmat, bátorítást
adott. Később matematikatanárként

is többször elismertek, a Megye Szol-
gálatáért Díjat is odaítélték, s 2002-
ben én vettem át a Révai-gimnázium-
nak szóló Pro Urbe-díjat. Természe-
tesen pontosan tudom, hogy ez a
mostani kitüntetésem sem csak az
én munkám eredménye, hanem az
itt tanító kollégáknak, dolgozóknak, a
valaha itt tanult nemzedékeknek s a
városnak is köszönhető.  

Mi a pedagógiai hitvallása?
Ritkán fogalmazom meg, in-

kább gyakorolni próbálom. De
talán az, hogy nem a csillagászo-
kért vannak a csillagok, hanem a
csillagászok vannak a csillagokért

Az Eötvös-díj kitüntetett-
jei közül ön a legfiatalabb.
Ennek tudatában ez azért
nem számít életműdíjnak.

Hát nem. Mondtam is, hogy na-
gyon köszönöm az elismerést
mindenkinek, de ezzel még nem
szabadulnak meg tőlem.  

nőségű munkahelyekben, a színes és változatos
programokban, a város rendezettségében, infra -
struktúrájában, közlekedési viszonyaiban, a közbiz-
tonság állapotában és az egészségügyi ellátottság-
ban látják. A kutatásból az is kiderült, hogy a győ-
riek egyöntetűen támogatják és várják a 2017-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált.

Domanyik Eszter összegzésként elmondta, a
kutatás jó visszajelzés számukra, hiszen látha-
tóvá válik, hogy mi az, amivel elégedettek a győ-
riek, és mi az, ami további fejlesztésre szorul. Az
eredményekből például az is kitűnik, hogy a 15–
18 éves korosztályt az eddigieknél jobban meg
kell szólítani annak érdekében, hogy ők is any-
nyira magukénak érezzék a várost, mint az idő-
sebb korosztályok.

Az együttműködés folytatódik, a következő kuta-
tás témája az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
lesz, hiszen az olimpiai rendezvény nemzetközi is-
mertsége komoly haszonnal járhat a város számára.

A válaszokból kiderült, hogy a győ-
riek  ragaszkodnak városukhoz. Él-
hetőségét a megfelelő munkahe-
lyekben, a színes programokban, a
város rendezettségében, közleke-
dési viszonyaiban, a közbiztonság
állapotában és az egészségügyi el-
látottságban látják.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

„A tánc felszabadítja azok lelkét, akik mű-
velik és azokét is, akik nézik” – ezzel a
mondattal nyitotta a IX. Magyar Táncfesz-
tivál sajtótájékoztatóját Kiss János, a
Győri Balett igazgatója. Ismét a tánc fővá-
rosává válik ugyanis Győr, június 17–23.
között rendezik meg a magyar táncmű-
vészet egyik legnagyobb ünnepét. Idén
új törekvéssel is kiegészül az eredeti szlo-
gen: ne csak táncoljon az egész város, de
mosolyogjon is, így lett a 2013-as jelmon-
dat: „Táncolj és mosolyogj!” Kiss János el-
mondta, a fesztivál csatlakozott egy 55 or-
szágot érintő nemzetközi kezdeménye-
zéshez, amely által elkészül a világ „Mo-
solyfilmje”. A Föld mosolynagykövetének
pedig egy magyar lányt, Mosolykát vá-
lasztották, vagyis Hozleiter Fannyt, a „Ke-

rekesszékkel a világ” blog szerzőjét. A
fesztivál megnyitóját követően pedig
Győrből indul útjára az üzenet, a színház
előtti téren lesz a világpremier, mert Mo-
solyka az idei táncfesztivál védnöke. A tá-
jékoztatón a kerekes székes lány is részt
vett, aki elárulta, számára a tánc és a zene
a lelki erőt jelenti. Épp úgy, mint a mosoly.
„Sokszor nem a láb, hanem a lélek táncol.
A fellegekben fogok járni a győri fesztivá-
lon” – tette hozzá.

Kiss János a programról elmondta, a
hazai vezető együttesek idén is számos
premierdarabbal képviseltetik magukat,
fellép lesz többek között a Magyar Nem-
zeti Balett, a Pécsi Balett, a 25 éves Sze-
gedi Kortárs Balett és a Bozsik Yvett Tár-
sulat. A nemzetközi gálán pedig szín-
padra lép a Török Nemzeti Balett, a
Nyizsnij Novgorodi Állami Balett és Ope-
raszínház, valamint a Szlovák Nemzeti

Táncolj és mosolyogj!

Balett. A műfaj széles palettája mutatko-
zik be hét napon keresztül a klasszikus
és kortárs stílusoktól kezdve a néptánc,
a társas- és élménytáncon át a mindenki
által befogadható és követhető városi
folklórig. A fesztivál hét napja alatt három
állandó (Győri Nemzeti Színház nagy-
színpada, Kisfaludy Terem, II. János Pál
pápa tér) és számos belvárosi helyszínen
(El Paso Tánc- és Rendezvénycentrum,
Széchenyi tér, zsinagóga, Hotel Rába)
mintegy húsz hazai és külföldi együttes
és előadó, valamint több táncműhely és
táncstúdió mutatkozik be.

A fesztivált egy a városházától in-
duló táncos menet nyitja meg, majd a
Győri Balett új, két egy felvonásos ba-
lettjét mutatja be a nagyszínpadon:
Leo Mujic koreográfus Az üvegház
című művét és Velekei László Kodály
koreográfiáját.

Idén először a Győri Balett a Győri
Nemzeti Színházzal együtt rendezi meg
a nagyszabású eseményt. Forgács Péter
színházigazgató arról számolt be, hogy a
kétnapos Színházi Tánckarok Találkozója
idén először nemcsak továbbképzések-
ből áll, hanem egy gála keretében bemu-
tatkozási lehetőséget is nyújt a remek tán-
cosoknak, mintegy 100 tánckari tagnak.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
hangsúlyozta, az ország táncot szerető
közönsége nem véletlenül figyel június-
ban városunkra, hiszen a Magyar Tánc-
fesztivál olyan színvonalas és kiterjedt
programsorozat, amely a táncfajták tel-
jes spektrumát felöleli. Rózsavölgyi
László, a város Oktatási, Kulturális,
Sport és Turisztikai Bizottságának el-
nöke hozzátette, a város kulturális életé -
nek egyik meghatározója a Győri Balett
és az általa koordinált táncfesztivál.

A kupon felmutatásával az egyes elôadásokra

10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK
A jegypénztár hétfôn is nyitva tart 11—13 és 14—17 óráig.
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szerző: földvári gabriella
fotó: vaskakas

Sikeres évad áll a Vaskakas
Bábszínház társulata mögött.
Öt bemutató, növekvő jegyel -
adás, fergeteges New York-i tur -
né, számos szívet melengető
színházi kritika jellemezte az el-
múlt nyolc hónap történéseit.
Kocsis Rozi igazgatónővel be-
szélgettünk. 

Az elmúlt évad egy New York-i
turnéval indult. Azt hiszem, erre
mondják, hogy erős kezdés…

Úgy érzem, a több mint húszéves
társulat fejlődése még mindig felfelé
ível. Októberben három hét alatt tizen-
két alkalommal mutattuk be A suszter
álma és a Metamorfózis című előadá-
sokat egy off Broadway-színházban.
Mindkét darab jó kritikát kapott, még
a New York Times újságírója is meg-
említette őket. Óriási lelkesedéssel
feltöltekezve láttunk neki az itthoni
munkának.

Öt új produkcióval lepték
meg a győri közönséget. Melyik
a kedvenc?

Mindegyik. Októberben a legkiseb-
beknek szóló Dödölle előadást mutat-
tuk be, majd decemberben a Mikulás
a világ körül produkciót. Ezt az elő-
adást számos vállalat vásárolta meg
ajándékként dolgozóinak. A Mikulás-
panzió a város leglátogatottabb ad-
venti programja volt, több ezer gyer-
mek ismerkedhetett meg a Mikulás
szobájával és azzal, hogy a manók ho-
gyan készítik az ajándékokat. Követke-
zett a Csillagszedő Márió előadás,
ehhez az előadáshoz rajzpályázatot
hirdettünk, amelyre több ezer rajz ér-
kezett, ezeket a megyeháza előtti
üvegkalitkában láthatták az érdeklő-
dők, a legjobbak pedig a mai napig
szerepelnek az előadásban. A Vas La-
ciról elmondható, ilyen előadás még
nem volt a győri bábszínházban. Csak
azt sajnálom, hogy nem játszom ben -
ne. A magyar népmesekincs összes
szereplőjét felvonultatja. A felnőttek-
nek szóló Leányálom Kft. női sorsokat
dolgoz fel. Játszom benne, nagyon
nagy élmény.

Mit mond a szakma? Hol a
helye a Vaskakasnak a hazai
bábszínházak között? 

A Vas Lacit játszottuk Kecskemé-
ten, a magyarországi bábszínházak ta-
lálkozóján, a szakmai zsűri nagy elra-
gadtatással nyilatkozott az előadásról.
Többek között azt mondták, a legjobb

Hany Istók és a Pincér-
frakk utcai cicák 

szakmai állapotban lévő társulat va-
gyunk, a legérdekesebb előadást mu-
tattuk be, magas színvonalú színházi
produkciót nyújtottunk. 

Mivel készülnek a következő
évadra?

A Mindentlátó királylány című ma-
gyar népmesét élő- és bábjátékkal
Kolozsi Angéla rendezésében mutat-
juk be. Az előadás a tatabányai Jászai
Mari Színházzal koprodukcióban ké-
szül, a győri előadásokat követően a
tatabányai gyerekek 28 alkalommal
nézhetik meg. A három kismalac kesz-
tyűbábos, humoros darabot a Hepp
Trupp társulat hozza el Győrbe, mi-
után bejárták vele Európát. Decem-
berben a Mikulás névnapját ünnepel-
jük meg a Jégvirág cukrászdában,
majd Tengely Gábor rendezésében

elevenedik meg Hany Istók legendája.
A következő évadban én is rendezésre
adom a fejem, gyermekkori kedvenc
Kormos István-mesémet, A Pincér -
frakk utcai cicákat viszem bábszín-
padra. A csecsemőszínház keretében
a Ba-ba-ba produkcióval várjuk a ki-
csiket és szüleiket, ezúttal csak rit-
mussal és zenével. 

Mit hoz a következő évad? Kik
érkeznek a társulathoz, milyen
változások várhatók a bábszín-
ház életében? 

Szükségünk volt a fiatalításra, így
Rácz Panni és Csillag Botond szerződött
a társulathoz, akik a kaposvári színész-
képző egyetemről érkeztek. Két újabb
végzős növendék is igazol a Vaskakas-
hoz Gergely Rozi és György Zoltán Dávid
személyében, akikkel már találkozhatott
a közönség, a gyakorlati évüket töltötték
nálunk. Azt remélem, hogy a következő
évadban megnyílhat a gyerekek és az if-
júság színházi centruma a Bartók Béla
Művelődési Házban, így igazi nagyszín-
padi előadásokkal is kedveskedhetünk
a győri gyerekeknek. 

Nyerjen értékes Tisza-tavi ajándékokat. Kérdéseket teszünk fel a Tisza-tóra vonatkozóan, s aki vala-
mennyire helyesen válaszol, sorsoláson vesz részt. A szerencsések között ajándéktárgyakat, nagyobb
értékű belépőjegyeket, kishajós kirándulásokat sorsolunk ki, a fődíj pedig egy családi Tisza-tavi hosszú
hétvége (2 éjszaka) szállással és tartalmas programokkal. A helyes megfejtéseket karikázza be, majd
a kivágott játékszelvényt a Győri Látogatóközpontban elhelyezett gyűjtődobozba dobja be, vagy
e-mailben írja meg az rmitiszato@itthon.hu címre (az üzenet tárgya a „Játék” legyen). A kérdések
megválaszolásában segítséget ad a www.gyorplusz.hu oldalon a Tisza-tóról készült cikkünk.
Ha személyesen szeretne érdeklődni a Tisza-tóról, látogasson ki a Megyeháza térre június 6–8.
között. Ha Tisza-tavi élményhez szeretne jutni, látogasson el a Hello Hal Tisza-tavi gasztroshow-
ra és Egri Csillag borvacsorára június 20-án 18 órakor a Rába Hotel éttermébe. Információ és
jelentkezés: 96/889-400.

Tisza-tavi totó II. rész

Várja vendégeit a Tisza-tó

1. Milyen szintkülönbség „leküzdésével” kerékpározható körbe a Tisza-tó?
a. Kevesebb, mint 10 m, hiszen a tó gátjai vízszintesek.
b. 42 m, ami a Tisza-völgy eséséből adódik.
c. Közel 100 m, hiszen a tó a Bükk-hegység lábánál található.

2. Vidrából vagy hódból él több a Tisza-tóban?
a. Vidrából, mert a vidracsaládok a tó egész területét lefedik territóriumaikkal.
b. Hódból, mert a hódok sokkal több táplálékot találnak a tó területén, mint a vidrák.
c. Hódból, hiszen azokat mesterségesen telepítik a tóba.

3. Melyek a tó legjellemzőbb halai?
a. Ponty, domolykó, paduc, bodorka
b. Ponty, folyami harcsa, réticsík, szilvaorrú keszeg
c. Ponty, compó, süllő, csuka, folyami harcsa, keszegfélék, balin

4. Milyen hosszban találhatók térképen és részben a területen is jelölt vízitúra-út-
vonalak a Tisza-tavon?

a. Több mint 100 km 
b. Több mint 200 km
c. Több mint 500 km 

5. A Tisza-völgy halai mellett milyen állatokat mutat még be a Tisza-tavi Ökocentrum?
a. Hódok, kígyók, harkályok, parti madarak, őshonos marhafélék
b. Kétéltűek, hüllők, vidrák, szitakötők, vízimadarak, őshonos háziállatok
c. Vaddisznók, sólyomfélék, sakálok, szarvasok, farkasok
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FALUNAP. Az árvízre való tekintettel Ménfőcsanakon
a június 8-ra tervezett falunapot elhalasztják. A Beze-
rédj-kastély a veszélyhelyzet idején elhelyezési pont-
ként működik, ha valamelyik városrészből ki kell telepí-
teni embereket.

ZÁRVA. A Széchenyi téri Apátúr házban található Rómer
Flóris Múzeumi Könyvtár június 10-től 24-ig zárva tart. 

