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6. oldal Magyarországon egye-
dülálló vérnyomáscsökkentő be -
avatkozást végeztek a Petz Aladár-
kórházban. Ennek köszönhetően a
drasztikusan magas vérnyomás
egy hónapon belül csökkenni fog.

9. oldal Az elmúlt 10 év minden
pillanatát kihasználta Hozleiter
Fanny, a „Kerekes székkel a világ”
blog szerzője, akinek korábban azt
jósolták, 3 éve van hátra. Mosoly-
kával beszélgettünk.

9. oldal Elégedettséggel és büszkeséggel beszélt a társulat mö-
götti egy évről Forgács Péter igazgató az évadzáró társulati ülésen,
melyet múlt héten tartottak a Győri Nemzeti Színházban. A teátrum
két termében közel 300 előadást játszottak, melyet összesen 98
ezren láttak. A színházban a nyári szünetben sem áll meg az élet,
akkor végzik el a szükséges felújításokat az épületen.

Győrben avatták fel Európa
legkorszerűbb járműgyárát
Írásunk a 4–5. oldalon

Részletes
tévéműsor
21–23. oldal

28. oldal Összecsiszolódott a Lipták Zoltán
és Takács Ákos alkotta védőpáros. A megoldás
olyan jól működött, hogy a duó megbonthatat-
lannak bizonyult egészen a szezon végéig.
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forinttal emelkedett a benzin és a gázolaj ára is a ku-
takon. Így a benzin országos átlagos ára 412, a gáz-
olajé 416 forint lett a hét közepétől. A legdrágább
benzinkutakon 445 forint a benzin ára, míg 439 fo-
rint a gázolajé.

2 15 éve annak, hogy a Győri Egyetemi Zenekar megtar-
totta első nyilvános koncertjét. Ebből az alkalomból
köszöntötte a Széchenyi-egyetem az együttes egy-
kori és mai tagjait. A koncerten Mozart, Rachma-
nyinov és Brahms művei csendültek fel.

NAPRÓL NAPRA

Június 7.

Június 8.

Június 9. 

Június 10.

Június 11.

Június 12.

Június 13.

Ittas sofőr. Ittasan vezette gépkocsi-
ját egy 52 éves férfi Győrben, az István
király úton. Kisodródott és egy ingatlan
kerítésének ütközött. Ittas járműveze-
tés megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás ellene.

Katonaesküvő. A győrújfalui gáton
mondta ki a boldogító igent egy kato-
napár. Füssy Csaba zászlós eredetileg
is ezen a napon vette volna el menyasz-
szonyát. Mivel a hölgy is katona, és
mindketten a gáton segédkeztek, a ka-
tasztrófavédelem képviselője a helyszí-
nen adta össze őket.

Feloldották. Kora este bizonyos korlá-
tozások mellett feloldották a Győrújfa-
lura kiadott teljes behajtási tilalmat. A te-
lepülés területén azonban közbiztonsági
okokból megállni és várakozni tilos.

Gázolás. Egy 52 éves osztrák férfit gá-
zolt halálra egy autó Győr közelében a
85-ös úton az éjjel. Az autó vezetője
olyan későn észlelte Ikrénynél a közvilá-
gítás nélküli szakaszon álló, sötét ruhás
gyalogost, hogy fékezés nélkül elütötte.

Gránát. Egy József Attila utcai családi
ház udvarában találtak két, második világ-
háborús német gránátot és két tüzérségi
gyújtószerkezetet. A szerkezeteket a tűz-
szerészek elszállították a központi gyűj-
tőbe és később megsemmisítik azokat.

Megállapodás. Tűzoltójármű-alvá-
zak közös fejlesztéséről és gyártásáról
írt alá szándéknyilatkozatot a Volvo
csoporthoz tartozó Renault Trucks De-
fence és a Rába Jármű Kft. Az első pro-
totípusok még az idén elkészülnek.

Megújult. Az Új Széchenyi Terv útfel-
újítási projektjeinek keretében meg-
újult a Nyúl–Ménfőcsanak összekötő
út összesen 2,9 kilométeres szakasza,
több mint 297 millió forint értékben.

Digitális átállás
A Révai Miklós Gimná-
ziumba látogatott a di-
gitális átállásról szóló
roadshow, amit a Nem-
zeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság kezdemé-
nyezésére a Puskás Ti-
vadar Távközlési Tech-
nikum tanulói és taná-
rai tartottak. A digitális
műsorszórásról szóló
látványos előadás az or-
szág 42 településén és
62 helyszínén infor-
málja a fiatal generá-
ciót az átállás előnyei-
ről és vételi eszközeiről.
A digitális átállás két
ütemben valósul meg,
melynek az első üteme
Győrt is érinti és július
31-ig valósul meg.

Beruházás
A KAVOSZ Zrt. által indí-
tott roadshow második
állomásaként Győrbe lá-
togatott az a rendez-
vénysorozat, mely a Szé-
chenyi Kártya által
nyújtott új kedvezmé-
nyekről tájékoztatja a
kis- és középvállalkozó-
kat. A kormány ugyanis
május 1-jétől 5 száza-
lékra emelte a Széche-
nyi Beruházási Hitel, az
önerő-kiegészítő hitel
és a megelőlegező hitel
konstrukciókhoz nyúj-
tott kamattámogatást,
ezzel pedig várhatóan
megnő a társaságok fej-
lesztési, beruházási
kedve. 

Árvíz után belvíz
Sikeresen védte meg
Győrt, a környéki s a szi-
getközi településeket a
sok ezer önkéntes és hi-
vatásos segítő. Az ár el-
vonult, azonban ahogy a
Duna s a Mosoni-Du na
apadni kezdett, megje-
lent a belvíz és a fakadó-
víz. Győr néhány utcájá-
ban az okozott gondot,
hogy a belvízzel feltelő
csatornák miatt a
szennyvíz az utcára öm-
lött. A szolgáltató szak-
emberei szivattyúzással
igyekeztek megoldani a
problémát, több utcá-
ban a fertőtlenítés is
megtörtént. Vének térsé-

gében úsznak a töltés-
hez közeli szántók, több
kertben feljött a víz, mint -
egy 25 házat veszélyez-
tetve. Nagybajcson és
Dunaszegen  a fakadóvíz
okoz problémát. Miután
a folyómederben a kellő
szintre ért az apadás, a
vízügyi szakemberek en-
gedélyezték a szivattyú-
zást, aminek köszönhe-
tően a bel- és fakadóvíz
emelkedése megállt. Az
elmúlt napokban az el-
öntött terület nagysága
több mint ötezer hektár
volt. A védekezésben 43
vízügyi igazgatósági dol-
gozó vett részt. 

A Krisztina Lovasudvar
nyílt napot és háziver-
senyt rendez, melynek
bevételét a súlyosan be -
teg Bianka gyógykezelé-
sére ajánlják. A lány elő-
ször 7 évesen nézett
szembe a neuroblasztó-
mával. A daganatot már
kétszer is legyőzte, de a
betegség harmadszor is
kiújult szervezetében. A
fiatal lány szülei dolgoz-
nak, de albérletben élnek,
nehezen tudják fenntar-
tani a családot. Nehézsé-
get okoz az is, hogy steril
körülményeket tudjanak
biztosítani a daganattal
küzdő lánynak.
A lovasudvar a Dagana-
tos.hu alapítványon ke-

Jótékonysági
verseny

resztül került kapcsolatba
a nehéz sorsú családdal.
Schubkégel Krisztina lo-
vardavezetőt, edzőt meg-
érintette a gyermek példa-
értékű küzdelme az életé -
ért, ezért döntöttek úgy,
hogy a maguk eszközeivel
segítik a lányt. A június
16-i háziverseny teljes be-
vételét Bianka gyógykeze-
lésére ajánlják. Bíznak ab -
ban, hogy a Bátor Tábor-
ban a lovakat megszerető
kislány egyszer náluk is
nyeregbe ülhet.
A szervezők várnak min-
den érdeklődőt a prog-
ramra, melynek részle-
tei a www.krisztinalovas-
udvar.hu oldalon olvas-
hatók.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

– Fiúk! Kávét, vizet, csokit
kér valaki? – töri meg a ho-
mokzsákpakolás monotó-
niáját egy kedves női hang.
– Köszönjük, most nem
kérünk!
– Legalább igyanak! – vált szi-
gorúbbra az ételt osztó hölgy.
– Igenis, értettük! – adjuk
meg magunkat. Amíg kor-
tyoljuk a hűsítő vizet, a mel-
lettem állótól kérdezem,
hogy itt lakik-e a faluban. 
– Budapestről jöttem. Mun-
kanélküli vagyok, de nem
haszontalan!
– Én Nyíregyházáról érkez-
tem – kapcsolódott be a
mögöttem álló.
– Én Győrből!
– Én pedig Szlovákiából!
– Van itt újfalusi is? – teszi fel
a kérdést viccesen egy nagy-
darab férfi, aki a vízivás alatt
is egy kézzel tartja a homok-
zsákot. Ta lán észre sem vette,
hogy a kezében maradt.
– Itt vagyunk! – teszik fel a
kezüket többen.
Miközben iszunk, azon töp-
rengek, vajon hányan, hány
helyről érkeztek ide, hogy se-
gítsenek. Ezernyi ember,
ezernyi életút.  Ha nincs ez
az árvíz, talán soha nem is ta-
lálkozunk. Most azonban itt
vagyunk, együtt küzdünk,
tartjuk egymásnak a zsákot,
ha valaki megcsúszik, felse-
gítjük, ha valaki szomjas,
megitatjuk. Egyek vagyunk,
mert egy a cél! Miért nem
lehet ez mindig így? Miért
kell hozzá árvíz vagy hóvi-
har? Ha együtt a medrében
tudunk tartani egy megva-
dult folyót, ha együtt telepü-
léseket tudunk megvédeni
az ártól, akkor együtt bár-
mire képesek vagyunk!
Talán most sokan megérez-
ték, hogy együtt sokkal köny-
nyebb! – lelkesedek magam-
ban, miközben odalép mel-
lém az ételosztó hölgy:
– Olyan fáradtnak tűnik,
igyon már egy kávét!
Papp Zsolt

Legények
a gáton

Az elmúlt napok az árvízről, az árvízi
védekezésről szóltak, az elkövetkezők
pedig a helyreállításról, a takarításról,
néhol sajnos a belvizekről. Napjainkat
tehát negatív értelemben hetek óta a
víz határozza meg, pozitív értelemben
viszont a nagybetűs ÖSSZEFOGÁS!