SZILBEKNÉ CSEH GYÖR-
GYI magyartanár könyveiből
nyílik tárlat június 12-én, 17 óra-
kor a megyei könyvtár Herman
Ottó utcai klubjában. A Tanító-
mestereim, a könyvek című kiál-
lítás megnyitóján fellép a Baran-
goló együttes. A könyvek június
27-ig, hétköznapokon 14–18
óra között tekinthetők meg. 

A GYŐRI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKKÖR
évadzáró vizsgakiállítása nyílik június 10-én 17
órakor a Petőfi Sándor Művelődési Központban.
A szakkört Farsang Sándor festőművész és Hef-
ter László képzőművész vezeti. A tárlat július 30-
ig tekinthető meg.  

BOOGIE WOOGIE PARTY helyszíne lesz jú-
nius 8-án 20 órától a megújult Tropical. Zenéről a
Dániel Balázs Boogie Woogie Trió gondoskodik,
vendég a Hungaria Tribute énekese: Neon. 

BALTIKUM NAPOK. A Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár júniusban Baltikumi napok
címmel szervez rendezvénysorozatot. Első-
ként, június 13-án 17 órától Észtországról
tart vetített képes előadást dr. Bereczki And-
rás adjunktus. A hónap folyamán Lettorszá-
got dr. Pusztay János egyetemi tanár, Litvá-
niát Kuzmányi István publicista mutatja be.  

NOMÁDIA SZABADIDŐPARK. Történelmi kavalkádot és
családi napot rendeznek Ajkán június 15-én és 16-án. Mind-

két nap vásárosok, kipróbál-
ható mesterségek, játékok,
korongozás, kovácsműhely,
előadások, finomságok, kós-
tolók, ökojátékok, nyeremé-
nyek, családi kincskeresés
és a park szolgáltatásai vár-
ják a látogatókat. Részletek:
www.nomadiapark.hu

A MÉG NEM KÉSŐ című do -
kumentumfilmet vetítik június 13-án,
17 órától a Galgóczi Erzsébet emlék-
szobában. Gyurkovics Tibor, Földesi
Margit és Szerencsés Károly beszél-
get Galgóczi Erzsébetről.

PINNYÉDI GYEREKNAP. Június 15-én, szomba-
ton 15 órakor kezdődik Pinnyéd hagyományos gyer-
meknapi rendezvénye a művelődési ház udvarán.
Lesz bábszínház, Mulungu cirkusz, bűvész-show,
népi játszótér, focimeccs, menhelyi kisállatok be-
mutatója és utcabál. 

A TRUMAN SHOW című filmet vetítik június 11-én, kedden
18 órától a Filo-Pont filmklubban, a Kálóczy tér 15. szám alatt.
Vajon képes-e az ember kitörni a megszokott világából, biz-
tonságából, hogy elinduljon felfedezni azt a "valamit", ami felé
belső késztetése hajtja? A filmnézést beszélgetés követi.

GYŐRI ALKOTÓK kiállítása nyílik
június 15-én, szombaton fél három-
kor a Pinnyédi Művelődési Házban.
A Napóra egyesület amatőr művé-
szeinek mottója: „Megteheted, tedd
hát szebbé az életed”. A tárlat hétköz-
nap 16 és 20 óra között látogatható. 

TANÍTVÁNYAINK TÁRLATA cím-
mel nyílik kiállítás június 7-én, 11 óra-
kor a ménfőcsanaki Bezerédj-kastély
kiállítótermében. A két évtizedes ha-
gyományt ápoló tárlat azt mutatja
meg, hogy a tanév során meddig ju-
tottak a Petőfi Sándor Általános Iskola
tanítványai és a ménfőcsanaki óvodá-
sok a vizuális művészetek útján. A tár-
lat június 28-ig látogatható.

KULTURÁLIS kínáló  

MÉG NEM KÉSŐ… irodalmi beszélgetések. A
2007-ben készült dokumentumfilmben Gyurko-
vics Tibor, Földesi Margit és Szerencsés Károly
beszélget Galgóczi Erzsébetről. A vetítés június
13-án 17 órakor kezdődik  Ménfőcsanakon, a
Galgóczi  Erzsébet Emlékszobában. 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

JÚNIUS 7., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Életművész 
14:30 Történetek a nagyvilágból 
15:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Boxutca Extra
20:09 Időjárás-jelentés
20:15 Legenda 
21:30 Az Este
22:05 Forma-1 Kanadai Nagydíj - 

Szabadedzés
23:50 Híradó
00:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:50 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 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 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 4ütem 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:35 Barátok közt 
21:10 A zöld íjász 
22:05 Gyilkos hajsza 
23:10 Gyilkos elmék 
00:10 Reflektor 
00:25 Gasztrotúra (2013) 
00:50 4ütem 

04:10 Segíts magadon!
04:35 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Amit a szív diktál 
15:55 Csapdába csalva 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:40 Az olasz meló 
23:50 Jog/Ászok 
00:50 Update Konyha 
00:55 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:35 Az olasz meló 

08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Akadálytalanul 
09:55 Hazajáró
10:25 Szerelmes földrajz 
10:55 Dániel 
11:25 Dániel 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:30 Liszt Ferenc 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Kultúra a nagyvilágból 
15:15 A tótól az asztalig 
15:25 Jillian utazásai - Afrika 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva...  
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 A Pireneusok a levegőből 
20:15 Isten szolgája: Sándor István - 

szalézi vértanú 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 A kétarcú ember 
22:55 Kultikon 
23:10 Koncertek az A38 hajón 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül 
09:50 Városvezető
10:20 Közvetlen ajánlat
12:10 Képújság
16:55 Közvetlen ajánlat
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Pomodoro 
19:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
20:00 Innováció a politikában 
21:00 Híradó
21:30 Konkrét 
21:40 Pomodoro 
21:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
22:00 Innováció a politikában 
23:00 Híradó
23:30 Közvetlen ajánlat
01:20 Képújság

GYŐR+ TV

JÚNIUS 8., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 A mi erdőnk
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Kulisszatitkok 
09:30 Vízitúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa 
12:35 Angi jelenti 
13:05 Mrs. Bradley titokzatos esetei 
14:40 Zöld Tea
15:10 A világörökség kincsei 
15:30 Két csirkefogó... meg egy fél 
16:20 Boxutca - Forma-1 magazin
16:50 Gasztroangyal 
17:50 SzerencseSzombat 
18:45 Forma-1 Kanadai Nagydíj - 

Időmérő edzés
20:25 Híradó este
20:55 Sporthírek
21:00 Időjárás-jelentés
21:10 Magyarország, szeretlek! 
22:25 Fonogram 2013 - Magyar 

Zenei Díj 
23:40 MacGruber 
01:10 Az ördög háromszöge 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:35 XXI. század - a legendák velünk 

élnek 
11:10 Házon kívül 
11:40 4ütem 
12:15 Dilinyósok 
12:45 Dilinyósok 
13:10 Agymenők 
13:45 Agymenők 
14:15 A zöld íjász 
15:15 A hős legendája 
16:20 Szóbeszéd 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Elektra 
21:25 Túszjátszma 
23:30 Kavaró korisok 
01:40 Dilinyósok 

04:20 Alexandra Pódium 
04:45 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
10:25 Astro-Világ
11:30 Babavilág 
12:00 Tűsarok 
12:30 Autóguru 
13:00 Abraka Babra 
13:30 Doktorok 
14:30 Tequila és Bonetti 
15:30 Monk - Flúgos nyomozó 

16:30 Luxusdoki 
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show 
18:30 Tények
19:15 Az ének iskolája 
21:15 A Szmokinger 
23:15 Ultraviola 
00:55 Célkeresztben 
01:55 Astro-Világ Éjjel
03:00 Monk - Flúgos nyomozó 
03:50 Luxusdoki 

06:00 Gazdakör
06:25 Hol volt, hol nem volt... 
06:40 Századfordító magyarok 
07:30 Gyökerek 
08:15 Szérű 
08:45 Élő egyház
09:15 Isten kezében 
09:40 Sírjaik hol domborulnak... 
10:10 Akadálytalanul 
10:35 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Szigliget 
12:50 Holtomiglan, holtodiglan 
14:25 Táncvarázs
15:20 Önök kérték! 
16:15 Sziámi macska 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Hagyaték 
19:00 Határtalanul magyar 
19:30 Hogy volt!?
20:25 Futótűz 
21:15 Alvilági melódia 
23:00 Dunasport
23:15 MüpArt - Akkezdet Phiai 
00:55 Koncertek az A38 hajón 
01:50 Himnusz
01:55 Alvilági melódia 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Pomodoro 
09:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
10:00 Innováció a politikában  
11:00 Közvetlen ajánlat
12:50 Képújság
17:00 Közvetlen ajánlat
19:00 Konkrét 
19:10 Győr+ Sport 
20:05 Konkrét 
20:15 Vény nélkül 
20:35 Ráta 
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport 
22:10 Konkrét 
22:20 Vény nélkül 
22:40 Ráta
23:10 Közvetlen ajánlat
01:00 Képújság

GYŐR+ TV

Vállaljuk céges rendezvények, esküvôk, családi ünnepek lebonyolítását!

Dönci Csárda Rigópuszta – Mecsér

Nyitva: Péntek: 13—20 óráig, szombat: 13—22 óráig, vasárnap: 11—20 óráig

Kemencében, faszénen grillezett ételek, házias ízek!
Tradicionális magyar ételek széles választéka.
Kellemes, családias környezet.

Vasárnaponként 11 órától SVÉDASZTALOS
étkezési lehetôség, helyben korlátlan fogyasztás!

2500 Ft/fô
6—14 éves korig 1000 Ft
6 év alatt ingyenes
Két dl sört, bort vagy
üdítôt adunk ajándékba!

Asztalfoglalás: 06 30/825-2260 LOVAGLÁSI
lehetôség felnôtteknek

és gyermekeknek
egyaránt!
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08:30 Városvezető 
09:00 Pomodoro 
09:15 Konkrét 
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
09:30 KultÓra 
10:25 Innováció a politikában 
11:25 Közvetlen ajánlat
13:15 Képújság
16:55 Közvetlen ajánlat
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Győr+ Sport 
20:35 Híradó
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport 
22:10 Híradó
22:40 Közvetlen ajánlat
00:30 Képújság

GYŐR+ TV

JÚNIUS  11., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
10:00 Rex felügyelő 
10:45 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:30 Hacktion Újratöltve 
14:35 Kalahári szurikáták
15:10 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:55 A szenvedélyek lángjai 
16:40 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:05 Hölgyek öröme 
22:05 Az Este
22:40 Tudorok 
23:35 Híradó
23:45 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:30 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 4ütem 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:35 Barátok közt 
21:10 Jo, a profi 
22:15 A Grace klinika 
23:20 Reflektor 
23:35 Hazudj, ha tudsz! 
00:35 Hazudj, ha tudsz! 

06:00 Abraka Babra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:25 Amit a szív diktál 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:40 Anya, lánya, unokája 
23:50 Esküdt ellenségek: Los 

Angeles 
00:50 Update Konyha 
00:55 Tények Este
01:30 Astro-Világ Éjjel
02:35 A fény ösvényei 

JÚNIUS 10., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
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 Úticélok 
15:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:50 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:20 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve 
21:10 Kékfény 
22:10 Az Este
22:40 KorTárs 
23:10 Aranymetszés
00:10 Híradó
00:20 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:05 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz Plusz 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:35 Barátok közt 
21:10 Dr. Csont 
22:15 Dr. Csont 
23:15 Észvesztő 
00:15 Reflektor 
00:35 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái 

04:25 Napló 
06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:25 Amit a szív diktál 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:40 NCIS 
22:40 NCIS: Los Angeles 
23:40 Összeesküvés 
00:40 Update Konyha 
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 Dávid és Góliát 
03:55 Aktív Extra 

07:35 Heti Hírmondó
08:00 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Élő egyház
09:50 Isten kezében 
10:20 A Tisza 
11:00 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Kultúra a nagyvilágból 
12:27 Napirend előtt
12:55 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Hej, páva... 
19:50 Petőfi 
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Dokureflex
21:01 A Seuso-kincsek rejtélye
22:20 Kultikon
22:35 Sportaréna 
23:05 Koncertek az A38 hajón 

JÚNIUS 9., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Tanúságtevők
09:50 Krisztusnak ajánlva - Bogdánffy 

Szilárd élete és kora 
10:30 A Biblia a magyar 

képzőművészetben
10:40 Református magazin
11:10 Református ifjúsági műsor
11:15 A gyökerek tartanak
11:40 Zsinagógák 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ Kép 
12:35 Fény és árnyék - Levelek 

otthonról 
13:20 Telesport 
13:50 Mi lesz veled belváros? 
14:40 Komisz kamaszok Indiában 
16:20 MKB Veszprém KC - 

Világválogatott 
18:20 A Lényeg
19:00 Híradó este
19:25 Időjárás-jelentés
19:35 Forma-1 Kanadai Nagydíj - 

Futam
22:15 Mocskos zsaru - New Orleans 

utcáin 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top shop
07:00 Kölyökklub
10:05 EgészségKalauz 
10:40 Teleshop
11:40 Gasztrotúra 
12:05 A Muzsika TV bemutatja: Mi 

muzsikus lelkek 
12:40 Dirty Dancing 
13:20 Tuti gimi 
14:20 Elektra 
16:20 Kipurcant a bébicsősz, anyának 

egy szót se! 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Ünneprontók ünnepe 
22:20 Bátrak igazsága 
00:40 Portré 
01:15 Cobra 11 

04:35 Kalandjárat 
05:00 Műsorszünet
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
10:25 Astro-Világ
11:30 Nagy Vagy! - Tesco Kupa 
12:30 EgészségMánia 
13:00 Stahl konyhája 
13:30 Több mint TestŐr 
14:00 Kalandjárat 
14:30 Hawaii Five-0 
15:30 Lángoló Chicago 
16:35 A Szmokinger 

18:30 Tények
19:00 Napló 
20:00 Távkapcs 
22:15 A felejtés bére 
00:35 A sebhelyesarcú 
03:20 Astro-Világ Éjjel

04:30 Hogy volt!? 
05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:25 Magyar elsők 
06:40 Világ-nézet
07:35 Hagyaték 
08:05 Nyelvőrző
08:30 Napok, évek, századok 
09:30 Csángó mise
11:00 WTCC 2013 - Túraautó 

Világbajnokság
11:55 WTCC 2013 - Túraautó 

Világbajnokság 
13:00 Három sárkány 
14:15 Hazajáró 
14:45 Csellengők 
15:15 Hogy volt!? 
16:10 Tilos a szerelem 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Klubszoba
20:00 Önök kérték! 
21:00 Az ötödik pecsét 
22:50 Dunasport
23:00 Napok, évek, századok 
23:55 Koncertek az A38 hajón 
00:50 Himnusz
00:55 Holtomiglan, holtodiglan 
02:25 Vers

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Győr+ Sport 
10:35 Közvetlen ajánlat
12:25 Képújság
16:55 Közvetlen ajánlat
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 KultÓra 
20:45 Híradó
21:15 Vény nélkül 
21:35 KultÓra 
22:30 Híradó
23:00 Közvetlen ajánlat
00:50 Képújság

GYŐR+ TV

09:00 Konkrét  
09:10 Győr+ Sport                                              
10:05 Konkrét 
10:15 Vény nélkül 
10:35 Ráta
11:05 Közvetlen ajánlat
12:55 Képújság
16:30 Közvetlen ajánlat
18:30 Városvezető 
19:00 Pomodoro 
19:15 Konkrét 
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
19:30 KultÓra 
20:25 Innováció a politikában 
21:25 Városvezető 
21:55 Pomodoro 
22:10 Konkrét 
22:20 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
22:25 KultÓra 
23:20 Innováció a politikában 
00:20 Közvetlen ajánlat
02:10 Képújság

GYŐR+ TV

07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Sportaréna 
09:05 Századfordító magyarok
10:05 Magyarország 2000 - Családi 

krónikák 
10:30 Ide nézz a figurára! 
11:00 Petőfi 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Édes élet olasz módra 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Városrajzolatok - Budapest 
15:30 Velünk élő Trianon 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Hej, páva... 
19:55 Kántor 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Szerelem a kolera idején 
23:25 Kultikon 
23:45 Koncertek az A38 hajón 
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• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok:
Június 17–28. • Július 1–12. • Augusztus 12–23.

• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
• ÖSD, EURO, ECL elôkészítôk nyári nyelvvizsgákra
• Nyelvvizsgára felkészítés magánbérletes rendszerben is
• Olasz-, spanyol-, francia-, orosztanfolyamok minden nyelvi szinten
• Önéletrajzok, bizonyítványok fordítása
• Német és angol nyári gyermektáborok

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

Június 10-tôl minden hétköznap 13–15 óráig

–  közkívánatra – KÍVÁNSÁGMÛSOR Adorján Andival!

Kérjenek dalt szeretteiknek,  ismerôseiknek,

vagy csak saját maguknak!  444-222

JÚNIUS 12., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
10:00 Rex felügyelő 
10:50 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Párizsi helyszínelők 
14:15 Útravaló
14:35 Kalahári szurikáták
15:10 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:55 A szenvedélyek lángjai 
16:40 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú 
21:00 Életművész 
22:00 Az Este
22:35 Summa 
23:00 Múlt-kor 
23:30 Híradó
23:45 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:30 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 A Muzsika TV bemutatja: Mi 
             muzsikus lelkek 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:35 Barátok közt 
21:10 Szulejmán 
22:25 Szulejmán 
23:35 Reflektor 
23:55 Döglött akták 
00:55 Döglött akták 

04:05 TotalCar 
04:30 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:25 Amit a szív diktál 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:40 Sherlock és Watson 
22:40 Gothika 
00:35 Update Konyha 
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:20 Kettős ügynök 
03:15 Kettős ügynök 

07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:30 Táncvarázs 
10:25 Közlekedés XXI. 
10:55 Kántor 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Édes élet olasz módra 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Kerekek és lépések 
15:55 Az emlékezet helyszínei 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 A világörökség kincsei 
20:05 A Tenkes kapitánya 
20:30 A Tenkes kapitánya 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Megtört ölelések 
23:15 Kultikon 
23:30 Beavatás 
23:50 Koncertek az A38 hajón 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül 
09:50 KultÓra 
10:45 Közvetlen ajánlat
12:35 Képújság
16:55 Közvetlen ajánlat
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Kitekintő 
20:10 Híradó
20:40 Konkrét 
20:50 Kitekintő 
21:20 Híradó
21:50 Közvetlen ajánlat
23:40 Képújság

GYŐR+ TV

JÚNIUS 13., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
09:55 Rex felügyelő 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:25 Átjáró
13:55 Gasztroangyal 
14:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:40 A szenvedélyek lángjai 
16:30 Rex felügyelő 
17:15 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Golyóálló szerzetes
22:00 Az Este
22:35 Nemzeti Nagyvizit
23:05 A rejtélyes XX. század 
23:35 Híradó
23:45 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:30 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:35 Barátok közt 
21:10 Gyilkos nap 
23:45 A rejtély 
00:45 Reflektor 
01:05 A Grace klinika 
02:00 Infománia 

04:05 Babavilág 
04:30 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:25 Amit a szív diktál 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:40 Csalások hálója / Svindler 
23:50 Propaganda 
00:50 Update Konyha 
00:55 Tények Este
01:30 Astro-Világ Éjjel
02:35 A szépségkirálynő halála

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Kitekintő 
10:10 Közvetlen ajánlat
12:00 Képújság
16:55 Közvetlen ajánlat
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Épí-tech 
20:25 Híradó
20:55 Vény nélkül 
21:20 Épí-tech 
21:50 Híradó
22:20 Közvetlen ajánlat
00:10 Képújság

GYŐR+ TV
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:20 Nyelvőrző 
09:50 Határtalanul magyar 
10:20 Gyökerek 
11:05 A Tenkes kapitánya 
11:30 A Tenkes kapitánya 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Édes élet olasz módra 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Afrika világa 
15:25 A világörökség kincsei 
15:40 Az imádott paradicsom 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:50 Dániel 
20:25 Dániel 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Jadviga párnája 
23:20 Kultikon 
23:40 MüpArt classic - Bruckner est 

A Gyôr Plusz

RÁDIÓ ismét
megújul!
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HIRDETÉS TÁBOROK, OKTATÁS, FELHÍVÁS

összeállította: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

Hamarosan kezdődik a nyári szünidő,
amit nem egyszerű biztonságban, kel-
lemesen és hasznosan eltölteni. Sorra
vesszük, hogy a bejárós táborok mi-
lyen programokat, lehetőségeket kí-
nálnak a gyerekeknek. Az egyhetes
napközis táborok árai a tavalyihoz ké-
pest emelkedtek, találtunk hatezres,
de huszonötezer forintos ajánlatot is.  

A Gyermekek Háza idén nyáron is
számos lehetőséget kínál a szünidőző
csemetéknek. A német nyelvű kézmű-
vestábor június 24–28. között a 7–12
éveseknek, a „Puha Műhely” című kéz-
műves- és zenetábor július 15–20. kö-
zött a 8–14 éveseknek, július 22–26. kö-
zött a 6–10 éveseknek szól. Az agyag rej-
telmeibe beavató kerámiatanfolyamra
július 15–19. és július 22–26. között a 8–
15 éves korosztályt várják. Részletek a
www.gyhgyor.hu. címen találhatók.

A Rómer Flóris Művészeti és Törté-
neti Múzeum ötnapos nyári táborai
közül még lehet jelentkezni a Művészeti
ABC – „Tesz-vesz város” elnevezésű
programjára, ahová 11–14 éves fiatalo-
kat várnak június 24-től. Az „Állati jó

szerző: z. a.

Számos szép eredménnyel büszkélked-
het a Péterfy Sándor Evangélikus Okta-
tási Központ, több diákja is sikeresen
vett részt a közelmúltban különböző ver-
senyeken – tudtuk meg az igazgatótól,
Hallgatóné Hajnal Judittól. Elmondta,
Di Giovanni András 8/IV. osztályos ta-
nuló megnyerte az Országos Általános
Iskolai Tanulmányi Versenyt angol
nyelvből, fizika tantárgyból pedig az
Öveges József Országos Tanulmányi
Versenyen ért el 3. helyezést. Az említett
angol tanulmányi verseny döntőjét a 7.
osztályosok között szintén péterfys
diák, Furján Gergely nyerte. Hallgatóné
Hajnal Judit hozzátette, az angol nyelv
tanítása rendhagyó módon zajlik az is-
kolában: a nyelvtanárok munkáját több
mint egy évtizede segítik anyanyelvi lek-
torok, akik az Amerikai Evangélikus Egy-
házból érkeznek az intézménybe. Az is-
kola kapcsolatot tart fenn a Los Ange-
les melletti Irvine-ban található Concor-
dia Evangélikus Egyetemmel. Az anya-
nyelvi lektorokon kívül kétévente érkez-
nek hallgatók Magyarországra, hogy a
diákok számára angoltáborokat tartsa-

Nyári tábormustra
múzeum” az állatok, az állatábrázolá-
sok világába vezeti el a jelentkező 6–10
éves gyerekeket ugyanebben az öt nap-
ban, 8 órától 16 óráig. A történelem
helyszínei Győrben – Múzeumi törté-
nelmi tábor is június 24-én kezdődik a
10–16 éves korosztály számára. A „Ke-
letre fel!” – A kínai sárkány birodalma a
8–12 éves gyerekeknek szól július 29-
től. A „Sárból várat — tűznek házat” kéz-
művestábort 10–16. éves fiataloknak
szervezik a július 29-én kezdődő héten.
A színjátszótábor augusztus 5-én indul
10–14 éveseknek. A „Mesevár-Mese-
tár” tábor a 6–10 éves gyerekeknek
kínál programot augusztus 12–16 kö-
zött. Ugyanekkor fotótábor is indul 12–
18 éves fiataloknak. Részletek a
www.artmuz.hu címen találhatók. 

Ménfőcsanakon angoltábort tartanak
a Bezerédj-kastélyban július 1-jétől 4–10
éveseknek. Jelentkezni lehet az eso.krisz-
tina@gmail.com címen. Győrszentivá-
non a Kossuth Lajos Művelődési Házban
június 24-től néptáncostábort szervez-
nek 5–8 éveseknek. Július 1-jétől vidám
tábor várja az alsósokat, zenei tábor az ál-
talános iskolásokat. A tánctábort 5 éven
felülieknek ajánlják a szervezők július 8-
tól. Az angol és német nyelvi tábor 7–14

éveseket vár július 15-től. Az Újvárosi Mű-
velődési Házban június 17-től gyermek-
színjátszók tábora, június 24-től gyalog-
túrázók tábora, július 1-jétől horgásztá-
bor, valamint ovisoknak szóló mesetábor
kezdődik. Július 22-től a népi mestersé-
gek iránt érdeklődő diákokat várják. Je-
lentkezni a művelődési házban vagy a
96/315-317-es telefonszámon lehet.

A Vidra napközis úszó- és sporttábor
a standon heti turnusokban, 5 éves kor-
tól várja a szünidőző gyermekeket
(www.vidrauszoiskola.hu). A Delfin tábor
az élményfürdőben június 17-től au-
gusztus 9-ig heti turnusokban ismétlő-
dik. A Graboplast egyesülete a vízi
sportok kedvelőit várja a szünidő kezde-
tétől, minden hétfőn. A gyárvárosi sport-

Dobogós helyezések
a Péterfy-iskolában

centrumban a 6–12 éveseknek szervez-
nek napközis sporttábort július 1–5. és
8–12. között (gyorsportcentrum@
gmail.com). Az ETO Park Élmény Sziget
Játszóházba 6–11 éveseket, a MeXtrém
Parkba 7–14 éves gyerekeket várnak.

Bakonyi táborokat szervez a Reflex
zöld egyesület Pápateszéren. Július 7-től
Farkashegyi barangolások címmel termé-
szetbúvár program indul 10–16 évesek-
nek, július 21-én bringás barangolótábor
12–18 évesekenek. Augusztus 5-én kez-
dődik a hagyományos természetfotós
tábor, augusztus 11-én újdonságként a
vízimalmos tábor. A fotósok közé 12–23,
a malmosok közé 14–24 éves fiatalok je-
lentkezhetnek. Részletek a www.reflex.
gyor.hu honlapon olvashatók.

A Győrben működő ifjúsági telefonos
lelkisegélyszolgálat, az M-M Vonal
havi 2-4 alkalommal 4 órás önkéntes
ügyelői munkára vár jelentkezőket.

Legyél lelkiekben gazdag, nyílt, jó
kommunikációs és empatikus ké-
pességű, továbbá elkötelezett a tár-
said vagy a gyermekek iránt. Jelent-
kezni 18 éves kortól lehet, felső
határ nincs. A jelentkezők 120 órás
tanfolyami képzésen vesznek részt,
amely június közepén indul. Jelent-
kezni a 30/300-3344-es telefonszá-
mon lehet. www.gyitosz.eu

www.robinsontours.hu

7 és 10/11 éjszakás turnusok
Pozsonyból is repülővel!

BULGÁRIA – GYŐRBŐL
busszal is!

BULGÁRIA REPÜLŐVEL (Pozsonyból)

NAPOSPART 2013. 06. 18. – 11 nap/10 éj
Hotel Aquamarine 4*, AI  147 200 Ft-tól/fő/7éj
Central Plaza Ap.ház (st. 2 fő esetén) 4*, ÖE

78 100 Ft-tól/fő/7éj

TÖRÖKORSZÁG (Pozsonyból)

TÖRÖKORSZÁG (Budapestről)

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

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

Reptéri parkolás foglalható!
*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!
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BULGÁRIA BUSSZAL (győri felszállással)

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

NAPOSPART 2013. 06. 14.
Aparthotel Ruby 4*, ÖE 29 900 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Fiesta Beach 4*, FP 69 900 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Planeta 4*, AI 89 900 Ft-tól/fő/7éj

2013. 06. 18., 06. 25.
Krizantem Hotel 4*, AI 136 900 Ft-tól/fő/7éj
Katya Hotel 5*, AI 147 900 Ft-tól/fő/7éj
Club Bella Sun 4*, AI 142 900 Ft-tól/fő/7éj

2013. 06. 15., 06. 22.
Krizantem Hotel 4*, AI 139 900 Ft-tól/fő/7éj
Kamelya Holiday Village 5*, UAI 221 900 Ft-tól/fő/7éj

Felhívás

nak. A lelkes és felkészült amerikai
egyetemisták nemcsak a gyerekek pil-
lanatnyi angolnyelv-tudását gazdagít-
ják, hanem hosszú távra teszik motiválttá
a győri diákokat a nyelvtanulás iránt. 