A győriek és a Győr környékiek már
március 15-én is példát mutattak em-
berségükkel, egymás iránti felelősség-
vállalásukkal, önzetlen segítségnyújtá-
sukkal. Városunk lakói ismét megmu-
tatták, ha nagy a szükség, számíthat-
nak egymásra! Az árhullám levonulása
idején számos ismerős arcot láttam a
gátakon. Olyan embereket is, akiknek
házát nem fenyegette a víz, mégis ott
voltak reggeltől kifulladásig. Ott voltak,
mert segíteni akartak. Nem magukon,

Borkai Zsolt:
Büszke vagyok
a győriekre!

hanem embertársaikon! Nem nézték,
hogy az enyém vagy a tied-e, amit
meg kell óvni, csak mentek, lapátolták
a homokot, adogatták a zsákokat vagy
kenték a szendvicset, töltötték a teát.
Az elmúlt hetekben több ezren moz-
dultak meg városunkban azért, hogy
egy emberként dacoljanak az árral,
hogy egymással összefogva védjék
meg a veszélyeztetett területeket.
Nem a sajátjukat, hanem egymásét,
mindenkiét! Több helyszínen is tapasz-
taltam, hogy annyi önkéntes próbált
egyszerre helyt állni, hogy mindenki
már oda sem fért a homokkupacok-
hoz. Ilyenkor türelmesen vártak, majd
leváltották a fáradókat. Ezúttal sem
mondhatok mást, mint a márciusi hó-
vihar után: Büszke vagyok a győriekre!
Büszke vagyok arra, hogy Győrnek
ilyen önzetlen, önfeláldozó és segítő-
kész polgárai vannak! A győriek pél-
dás összefogása már nem először
járja be a hazai sajtót, nem először ad
beszédtémát az egész országban! A
város fejlődésének egyik legfontosabb
építőeleme éppen ez az összefogás.
Az a láthatatlan fonal, ami összeköti a
győrieket, az az erő, amely egy irányba
húz bennünket. Ez az erő szerencsére
nem csak az árvízhez hasonló nehéz
helyzetekben, de a hétköznapokban is

érezteti hatását. Emiatt tud ilyen erős,
olykor irigyelt város lenni Győr!

Engedjék meg, hogy ezúton is kö-
szönetet mondjak minden győrinek
és Győr környékinek, aki bármilyen
formában részt vett a védekezésben.
Köszönet mindazoknak, akik a gáta-
kon álltak helyt, köszönet azoknak,
akik az élelmezésben, a szállításban,
vagy éppen az információáramlásban
segítettek! Voltak persze olyanok is,
akik távoli településekről érkeztek hoz-
zánk, hogy segítsenek nekünk. Hálás
köszönet az emberségükért!

Az önzetlen ember számára a leg-
nagyobb jutalom, ha láthatja, önfelál-
dozó munkájával sokaknak tudott se-
gíteni. Az árvízi védekezésben résztve-
vők legnagyobb jutalma, hogy helytál-
lásuknak, összefogásuknak köszön-
hetően sikerült megvédeni a város
környéki településeket! Együtt sike-
rült! Köszönet érte mindenkinek!

Borkai Zsolt
polgármester

A győri önkormányzat döntése
szerint a hétvégi nyárnyitó Omega-
koncertet megtartják, a tűzijáték
viszont elmarad. Ennek költségét
az önkormányzat inkább az árvízi
védekezésre, illetve a helyreállí-
tásra fordítja. A város ezzel is sze-
retné kifejezni szolidaritását az
árvíz sújtotta területek lakói felé. A
nyárnyitó rendezvény tehát tűzijá-
ték nélkül, de az Omega fergete-
ges koncertjével és NB I-es baj-
nokcsapataink köszöntésével vár -
ja a győrieket és a hozzánk láto-
gató turistákat június 15-én 20.15-
től a városháza előtti színpadnál,
eső esetén június 16-án 20 órától.

Nyárnyitó lesz,
a tűzijáték
elmarad

„Győzelemre állunk! – jelentette be szerdán Orbán Viktor miniszterelnök a
Győrújfalun tartott sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök többek között el-
mondta, hogy kabinet megkezdte a felkészülést a dunai árvíz utáni helyre-
állításra, várják az önkormányzatok helyreállítási igényeit. Elkezdődött a gát-
rendszer állapotának felmérése. Mielőtt a Duna alsóbb szakaszain fennálló
árvízi helyzetet és az ott folyó munkálatokat ismertette Orbán Viktor, közölte
azt is, hogy árvízi helyreállítási megbízottnak nevezte ki Bakondi György al-
tábornagyot, országos katasztrófavédelmi főigazgatót. 

Megkezdődik a helyreállítás
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A HÉT TÉMÁJA  AUDI

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter, audi

Kilencszáz millió eurós befekte-
téssel az Audi Győrben építette
fel Európa legkorszerűbb jármű -
gyárát. A szerdai avatóünnep-
ségen Rupert Stadler Audi-
főnök nem kisebb bókkal szol-
gált a városnak, mint hogy az
Audi Győrben második hazára
talált.  Borkai Zsolt győri polgár-
mester örömmel nyugtázta a
megnyitón, hogy az Audi a vá-
rost második hazájának tekinti.

Az elmúlt húsz év alatt bebizonyoso-
dott, Győr és az Audi elválaszthatatla-
nok egymástól. A frigy huszadik évfor-
dulóján Ingolstadt nem akármilyen
ajándékkal pecsételte meg a kapcso-
latot. Két év alatt felhúzott egy vado-
natúj járműgyárat, amely Európában
is egyedülálló modernségével. Az ava-
tóünnep méltó volt az óriásberuházás-
hoz, a VW és a magyar kormány is
csúcsszinten képviseltette magát.

Borkai Zsolt, Győr polgármestere
az Audiban üdvözölhette Ferdinand
Piächet, a Volkswagen felügyelőbi-
zottságának elnökét, prof. dr. Martin
Winterkornt, az igazgatótanács elnö-
két és Rupert Stadlert, az Audi AG
igazgatóságának elnökét. A magyar
kormányt Orbán Viktor miniszterel-
nök, Németh Lászlóné fejlesztési mi-

Felavatták Európa legkorsze
megkezdődik az Audi A3-as 

niszter és Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter képviselte. 

Thomas Faustmann, a győri Audi
Hungaria Motor Kft. ügyvezetésének
elnöke köszöntőjében nagy napról be-
szélt, új fejezetről, s úgy vélekedett,
sok év kemény munkája kellett ahhoz,
hogy Győrben valósulhasson meg ez
a hatalmas beruházás, amelynek
eredményeként teljes értékű jármű -

gyár született Győrben. – Tisztelet, bá-
torság, csapatjáték, szenvedély – so-
rolta a siker összetevőit Faustmann,
aki szerint 9.200 munkatársa büszke
lehet az elmúlt húsz évre.

Gerd Walker, a győri Audi jármű -
gyártásért felelős ügyvezető igazga-
tója az avatón felidézte, két évvel ez-
előtt a mostani járműgyár helyén a
föld parlagon hevert, s ennyi idő kel-

lett, hogy a zöld mezőn új gyár, új csa-
pat és új autó szülessen. Walker ki -
emelte, az építkezés kivitelezési mun-
kálatainak 75 százalékát magyar cé-
gekre bízták, s elégedettek a beruhá-
zással.

– A világ legnagyobb motorgyára
mellé most megépítettük a világ
egyik legkorszerűbb járműgyárát –
ezzel a mondattal kezdte felszólalá-
sát Rupert Stadler, az Audi AG igaz-
gatóságának elnöke, aki nem akár-

Győrt 
az Audi
második
hazájának 
tekinti
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AUDI A HÉT TÉMÁJA

rűbb járműgyárát Győrben,
limuzin sorozatgyártása

Az Audi győri gyáravatójával egy
időben rendezték meg a győri Szé-
chenyi István Egyetemen a magyar
műszaki értelmiség napját, amelyet
Benkó Sándor kezdeményezésére
2006-ban hoztak létre. 

A vendéglátó egyetem nevében dr.
Szekeres Tamás rektor köszöntötte a
vendégeket, közöttük Orbán Viktor mi-
niszterelnököt és Pálinkás Józsefet, a
Magyar Tudományos Akadémia elnökét.

Bevezetőjében a rektor felidézte,
egy olyan városban ünneplik a magyar
műszaki értelmiség napját az idén,
amely az elmúlt százhúsz évben töret-
len ipari fejlődésével a magyar vidék
legjelentősebb ipari potenciálját hozta
létre. A siker kezdőpontja 1896-ban a
Magyar Vagon- és Gépgyár megalapí-
tása volt, s generációkon át szakmun-
kások, mesterek, mérnökök alapozták
meg azt a szakmai tudást, amely a leg-
nagyobb szellemi érték a városban.
Ezen a munkakultúrán és értéken ka-
pott új lendületet a város ipara, amikor
húsz évvel ezelőtt megjelent az Audi.
Szekeres Tamás úgy fogalmazott, a
műszaki értelmiségben megtestesülő
szellemi kincs alapja a mérnökképzés.
Ezért a magyar műszaki értelmiség
napja egyben a műszaki felsőoktatás
és a mérnökképzés ünnepe is. 

Pálinkás József, az MTA elnöke elő-
adásának bevezetőjében tisztelettel
adózott a vízmérnököknek, akik hozzá-
járultak ahhoz, hogy az árvizek ellen
meg tudjuk védeni magunkat. Majd
arról beszélt, hogyan lehetne itthon tar-
tani és hazahozni a távozott fiatal ma-
gyar tudósokat. 

Harmadikként Orbán Viktor mi-
niszterelnök lépett a mikrofonhoz. Elő-
adásában úgy fogalmazott, a multik
már nem meghódítandó piacnak te-
kintenek bennünket, hanem partner-
nek. Hangsúlyozta a duális szakkép-
zés fontosságát, s ebben példaként
említette a Széchenyi-egyetem és a
győri Audi együttműködését. 

– A győri Audiban 1331 mérnök közül
539-en itt végeztek a Széchenyi-egye-
temen, ez mutatja, merre van a jövő,
hogy tud piac, gazdaság és felsőoktatás
együttműködni – jelentette ki Győrben
Orbán Viktor  miniszterelnök. 

A magyar műszaki
értelmiség napja

milyen bókkal szolgált Győrnek, ami-
kor kijelentette: Az Audi Győrben
második hazájára talált. 

Az avatóünnepség szónokainak
sorát Orbán Viktor miniszterelnök kö-
vette, aki először Ferdinand Piächnek
mondott köszönetet, hogy összeadta
húsz évvel ezelőtt az Audit Magyaror-
szággal és Győrrel, majd így folytatta:

– Az Audi itthon van Magyarorszá-
gon, ezt bizonyította, amikor segítsé-
get ajánlott az árvízkárok helyreállítá-
sára. Az Audi Magyarország szövet-
ségese és a magyar emberek ba-
rátja. Köszönjük, Audi – mondta
Orbán Viktor. 