Az igazgató további beszámolója
szerint az iskola tanulói az országos
evangélikus hittanversenyt is meg-
nyerték a 8. osztályosok kategóriájá-
ban. A csapat tagjai Halasi Soma,
Jahn Balázs, Lukács Mátyás és Ta-
kács Martin voltak. Az alsó tagozatos
diákok számára rendezett országos
alapműveleti matematikaverseny dön-
tőjében Pesti Máté 4. osztályos kisdiák
az előkelő 3. helyezést szerezte meg. A
Bod Péterről elnevezett könyvtárhasz-
nálati verseny országos döntőjén Hor-
váth Kata 8/IV. osztályos tanuló 8. he-
lyezést ért el. A LOGO informatikai ver-
seny országos döntőjén pedig Fekete
Áron 6/II. osztályos tanuló 11. helye-
zett lett. A diákok számos rajzverse-
nyen is indulnak és pályaműveikkel je-
lentős sikereket érnek el, idén Kleizer
Fanni Zsófia 6/II., Csapó Júlia 7/III.,
Módos Dominika 10/VI. és Bozsóki Bi-
anka 4/a osztályos tanulók érték el a
legszebb eredményeket.
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FOGYATÉKKAL ÉLŐK, EGYETEM FELHÍVÁS

A kiíró neve, címe, telefon- és telefax-
száma: Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata 9021 Győr, Városház tér 1.
Kapcsolattartó: Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Településfejlesztési Főosztály
(Fűke Péter főosztályvezető, tel.:  0036/96/500-
214, 0036/96/500-247, fax.: 0036/96/500-248,
e-mail: fuke.peter@gyor-ph.hu)

Az eljárás tárgya: Győr Megyei Jogú
Város közigazgatási területén helyi, autó-
busszal végzett menetrend szerinti sze-
mélyszállítási szolgáltatás ellátása – kizáró-
lagos joggal – közszolgáltatási szerződés
keretében. Fentieken kívül a nyertes Pá-
lyázó kötelezettségét képezi menetrend el-
készítése, a jegyek és bérletek biztosítása,
értékesítése a szolgáltatást igénybe vevő
utasok felé. A személyszállítást a közszol-
gáltatási szerződés mellékletében megha-
tározott számú és helyű megállóhelyet tar-
talmazó menetrend szerint kell végezni.

A pályázaton való részvétel feltételei: A pá-
lyázat nyílt. A pályázaton Pályázóként részt vehet-

szerző: z. a.

A tehetséggondozó műhelyek
fejlesztését, valamint a Széche-
nyi István Egyetem nemzetközi
vérkeringésbe való intenzívebb
bekapcsolását célzó kétéves
projekt a végéhez közeledik. Az
egyes altémák eredményeinek
bemutatását a Tudományos és
Művészeti Diákkör tevékenysé-
gével (TMDK) zárjuk.

A tudományos és művészeti diákkö-
rök rendszere a hallgatói kutatómun-
kát, illetve a művészeti alkotótevé-
kenységet elősegítő, ennek nyilvános-
ságot is biztosító önképzőköri forma.
A TMDK a tehetséggondozás legje-
lentősebb formája a hazai felsőokta-
tásban, a rendszerben a mentor jel-
legű hallgató-tanár műhelymunka fo-
lyamatos. Az arra vállalkozó, kiemel-
kedő képességű hallgatókat önálló, a
kötelező tananyagon túli szakmai tel-
jesítményre ösztönzi, növelve ezáltal
diplomájuk értékét.

Az Európai Unió és a magyar állam
finanszírozásában megvalósuló pro-
jekt keretében a hangsúly a diákköri
tevékenységet megismertető és nép-
szerűsítő kampányokon és az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferen -
ciá ra felkészítő képzéseken volt. Dr.
Konczosné dr. Szombathelyi Márta,
az egyetem Tudományos és Művé-
szeti Tanácsának elnöke, altémave-
zető elmondta, a félévek elején zajló
kampányok során oktatói és hallgatói
előadások hangoztak el a tevékeny-
ségről, illetve a laborok látogatása al-
kalmat adott a TMDK-témák és -kuta-
tások, az alkotóműhelyek megismeré-
sére. Félévente 25-30 hallgató ösztön-
díjban részesült, akik felkészültek az
országos versenyre, részt vettek a
TMDK népszerűsítésében, továbbá
társaikat segítették a tudományos és
művészeti dolgozatok írásában. A pro-
jektmunka eredményeként közel 120
hallgató vett részt az országos verse-
nyen, közülük sokan értek el kiemel-
kedő eredményt.

Ezen túl számos rendezvényt is
szerveztek a TÁMOP-4.2.2/B konst-
rukció keretében, például kétnapos
országos tehetséggondozó rendez-
vényt és kortárs zongoraversenyt. „A
projekt eredményességét biztosította
az egyetem vezetőinek támogatása,
továbbá a hallgatói önkormányzattal
és a szakkollégiumokkal való szoros
együttműködés” – tette hozzá az
elnök asszony.

A tehetség
kiaknázása

Pályázati felhívás
nek azon belföldi vagy külföldi székhelyű szolgál-
tatók (a továbbiakban: „Pályázó”), melyek meg-
felelnek a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban
az esetben vehet részt, ha országában is biztosí-
tott a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés-
ben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A Pályázati kiírás beszerzésének ideje: 2013.
június 6–2013. augusztus 5. között minden
munkanap 9 és 11 óra között. (Pályázat be-
nyújtásának a napján 10 óráig.) A Pályázati
kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető. 

A Pályázati kiírás ára: 300.000 Ft+áfa
A Pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átuta-
lással teljesítheti a Kiíró OTP és Kereskedelmi
Bank Nyrt.-nél vezetett, 11737007-
15466004-00000000 számú bankszámlájára. 

A Pályázati kiírás az átutalási megbízás másola-
tával vehető át munkanapokon 9–11 óráig a
következő címen: Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala (Településfejlesztési Főosz-

tály, 9021 Győr, Városház tér 1. 2. emelet 237.
iroda Tel.: 96/500-214, fax: 96/500-248)

Az ajánlattétel (a pályázat benyújtásá-
nak) határideje: 2013. augusztus 5.

Az elbírálás módja és szempontjai: A Pá-
lyázati kiírásban meghatározott alkalmassági
követelmények és bírálati szempontok alap-
ján az összességében legelőnyösebb ajánlatot
tevő Pályázóval kerül sor szerződéskötésre. A
pályázatokat a Kiíró Közgyűlése bírálja el.

Az eredményhirdetés legkésőbbi idő-
pontja: 2013. október 7.

A szerződéskötés legkésőbbi időpontja:
2013. október 31.

A szolgáltatás megkezdésének határ-
napja: 2014. január 1.

A szerződés időtartama: Kiíró a szerződést ha-
tározott időtartamra, 2014. január 1. napjától
2023. december 31. napjáig terjedő időszakra,
10 évre köti.

A teljes pályázati felhívás letölthetŐ a www.gyor.hu weboldal pályázatok menüpontjáról. A részletes követelményrendszert a Pályázati kiírás tartalmazza.

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: gy. p.

Fura játék nálunknál szerencsétle-
nebb sorsú emberek bőrébe bújni né-
hány pillanatra, miközben jól tudjuk,
hogy az önként vállunkra vett kereszt
csupán csak illúzió. Mégis, talán köze-
lebb visz fogyatékkal élő embertársa-
inkhoz, ha pár percig átéljük kiszolgál-
tatottságukat, bizonytalanságukat.

Erre adott lehetőséget a közelmúlt-
ban az alig egyéves Patrónus Lions Club
Győr a Famulus Hotelban, amikor rend-
hagyó borvacsorára hívta a vakok világa
iránt érdeklődő, segítő szándékú embe -
reket. Mint ismert, a hazánkban és Győr-
ben is egyre több tagot számláló nem-
zetközi Lions-mozgalom célja minde-
nekelőtt a vakok és gyengén látók támo-
gatása, életminőségük javítása.

Ahogy az Egymással egy más világ-
ban szlogenű összejövetelen is elhang-
zott, nem elég együttérzően gondolni a
valamilyen fogyatékkal élőkre, tenni is
kell értük. A környezetünk mindenkié, a
látóké és a vakoké is. Annak kell megte-
remtenünk a feltételeit, hogy a fogyaték-
kal élők is minél több mindent tudjanak
ebből érezni, felfogni, és tudjanak benne
élni – hívták fel a figyelmet a klub tagjai.
A figyelmet, amelyről ezen az estén be-
bizonyosodott, mennyire mást tud jelen-
teni, ha nem lát az ember. Érdekes lehe-
tett kívülről nézni azt a több tíz bekötött
szemű, jól öltözött asztalnál ülőt, akik
mind egy irányba fordítják a fejüket: va-
lahova a terem bal oldalának távolabbi

Egymással egy más világban
sarka felé, miközben a szintén fedett
szemű klubelnök a terem másik végé-
ben beszél hozzájuk egy mikrofonba. Az
akár komikusnak is felfogható csoport-
kép oka, hogy a hangszóró a bal oldalon
volt. Azaz most derült csak ki igazán,
mennyire uralkodik rajtunk a szemünk
az összes többi érzékszervünkkel szem-
ben. Mert normál esetben az előadó felé
fordítjuk a fejünket, hiába halljuk a hang-

ját a másik irányból. Aztán a figyelem szó
után érdemes a bizonytalanságról is be-
szélnünk: a hangok felerősödnek, néha
már-már félelmetesnek is tűnhetnek a
körülölelő zajok – legyen az csupán egy
étterem zsongása –, miközben óvatos
léptekkel keressük helyünket az asztalok
és a székek között. De egy kedves hang
megszólít, karon fog, segít. Talán ilyen
lehet, amikor az úttesten átkísérnek va-
lakit. Nyolcfős asztaltársaságunkat gyor-
san összekovácsolja a pillanatnyi közös

sors, valahogy nyitottabbak vagyunk így,
mintha egymás szemébe néznénk.
Hiába, a hasonló problémák összeköt-
nek. A legbátrabban egy jogász fiatal-
ember fog evőeszközt, poharat az aszta-
lon tapogatózó kezek között. Nem isme-
rem, nem látom, ha nem mondja, soha
nem tudom meg, hogy miért olyan ma-
gabiztos most köztünk: vakvezető kutyá-
val végezte el az egyetemet. Izgalmas,

hogyan változtatja meg a viszonyunkat
egymással, ha nem látjuk a másikat. Kí-
váncsiabbak vagyunk, nem ítélünk
olyan elhamarkodottan, és jobban
odafigyelünk a mellettünk ülőre. A ki-
szolgáltatott ember nyitottabb, hiszen
nincs más választása? 

Vakvacsora. Fogalmam sincs, mit et-
tünk, talán egy szelet empátiát némi jó
szándékkal fűszerezve. Rajtunk áll, mi is
megtanulunk-e ezekből főzni, ahogy azt
a Patrónus Lions Club is tette.
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INTERJÚ, KONCERT AJÁNLÓ

Popper Gábor könyvekben is megszen-
vedte édesapja halálát. Popper Péter
még élt, mikor az első negyven oldal el-
készült. Továbbírásra biztatta fiát, aki
tabuk nélkül írta meg problémás és
örömteli kapcsolatukat. A híres-bölcs
apa a halálon túl is fogja fia kezét, vezeti
gondolatait. A múló időben is érzik egy-
mást – Földön túl, univerzumon innen.

Kissé ellentmondásos a hely-
zet, hiszen a beszélgetésünk
apropója, hogy könyvet írt az
édesapjáról, akinek az árnyéká-
ból nem könnyű kiragyogni. Mi-
lyen kapcsolatban voltak?

Hároméves koromban elváltak a szü-
leim, én apu életében mindig vendég
voltam. Nagyon éles volt a kontraszt pe-
dagógus édesanyám szolid és apu el-
foglalt, harsány élete között, de valahol
sikerült megtalálni a középutat. Tizenhat
éves koromig igazi vasárnapi apuka volt,
keveset tudtam róla, mindig azt éreztem,
hogy vendég vagyok. Kéthetente vasár-
naponként elmentünk állatkertbe, vi-
dámparkba, ezzel ki is merült a mi kap-
csolatunk. Aztán tizenhat éves korom-
ban nagyon-nagyon jóban lettünk.

Nem kell nagy képzelőerő
ahhoz, ha valakinek bemutatko-
zott, kapta a kérdést az esetle-
ges rokonságról. Így volt?

Hogyne. Tizennyolc éves koromban az
első munkahelyemen, a Legfelsőbb Bíró-
ság könyvtárában kezdtem dolgozni. Az
idős könyvtárvezető hölggyel nem voltunk
túl jóban. Úgy mutatott be az ott dolgozók-
nak, hogy az új kollégánk Popper Péter fia.
Akkor úgy döntöttem, engem többet ne

mutassanak be így, én Popper Gábor va-
gyok, és ha érdekel valakit, elmondom,
hogy ki az én édesapám. Biztos volt valami
tudatos ellenkezés is abban, hogy nem let-
ten pszichológus, holott sokkal könnyebb
és sokkal egyszerűbb lett volna a pályám
és az életutam. Úgy gondolkodtam, ha te-
szem azt, sikeres pszichológus leszek,
soha nem tudom meg, hogy azért, mert
valóban tehetséges vagyok, vagy azért,
mert Popper Péter fia vagyok.

Popper Gábor: Ő nem volt se apa-, se nagyapatípus. És
nem is ezért volt ezen a Földön. Neki tanítani és mesélni kellett.

Vendégségben a tudós-
bölcs apa árnyékában

Egyáltalán, vonzotta ez a pálya?
Nem, nem jutott eszembe, hogy

pszichológus legyek. Még most sem
tudom, hogy mi leszek, ha nagy le-
szek. Én egy baromi későn érő ember
vagyok. Későn végeztem el a főiskolát
is. Nem vettek fel érettségi után, mert
lusta voltam, más mindig fontosabb
volt, mint a tanulás. Mindent később
csináltam, mint egy normális ember.
Nagyon megszerettem a könyvtárat,
elkezdtem ott dolgozni, elvégeztem a
könyvtár-pedagógia szakot az egri ta-
nárképző főiskolán.

Mi motiválta abban, hogy
írjon egy olyan intim viszonyról,
mint az apa-fia kapcsolat?

Nem volt motivációja, elkezdtem írni
magamnak. Azt gondoltam, hogy annyi
élmény, kaland történt már az életem-
ben, olyan sokszínű a családom, hogy
azt érdemes megörökíteni. Amikor elké-
szült az első negyven oldal, elküldtem
apunak, mit szól hozzá. Azt mondta,
hogy nagyon jó, folytassam, de arra azért
vigyázzak, ha önvallomás lesz és szem-
benézek önmagammal, kijöhet olyan is,
ami nem kellemes. Amikor ezt visszaírta,
megbeszéltük, de onnantól kezdve egy
sort nem tudtam leírni. Amikor 2010 áp-
rilisában eltávozott, utána nagyon-na-
gyon gyorsan sikerült megírni a könyvet.
Valami gát felszakadt és onnantól sokkal
könnyebben ment az írás. 