A miniszterelnök úgy vélekedett, az
Audi húsz évvel ezelőtt bizonytalan és
kockázatos időkben döntött Magyar-
ország mellett, az idő azonban bebizo-
nyította, hogy az ország és a város ér-
demes a bizalomra. Orbán Viktor sze-
rint büszkék lehetünk arra, hogy Győr-
ben olyan autó készül, amelyet nem
összeszerelnek, hanem itt gyártanak. 

– Az Audi újabb 2.100 munkahe-
lyet teremt Győrben, s egy lépéssel
megint közelebb kerülünk ahhoz,
hogy Magyarországot a régió autó-

hoz? – kérdeztük a megnyitó után Bor-
kai Zsolt győri polgármestert. 

– Fantasztikus érzés volt – kaptuk
a választ. – A kívülálló talán nem is
látja, mekkora csata volt, micsoda
őrületes munka rejlik egy új gyár létre-
hozásában. Örömmel hallgattam
Stadler úr szavait, hogy Győrt tekintik
második hazájuknak. Ez azt jelenti,
hogy a város képes volt egy világszín-
vonalú cég világszínvonalú igényeinek
megfelelni – fogalmazott Borkai Zsolt. 

A termelés megindulása azt jelenti,
hogy naponta ötszáz Audi A3-as limu-
zin gördül le a szalagról. Évente ez
125 ezer autót jelent. Ezzel a modellel
lép be az Audi a prémium-kompakt
osztályba, A3-as ide eddig még nem

merészkedett. Jelenleg ez a típus ki-
zárólag Győrben készül, s elsősorban
az USA és Kína jelentik a fő piacot.  

A színvonalas, látványos, a Győri
Balettet és a Győri Filharmonikus Ze-
nekart is felvonultató nyitóünnepség
után a hatszáz meghívott vendég
megtekinthette az új gyárat, amelynek
létrehozásához négymillió köbméter
földet mozgattak meg, 6.200 cölöpöt
vertek le, s 90 kilométer hosszúságú
vezetéket építettek be. 

Magyarország legnagyobb építke-
zése Győrben zajlott, az eredménye
pedig lenyűgöző: Európa legkorsze-
rűbb járműgyára szerdától ott áll a világ
legnagyobb motorgyára mellett.

ipari központjává tegyük – zárta mon-
dandóját a miniszterelnök. 

High-tech gyárhoz illően a terme-
lés is high tech módon indult. Hat kép -
ernyőt helyeztek el a színpadon, ezek
megérintésével megindult a termelés
a présüzemben, a lakkozóban, a lo-
gisztikán, a karosszériaüzemben és a
szereldében. A rajtjelet a VW képvise-
letében Martin Winterkorn, az Audi
képviseletében Rupert Stadler, Tho-
mas Faustmann és Gerd Walker, a
kormány képviseletében Orbán Viktor,
a város nevében pedig Borkai Zsolt
adta meg. 

– Milyen érzésekkel érintette meg
a képernyőt a termelés beindulásá-
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szerző: gy. p.
fotó: kiss bernadett

Először végeztek szerdán ballonkatéte-
res módszerrel olyan vérnyomáscsök-
kentő beavatkozást Magyarországon,
mely a vese verőereit körülölelő szimpa-
tikus idegrendszeri fonat rádiófrekven-
ciás roncsolásával (denerváció) meg-
szünteti a vese – mint az egyik legfőbb
vérnyomás-szabályozó központ – és az
agy közötti kóros információáramlást.
Tapasztalatok szerint ennek következté-
ben a drasztikusan magas, korábban
komplex gyógyszeres kezeléssel nem
befolyásolható vérnyomás egy hónapon
belül csökkenni fog.

A beavatkozás újdonsága az eddig
alkalmazott technikához képest
abban áll, hogy a veseartériába jutta-
tott és ott felfújt ballonon nemcsak
egy, hanem számos elektróda talál-
ható, mely ezáltal jelentősen lerövidíti
a rádiófrekvenciás energia leadásá-
nak idejét a korábbi átlagosan 24
percről a két vese esetében összesen
mindössze egy percre. Ez azért lénye-

HIRDETÉS  EGÉSZSÉGÜGY

Egyedülálló vérnyomáscsökkentő
beavatkozást végeztek a Petz-kórházban

ges, mert a kezelésnek ez a szakasza
az, ami a betegnek fájdalmat okozhat.

A speciális eszközzel végzett be -
avatkozást Dézsi Csaba András pro-
fesszor, a győri Petz Aladár Megyei Ok-

tató Kórház kardiológiai osztályának fő-
orvosa, a radiológusból, intenzív terá-
piás szakorvosból és érsebészből álló
munkacsoport vezetője végezte első-
ként egy 49 éves nőbetegnél, akinek
addig 8 gyógyszerből álló kombináció-
val sem sikerült tartósan lecsökkenteni
a vérnyomását és ennek hátterében

minden egyéb lehetséges kiváltó okot
már korábban kizártak.

Másodikként egy olyan 68 éves,
gyógyszerekkel beállíthatatlan vérnyo-
mású, szívritmusszabályzóval élő, cu-

korbetegségben szenvedő nőbeteg-
nél végezte el a beavatkozást, aki ko-
rábban már átesett egy szívkoszorúér-
tágításon is. Utóbbi azért is jelentős,
mert pacemakerrel élő beteg eseté-
ben ballonkatéteres rádiófrekvenciás
veseartéria-denervációt eddig még a
világon sehol nem végeztek. Kompli-

káció egyik beteg esetében sem je-
lentkezett.

„A magas vérnyomás a szívinfarktus
és a stroke egyik legveszélyesebb rizikó-
faktora, így a jelenlegi beavatkozás meg-
honosításával a súlyos, gyakran életet ve-
szélyeztető, csapásszerűen bekövetkező
kóros állapotok hatékonyan megelőzhe-
tők. A magas vérnyomás kezelésére új
hatóanyagot tartalmazó gyógyszer az
utóbbi tíz évben nem került forgalomba.
Ennek tükrében különösen fontos, hogy
a hipertónia ellen az orvosok fegyvertára
egy újabb hatékony lehetőséggel bővül-
hetett” – nyilatkozta Dézsi professzor.

Dr. Tamás László János, a Petz-kór-
ház főigazgató főorvosa, aki mint ér-
sebész maga is személyesen jelen
volt a beavatkozásokon, elmondta,
hogy a győri kórházban évente mint -
egy 1800 szívkatéteres és 700 inter-
venciós radiológiai és mintegy 700 ér-
sebészeti beavatkozást végeznek
egyéb érterületeken. A kórház, ahogy
névadójának munkássága is igazolja,
mindig igyekezett élen járni a szakmai
újdonságok bevezetése terén.
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TURIZMUS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Egy egyedülálló városfelfedező
játék során izgalmas sétát tehe-
tünk Győrben, miközben megis-
merhetjük a város nevezetessé-
geit. Aki célba ér, szöget verhet
a modern Vastuskóba.

Az elmúlt évek szisztematikus, széles
körű együttműködésen alapuló mun-
kája eredményeként öt év alatt meg-
duplázódott a Győrben eltöltött ven-
dégéjszakák száma – mondta el la-
punknak Domanyik Eszter, az önkor-

mányzat Marketing, Turizmus és
Kommunikációs Osztályának veze-
tője. 2012-ben a vendégéjszakaszám
már megközelítette a 360 ezret, ami-
vel Győr bekerült a tíz leglátogatot-
tabb magyarországi város közé.
Örömteli, hogy a külföldi turisták szá-
mára a hetedik legnépszerűbb telepü-
lés, csak Budapest és a klasszikus für-
dővárosok előzik meg. Győr idegen-

szerző: papp zsolt

A Kitaibel Pál Környezetvédelmi
Emlékérmet a győri önkormány-
zat 1999-ben alapította, az elis-
merésben a város környezetvé-
delméért kimagasló munkát
végzett természetes személy
vagy gazdasági társaság része-
síthető. A díjat a Városstratégiai
Bizottság javaslata alapján Győr
polgármestere adományozza.

Az idei ünnepségen Vaderna
Margit győrszentiváni tanítónő
vehette át az elismerést a kör-
nyezetismereti oktatás, a kör-
nyezettudatos életmódra neve-
lés területén végzett több évti-
zedes munkájáért, környezetvé-
delmi vetélkedők szervezéséért,
pályázatokban való részvételé-
ért, a lakókörnyezetét érintő kör-
nyezetvédelmi értékek megőr-
zésében vállalt szerepéért, a ká-
rosító hatások elleni fellépé -
sében, a fásítási programokban
és a tanösvény kialakításában
kifejtett aktív tevékenységéért.

A díj névadója Kitaibel Pál
(1757–1817) természettudós,
polihisztor – egykori győri ben-
cés diák – példás szorgalmával
és lelkesedésével felismerte és
felkutatta a magyar föld addig
ismeretlen növényi gazdagsá-
gát, számos felfedezést tett a
természettudomány területén,
mindemellett szentelt időt a
néprajzi és kultúrtörténeti meg-
figyelésekre is. 

Verjünk szöget a Vastuskóba!
forgalma 2013 első negyedévében az
elmúlt évekhez hasonlóan stabil növe-
kedést mutatott, sikerült tartani az el-
múlt évben ugrásszerűen, 25 száza-
lékkal megemelkedett vendégéjsza-
kaszámot, sőt, további 4,5 százalékos
növekedést könyvelhetett el a város.
Szintén pozitívum, hogy míg 2008-
ban egy vendég átlagosan 1,9, addig
ma már 2,5 napot tölt el városunkban,
vagyis az ide érkezők egyre tovább
maradnak. Az osztályvezető hozzá-
tette, évről évre keresettebbek a győri
fesztiválok és programok, egyre töb-
ben ismerik meg városunk értékeit, és
a cél, hogy az üzleti turizmus révén vá-

rosunkba érkezők is visszatérjenek
családjukkal, barátaikkal. 

A városra jellemző, hogy minden
évben valami újat is tartogat a meg-
szokott elemek mellett a győrieknek
és a turistáknak. A most induló győri
városfelfedező játék igazi kuriózum,
amelynek lényege, hogy a Baross úti
Látogatóközpontból indulva kártyák
és térkép segítségével járhatjuk be a

Elismerés
a környezet-
védelmi
világnapon

várost – közölte Jakab Petra, az önkor-
mányzat idegenforgalmi referense. A
kártyákon verses instrukciók szerepel-
nek, amelyek mutatják az utat. Az el-
lenőrzőpontokon füzetünkbe a város
nevezetességeit ábrázoló pecséteket
gyűjthetünk, és aki valamennyit össze-
gyűjtve a játék végére visszajut a Láto-
gatóközpontba, a legendás győri Vas-
tuskó modern másába üthet be egy
szöget, akárcsak az egykori céhlegé-
nyek. A pillanatot fotón is megörökítik.
A játékot osztálykirándulóknak, cso-
portoknak, csapatépítő tréningekhez,
de egyéni turistáknak is ajánlják, akik
az út során könnyed formában ismer-
hetik meg városunk nevezetességeit.
A magyar és német nyelven játszható
játék később új útvonalakkal is bővül-
het. A lehetőségről a Látogatóköz-
pontban kaphatunk részletes felvilá-
gosítást. Egy másik újdonság, hogy
megjelent a Győri Meséskönyv máso-
dik része, amelyben a már jól ismert
szereplőkkel találkozhatunk: Petivel,
Pannával, Pereccel és barátaikkal. A
győri nevezetességek rímes bemuta-
tása után a füzet második része a
város által kínált szabadidős tevékeny-
ségeket ismerteti a gyerekeknek és
szüleiknek. A foglalkoztató füzetben
sok érdekes játék is található. 

Győr turistáinak tájékoztatásában
nagy szerepet játszik a Látogatóköz-
pont, ahol a betérők, valamint a tele-
fonon érdeklődők mindig naprakész
információhoz juthatnak a városi ese-
ményekről, intézményeink nyitva tar-
tásáról. Hogy a hotelekben, szabad-
idős, kulturális intézményekben is
megkönnyítsék az információk átadá-
sát, egy lefűzhető, gyűrűs turisztikai
információs mappát helyeznek el a re-
cepciókon, melyben két nyelven, ma-
gyarul és németül találnak a vendé-
gek tájékoztatást nyitva tartásokról,
belépődíjakról, a szabadidős és kultu-
rális lehetőségekről.
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HIRDETÉS  KONCERT

„Keresd a nőt” – ez az ismert fran-
cia mondás jut eszébe Rákász Ger-
gelynek a 20 évvel ezelőtti első kon-
certjéről, ugyanis akkori szerelmé-
nek akart imponálni a fellépéssel a
15 éves fiú. Most vasárnap 18 óra-
kor a Kálóczy téri templomban
tartja az emlékezetes koncert 20.
jubileumát „As time goes by” cím-
mel. „Hogy elkápráztassam a sze-
relmem, a barátaimmal szervez-
tem egy orgonahangversenyt.
Egyikük nyomtatott „szórólapokat”,
ezeket hordtuk szét biciklivel. A
templom zsúfolásig megtelt, több
mint 200-an voltak kíváncsiak a re-
megő térddel fellépő fiúra” – em-
lékszik vissza az első alkalomra Rá-
kász Gergely. Ezután az egyik ese-
mény jött a másik után. Felfigyelt rá

szerző: földvári gabriella

A püspökvár tornyának tetőtera-
szán mutatták be a győri múzeu-
mok idei éjszakájának programját.
A különleges helyszínről a rendez-
vény mind a 18 helyszíne látható,
ahol június 22-én 33 kiállítás, 95
program várja a győrieket. 

Rózsavölgyi László, az önkor-
mányzat szakbizottságának el-
nöke rámutatott, a Múzeumok éj-
szakáját idén közösen szervezi a
Rómer múzeum, a Zichy látogató-
központ és a Mobilis. 

Grászli Bernadett múzeumigaz-
gató kifejtette, a hagyományos tárlat-
vezetések, kézműves foglalkozások
mellett idén a zene is főszerephez jut:
a régi zene, a népzene és a dzsessz

Boggie-val folytatódik a jazz-vacsoraSzentivánéji
varázslatok
szerző: földvári gabriella

Az Apostol, a Dolly Roll és a Ghymes
együttes is fellép a Győrszentiván-éji va-
rázslatok fesztiválján, június 22-én és 23-
án. A programsorozat részleteiről sajtótá-
jékoztatón számoltak be a szervezők.

Varga Zoltán, a Molnár Vid Bertalan Közösségi
Ház igazgatója elmondta, a fesztivál kellemes szó-
rakozást, igazi kikapcsolódást ígér minden kor-
osztály, az egész család számára. A két nap során
a még nem beszélő babákat és szüleiket a me-
sélő jelek program, a nagyobbakat játszóház, in-
gyenes ugrálóvár, arcfestés, pónicikli, bohócmű-
sor és a Bóbita zenekar produkciója várja.

Szombaton a Jolly Joker, a Dolly Roll, az
Apostol és a 64U ad koncertet. Vasárnap a
Holdviola, a Besh O Drom és a Ghymes lép
színpadra. Lesz tűzijáték és világtó lufikat is
szélnek eresztenek majd a fesztiválozók. A ren-
dezvénytér különböző pontjain zajló eseménye-
ket a látogatók óriáskivetítőn is követhetik, s
nem lesz panasz a vendéglátásra sem. 

Sík Sándor, a településrész képviselője azt
mondta el a sajtótájékoztatón, hogy a korábban
SZFeszt néven rendezett program kinőtte a te-
rületet, beköltözött az ETO Parkba. A helyébe
lépő Szentivánéji varázslatok fesztivál azért szü-
lethetett meg, mert a helyben élők igényelték,
kérték. Győrszentiván az ország legnagyobb
Szentivánja, több mint kilenc és fél ezer lakos-
sal, kötelező megünnepelni a jeles éjszaka kö-
zeledtét. A fesztivál keretében adják át a telepü-
lésrész szolgálatáért díjat is.    

Rákász Gergely jubileumi koncertje
egy menedzser és elindult a győri
tehetség karrierje. Szerencsére a
lámpaláz elmúlt, az orgonista nem
csak játszik, de a hozzá tartozó ze-
netörténetet is átadja közönségé-
nek. „Ma már egy másfajta szere-
lem vezérel a muzsikálásnál: maga

az orgona és a zene szeretete. Pon-
tosan a nekem való hangszert sike-
rült megtalálnom: magányos far-
kas vagyok, az orgonával pedig he-
teket, olykor hónapokat tölthetek
kettesben, pepecselhetek, játszha-
tok vele, mókázhatok, a muzsika
legmélyére merülhetek úgy, hogy
sokszor nagyzenekari hangzások
szólalnak meg.”

A különleges jubileumi koncer-
ten a 20 éve elhangzott műsor
2013-as feldolgozását hallhatja a
közönség, „Kis éji zene Mozarttal,
Bachhal és Beethovennel” – így
szól az alcím. „Azokat a darabokat,
amiket akkor játszottam, áthang-
szerelem, a 20 év fényében játszom
el újra és néhány meglepetéssel is
készülök” – árulta el az orgonista.

Egyéjszakás kaland
kedvelői is találnak tartalmas szóra-
kozást. Az Esterházy-palotában a
modern rajzgyűjtemény 1896–1946
között született alkotásai értő kalau-
zolás mellett tekinthetők meg. Soka-
kat vonz majd a 10 éves Pannon-
halmi Apátsági Pincészet borkósto-
lója és borkultúráról szóló előadása
is. Gábyméry idén is elkészíti a Mú-
zeumok éjszakájának fagylaltját.

A programokhoz csatlakozó
városi levéltár igazgatója, Bana
József ajánlata szerint az érdeklő-
dők ismét a lőcsei fehér asszony
nyomába eredhetnek az egykori
városi börtönben. Emellett Bor-
ban az igazság, Győr és a bor ta-
lálkozása címmel kiállítás nyílik.

A Mobilis ügyvezetője, Szilasi
Péter Tamás két versenyre hívta fel a

figyelmet. Várják a 30 évnél idősebb
autókat, s tudományos valóságshow
keretében választják ki közülük azt a
hármat, melyet elektromos hajtásúvá
alakítanak át. A „motoros legek talál-
kozójára” különleges kétkerekűeket
és gazdáikat várják, a fény és a tűz
jegyében különleges kísérleti bemu-
tatókat tartanak, s zenés-táncos nap-
lemente is lesz a Mobilis tetőteraszán.

A Zichy Ferenc Látogatóköz-
pont vezetője, Szabó Péter arról
beszélt, hogy a püspökvár tornyá-
ból ezúttal az éjszakai várost is
megtekinthetjük, hajnal kettőig
lehet majd felmászni a kilátóba. A
látogatóközpont tárlataihoz fél-
óránként indul vezetés. Részleteket
a www.muzej.hu címen találhatnak
az érdeklődök. 

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

A jazzélet elbűvölő szereplőjé-
vel, Boggie-val, azaz Csemer
Boglárkával folytatódik a Via-
tor Jazz-Vacsorák elnevezésű
programsorozat Pannonhal-
mán június 21-én 19.30 órakor.

Boggie együttese, a Csemer Bog-
lárka Quartet a nemzetközi jazzélet
egyre inkább meghatározó zene-
kara. Fiatal kora ellenére Boggie szá-
mos saját dalt írt már szerzőtársával,
Sebestyén Áron zongoristával nem-
csak magyar, hanem francia és
angol nyelven is. A csengő hangú te-
hetség vonzódása a francia dalkul-

túra iránt évekkel ezelőtt kezdődött.
Elmondta, egy évet Párizsban töltött,
ezután elvégezte a francia szakot. A
jazzel 15 évesen kezdett el foglal-
kozni, azóta rengeteget tanult a mű-
fajról, mára érezhetően otthonosan,
könnyedén mozog benne. 2011-
ben a Magyar Jazz Szövetség Külön-
díját nyerte el Japánkert című szer-
zeményével. Azóta már koncertezett
többek között Párizsban, és idén is
készül külföldi fellépésekre. A harmo-
nikus dallamvezetésnek, a felszaba-
dult játéknak köszönhetően zenéje
körbeöleli hallgatóját. Elárulta, pan-
nonhalmi koncertjét a nyár legfonto-
sabb fellépésének tartja, hiszen a
Jazz-Vacsorák országszerte elismert
programsorozat.

Az estre jegyet kizárólag előze-
tesen lehet váltani. A győri város-
háza mellől 18.30-kor autóbusz
indul az étteremhez, majd a ren-
dezvény után körülbelül 22 órakor
visszafelé. Előzetes helyfoglalás a
transzferre is szükséges.
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SZÍNHÁZ, TÁNCFESZTIVÁL HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Elégedettséggel és büszkeséggel
beszélt a társulat mögötti egy évről
Forgács Péter igazgató az évadzáró
társulati ülésen, melyet múlt héten
tartottak a Győri Nemzeti Színház-
ban. Az esemény egyperces néma

felállással kezdődött az elhunyt kol-
légák, Bor József, Tóth-Tahi Máté
és Czető Zoltán emlékére. Mielőtt
az igazgató kitért a részletekre, dr.
Somogyi Tivadar kifejtette, magán-
személyként is részt vesz az esemé-
nyen, hiszen régóta lelkes látoga-
tója a teátrumnak. Elmondta, az
előadások színvonalán is látszik, jól
összeszokott csapat a győri társu-
lat. Hozzátette, az önkormányzat to-
vábbra is támogatja a minőségi
szórakozást.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Még csak 15 éves volt, mikor azt
jósolták az orvosok, 3 éve van
hátra. Azóta eltelt olyan tíz év,
melyek minden pillanatát ki-
használta Mosolyka, azaz Hoz-
leiter Fanny, a „Kerekes székkel
a világ” blog szerzője. Interjúnk
apropója, hogy a Győri Balett
által szervezett IX. Magyar
Táncfesztivál védnöke lesz jú-
nius 17–23. között.