A háttérből, a kapcsolatai
révén próbálta segíteni?

Igen. A Legfelsőbb Bíróságra úgy
kerültem az egyetemi könyvtárból,
hogy az ő egyik legjobb barátja volt az
elnökhelyettes. Amikor visszajöttünk
Nádudvarról, az ő egyik újságíró-kap-
csolata révén dolgoztam egy kiadó-
nak, otthonról számítógépen archivál-
tam anyagokat. Ezek működtek nála
is. Önmagától sose, ha kértem, akkor
nagyon szívesen segített. Azért meg-
próbáltam úgy alakítani az életem,
hogy ne kelljen segítséget kérni.

(A teljes interjú a Megérintő szavak
című könyvben olvasható.)

szerző: z. a.

Fenntarthatóság és Összetarto-
zás címmel rendezik meg a Fenn-
tarthatóság Akadémiája tavaszi
programsorozat záróeseményét
az ETO Parkban június 14-én.
Reggel a Hahó együttes Földlakó
című, fenntarthatóságról szóló
interaktív koncertjére az óvodás
és kisiskolás gyerekeket várják,
este pedig az egykori Generál és
a Piramis együttes énekeseként
ismertté vált Révész Sándor lép a
színpadra.

A Tükörben a világ című kiállítással
nyitott a tavaszi programsorozat, mely
a fenntarthatóság je gyé  ben telt. A
fenntarthatóságról, környezetünk ösz-
szefüggéseiről szóló tárlatot közel 4
ezer 10–18 év között fiatal látta. A ki-
állítással párhuzamosan különböző
konferenciákat, előadásokat, trénin-
geket szerveztek Fenntarthatóság
Akadémiája címmel. Ennek zárása-
ként rendezik meg a Fenntarthatóság
és Összetartozás napját június 14-én
az ETO Parkban. Kádár József prog-
ramigazgató elmondta, az esemény

Révész Sándor és a Hahó együttes
koncertjével zárul a sorozat

10 órakor kezdődik a Kardos Horváth
János által alapított Hahó együttes
Földlakó című interaktív koncertjével,
amely a programsorozat céljához il-
lően a fenntartható fejlődésről szól. A
koncerten elhangzó dalok szórakoz-
tatva segítik megérteni a legkisebbek
számára is a környezetvédelem, az
ökológiai és a zöld gondolkodás lé-
nyegét, a fenntartható fejlődést, a kör-
nyezettudatosságot és az egymás el-
fogadásának fontosságát. A koncert
a gyermekek és a felnőttek számára is
ingyenes.

Este 8 órakor az egykori Generál
és a Piramis együttes énekeseként is-
mertté vált Révész Sándor „Gyere
még közelebb” című jubileumi kon-
certjére várják az érdeklődőket.  A
koncertek üzenetei az összetartozás
mindenekfeletti gondolatát fogalmaz-
zák meg.  Felhívják a résztvevők figyel-
mét arra, hogy együtt kell működnünk
másokkal és a természet bennünket
is magába foglaló rendszerével. A
Fenntarthatóság és Összetartozás
napjának teljes bevételét a fenntartha-
tóság oktatására fordítja az eseményt
szervező Élet Fája Nonprofit Köz-
hasznú Kft.
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Ahogy mindennel, a vitaminokkal is
csínján kell bánni. E könyv a 84-féle vita-
min és más étrend-kiegészítő jól átte-
kinthető csoportosításával és betű-
rendbe szedett ismertetésével segít az
eligazodásban. Megtudhatjuk, hogy
melyik vitamin, antioxidáns, ásványi
anyag vagy nyomelem, növényi alapú
vagy egyéb készítmény, aminosav ho-
gyan hat, mire jó. Melyiket fogyaszthat-

szerző:dr. németh zoltán szülész-nőgyógyász főorvos
fotó: illusztráció

Végre itt a nyár! Ez a gyönyörű évszak azonban meg-
terhelő lehet az intim testrészek számára. Az uszodai
látogatások, gyakori tusolás, szintetikus textíliákból
készült tangák viselése jelentős megterhelést jelent
a hüvelyflóra számára. Amennyiben a hüvelyflórában
egyidejűleg csökken a tejsavbaktériumok (lactobacil-
lus) száma, gyakran hüvelygyulladás lép fel, melynek
legfőbb tünetei az égő, viszkető érzés a hüvelybeme-
netnél, valamint a kellemetlen hüvelyi folyás. A klórt
a medence vizének fertőtlenítésére használják, a fer-
tőtlenítő hatás azonban nem csak a kórokozók ellen
irányul, a hüvely egészséges működéséért felelős „jó"
tejsavbaktériumokat is elpusztítja.

A tejsavbaktériumok védenek
A „jó” baktériumok tejsavat termelnek, így biztosítva

a hüvely normális, savas pH-ját. Ez megakadályozza,
hogy a hüvelyben lévő, betegséget okozó gombák
vagy baktériumok elszaporodhassanak vagy kívülről
behatolhassanak. Ha a tejsavbaktériumok száma
csökken, a kórokozó gombák és baktériumok elszapo-

juk a többivel együtt, melyiket lehet túl-
adagolni és a szedésekor mire kell ügyel-
nünk. A kötet talán leghasznosabb és
várhatóan majd legtöbbször forgatott fe-
jezete az egyes betegségeket, panaszo-
kat szedi csokorba az ajánlott táplálék-
kiegészítőkkel. A szerző, Kürti Gábor,
akit természetgyógyászati rendeléséről
és a Természetgyógyászat Magazinban
havonta megjelenő cikkeiből sokan is-

rodnak és fertőzés lép fel. Az egészséges hüvelyflórát
a tejsavbaktériumok tartják fent. Számos nő esetében
a hüvelyflórában hiány mutatkozik a tejsavbaktériumok
terén. Ezért különösen a nyári uszoda- és strandláto-
gatások alatt tanácsos a hüvelyflórát tejsavbaktériu-
mok bevitelével támogatni, melyek segítenek megtar-
tani, illetve helyreállítani a természetes egyensúlyt.

Ne fürödjön tamponnal!
A tampon használata lehetővé teszi, hogy a hölgyek

még a havi vérzés alatt is bikinit tudjanak hordani. Für-
dés közben azonban kerülni kell alkalmazását, mert a
tampon a hüvely felső részébe
vezeti a vizet, mely a fertőzés ve-
szélyét jelentősen megnöveli.
Az egészséges hüvelyflórát túl-
zott intim mosakodással, fertőt-
lenítő szappanok alkalmazásá-
val is veszélyeztetni lehet. Az
intim részeket langyos folyó víz-
zel tisztítsa, maximum tejsav
tartalmú intim mosakodógélt alkalmazzon.

Tanácsok az intim higiéniát illetően
A természetes pH-t több tényező befolyásol-

hatja negatívan. Ne hordjon szintetikus anyagból

készült alsóneműket, tangákat, túl szoros nadrágo-
kat, válasszon lehetőség szerint pamutból készült
alsóneműt. Kerülni kell a nem szellőző, illatosított
tisztasági betétek alkalmazását, használjon légát -
eresztő, nem illatosított betéteket és cserélje őket
rendszeresen. Lehetőleg a nedves fürdőruha ne a
bőrön száradjon, fürdés után cserélje le szárazra. A
túlzott és nem megfelelő intim higiénia – mint pél-
dául a hüvelyöblítés különböző fertőtlenítőszerek-
kel vagy intim testápolókkal – árt a hüvely termé-
szetes védelmi rendszerének. A tisztálkodáshoz
nem kell mosdókesztyű vagy szivacs, az intim test-

részek szárítására legyen
egy külön törölköző.
Széklet után a végbélnyí-
lást mindig hátrafelé, a
hüvellyel ellentétes
irányba tisztítsa, hogy a
székletben található bak-
tériumok ne kerüljenek a
hüvely közelébe.

Amennyiben mégis panaszok lépnek fel, mint
például viszketés, hüvelyi folyás vagy égő érzés, ne
kezelje magát, mert a hatásos kezelés alapfelté-
tele a megfelelő diagnosztika. Forduljon bizalom-
mal orvosához!

mernek, közérthető tanácsokat ad a leg-
gyakrabban előforduló betegségek házi
gyógyításához, a kiváltó okok és a tüne-
tek otthoni kezeléséhez. Az orvosi diag-
nózist és kezelést persze nem helyette-
síthetjük házi gyógymódokkal, de kivá-
lóan kiegészíthetjük velük az orvosi terá-
piát. A könyvet azok figyelmébe is ajánl-
juk, akik nem betegek, és a jövőben is
szeretnének egészségesek maradni.

Olvasni jó!

Utazás – egészség utazóknak

A hét orvosi témája:

Nyár, napsütés, strand –
tanácsok
az intim higiénia területén

Válasszon
pamut

alsóneműt
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N

A hét kérdése: a szemvörösödésről

Válaszol: Dr. Pesztenlehrer Norbert szemész
szakorvos, osztályvezető főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: kardirex.hu/marcali gábor

Tiszta vízzel mossuk ki a vörös, esetleg visz-
kető, váladékozó szemet, ne használjunk há-
zilag patikaszereket – ajánlja a szakorvos.  

Mi okozza a szemvörösödést?
A „vörös szem” egy összefoglaló tünetcsoport, mely-
nek a hátterében többféle ok állhat. Idősebb korban
elsősorban a szem szárazsága váltja ki, a fiataloknál
és a középidőseknél pedig főként az allergiás kötő-
hártya-gyulladás okozza. Gyerekek esetében min-
denekelőtt az uszodában összeszedett fertőző kötő-
hártya-gyulladásra kell gondolnunk.

Napozzunk ésszel!

Igényel-e szakorvosi
ellátást ez a tünet?
Amennyiben a betegnek
a szemvörösödés mellett
látásvesztése alakul ki,
azonnal szakorvoshoz kell fordulnunk. Egyéb ese-
tekben érdemes két-három napot várni, s ha addig
nem gyógyul meg, keressük fel az orvost. 
Kezelhetjük-e házilag a vörös, viszkető sze-
met?
Nem javaslom. Azt tanácsolom, hogy ilyen esetek-
ben tiszta vízzel mossuk ki a szemet. Gyakran elő-
fordul, hogy a betegek a házi patikájukból szednek
elő korábban kapott kenőcsöket, cseppeket, s
azokkal jórészt elfedik a tünetet az orvos elől. Az
sem ritka, hogy régi, lejárt szavatosságú szerekkel
próbálkoznak, ezek is inkább ártanak, mint hasz-
nálnak.  

A Vény nélkül rovat szerkesztője: Dr. Dézsiné Szentes Veronika

A C-vitamin hatása
Egy amerikai kutatócsoport szerint a C-
vitamin gátolja a melanóma, vagyis a
rosszindulatú bőrelváltozás és a mellrák

növekedését. A
kutatási ered-
mény alapján a
C-vitamin pót-
lása 98 százalék-
kal csökkentette

a daganatok növekedéséért felelős ér-
képző faktor szintjét. Amennyiben a je-
lenleg folyó humán vizsgálatok is jó
eredményt hoznak, akkor a C-vitamin az
egyik alappillére lehet a célzott daganat-
ellenes terápiának.  

A szex előnyei az egészségre
A szex nem csak a jó párkapcsolat fenn-
tartásához elengedhetetlen, de az általá-
nos egészségre is jó hatással van. Többek
között javítja az önbecsülést, csökkenti a
stresszt, kalóriát éget, megőrzi a szív
egészségét,
segíti az al-
vást, csök-
kenti a fáj-
dalmat és
nem utolsó
sorban erő-
síti a kap-
csolatokat.
A legújabb kutatások szerint sikerrel
előzhető meg vele a prosztatarák. A szex
testedzésnek is számít, és akár 90 kaló-
riát is el lehet égetni egy aktussal.

Jólesik sütkérezni a napon, a kedvünk is
jobb lesz tőle, és a sápadtságot felváltja
a szép barna bőrszín. Vigyázni kell azon-
ban, mert a nap káros hatásai össze-
adódnak, és emiatt igen nagy kockázat-
nak vagyunk kitéve a sejtek károsodása,
a korai ráncosodás, az öregségi foltok, a
szemölcsök és a bőrrák szempontjából. 

A barnulás
A lebarnulás a szervezet védekezése

az UV-sugarak ellen, így akadályozza
meg bőrünket a további károsodástól.
Lehet, hogy szép a barna bőr, de ez már
elváltozást jelent, és a sugarak hatása
felgyorsítja az öregedési folyamatot, rá-
adásul fokozza a bőrrák kockázatát. Mi-
nimum 15-ös erősségű naptejet hasz-

náljunk, fehér bőrűeknek a 30-as vagy
ennél magasabb faktorszám ajánlott.

A leégés
A leégést bőrpír és enyhe fájdalom jel-

lemzi, ám ez még csak a bőr külső rétegét
érinti (első fokú égés). Napozás után né-
hány órával jelentkezik. Javasolt a hideg
borogatás, valamint bőrnyugtató hidratáló
krém használata.

Másodfokú leégés
A súlyos (másodfokú) leégés már hó-

lyagok megjelenésével jár, fájdalmasabb
és hosszabb ideig tart a gyógyulás is. A
hólyagokat nem szabad kiszúrni, mert
ezek is hidratálják és védik a bőrt. Ilyenkor
azonban nem árt orvoshoz fordulni.

A szeplők
A szeplők is elsősorban a napnak ki-

tett részeken jelennek meg, főként az
igen fehér bőrűeknél. Ezek nem jelente-
nek egészségi kockázatot, de egyes bőr-
rákfélék a korai szakaszban szeplőhöz
hasonlítanak. Az úgynevezett „öregségi
foltokat” valójában nem az öregedési fo-
lyamat, hanem szintén a nap sugarai
okozzák. Ezek a foltok általában érdes fe-
lületűek, szürkés vagy barnás színeze-
tűek. Fehérítő krémekkel, gyümölcssa-
vas hámoldással és fényterápiával csök-
kenthetők.

A szürkehályog
A szürkehályog a szemlencse ál-

lományában keletkezett homályos

terület, amely gátolja a fény útját a
retinához. A szürkehályog kialakulá-
sának oka lehet az időskoron kívül a
napsugárzás is. Ez az elváltozás
nem jár fájdalommal, de látászavart
okoz. 