A fesztivál sajtótájékoztatóján
elárultad, a lelki erőt jelenti szá-
modra a tánc.

A tánc az életem egyik motorja. Azt
mondták, az izomsorvadásom gyó-
gyíthatatlan, nem szállhatok már ki a
kerekes székből. A célom, hogy egy-
szer két lábon táncoljak egy asztal te-
tején. Ezért fel tudok kelni mindennap.

Azt mondta nekem valaki,
„nézd ezt a lányt, mennyire csil-
log a szeme, csodálatos”. Ez a
lelki erő és motiváció az, ami
csillog a szemedben?

„Egyszer két lábon fogok táncolni...”
Igen és az, hogy nagyon szeretek

élni a sok nehézség, kihívás, fájdalom
ellenére is. Boldog vagyok és szeren-
csésnek tartom magam, mert fan-
tasztikus szeretet vesz körül.

A diagnózist olvasva, miszerint
18 éves korodig élhetsz, eldöntöt-

ted, minden napot ajándékként
élsz meg, később pedig azt, hogy
a jóslat nem teljesülhet be. Mit
gondolsz, ha akkor beletörődsz...

...akkor nem lennék már itt. Nem
mondhatnám, hogy meseszép életem
van, hogy fantasztikus élményekkel gaz-

dagodtam abban a három évben, amíg
azt gondoltam, már csak ennyi van
hátra. Úgy tekintettem rá, hogy van még
három évem, és ezt megtöltöttem. Nem
azon gondolkoztam, hogy majd két hét
múlva megcsinálom, majd holnapután
felhívom, hanem egy napba mindent be-
lezsúfoltam, amit lehetett. A legintenzí-
vebb és legszebb három évem volt,
mert korlátok nélkül éltem. Most is így
teszek, de már felelősséggel, hogy ne
veszélyeztessem a  napjaimat.

Boldog-boldogtalan életveze-
tési kalauzokat ír. Szükségünk
van az olyan hiteles emberekre,
mint te. Mit mondasz azoknak,
akik feladnák?

Kevés dolgot tudunk egyik pillanat-
ról a másikra megváltoztatni, de egyet
bármikor, és az a hozzáállásunk. A ke-
zünkben a döntés: feladjuk vagy meg-
csináljuk? Sírunk vagy nevetünk, azt
nézzük, mink nincs, vagy inkább azt
látjuk, amink van? Te döntöd el, mit
hozol ki az éle tedből. Lehet mutogatni
másokra, hogy milyen mázlista, mert
mennyi mindent kapott, de ez nem így
működik. Csak az tud igazán boldog
lenni, aki tesz érte.

Évadzáró: 300 előadás, 98 ezer néző
„Kevés olyan vidéki város van,

ahol ennyire segítik a kultúrát” – kö-
szönte meg Forgács Péter igazgató
az önkormányzat támogatását. El-
árulta, a vállalkozások részéről is je-
lentős összeg érkezett, a társasági
adóból közel 140 millió forint bevé-
telt könyvelhettek el. A 2012–13-as
évadban a teátrum két termében

közel 300 előadást játszottak, me-
lyet összesen 98 ezren láttak. A leg-
kedveltebb darab a Csinibaba volt,
a gigaprodukció pedig a Jekyll és
Hyde, melyet a szegedi bemutatko-
zással együtt több mint 21 ezren
néztek meg. Forgács Péter ki -
emelte, a Portugál töretlenül sike-
res, így ameddig ő az igazgató, mű-
soron marad. A bérletesek száma
540 darabbal nőtt az előző évadhoz
képest, a nyugdíjasbérletek a legte-
lítettebbek továbbra is. Az egyete-

mista nézők száma viszont ala-
csony, ám bizakodásra ad okot,
hogy egyre több középiskolás láto-
gatja az előadásokat. A színház-
ban minden évben gondolnak a
legkisebbekre is: idén beavató
opera-előadásra, a Varázsfuvolára
hívták a gyerekeket, és Kszel Attila
írt egy újabb mesedarabot a fel-
nőttek örömére is.

A társulati ülésen köszöntötték
a nyugdíjba vonuló kollégákat és a
színház két új örökös tagját, Ra-
dócz Teréz öltöztetőt és Fördős
Sándorné női szabót. Kiderült, a
társulat szavazatai alapján adható
Kisfaludy-díjak idén is ősszel talál-
nak gazdára, mert a szavazás ér-
vénytelen volt. Az ösztöndíjat
Menczel Andrea érdemelte ki, a
Tas Ildikó alapította díjat pedig,
mely a zenés darabokat ismeri el,
a János vitéz produkció kapta.

Forgács Péter elmondta, július
5–7-én a Margitszigeten mutatják
be a Csinibabát, ezután kezdődik
a nyári szabadság. Persze nem áll
meg az élet a teátrumban, tavaly a
színház színpada újult meg, idén
az ablakokon a sor, illetve az épü-
let egyik oldalának külső festését
is tervezik.

Mit lehet elérni egy mosollyal?
Mindent. Sokáig call centeresként

dolgoztam, és tapasztaltam, telefonon
keresztül is hallani, ha valaki mosolyog.
Általában nem is értik, hogy egy kerekes
székes miért mosolyog. Én ezeket az ar-
cokat imádom, és provokálom is sok-
szor, vajon mit vált ki a mosolyom. Az
emberek többsége is mosolyogni kezd,
amiből aztán mosoly-cunami lesz.

Sokan zavarba jönnek, ha ke-
rekes székest látnak. Ezt meny-
nyire tapasztalod?

Nagyon! Főként a negyven feletti kor-
osztály, akik még azt tanulták, hogy nem
szabad odanézni és nem volt kapcsola-
tuk sérült emberekkel. Gyakori, hogy
gyerekek odajönnek hozzám, a szülők
meg rájuk szólnak, majd elfordítják a fe-
jüket. Ilyenkor mérges leszek, emiatt ala-
kult ki ez a szakadék az emberek között.
Azért járom az országot, hogy meséljek
az életemről, és ne tekintsenek guruló
ufónak. Nem szeretem azt mondani,
hogy a kerekes székesek és sérült em-
berek nem mások. Én bebizonyítani sze-
retem, megmutatni, hogy az én életem-
ben is ott a család, munka, kalandok,
szerelem, csalódás és az öröm.
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HIRDETÉS   KONCERT

SZFeszt 2013:
4 nap, 40 koncert
szerző: z. a.

Idén is fergeteges hangulatot,
önfeledt szórakozást és csábító
gasztronómiai élményeket ígér-
nek az SZFeszt szervezői. A fesz-
tivált június 20–23. között rende-
zik meg, idén új helyszínen, az
ETO Parkban.

A győri nyárnyitó utáni hétvégén
újabb zenés programok érkeznek vá-
rosunkba: 4 nap alatt 40 koncerttel
várják az érdeklődőket az SZFesztre.
A rendezvény sajtótájékoztatóján Imre
László főszervező elmondta, a rendez-
vény háziasszonya Dukai Regina lesz,
a fellépők sorában pedig megtalál-
ható többek között a 30 éves Auróra,
a Hooligans, a Magna Cum Laude, a
Neoton Família, a The Carbonfools és
Radics Gigi. Az Irigy Hónaljmirigy két-
órás show-ját hozza Győrbe, Dj Domi-
nique pedig az elmaradhatatlan Fer-
geteg partyn pörgeti fel a közönséget.

A sajtótájékoztatón Majka és Cur-
tis is részt vettek, akik a rap fiatal te-

hetségeinek rendeznek slang-bang
versenyt. A tehetségkutatón mind-
azok indulhatnak, akik szeretnék el-
mondani véleményüket magukról és
általában a világról. Majka szókimon-
dónak és őszintének jellemezte a
műfajt. Hozzátette, itt négy percbe
bele lehet sűríteni, amire sokszor
egy egész poplemez nem elég. El-
mondta, évek óta egy olyan lányt
keres, aki őszintén énekel olyan női
dolgokról, amikről a popzene nem
mer, és meg tudja szólítani a hölgye-
ket. Remélik, Győrben megtalálják
ezt a tehetséget.

A fesztivált idén új helyszínen, az
ETO Parkban rendezik, mert könnyeb-
ben megközelíthető, mint Győrszent -
iván, ahol évekig tartották. A négy nap
alatt gasztroudvarral is várják a vendé-
geket, az ételek mellett pálinka- és
borkülönlegességeket kínálnak, illet -
ve lesz pezsgőház is.

A négynapos fesztiváljegyet elővé-
telben 50 százalék kedvezménnyel vá-
sárolhatja meg az újságunkban talál-
ható kuponnal.
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szerző: földvári gabriella

A Zichy Ferenc Látogatóköz-
pontban húsz csodálatos fotót
tekinthetünk meg a Káptalan-
dombról. Az intézmény egyéves
fennállása alkalmából hirdetett
fotópályázatot, a kiállítás a leg-
szebb alkotásokat mutatja be. 

A Káptalandomb látnivalóihoz építé-
szeti, kulturális, kreatív, elvonatkozta-
tott, természeti vagy éppen egyedi
szemszögből közelíthettek a fotósok,
mondta Szabó Péter intézményvezető

a pályázati kiírás elvárásait ismertetve.
Az alkotók a Káptalandombbal kapcso-
latos gondolataikat öntötték képi for-
mába, a közel száz pályamű az ország
számos pontjáról érkezett. Vannak kö-
zöttük olyan képek, amelyek évekkel ez-
előtti családi kiránduláson készültek,
de olyanok is, amelyek igazi művészi al-
kotások vagy riportfotók, egy-egy ese-
ményt, történést örökítenek meg. 

A húsz legjobb fotót szakmai zsűri
választotta ki. Az első helyezett Dávid
Attila „Fejjel nagyobb mindenkinél"
című fotója lett, a második helyet Ács
Tamás, a harmadikat Csapó Balázs
képe szerezte meg. Szabó Péter ked-
vence az ezüstérmes „és lőn világos-
ság” című fotó. Az intézményvezető el-
mondta, naponta többször is átsétál a
Püspökvár tornyának bejáratán, de
ilyen megvilágításban, ahogy a kapun
átszűrődik a naplemente fénye, még
soha nem látta.

A nyertesek a Káptalandomb
emblematikus épületeit fotózták, a
Püspökvár tornyából készítettek pa-
norámaképeket, vagy éppen olyan
részleteket fedeztek fel, mint például
a bazilika kilincse. A képek változatos-
sága nemcsak a témának köszönhető,
hanem annak is, hogy az alkotások kü-

lönböző évszakokban készültek, a
Káptalandomb minden arcát meg-
csodálhatjuk. A tárlat hétfőtől vasár-
napig 10 és 18 óra között tart nyitva,
szeptember 30-ig.

Tisza-tavi totó III. rész

Várja vendégeit a Tisza-tó

1. A Tisza-tó melyik medencéjében használhatók a motoros vízisporteszközök
(jet-ski, banán stb.)?
a. Tiszavalki-medence
b. Poroszlói-medence
c. Abádszalóki-medence

2. A Tisza-tó térségéből meddig lehet aszfaltozott kerékpárúton eljutni a Tisza mentén?
a. Tiszadob
b. Tiszakécske
c. Mezőkövesd

3. Kínál-e télen is egyedi túrázási lehetőséget a Tisza-tó?
a. Nem, mert a tó vizét leeresztik
b. Igen, hiszen a tó jegén és a megfagyott iszapos tófenéken akár 10-20 km-es

jégtúrák tehetők a területet jól ismerő túravezetők segítségével
c. Nem, mert a tó sohasem fagy be

4. Az alábbi madárfajok közül melyik nem él a tóban?
a. Hajnalmadár 
b. Fekete gólya
c. Rétisas

5. Milyen távolságra van a Tisza-tavi Ökocentrum a győri városházától?
a. 439 km
b. 339 km
c. 239 km

Nyerjen értékes Tisza-tavi ajándékokat. Kérdéseket teszünk fel a Tisza-tóra vonatkozóan, s aki va-
lamennyire helyesen válaszol, sorsoláson vesz részt. A szerencsések között ajándéktárgyakat, na-
gyobb értékű belépőjegyeket, kishajós kirándulásokat sorsolunk ki, a fődíj pedig egy családi Tisza-
tavi hosszú hétvége (2 éjszaka) szállással és tartalmas programokkal. A helyes megfejtéseket kari-
kázza 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” le-
gyen). A kérdések megválaszolásában segítséget ad a www.gyorplusz.hu oldalon Tisza-tó – kerék-
pározás és horgászat címmel megjelent cikkünk. Ha Győrben szeretne Tisza-tavi élményhez 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. A nyertesek nevét a június
21-i lapszámban közöljük, a nyereményeket pedig a győri Látogatóközpontban vehetik át.

Fotó: Dávid Attila

Fotó: Csapó Balázs

Káptalandombi
csodák Fotó: Ács Tamás
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FELHÍVÁS   EGYETEM

szerző: z. a.

Június végén zárul a Széchenyi
István Egyetem kétéves pro-
jektje, mely a tehetséggondozó
műhelyek fejlesztését, valamint
az intézmény nemzetközi vérke-
ringésbe való intenzívebb be-
kapcsolását célozta.

A Széchenyi István Egyetem három
doktori iskolájára, négy szakkollé -
giu mára és a nagy hagyományokkal
rendelkező Tudományos és Művé-
szeti Diákköri mozgalomra fókuszált
a tehetséggondozási projekt. A pá-
lyázat keretében megvalósított fej-
lesztések, kurzusok és tanulmány -
utak segítséget nyújtottak a tudo-
mányos utánpótlás nevelésében és
jelentős lökést adtak a fiatal egye-
temnek, hogy csökkenjen a „tudo-
mányos távolsága” más hazai és ve-
zető külföldi egyetemektől. Dr. Dőry
Tibor, a projekt szakmai vezetője el-
mondta, többek között 100 hazai és
nemzetközi konferencián való rész-
vételt támogattak, 160 képzés zaj-
lott és megvalósult 9 kutatás-fejlesz-
tési projekt a TÁMOP-4.2.2/B konst-
rukció keretében.

Hiánypótló kutatási program indult
a Széchenyi István Egyetemen „A
Győri Járműipari Körzet, mint a tér-
ségi fejlesztés új iránya és eszköze”
címmel, amit a TÁMOP-4.2.2.A-
11/1/KONV-2012-0010 pályázat fi-
nanszíroz. A kutatási program hiva-
talosan 2012. szeptember 1-jén in-
dult, amiben közel 150 egyetemi ok-
tató és kutató vesz részt.

A projekt keretében olyan vizsgá-
latokat végeznek el, amelyek egye-
dülállóak Magyarországon: elméleti
és gyakorlati úton is feltérképezik,
hogy egy dinamikus szektor, Győr
esetében a járműipar milyen hatás-
sal van a városra, a térségre, az itt
lakók életére.

A nagy volumenű felmérésnek a
része egy nagy mintás, kérdezőbiz-
tosok segítségével lefolytatott lakos-
sági, kérdőíves vizsgálat. Ennek ke-
retében Győr lakosaiból 3000,

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

A Kisalföld Vágta után átvette a főszere-
pet a győr-gyirmóti Rodeo Ranchen a
Szent László Napokra való felkészülés –
tudtuk meg Tóth Szilárd főszervezőtől. A
Rodeo Team ugyanis nemcsak western-,
illetve galoppversenyekkel foglalkozik,

hanem középkori lovagi tornákhoz is ké-
szítenek fel lovakat, lovasokat. „Tulajdon-
képpen lovag- és gladiátorképző műkö-
dik nálunk: oktatunk fegyveres harcot föl-
dön és lovon egyaránt” – mondta el Tóth
Szilárd. Az edzésekre várják a lelkes fia-
talokat és idősebbeket egyaránt. Azokat
is, akik lovagolni nem akarnak, de a kö-
zépkori harcászat, illetve lovagi torna ér-
dekli őket. Az edzéseken a résztvevők
megtanulják a közelharc elemeit, a kü-
lönböző fegyvernemekben történő küz-
delmet: a kardvívástól kezdve a buzogá-

A lakosság véleményét kérik
míg a város vonzáskörzetében
1500 főt kérdeznek meg. Koráb-
ban a térségben még soha nem volt
ekkora volumenű, tudományos cél-
lal lefolytatott lakossági vizsgálat.

A kutatás foglalkozik többek kö-
zött az itt élők munkához, oktatás-
hoz és a nyilvánossághoz való viszo-
nyával, kulturális és egyéb fogyasz-
tási szokásaival, térhasználatával, a
városrészek mentális térképével.

A korábban tapasztalható vissza-
élések megelőzése végett minden
kérdezőbiztos kitűzővel, személyi
igazolvánnyal és pecsétes megbízó-
levéllel fogja igazolni magát. 

A kérdőíves vizsgálat 2013. jú-
nius 10-én indult el és két hónapot
vesz igénybe. Kérünk mindenkit,
hogy segítse a mintaértékű kutatást
a kérdezőbiztosok fogadásával, vala-
mint a kérdések – lehetőség szerint
– hiánytalan megválaszolásával.

Felgyorsított tudományos
utánpótlás-nevelés
a Széchenyi István Egyetemen

A doktori iskolák számos módon
profitáltak az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam finanszírozásában megva-
lósuló projektből: megélénkültek a
kapcsolataik a nemzetközi tudomá-
nyos szférával, együttműködési meg-
állapodások születtek. Az oktatók és
doktoranduszok szakmai rendezvénye-
ken számolhattak be kutatásaik ered-
ményeiről. Több külföldi kurzuson vet-
tek részt és a doktoranduszok pályáz-
hattak különböző kutatási feladatok
végrehajtásához, illetve publikációk
megjelentetéséhez anyagi segítségre.

A szakkollégiumok elsősorban
kurzusrendszerük fejlesztésére hasz-
nálták fel a támogatást, valamint arra,
hogy hallgatóikat bevonják a kutatási
feladatokba. A projekt az egyetem
motorfejlesztő, illetve alternatív haj-
tású járműfejlesztő csapatának mun-
káját is segítette. A „Tehetséggondo-
zási rendszer és a tudományos-kép-
zési műhelyek fejlesztése a Széche-
nyi István Egyetemen” című projekt
további hozadékaként a szakkollégiu -
mi tehetséggondozás kapcsolódha-
tott a Tudományos és Művészeti Di-
ákkör munkájához, illetve utánpótlás-
nevelésként a doktori iskola tevé-
kenységéhez is.

A Széchenyi István Egyetem a Kör-
nyezet és Energia Operatív Program
keretében 2 pályázatot nyert az A-B-
C-D tanulmányi épületek (a Jedlik
Ányos Intézet és a Baross Gábor In-
tézet) energetikai fejlesztésére, fűtési
rendszerének szabályozhatóvá téte-
lére, elektromos fejlesztésére meg-
újuló energia felhasználásával. Az
épületek korszerűsítése 1100 millió
forintos tervezett összköltséggel –
melyből közel 958 millió forint euró-
pai uniós támogatás – a közeli napok-
ban kezdődik.

Lakossági fórum
az egyetemen

Az intézmény a felújítás részleteiről
lakossági fórumot tart június 18-án,
kedden 10 órától az Új Tudástér 114-
es termében.

A rendezvényen dr. Szekeres Tamás
rektor, Lipi László, az egyetem műszaki
osztályának vezetője, Kara Ákos ország-
gyűlési képviselő, a Parlament Foglalkoz-
tatási és Munkaügyi Bizottságának alel-
nöke, a megyei közgyűlés alelnöke és dr.
Kardos Károly beruházási rektorhelyet-
tes tájékoztatja a megjelenteket. 

A szervezők minden érdeklődőt
szeretettel várnak!

Gladiátor- és
lovagképző Gyirmóton

nyon át a lándzsáig minden megfordul a
kezükben. „Ehhez semmilyen előkép-
zettség nem szükséges, mindenki a
saját egyéniségének, igényének megfe-
lelően próbálgathatja a hajdani lovagok
izgalmas fegyvereit, harci módszereit.
Emellett természetesen Tóth Szilárd és
csapata lovas edzéseket is tart, így akik
már rendelkeznek fegyverhasználati ala-
pokkal, azok lóháton is kipróbálhatják
fegyverforgatási tudásukat.

A Szent László Napokat június 28–
30-án rendezik meg, amikor is újra kö-
zépkori forgatag elevenedik meg az
Aranyparton, illetve a belváros utcáin. A
Rodeo Team idén is számos bemutató-
val, játékkal készül. A csapat gyakorolja
az úgynevezett kozák- vagy trükklovag-
lást is: vágtázó lovon különböző pozíci-
ókban akrobatikus elemeket hajtanak
végre, így ízelítőt adnak a nomádok félel-
metes harcmodorából – tette hozzá
Tóth Szilárd és elmondta, tudomása sze-
rint Győr környékén mások nem foglal-
koznak ezzel a fajta lovagi hagyományőr-
zéssel.