Megelőzés
A megelőzés legjobb módja, ha ke-

rüljük az erős napfényt. Különösen
fontos, hogy 10 és 16 óra között ne
menjünk napra. Ha mindenképpen
kénytelenek vagyunk a napon tartóz-
kodni, használjunk napvédő készítmé-
nyeket (ne feledkezzünk meg az ajak
és a fül bekenéséről se), viseljünk ka-
lapot, napszemüveget és fedjük a tes-
tünket laza ruhával.



24 / + / 2013. június 7.

GÁZFRÖCCS  ÚJ AUTÓ

LEÁLLÓSÁV

Kör-
forgalom
Közlekedésünk min-
dennapjaiban he-
lyet kapott a körfor-
galom. Kétsávos és
lámpás változata is
van városunkban,
több helyen is. A
használat szabályait
viszont sokan még
mindig nem tudják.
A legfontosabbak:
– A körforgalomba
behajtáskor elsőbb-
séget kell adnunk a
bent haladóknak –
de érvényesül a cip-
zárelv, miszerint aki
először ér a bejárat-
hoz, az beléphet
(nincs megszokás-
ból kialakult fő hala-
dási irány).
– Többsávos körfor-
galomban a párhu-
zamos közlekedés
szabályai érvénye-
sek, tehát sávváltás-
kor indexeljünk, és
a külső sávból hajt-
hatunk csak ki.
– Körforgalomból ki-
hajtva kötelező az
irányjelzőt használni!

szerző és kép: nagy viktor

A Volvo nem bízza a véletlenre autói
tervezését. Mindig ügyelt a maxi-
mális biztonságra, de most az út-
törő gyalogosvédelmi, valamint vá-
rosi koccanásgátló rendszerek mel-
lett szerethető és csodaszép autót
készített nekünk. Igen, az ember
köré építették a gépet.

Mi az, amiben különbözik az új V40-es ka-
tegóriatársaitól a prémium kompakt szeg-
mensben? Semmivel sem összekeverhető
a formája. Egyszerre maradt minden kétsé-
get kizáróan, felismerhetően Volvo, mégis
fiatalos, atletikus jelenség. Nem agresszív,
mégis határozott fellépésű, köszönhetően
a klasszikus – immáron ívelt – vállaknak és
a jól tervezett arányoknak. A lőrésszerű, el-
keskenyedő oldalablakok sportossá teszik
az oldalnézetét. Hátulja pedig a legendás
P1800 nyomdokain az üveg hátsó ajtó lát-
ványát adja, praktikusabb kialakításban. A
svéd kocsi hossza eléri a 4.369 mm-t, és
több mint 1,8 méteres szélessége is kiemel-
kedő. Ennek ellenére belső tere nem élvo-
nalbeli, ami a helykínálatot illeti – elöl bősé-
ges, hátul inkább átlagos –, többet kapunk
viszont a jól megtervezett gyűrődőzónák és
a szilárd utascella oldalán.

A kormány mögé ülve minden eddigi
kérdésünk elillan. Egy igazi Volvo-hatás itt
válik teljessé, jobban, mint korábban, akár a
C30/V40/V50 sorozatban. A dizájnerek –
szerintem – ott nyúltak bele, és olyan jó ér-
zékkel a korábbi koncepcióba, ahol szükség
volt rá. Egyedi hatású a légbeömlők kör-
nyéke, a süllyesztett központi kijelző, ugyan-
akkor ismerős a „lebegő” középkonzol, ami
újragondolva még szebb lett. Külön kiemel-
ném az anyaghasználatot: nagyon puha –
habosított – felületek mindenhol, bőrhatású
könyöklő az ajtókon, fém – vagy tökéletesen

Biztonságos szépség
fémhatású – szellőzőrostélyok és keretek!
És a meglepetés még csak a magasra tett
gyújtáskulcs bedugásakor jön. A középső
körműszeren kirajzolódik a kis Volvo szilu-
ettje, majd megjelenik a kijelzőn (!) a kilomé-
teróra beosztása. A digitális műszeregysé-

gen több stílusú megjelenés közül választ-
hatunk: eco, elegance és performance.
Akár egy videojátékban, ha „versenyezni”
akarunk, kitesszük a fordulatszámmérőt
nagyban, közepén a sebességmérővel, és
egy kisebb skála mutatja az aktuális motor-
teljesítményt. Vagy eco módban egy piktog-
ram azzal segít takarékoskodni, hogy az op-
timális sávban tartatja velünk a gázpedálál-
lást és a fordulatszámot egyszerre. Élőben
nagyon meggyőző a varázslat.

A varázslat szerencsére a mechanikai
elemeknél folytatódik. A tesztautó T3 elne-
vezésű motorja az 1,6 literes turbófeltöltésű
blokk közepes teljesítményű, 150 lóerős vál-
tozata. A 240, túltöltéssel 270 Nm maximá-
lis nyomaték, mely már 1600-as fordulattól

Volvo V40 T3 Kinetic

Autentik Motor-Car Kft.
9012 Győr, Mérföldkő u. 1. Tel.: +36 96 556 270   |   E-mail: volvo@autentik.hu   |  Web: www.autentikvolvocars.hu

rendelkezésre áll, meggyőzően viszi az üre-
sen 1,3 tonnás négykerekűt. A hatsebessé-
ges váltó első osztályú társ a kapcsolgatás-
hoz, bár normál haladásnál már városban is
hatosban autókázhatunk. Ennek és a start-
stop rendszernek köszönhetően városban

alig 8, azon kívül akár
6 liter alatti fogyasz-
tással kalkulálha-
tunk. A váltógomb
extrája, hogy a se-
bességek kiosztása
világít – ahogy a láb-
térbe és a tetőkár-

pitra is jutottak ledfények. Persze a minőségi
kivitelezésnek és a szuperbiztonságnak ára
van. A belépő V40 ára 5,89 millió forint, míg
egy közepesen felszerelt dízel 8 millió. A leg-
kisebb Volvo ajánlható az 1,6-2 literes díze-
lekkel, amik még gazdaságosabbak, vagy
éppen a csúcs T5-ös öthengeres turbómo-
torral, ami leginkább a Cross Country (off-
road) változat összkerékhajtásával együtt
harmonikus választás. Ne feledjük, hogy a
V40 alapáron többek között 7 légzsákkal,
menetstabilizátorral és ostorcsapás-nyak-
sérülés elleni védelemmel szolgálja az uta-
sok, city safety koccanásgátlóval saját biz-
tonságát, és a motorháztető alól előugró
külső légzsákkal pedig – gyalogosgázolás
esetén – a gyalogosokat is kíméli.

Az ember köré
építették a gépet
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Twizy Renault Sport F1
A francia gyártó egyedi tanulmányjárművet készített, el-

sősorban a villamos hajtástechnológia népszerűsí-
tésére. A felpaprikázott Twizy tisztán elektro-

mos kisautó – melyben egy sorban ülhet
két utasa –, a Forma 1-ből ismert KERS
kinetikus energiatárolóval felszerelve hi-

hetetlen menetteljesítményekre tett
szert. A külsőre is extrém négyke-

rekű gyári 17 lóereje a rendszer ha-
tására 14 másodpercre 97-re

ugrik fel, amivel képessé
válik akár egy Megane
RS legyorsulására – 6

másodperc alatt van
százon! A hangtalan

csoda-masinát Se-
bastian Vettel is tesztelte.

Győri Audi limuzin
Magyarországon is bemutatták az új Audi A3
szedánt. A kompakt limuzin a jelenleg legnép-
szerűbb kategóriában száll versenybe hasonló
méretű konszerntársaival és prémium konku-
renseivel. A győri Audi-gyárban készülő, sikkes
újdonság szeptembertől lesz elérhető az ismert
motorok közül eleinte az 1,4 és 1,8 literes benzi-
nes turbókkal és 1,6, valamint 2 literes dízel erő-
forrásokkal. A teljesítménytartomány 105-től
184 lóerőig tart, amíg színre nem lép az S3 ver-

zió kétliteres, 300 lóerős, összkerékhajtású kon-
figurációban. Az A3 Sportbacket elsősorban a
csomagtér méreteiben felülmúló (plusz 45 liter)
„kis” Audi közel 4,5 méter hosszú, tengelytávja
2,64 méteres, így még hátul is megfelelő hellyel
várja a normál méretű utasokat. A kívül-belül
igényes kialakítású négykarikás nem csak töké-
letesen eltalált arányaival, de az ötajtósnál csu-
pán 230 ezer forinttal drágább, azaz 6,3 millió
forint körül induló árával hódíthat.

Miközben a 2010 óta töretlen sikernek örvendő 5-ös apró ráncfelvarrá-
son esett át, és közeli rokona, a GT is kapott egy plasztikázást, az X5 va-
donatúj modellként mutatkozik be. Arányait, jellemző méreteit nagyjából
megtartotta a SUV etalon, miközben minden részletében kifinomultabb
és jobb lett elődjénél. Fejlődött a magas építésű bajor a helykínálat terén
is, hiszen alapesetben 650 literes a csomagtere, ami majdnem 1,9 köb-
méteresre bővíthető a 40:20:40 arányban dönthető hátsó üléstámlák le-
döntésével. A kicsit hosszabb, de alacsonyabb X5-ös tömegéből átlago-
san 90 kg-ot sikerült lefaragniuk a tervezőknek. Ez jót tett a fogyasztás-
nak és menetteljesítményeknek is – bár erre korábban sem volt panasz.
Az induló motorkínálat nagyon ütős, hiszen az alap hathengeres dízel
258, a háromturbós változata 381, míg az xDrive50i V8-as benzinese
450 lóerővel gazdálkodik. Később kisebb, négyhengeres dízel és sorha-
tos benzines erőforrás is várható.

Friss és új BMW-k

Frissült a Malibu
Az Európában méltatlanul mellőzött Chevro-
let Malibu, ami az Opel Insignia testvérmo-
dellje, egyéves pályafutása után frissült. A
hűtőmaszk férfiasabb lett, és a hátsó lám-
pák is változtak kicsit, míg a beltérben több
praktikus részlet finomodott. Nagyobb lett
a hátsó lábtér, pusztán az ülések módosítá-
sának hála, valamint a nagyobb könyöklő és
a több rakodóhely növeli a praktikumot. Ke-
vesebbet fogyaszt a 2,4 literes benzines, és
újdonság a 2 literes turbómotor. A 260 ló -
erős, 400 Nm nyomatékot az első kerekekre
szabadító motor remélhetőleg hamarosan
nálunk is elérhető lesz.
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Cím Hrsz. Terület (m2) Kikiáltási ár
Győr, Banai út 5386/2 9.499 30 EUR/m2

A hirdetménnyel kapcsolatos részletes tájékoztató a
http://gyorszol.hu/dok/Ingatlan/ERTEKESITESI_HIRDETMENY_5386_2.pdf
weboldalon megtekinthető.

szerző: nagy csaba
fotó: pénzes istván

A vásárcsarnok emeletén lévő halboltban
a Győri Előre Halászati Termelőszövetke-
zet ügyvezető elnökétől érdeklődtünk a
halak grillezéséről. Szilágyi Gábor el-
mondta, az üzleteikben kapható konyha-
kész haltermékeket az ISO-minősítéssel
rendelkező kisbajcsi telephelyükön állít-
ják elő egyedi eljárások és receptek alap-
ján. A halfajok közül kiemelte a gyerme -
keknek is adható, szálkamentes afrikai
harcsafilét, amely grillen is remekül elké-
szíthető. A halak előkészítése nem igé-

szerző: pannon-víz 

A Pannon-Víz Zrt. árvíz esetére
szigorú forgatókönyvvel rendel-
kezik, az ebben leírtakat a vízál-
lástól függően, fokozatosan
hajtják végre a szakemberek. A
mostani helyzetben már a leg-
magasabb szintű intézkedése-
ket léptettük érvénybe.

Győr vízellátása a Mosoni-Duna és a
Duna partján sorakozó parti szűrésű
kutakból történik. A révfalui vízműben,
a holtág és a Győrújfalura vezető út
mellett összesen 15 darab, Szőgyén
18 darab kút sorakozik a folyók part-
ján. Mindegyik kútnál teljes a védelem
a talajvíz ellen. Az árvízi készültség
időszakában a Pannon-Víz Zrt. foko-
zottan ellenőrzi a Győrt ellátó vízmű-
telepek kútjait. Folyamatos a vízminta-
vétel, a gyorsteszteket akkreditált la-
boratóriumunk azonnal elvégzi. A köz-
egészségügyi hatóságot folyamato-
san tájékoztatjuk a vizsgálati eredmé-
nyekről.

Lapzártakor már rendkívüli árvízvé-
delmi készültség van érvényben. Le-
hetséges, hogy a hétvégére a köz-
egészségügyi hatóság elrendeli a biz-
tonsági klórozást. Ha így lesz, a veze-
tékes víz megszokott íze megváltozik,
a fertőtlenítőszer érezteti hatását. A
klórozás a közegészségügy érdeké-
ben szükséges beavatkozás, mind-
annyiunk biztonsága érdekében van
szükség rá, s mint említettük, csak ki-
vételes helyzetben.

A csatornaüzem területén a fo-
lyókba vezető összes zsilipet lezártuk,
hogy a folyók vize ne juthasson be a
csatornákba. A meteorológiai jelen-
tések szerint az árvíz időszakában
nem várható záporeső vagy intenzív
csapadék. Ha mégis lenne ilyen,
akkor a Petőfi hídi zsilip kivételével
mindegyik záporkiömlőnk használ-
ható. A megemelkedett folyóvízszin-
tek miatt azonban csökken a teher-
mentesítés hatékonysága, hiszen a
csatornáinkban lévő vizet szivattyúk-
kal kell felemelni a folyók szintjéig.

A Pannon-Víz munkatársai az árvíz-
védelem és a katasztrófavédelem
szakembereivel folyamatosan együtt-
működve mindent elkövetnek, hogy
az árvízi készültség időszakában is
működjön az egészséges és biztonsá-
gos szolgáltatás. 

szerző: győr-szol 

Tekintettel a kritikussá váló árvízvé-
delmi helyzetre, a Győr-Szol Zrt. a jú-
nius 8-ra meghirdetett, környezetvé-
delmi világnaphoz kapcsolódó ren-
dezvényét új időpontban, június 14-
én, pénteken tartja meg.