A Szent László Napokon felvonulás is
lesz, 150 gyalogos és lovas harcos jele-
nik meg Győr utcáin, hozzájuk is lehet
még csatlakozni. „Szeretnénk, ha évről
évre minél többen jönnének a felvonu-
lásra, illetve edzenének velünk” – hívta
fel a figyelmet a szervező.

Érdeklődni az info@rodeoranch.hu
e-mail címen lehet.
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FELHÍVÁS HIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése pályázatot hirdet a Győrben mű-
ködő állami fenntartású köznevelési intézmé-
nyek szakmai programjainak támogatására 

A támogatásra fordítható keretösszeg:
10.000.000 Ft

A pályázat célja: A Győrben működő, 2013. ja-
nuár 1. napjától kezdődően állami fenntartású
köznevelési intézmények szakmai programjainak,
rendezvényeinek, évfordulós kiadványok készíté-
sének támogatása.

Támogatás igényelhető a 2013. évben
megvalósított/megvalósítandó:
A köznevelési intézmény tevékenységi köréhez kap-
csolódó program, rendezvény költségére, valamint
az intézmény által szerkesztett évfordulós kiadvány
költségére. Támogatás nem igényelhető: személyi
juttatások és járulékai kifizetésére.

Pályázó lehet: a Győr város közigazgatási terü-
letén működő, 2013. január 1. napjától kezdő-
dően állami fenntartású köznevelési intézmény.
Egy pályázó legfeljebb egy támogatási kérelem-
mel élhet.

A pályázati cél megvalósításának időtartama:
2013. január 1–2013. december 31.
A támogatás formája és módja: vissza nem térí-
tendő, egyösszegű támogatás.

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/7 éj
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!

E
n
g
.s

z
.:

 R
O

1
1
5
2
/1

9
9
5
/1

9
9
9

BULGÁRIA BUSSZAL (Győri felszállással)

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

2013. 06. 22.
Aparthotel Ruby 4* (2+2 ap. 4 fő esetén) ÖE

52 400 Ft-tól/fő/7 éj
Central Plaza Ap. ház 4* (2+2 ap. 4 fő esetén) ÖE

45 500 Ft-tól/fő/7 éj

2013. 06. 18.
Újonnan nyíló szállodákban LAST MINUTE akciók!
White City Resort 5*, AI 139 900 Ft-tól/fő/7 éj
Grand Park Lara 4*, AI 149 900 Ft-tól/fő/7 éj

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

Pályázati felhívás
A pályázat érvényességének feltétele a pályázati
adatlap mellékletét képező kötelező nyilatkoza-
tok megtétele és azok csatolása, továbbá jogsza-
bályban meghatározott, ún. „külső szervi” támo-
gatás esetén pénzeszköz-átadási megállapodás
megkötése.

Pályázni legfeljebb bruttó 300.000 Ft
összegű támogatásra lehet.

Támogatott pályázat esetén a pályázati cél utóla-
gos megváltoztatására vagy a támogatásnak a pá-
lyázatban foglalt céltól és/vagy költségektől eltérő
felhasználására a benyújtást követően nincs lehe-
tőség, az a pályázati cél nem teljesítésének minő-
sül és a támogatás teljes összege visszafizetendő.

Az elszámoltatás rendje: A pályázat útján nyúj-
tott támogatás felhasználása elszámolásköteles,
melynek határideje legkésőbb 2013. december 15.
napja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet fi-
gyelembevételével.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. június 28. (péntek)

A pályázatok benyújtása:
Pályázni a pályázat kiírója által kibocsátott adatlap
teljes körű kitöltésével lehet, 1 eredeti példányban
az előírt mellékletekkel együtt: személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztály Oktatási

Osztályán (9021 Győr, Városház tér 1., fsz. 11. szoba)
adható le hivatali időben, vagy postai úton tértive-
vényes küldeményként juttatható el Győr Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
Főosztály Oktatási Osztály, 9021 Győr, Városház
tér 1. címre. A feladás dátumbélyegzője legkésőbb
a benyújtási határidő utolsó napja lehet!

A pályázati adatlap a fenti címen hivatali időben
személyesen átvehető, illetve letölthető a
www.gyor.hu honlapról.

A pályázati felhívás mellékletét képezi:
• Pályázati adatlap 
• Nyilatkozatok: • Köztartozás hiányát igazoló nyi-
latkozat (1. sz. melléklet – kitöltése kötelező) • Nyi-
latkozat csekély összegű támogatásokról (2. sz.
melléklet – kitöltése abban az esetben kötelező,
ha a felhasználás módja miatt szükséges)

Érvénytelen az a pályázat, amely:
– határidőt követően került benyújtásra,
– pályázati célja a kiírásban fogalt feltételek bár-
melyikének nem felel meg,
– adatlapja hiányosan lett kitöltve,
– valamelyik melléklete hiányzik,
– személyi juttatásra és járulékaira benyújtott
igényt tartalmaz,
– a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz.

Hiánypótlásra a pályázatok beérkezési határide-
jéig, 2013. június 28-ig van lehetőség!

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai FŐosztály Oktatási Osztályán kérhetŐ
személyesen vagy a 96/500-243-as telefonon.
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összeállította: papp zsolt 

A június 15-i nyárnyitó koncert és az azt
megelőző előkészületek miatt útlezárásra
kell számítani a Szent István úton, ami a
buszközlekedést is érinti. A koncert után a
hazajutást éjszakai járatok segítik.

A rendőrség ideiglenes forgalomkorlátozást ren-
del el  június 14-én 23 óra és június 15-én 20
óra között, valamint június 16-án 0 óra  és 5 óra
között a Szent István úton a Munkácsy út és a
Baross híd, az Aradi vértanúk útján a Révai út és
Szent István út, a Jókai úton a Révai út és Szent
István út, valamint a Jókai útnak az Árpád út és
Szent István út közötti szakaszán, illetve június
15-én 20 óra és június 16-án 0 óra között a
Szent István úton a Munkácsy út és a Nádor alul-
járó, a Jókai úton az Árpád út és a Szent István
út, a Teleki úton az Árpád út és a Szent István út,
az Aradi vértanúk útján a Révai út és Szent Ist-
ván út, a Baross hídon a Wesselényi út és a
Szent István út, valamint a Hunyadi úton a Bar-
tók Béla út és Baross híd közötti szakaszán. A
forgalomkorlátozás ideje alatt a lezárt útsza-
kaszra a menetrend szerinti helyi járatú autóbu-
szokon kívül mindennemű járművel behajtani
tilos! Rossz idő esetén a vasárnapi esőnap miatt
a forgalomkorlátozás június 17-én 5 óráig tart.

A forgalomkorlátozások a következő-
képp érintik Győr helyi és helyközi autó-
busz-közlekedését:

I-es ütem: Június 14-én 23 óra és június
15-én 20 óra között a Szent István út Baross
Gábor híd és Aradi vértanúk útja közötti szaka-
szát lezárják (a Baross Gábor híd járható):

Az 1-es és a 85-ös főúton nyugat felé, il-
letve felől közlekedő helyközi autóbuszjáratok a
Baross Gábor híd helyett a 821-es sz. út – Szi-
gethy Attila út – Zrínyi utca útvonalon közleked-
nek, ezért egyik irányban sem érintik Győr, Eöt-
vös park megállóhelyet.

A Révai Miklós utca megállóhelyről induló
helyi járatok a Szent István úton keresztülha-
ladva az Aradi vértanúk útja – Árpád út – Teleki
László utca útvonalon közlekednek és térnek
vissza eredeti útvonalukra.  A 2, 5, 8, 12, 22,
22A, 22Y, 30, 30A, 31, 38 jelzésű járatok a Vá-
rosháza megállóhely helyett az Aradi vértanúk
útja, Megyeháza megállóhelyen állnak meg.

Az 1, 6, 7, 11, 11B, 14, 17, 17A, 17B, 37,
CITY jelzésű járatok a Virágpiac, Újváros, Szi-
get, Pinnyéd, Sárás és Bácsa irányába a Teleki
László utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Aradi vérta-
núk útja útvonalon közlekednek. Nem érintik az
Aradi vértanúk útja, Megyeháza megállóhelyet,
de a Bajcsy-Zsilinszky út (CITY) megállóhelyen
megállnak. A belváros irányába a Jókai utca –
Szent István út – Honvéd liget – Aradi vértanúk
útja – Árpád út – Teleki László utca útvonalon
közlekednek az autóbuszok. *Ezek az autóbusz-
járatok az Aradi vértanúk útja, Megyeháza meg-
állóhelyen nem állnak meg. A CITY jelzésű jára-
tok a Baross Gábor híd, belvárosi hídfő megál-
lóhelyet nem érintik.

Forgalmi változások a nyárnyitó koncert idején
KÖZLEMÉNY   KÖZLEKEDÉS

II-es ütem: Június 15-én 20 órától üzem-
zárásig a Szent István út Nádor aluljáró és
Munkácsy Mihály utca közötti szakaszát, vala-
mint a Baross Gábor hidat teljes szélességé-
ben lezárják, a Bajcsy-Zsilinszky út és az
Árpád út mint terelőútvonal az autóbuszok ré-
szére nem használható:

Az 1-es és a 85-ös főúton nyugat felé, il-
letve felől közlekedő helyközi autóbuszjáratok a
Baross Gábor híd helyett a 821-es sz. út – Szi-
gethy Attila út – Zrínyi utca útvonalon közleked-
nek, ezért egyik irányban sem érintik Győr, Eöt-
vös park megállóhelyet.

A helyi autóbuszjáratok módosított útvonalon
közlekednek. A Révai Miklós utca megállóhelyről
nem indulnak és nem érkeznek autóbuszjáratok,
ennek megfelelően a Városháza és a Gárdonyi
Géza utca megállóhelyek sem üzemelnek.

Az 1-es vonalon az autóbuszjáratok Nádor-
város felől a 821 sz. út – Zechmeister utca, Új-
város felől a Zechmeister utca – 821-es sz. út
terelőútvonalon közlekednek. A járatok a Hold
utca megállóhelyet még érintik, ezután már
csak a Zechmeister utca, Klastrom szálló meg-
állóhelyen állnak meg.

A 2-es vonal járatai a Bartók Béla út, mun-
kaügyi központ megállóhelyről indulnak és oda
is érkeznek. A Zöld utca felé a Bartók Béla út –
Buda utca – Tihanyi Árpád út – Eszperantó út –
Zrínyi utca útvonalon közlekednek, nem érintik
a Hunyadi utca, autóbusz-állomás megállóhe-
lyet, de fel- és leszállást biztosítanak a Buda
utca és a Nádor aluljáró megállóhelyeken.