A rendezvény helyszíne és a prog-
ram változatlan: a szolgáltató ajándé-
kokkal és játékokkal várja a gyereke-
ket és szüleiket a győri állatkert belvá-
rosi terráriumában, a Füles Bástyá-
ban! Az utolsó tanítási napon, június
14-én délután 14 órától 18 óráig tartó
program keretében a 14 év alatti gye-
rekek ingyenesen nézhetik meg az eg-
zotikus élőlényeket, ha a Győr-Szol

kép és szöveg: xantus-állatkert

Nemrég nyitotta meg kapuit az Afrikai
bemutatóér a győri állatkertben, és
máris új lakó érkezéséről számoltak
be a park munkatársai. Az állatkert jö-
vőbeli tervei között szerepel az afrikai
fajok számának bővítése, a projekt
első képviselője, egy fiatal lóantilop -
tehén a múlt héten érkezett.

A lóantilop a második legnagyobb
termetű antilopfaj a jávorantilop után,
testtömege 220-300 kilogramm, test-
hossza 2-2,5 méter, marmagassága
pedig 140-160 centi. Ezek az állatok Af-
rika fás szavannáin, 6-12 fős csapatok-
ban élnek. Mindkét nem visel hátraívelő,
végig bordázott szarvakat, azonban a
bikák szarvai hosszabbak és vastagab-
bak. Átlagos szarvhossza 60-100 cm. A
nemek hasonlóak, bár a hímek erőtelje-
sebb felépítésűek. Híres arról, hogy
szemben a többi antiloppal az akár egy-
méteresre is megnövő szarvát nemcsak
az egymás elleni viaskodásokra hasz-
nálja, hanem keményen szembeszáll a
ragadozókkal, akár az oroszlánnal is. 

A fiatal állat egyelőre még ka ran -
tén idejét tölti, de a szemfüles látoga-
tók egy üvegfalon keresztül már meg-
tekinthetik az állatkert zsiráfházában.
Nyugodtan viselkedik, láthatóan jól
érzi magát új otthonában.

Rendkívüli 
készültségben
a Pannon-Víz
szakemberei 

Tegyünk együtt környezetünkért!

Lóantilop
érkezett

Értékesítési hirdetmények
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti az alábbi kivett
beépítetlen terület megnevezésű, teljes közművesítéssel rendelkező ingatlanait:

Cím Hrsz. Terület (m2) Kikiáltási ár
Győr, Banai út 5386/1 5.502 30 EUR/m2

A hirdetménnyel kapcsolatos részletes tájékoztató a 
http://gyorszol.hu/dok/Ingatlan/ERTEKESITESI_HIRDETMENY_5386_1.pdf
weboldalon megtekinthető.

Az ingatlanok megvásárlására írásban kell ajánlatot tenni, melyet postai úton kell megküldeni a következők szerint: Sági Géza elnök-
vezérigazgató úr részére, 9024 Győr, Orgona u. 10. „Győr, Banai út vételi ajánlat 5386/1” és  „Győr, Banai út vételi ajánlat 5386/2”.

helyszínen lévő munkatársainak átad-
nak három darab kartondobozt vagy
italoskartont.

Ezenkívül a belépésre jogot szer-
zett nebulókat további ajándékok vár-
ják, ha a terráriumon keresztül meg-
közelíthető bástyateraszon teljesítik a
játékos feladatokat. 

Az érdeklődők közelebbről is meg-
nézhetik a társaság kukásautóját és
további információkat kaphatnak a
szolgáltató tevékenységéről. 

Élmény, játék, ajándék – mindenkit
szeretettel vár a Győr-Szol Zrt. a kör-
nyezetvédelmi világnap jegyében jú-
nius 14-én, pénteken 14 órától a
Füles Bástyánál! Ne feledjék: a belépő
mindössze három kartondoboz! 

Az élmény marad,
az időpont változik!

Halak, zöldségek grillezése
nyel nagy munkát, a szeleteket fűszerez-
zük ízlés szerint. Amennyiben rácson süt-
jük meg, akkor a halhúst célszerű egybe-
fogni, például az erre a célra szolgáló sü-
tővassal. A halat sütővasban, fólián és

vaslapon egyaránt hirtelen kell megsütni
és nem szabad kiszárítani. Akkor járunk
el jól, ha egyenletes tűz mellett néhány
perc alatt vékony kéreg alakul ki a halhú-
son. Köretként zöldségeket ajánl Szilágyi
Gábor, például a paradicsom, a paprika,
a cukkini, a padlizsán, az uborka és a
spárga mérsékelten megsütve külön-
külön, de akár együttesen is könnyed ki-
egészítői a halételeknek. A zöldségekre
fűszer sem feltétlenül kell, így eredeti ízü-
ket megtartva fogyaszthatjuk őket.

Piaci kosár
Afrikai harcsafilé 2.285 Ft/kg
Pontyfilé 2.261 Ft/kg
Amurfilé 2.031 Ft/kg
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APRÓ HIRDETÉS

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

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

ÉPÍTŐANYAG

Gyôr, Újkapu u. 1—3. Tel.: 06 20/ 9461 511

• beépítés
• üzembehelyezés
• teljes körû
ügyintézés

• fûtés-
korszerûsítés

• gázkészülék- 
szerviz

IMMERGAS, BOSCH GÁZKAZÁNOK,
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK
5 év garanciával a márkaszerviztôl.

242.000 forinttól

Mester-
Gáz Kft.
Ny.: h—p. 7.30—16

Ez a kupon 20% kedvezményt
ér Önnek a MARC női és férfi tavaszi

cipőkre, 2013. jún. 7–21-ig!

Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 30–32. Telefon: 96/326-567, 30/436-9677 

Teljes körű cipő- és táskajavítást
vállalunk rövid határidővel,

jó minőségben!

Esküvői
cipők széles
választéka!Nyitva tartás:

h–p. 9–17, szo. 9–13

BALATONALMÁDI
központjában, biztonságos helyen,
strandhoz közel 49 m2-es, másfél szobás,
egyedi cirkófűtéses, felújított társasházi lakás
teljes berendezéssel eladó.

Ár: 12.400.000 Ft
Telefon: 30/514-4740

Gépi (WOMA) csatornamosás,
szippantás, kézi duguláselhárítás!

06-30/463-7647

Gyôri pékáruüzletünkben gluténmentes
termékekkel, bôvülô áruválasztékkal és kéthetente
megújuló akcióval várjuk Kedves Vásárlóinkat!

2013. június 3-tól 15-ig tartó akciónk:
Lövôi rozskenyér 0,5 kg ......................179 Ft
Vizes zsemle 54 g ..................................15 Ft
Csokis-áfonyás svájci kifli 70 g ............129 Ft

Címünk: 9021 Gyôr, Árpád út 69.

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

Esküvôre is van ötletünk!

GyertyaSzalon.hu
Mintabolt:

Orange Ajándék Kuckó

ÁLLÁS

Az ÚJVÁROSI Művelő-
dési Ház költségvetés-
ben jártas, regisztráció-
val, mérlegképes köny-
velői végzettséggel ren-
delkező, 6 órás gazda-
sági ügyintézőt keres.
Állas betöltése: július 1-
jétől. 96/315-317

Szakközépiskolai végzettség-
gel, érvényes biztonsági őr vizsgával és
gyakorlattal állást keresek (minden más
megoldás is érdekel). 20/5890-197

SZOLGÁLTATÁS

Kőműves-, festő- és burkolómun-
kát vállalnék megfizethető áron!
Tel.: 70/428-1785

Szobafestést, mázolást,
gipszkartonozást és külső
szigetelést vállalunk elfo-
gadható áron, garanciával:
06-20/6298-769.

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék
szállítása kedvező áron, 2.900 Ft-tól.
Tel.: 30/5420-720. 

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

Kut yakozmetikus -t a-
nuló gyakorlás céljából ingyen nyí-
rást vállal. Időpont-egyeztetés:
20/9968-893

Lakatosmunkák!  Keríté-
sek, kapuk, biztonsági
rácsok, korlátok stb. ké-
szítése, javítása, karban-
tartása. Ajtó-, ablak-,
zárjavítás! 70/2237-957

Győri hölgy némi segítségért (ruhák,
bútorok, élelem) takarítást vagy pedikűrö-
zést vállal. 20/211-7884

Hívjon bizalommal, teljes körű
lomtalanítást vállalok. Feleslegessé vált hol-
miját elszállítom: tárolóját, garázsát kitakarí-
tom. Stuka Tibor: 30/217-0848.

EGYÉB

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

Lomtalanítás! Vállalunk minden
típusú lomtalanítást igény szerint rako-
dókkal, teljes körű elszállítással, akár díj-
mentesen, hétvégén is. Tel.: 20/944-
6667. 

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

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

Lomtalanítást vállalok,
ingyen kitakarítom pincéjét, udvarát.
Feleslegessé vált holmiját elszállítom.
Tel.: 70/500-1291.

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

Hajat veszek 50 cm felett, vágottat
vagy vágni valót, jó áron. Tel.: 30/990-9530. 
Első 2 szót kiemelni

15 éve működő győri takarító-
cég szőnyeg- és kárpittisztítást vállal.
Győrben ingyenes házhoz szállítással, ma-
gánszemélyeknek és cégeknek egyaránt.
Kérjük, bizalommal forduljon hozzánk!
Érd.: 20/214-5881

KIADÓ

Győr belvárosában 19
m2-es irodahelyiség
kiadó! Érdeklődni lehet:
70/218-9408

Győr belvárosában 60
m2-es helyiség kiadó. Ér-
deklődni: 70/218-9408

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

Győrben, Kálvária utcában 120 m2, 38 m2,
70 m2-es irodák hosszú távra kiadók. Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

LAKÁSCSERE

Győr-marcalvárosi, 53 m2-es, 1+2 fél
szobás, összkomfortos, távfűtéses, fel-
újított fürdőszobás, szabadhegyi, 3 szo-
bás, 58 m2-es, távfűtéses, erkélyes,
részben felújított , határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 1-2 szobás,
megvásárolható, erkélyes lakásra Szi-
get, Újváros és Marcalváros kivételével
(hirdetési szám: 312). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

Korrepetálás: matematika, fizika,
kémia, általános és középiskolásoknak!
Pótvizsgára felkészítés nyáron is! Tel.:
30/928-7711
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A Patent Gladiators
mindkét versenyzője
érem nélkül térhet haza
a minszki felnőtt amatőr
ökölvívó Európa-bajnok-
ságról. A legjobb 16
közé jutásért a 64 kg-
ban szereplő Nyéki Ge-
orgián az angol Samuel
Maxwelltől szenvedett
egyhangú pontozásos
vereséget, míg a 91 kg-
ban kötelek közé lépő
Darmos Józsefnél a
moldovai Vladimir Che-
les bizonyult jobbnak
egyhangú pontozással.
A győri sportolók szá-
mára ezzel befejeződött
a kontinensviadal. 

A Győri ETO FC az Eger ellen fejezte be
szereplését a 2012/13-as szezonban. A
zöld-fehérek tartalékosan léptek pályára,
hiszen sérülések és eltiltások is sújtották
a csapatot, emellett több játékos már
megkezdte nyári szabadságát. Pintér At-

A Rába ETO futsalcsapatának négy tagja is meghosz-
szabbította nyáron lejáró szerződését. Az év játékosá-
nak megválasztott Lódi Tamás kettő plusz egy évre kö-
telezte el magát, míg a világválogatott kapus, Balázs
Zoltán és a spanyol Európa-bajnok Juanra két-két éves
kontraktust írt alá a zöld-fehérekkel. A portugál váloga-
tott Fabio egy évet hosszabbított, így a magyar mag
mellett együtt marad az ibériai tengely is. A játékosok
az utánpótlás-nevelésből is kiveszik részüket, Lódi
Tamás idén az U17-es korosztállyal dolgozott, Juanra
az U11-esek edzője lesz a jövőben, míg Balázs Zoltán
folytatja munkáját a fiatal kapusokkal. A futsalosok el-
mondták, nem sokat gondolkodtak azon, hol folytassák
pályafutásukat, hiszen a magyar bajnokcsapatnál vég-
zett szakmai munka és a nyugodt háttér egyaránt adott
a jó szerepléshez. A Rába ETO ugyanakkor nem hosz-
szabbít szerződést a portugál válogatott Ramadával,
aki a Berettyóújfalu elleni szezonzárón szerepelt utoljára
a csapatban. Búcsúja emlékezetesre sikeredett, hiszen
két góllal vette ki részét a rivális 5–3-as legyőzéséből.  

Katarina Bulatovic (a képen balra) személyében
a világ jelenlegi legjobb balkezes átlövőjével erő-
sítette meg keretét a Győri Audi ETO KC. A 28
éves játékos a montenegrói válogatott tagjaként
tavaly olimpiai ezüst érmet és Európa-bajnoki
címet nyert, ráadásul mindkét tornán ő lett a gól-
királynő. Klubszinten is rendkívül eredményes pá-
lyafutás áll mögötte, hiszen 2007-ben a Slagelsé-
vel, 2012-ben pedig a Buducnost Podgoricával
nyerte meg a Bajnokok Ligáját. 

„A Győri Audi ETO-val régóta nagy csatákat
vívok korábbi csapataim tagjaként, és mindig ki -

Újabb ász a pakliban

Győzelemmel zárt a bajnokcsapat

emelkedően erős ellenfélként számoltunk vele.
Örömmel csatlakozom tehát ahhoz a klubhoz,
amely évek óta Európa élvonalában van, azonban
döntésemet nagyban befolyásolta az ETO kívülről
is észrevehető csapategysége, összetartása is.
Ambros Martinról csak jókat hallottam, örülök,
hogy ő lesz az edzőm, ahogy annak is, hogy először
szerepelhetek egy csapatban Görbicz Anitával és
Katrine Lundéval, akik korábban mindig az ellenfe-
leim voltak” – mondta bemutatkozásként Katarina
Bulatovic, aki legutóbb az Oltchim Valcea tagjaként
csapott össze a zöld-fehérekkel a Bajnokok Ligája
elődöntőjében.

„Nem szívesen emlékszem vissza arra a pár-
harcra, hiszen a visszavágón szinte nyert helyzetből
buktuk el a továbbjutást. Így a győriek kerültek be
a döntőbe, ahol aztán megérdemelten hódították el
a trófeát. A következő szezonban azon leszek, hogy
segítsem a csapatot a címvédésben” – ismertette
célkitűzését az átlövő, aki nem teljesen ismeretlen
környezetbe érkezett.

„Sokat beszéltem válogatottbeli csapattársam-
mal, Jovanka Radiceviccsel, mielőtt elfogadtam a
győriek ajánlatát. Kizárólag pozitív dolgokat mon-
dott a profi körülményekről, a kiváló edzésmunkáról,
az élhető városról és a szurkolók szeretetéről is. A
fantasztikus közönség által teremtett hangulatot el-
lenfélként már átéltem, így tudom, mire képesek a
drukkerek. Bízom benne, hogy a csapatra velem
együtt is nagy sikerek várnak!”

Formálódik a keret

Érem
nélkül

ténete legeredményesebb bajnoki szezon-
ját zárta, hiszen a megszerezhető pontok
71 százalékát sikerült begyűjteni, amire
korábban még sosem volt példa. 

A bajnokság vége után az MLSZ telki
edzőközpontjában rendezték meg a Rang -
Adó díjátadó gálát, amelyen a szezon leg-
jobbjai vették át a szövetség díjait. Az év ed-
zőjének járó díjat Vági Márton, az MLSZ fő-
titkára adta át Pintér Attilának, a bajnok
Győri ETO FC vezetőedzőjének, aki Garami
Józsefet és Ricardo Monizt előzte meg a
szavazáson. A szavazatokat egyébként az
NB I-es klubok vezetőedzői, csapatkapitá-
nyai, legfiatalabb és legidősebb játékosai,
valamint a válogatottak szakmai stábjainak
tagjai adták le, az MLSZ az összesített ered-
mény alapján osztotta ki díjait.

„A játékosok és a klubom nélkül nem
állhatnék itt. Nehéz bármit is mondanom,
mert pályafutásom alatt sokan nem na-
gyon szerettek, remélem, ezt edzőként si-
került megfordítanom, és bebizonyítani,
hogy a magyar futballban is messzire el
lehet jutni” – fogalmazott a díjazott. 

A bajnokcsapat tagjai hétfőtől jól meg-
érdemelt pihenőjüket töltik, a keret legkö-
zelebb június 15-én találkozik, Pintér At-
tila pedig június 17-én vezényel először
edzést játékosainak. 

ETO FC 2012–13
Sasa Stevanovic, Lubos Kamenár, Mol-
nár Péter (kapusok), Jarmo Ahjupera,
Rati Aleksidze, Nemanja Andric, Mihai
Dina, Marko Dinjar, Vladimir Djordjevic,
Dudás Ádám, Farkas Balázs, Marian
Had, Kalmár Zsolt, Djordje Kamber,
Tarmo Kink, Koltai Tamás, Rok Kronave-
ter, Giorgi Kvilitaia, Lang Ádám, Lipták
Zoltán, Matetits István, Mihai-Onisor Ni-
corec, Novák Csanád, Pátkai Máté,
Linas Pilibaitis, Lazar Stanisic, Marek
Strestik, Michal Svec, Takács Ákos, To-
kody Tibor, Nikola Trajkovic, Varga Ro-
land, Varga Tamás, Völgyi Dániel. Veze-
tőedző: Pintér Attila. Pályaedző: Farkas
József. Kapusedző: Tőkés László. Masz-
szőr: Végh Barnabás, Szabó Tamás. Re-
habilitációs edző: Holanek Zoltán.
Egyéni képzés: Igor Nicsenko. 

tila három újoncot is avatott, Varga Tamás
kezdőként, Matetits István és Novák Csa-
nád csereként lépett pályára. A bajnokcsa-
pat ebben az összeállításában is 3–2-re
győzött, a gólokon a mindössze második
élvonalbeli mérkőzésén szereplő Kalmár
Zsolt, valamint Linas Pilibaitis és Pátkai
Máté osztozott. A klub ezzel a sikerrel tör-
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A SZESE Győr férfi kézilabdacsapata
magabiztos teljesítménnyel nyerte meg
az NB I/B Nyugati csoportját, ezzel ki-
harcolta a feljutást. Az élvonalban azon-

ban már nem Deáki István irányítja a
csapatot, hanem egy spanyol tréner, a
mindössze 31 éves Magi Serra. A bar-
celonai tréner tizenöt éves edzői tapasz-
talattal a háta mögött érkezik Győrbe,
legutóbb a spanyol élvonalban szereplő
Aranda együttesét irányította. Az újonc-
csapattal a tizenegyedik helyen zárta a
bajnokságot, így benntartotta őket a
legjobbak között.

A Győri Vízügy-Spartacus Evezős
Klub tizenkettedik alkalommal ren-
dezte meg a Némethy-Mihálkovics
emlékversenyt. A megmérettetésen
kilenc egyesület, többek között az or-
szág legnagyobbjának számító Cse-
pel Evezős Klub is részt vett. Érdekes-
ség, hogy a Magyar Evezős Szövet-
ség  elnöke, dr. Regényi Tamás is rajt-
hoz állt, és Pikkerman Zsolttal, a cse-
peli klub igazgatójával Masters kate-
góriában harmadik helyen végzett. A
versenynek először voltak névadó tá-

A Győr-Szol–Széchenyi Egyetem férfi
kosárlabdacsapata befejezte szerep-
lését az NB I/B-s bajnokságban. A
győriek hétvégén alföldi túrával zárták
a szezont, az együttes előbb 86–55-re
győzött Mezőberényben, majd 81–72-
re alulmaradt Hódmezővásárhelyen.
A csapat a bajnokságban a kilencedik
helyet szerezte meg, ezzel története
legjobb helyezését érte el. 

„A rájátszás tizenkét mérkőzéséből
tizet megnyertünk, ezzel megszerez-
tük a kilencedik helyet. Köszönöm a
játékosok kitartását ebben a hosszú
és a tavalyinál erősebb bajnokságban,
köszönöm a menedzsment munkáját,
és köszönöm azoknak a szurkolóknak
a buzdítást, akik figyelemmel kísérték
a felnőtt csapatunk szezonját” – érté-
kelt a klubtól búcsúzó Kozma Tamás
szakmai igazgató.

A múlt heti szegedi válogatóversenyen kiala-
kult a július 25-én kezdődő kolumbiai Világ-
játékokon résztvevő magyar maratoni kajak-
kenu válogatott. Egyesben a győri Csay Re-
náta és Noé Milán, valamint a kenus Kiss
Tamás utazhat Caliba, míg párosban Csay
Renáta Bara Alexandrával, Noé Milán testvé-
rével, Noé Bálinttal, a kenusoknál pedig a
Györe Attila, Kövér Márton duó képviseli
majd Magyarországot. A maratoni kajak-
kenu először szerepel a játékok programján.
A szakág hazai élvonala most hétvégén a
portugáliai maratoni Európa-bajnokságon
száll vízre. 

Kilenc győri az Eb-keretben
Storcz Botond szövetségi kapitány időköz-

ben kihirdette a június 14. és 16. közötti portu-
gáliai síkvízi Európa-bajnokságon induló ma-
gyar csapatot. A Graboplast Győri VSE kilenc
versenyzővel képviselteti magát a kontinensvia -
dalon. Douchev-Janics Natasa visszakerült a
válogatott keretébe és négy számban is rajthoz
áll (K-1 200 m, K-2 500 m, K-2 200 m, K-4 500
m). Rajta kívül Kammerer Zoltán (K-4 1000 m),
Horváth Bence és Szomolányi Máté (K-2 200
m), Nagy Péter (C-1 500 m), Lantos Ádám (C-
1 200 m), Csay Renáta (K-1 5000 m), Takács
Kincső (C-1 200 m, C-2 500 m) és Lakatos Zsa-
nett (C-2 500 m) kapott helyet a csapatban.

A legjobb
szezon

Otthon tartották a kupát
mogatói az egyesület alapító elnöké-
nek leszármazottai. A Némethy-csa-
lád képviseletében dr. Némethy
György né adta át a család által alapí-
tott díjat a legeredményesebb győri
versenyzőnek, aki idén Bedők Ger-
gely lett. Az összetett verseny győz-
tese a Győri Vízügy-Spartacus Eve-
zős Klub lett, így a házigazdának
ismét sikerült otthon tartania a Győr
Kupát. A győri sportolók összesen 23
aranyérmet, 23 ezüstérmet és 13
bronzérmet gyűjtöttek.

Spanyol edző
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A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövetsége
komfortos vízparti tanyaházat üzemeltet
a Szigetköz szívében, Ásványrárón. A lé-
tesítmény szeptember végéig várja a
horgászni vágyó családokat és a pihenni
vágyó természetkedvelőket. A tanyaház
ad otthont az ifjúsági horgásztábornak,
amely idén új rendszerben, kétszer egy-
hetes turnusokban rendeznek meg, így
dupla annyi gyermek jut üdülési lehető-
séghez. A részvételi díj évek óta nem
emelkedett, az úszni tudó fiatalok fel-
ügyelettel, teljes ellátással mindössze tíz -
ezer forintért tölthetnek el egy hetet a
horgásztanyán. A turnusok június 23-tól
29-ig, majd június 30-tól július 6-ig tar-
tanak. Az utazást mindenkinek önállóan
kell megoldania. Az ifjúsági horgásztá-
borba a horgászegyesületnél lehet je-
lentkezni. A fennmaradó helyekre horgá-
szegyesületi igényeken túl is fogadnak
gyermekeket. Ilyen esetben munkaidő-
ben a 96/524-988-as telefonszámon
vagy az info@ horgszovgyor.hu e-mail
címen lehet jelentkezni. A részvételi igé-
nyeket június 11-ig várják. A Sporthor-
gász Egyesületek Győr-Moson-Sopron
megyei Szövetsége mellett működő, az
Ifjúságért és Versenysportért alapítvány
félmillió forinttal támogatja az ifjúsági
horgásztábor megrendezését.

A Győr-Moson-Sopron megyei Sza-
badidősport Szövetség az ipari park-
ban rendezte meg a XII. Decathlon-
Büchl félmaratont, melyen közel két -
száz ötvenen vettek részt. A 21 km-es
távon egyéniben Kovács Zoltán (Szé-
kesfehérvár) volt a leggyorsabb, meg-
előzve Domonkos Pétert (Levél) és Rit-
ter Lajost (Dunaszerdahely). Váltóban
Fürge Lábak (Koller Zoltán, Horváth
Áron, Víg Zoltán), Futótársak Tatáról

Az esős időjárás ellenére ismét számos csapat jelentkezett a XIX. Decathlon
Utcai Kosárlabda Fesztiválra, amelyet a Decathlon sportáruház parkolójában
rendezett meg az önkormányzat sportügyi osztálya. A kategóriák győztese:
Aranyászok, Mondd, hogy 49!, Hakuna Matata, Orr-bányászok, Késők, B.B.B.B.
A dobóversenyt nagy küzdelemben Horváth Krisztina nyerte meg. A fesztivál
minden résztvevője az esemény logójával ellátott pólót kapott ajándékba.

Újra pattogott a labda

Sikeres volt a félmaraton
(Ferenczi Ábel, Takács Tamás, Bodányi
Péter), Remény-Halak (Bakos Szása,
Földi Beáta, Szobonya Gergő) sorrend
alakult ki. Négy km-en Görözdi Máté
(Győr) ért célba elsőként, a második dr.
Horváth István (Győr), a harmadik Ko-
vács Bálint (Győrszemere) lett. Görkor-
csolyával Kun Balázs Bence (Tatabá-
nya) volt a leggyorsabb, míg nordic wal-
kingban a győri Markó András és
Markó Zsófia holtversenyben győzött. 

Horgásztábor

Jelentkezés:
zsoltsomogyi
@hotmail.com

• SPORT 
• ZENE 
• KOKTÉL

Páros gyõri városbajnokság
a Kálóczy téri teniszpályákon 2012. június 22.  -én
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Értékes nyeremények, meglepetés vendégek

Az 1999-ben alakult Győri Ovifoci
Klub, amelynek alapító tagjai a város
óvodái, szombaton 9 órakor az ETO
Parkban tartja hagyományos tanév-
záró fesztiválját.

A 2012/2013–as tanévben 23
győri óvoda – köztük elsőként az Audi
óvoda – vett részt az ovifoci program-
ban. Ezúttal 523 kisgyermek, köztük
84 kislány heti rendszerességgel láto-
gatta a foglalkozásokat.

A kis focistapalánták a hétvégi tan-
évzáró fesztiválon mutatják be az év
során tanultakat. A közös labdás be-
melegítést követően hat pályán 22
óvoda 24 csapata verseng majd a
Győri Ovifoci Kupáért. Minden részt-
vevő emléklapot kap, a legjobb hat csa-
pat játékosai valamennyien érem, a he-
lyezett óvodák serleg díjazásban része-
sülnek, a győztes pedig átveheti a ha-
talmas örökös vándortrófeát, melyet
egy éven át őriz. Továbbá ezúttal is át-
adják az év ovifocicsoportját megillető
kupát az arra érdemes óvodának. 

A szombati fesztivál fővédnöke Bor-
kai Zsolt, Győr polgármestere, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság elnöke.

Ovifoci
Fesztivál
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Felnőtt- és gyermekorvosi
ügye let Győr, Liezen-Mayer
u. 57. Tel.: 96/412-221. Hét-
főn, kedden és csütörtökön
16 órától más nap reggel 7
óráig. Szerdán 13 órától 7 órá -
ig, pénteken 14 órától 7 órá ig.
Munka szü ne  ti és ünnepna-
pokon az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kár-
bejelentés 0–24 óráig:
96/50-50-55. 
GYŐR-SZOL telefonos ügy -
fél szol gá lat a 96/50-50-
50-es szá mon munkana-
pokon 7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat 
E-mail: info@gyorszol.hu
• Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig 8–
16, pénteken 8–14, csütör-
tökön 7–19 óráig. A pénztár
30 perccel előbb zár. 
• Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.:
17.30, p.: 14 óráig. A pénz-
tár 30 perccel előbb zár.
Fax: 96/505-099. 
• ETO Park  GYŐR-SZOL
ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig
9–17 órá ig. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-
753. Közterületi hibabejelen-
tés a 06-80/204-086-os in-
gyenes zöld számon. Ügy fél -
szolgálat: 96/522-630.  Hét-
főtől csütörtökig 7.30–15.30,
pénteken 7.30– 13.30 óráig.
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HIRDETÉS KALAUZ Kalauz

ÚJVÁROS BIZTONSÁGÁÉRT!
Patent Kivonulóközpont  a Kossuth utcában is!

BLAUTECH Kft.
www.blautech.hu    gyor@blautech.hu.      
Tel.: +36 30/235 1692  +36 96/410 775 Fax: +36 88/590 059

KÖRNYEZETVÉDELEM
MUNKAVÉDELEM

VÁLLALATI ÉS HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉSEK
SZAKÉRTÉSEK, VIZSGÁLATOK, FELMÉRÉSEK

MŰSZERES MÉRÉSEK (NAT akkr.)
(Légszennyezettség, zaj, rezgés, klíma, fény, víz, talaj stb.)