Az 5-ös vonal járatai Kismegyer felől a
Roo sevelt utca (Bartók-emlékmű) megállóhe-
lyig eredeti útvonalukon közlekednek, majd a
Buda utca – Tihanyi Árpád út – Eszperantó út
– Bartók Béla út útvonalon fordulnak meg. Így
nem érintik a Bartók Béla út, Kristály étterem
megállóhelyet, viszont leszállási lehetőséget
biztosítanak a Buda utca, Nádor aluljáró és a
Bartók Béla út, munkaügyi központ megálló-
helyeken. 

A Kismegyer felé induló járatokra a Bartók
Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen
lehet felszállni.

A 6-os vonal járatai Kismegyer felől a Bar-
tók Béla útig eredeti útvonalukon közlekednek,
majd a Buda utca – Tihanyi Árpád út –  Nádor
aluljáró – Szent István út – 14-es sz. út (Árkád)
– Schwarzenberg utca – Tarcsay Vilmos utca –
Móricz Zsigmond rakpart – Kossuth híd –
Rónay Jácint út – Hédervári út terelőútvonalon
közlekednek. Sárás felől az Egyetem megálló
után a Kálóczy tér – Kossuth híd – Móricz Zsig-
mond rakpart – Tarcsay Vilmos utca – Schwar-
zenberg utca – Szent István út (Árkád) – Nádor
aluljáró – Eszperantó út – Bartók Béla út (mun-
kaügyi központ) terelőútvonalon közlekednek.

A 7-es vonal járatai a Bartók Béla út, munka-
ügyi központ megállóhelyről indulnak és oda is ér-
keznek. Adyváros irányából a Roosevelt utca (Bar-
tók-emlékmű) megállóhelyig eredeti útvonalukon
közlekednek, majd a Buda utca – Tihanyi Árpád
út – Eszperantó út – Bartók Béla út útvonalon for-

dulnak meg. Ennek megfelelően nem érintik a
Bartók Béla út, Kristály étterem megállóhelyet, vi-
szont leszállási lehetőséget biztosítanak a Buda
utca, Nádor aluljáró és a Bartók Béla út, munka-
ügyi központ megállóhelyeken. 

A 8-as vonal járatai a Bartók Béla út, mun-
kaügyi központ megállóhelyről indulnak és oda
is érkeznek. Likócs felé a Bartók Béla út – Buda
utca – Tihanyi Árpád út – Nádor aluljáró – Szent
István út (Iparkamara), Likócs irányából a Szent
István út (Árkád) – Nádor aluljáró – Eszperantó
út – Bartók Béla út (munkaügyi központ)  útvo-
nalon közlekednek.

A 11-es vonal járatai Nádorváros felől a Tiha-
nyi Árpád út – Nádor aluljáró – Szent István út –
14-es sz. út (Árkád) – Schwarzenberg utca – Tar-
csay Vilmos utca – Móricz Zsigmond rakpart –
Kossuth híd – Rónay Jácint út – Szövetség utca
terelőútvonalon közlekednek. Bácsa felől az Egye-
tem megálló után a Kálóczy tér – Kossuth híd –
Móricz Zsigmond rakpart – Tarcsay Vilmos utca
– Schwarzenberg utca – Szent István út (Árkád) –
Nádor aluljáró – Eszperantó út – Bartók Béla út
(munkaügyi központ) – Buda utca – Tihanyi Árpád
út terelőútvonalon közlekednek.

A 12-es vonal járatai a Bartók Béla út, mun-
kaügyi központ megállóhelyről indulnak és oda
is érkeznek. Gyárváros felé a Bartók Béla út –
Buda utca – Tihanyi Árpád út – Nádor aluljáró –
Szent István út (Iparkamara), Gyárváros irányá-
ból a Szent István út (Árkád) – Nádor aluljáró –
Eszperantó út – Bartók Béla út (munkaügyi köz-
pont)  útvonalon közlekednek.

A 14-es vonal járatai Gyárváros felől Budai
út – 14-es sz. út (Árkád) – Schwarzenberg utca
– Tarcsay Vilmos utca – Móricz Zsigmond rak-
part – Kossuth híd – Rónay Jácint út – Egyetem
– Jedlik híd – Stromfeld utca terelőútvonalon köz-
lekednek. Sziget felől a Radnóti utca – Stromfeld
utca (ideiglenes megálló) – Jedlik híd – Kálóczy
tér – Kossuth híd – Móricz Zsigmond rakpart –
Tarcsay Vilmos utca – Schwarzenberg utca –
Budai út (Árkád) terelőútvonalon közlekednek.

A 17-es vonal járatai a Bartók Béla út, mun-
kaügyi központ megállóhelyről indulnak és oda
is érkeznek, Gyárváros irányából a Szent István
út (Árkád) – Nádor aluljáró – Eszperantó út –
Bartók Béla út (munkaügyi központ)  útvonalon
közlekednek. 

A 22, 22A, 22Y vonalak járatai Marcalváros
felől a Baross Gábor út, Szigethy Attila út megál-
lóhelyig eredeti útvonalukon közlekednek, majd a
Wesselényi utca – Buda utca – Tihanyi Árpád út –
Eszperantó út – Bartók Béla út – Szigethy Attila út
útvonalon fordulnak meg. Ennek megfelelően
Marcalváros, Ménfőcsanak felé nem érintik a Ba-
ross Gábor út, Szigethy Attila út megállóhelyet, vi-
szont megállnak a Roosevelt utca (Bartók-em-
lékmű) és a Bartók Béla út, vásárcsarnok megál-
lóhelyeken, a városközpont felé pedig leszállási le-
hetőséget biztosítanak a Buda utca – Nádor alul-
járó – Bartók Béla út, munkaügyi központ megál-
lóhelyeken. A Marcalváros, Ménfőcsanak felé in-
duló járatokra a Bartók Béla út, munkaügyi köz-
pont megállóhelyen lehet felszállni.

A 30-as, 31-es vonal járatai a Bartók Béla
út, munkaügyi központ megállóhelyről indulnak
és oda is érkeznek. Győrszentiván felé a Bartók
Béla út – Buda utca – Tihanyi Árpád út – Nádor
aluljáró – Szent István út (Iparkamara), Győr-
szentiván irányából a Szent István út (Árkád) –
Nádor aluljáró – Eszperantó út – Bartók Béla út
(munkaügyi központ)  útvonalon közlekednek.

A 37-es vonal járatai Gyirmót felől a Tihanyi
Árpád út –  Nádor aluljáró – Szent István út –
14-es sz. út (Árkád) – Schwarzenberg utca –
Tarcsay Vilmos utca – Móricz Zsigmond rak-
part – Kossuth híd – Rónay Jácint út – Egyetem
– Jedlik híd – Stromfeld utca terelőútvonalon
közlekednek. Pinnyéd felől a Szarvas utca –
Stromfeld utca (ideiglenes megálló) – Jedlik híd
–  Kálóczy tér – Kossuth híd – Móricz Zsigmond
rakpart – Tarcsay Vilmos utca – Schwarzen-
berg utca – Szent István út (Árkád) – Nádor alul-
járó – Eszperantó út – Bartók Béla út (munka-
ügyi központ) – Buda utca terelőútvonalon köz-
lekednek.

A 38-as vonal járatai a Bartók Béla út, mun-
kaügyi központ megállóhelyről indulnak és oda
is érkeznek. Az ipari park irányából a Roosevelt
utca (Bartók-emlékmű) megállóhelyig eredeti
útvonalukon közlekednek, majd a Buda utca –
Tihanyi Árpád út – Eszperantó út – Bartók Béla
út útvonalon fordulnak meg. Ennek megfele-
lően nem érintik a Bartók Béla út, Kristály étte-
rem megállóhelyet, viszont leszállási lehetősé-
get biztosítanak a Buda utca, Nádor aluljáró és
a Bartók Béla út, munkaügyi központ megálló-
helyeken. A járatok a terelőútvonalak valameny-
nyi megállóhelyén megállnak, kivéve az I. ütem-
ben a *-gal jelölt esetet. 

A terelés által nem érintett megállóhelyeken
a járatok az érvényes menetrendnek megfelelően
közlekednek. Esőnap esetén a rendezvényt június
16-án tartják meg. Ebben az esetben június 16-
án 19 óráig terjed a lezárás I-es üteme, a II-es
ütem 19 órától üzemzárásig tart.

Az önkormányzat az Omega-koncert
után éjszakai járatok indításával segíti a
győriek hazajutását, a buszok 23.15-kor
indulnak:

Zechmeister utca, Klastrom szálló megál-
lóhelyről: 901 jelzéssel az 1-es vonalán Újvá-
rosba, majd Sziget és Pinnyéd útvonalon, 906
jelzéssel a 6-os vonalán Sárásra, majd a 11-es
autóbusz útvonalán Bácsára,

Bartók Béla út, munkaügyi központ meg-
állóhelyről: 907 jelzéssel a Mester utcán, majd
a 7-es vonalán Szabadhegyre, onnan a Temp-
lom utca után a 6-os autóbusz útvonalán Kis-
megyerre, 917 jelzéssel a 17-es vonalán Ady-
városon keresztül a Zöld utcába.

Eszperantó út, autóbusz-állomás megál-
lóhelyről (Bartók Béla út, munkaügyi központ
megállóhelyen is megállva): 22A jelzéssel *
Marcalvárosba, utána, 922 jelzéssel a 22-es vo-
nalán Marcalvároson keresztül Ménfőcsanakra
gyirmóti betéréssel, 931 jelzéssel Gyárváros és
Likócs érintésével Győrszentiván, Kálmán Imre
útra (homoksori betéréssel).

* = A ménfőcsanaki autóbusz utaslemaradás elkerülése érdekében kettőt fordul: először hazaszállítja a Marcalvárosig utazókat, majd rögtön utána a Gyirmótig és Ménfőcsanakig utazókat is. 
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A POMPEI 2.0 című
kiállítás június 22-én
21 órakor ismét életre
kel a Magyar Ispitában.
A performance Varga Brigitta táncával megele-
veníti a múltbeli vulkánkitörést, majd átvezet
minket a mába, a kiállítás tereibe. Itt az alkotó,
Németh Hajnal Auróra mesél szobrairól, üveg-
festményeiről, kívánságfájáról. A kézműves
kedvű látogatók Némethné Kovács Elvira veze-
tésével papírvirágot készíthetnek a szobrok kö-
zött, hogy megmutassák, van még remény és
élet a virtuális világ után.

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS
kínáló  

BOLYGÓPARÁDÉ. Előadással
egybekötött távcsöves bemutatót
tartanak június 19-én 20 órától a
győri csillagvizsgálóban. A progra-
mon előzetes bejelentkezés alap-
ján lehet részt venni. Vezetik a Ma-
gyar Csillagászati Egyesület győri
csoportjának tagjai. A csillagvizs-
gáló az Egyetem tér 1. szám alatt,
a K/3-as kollégiumi épület tetején
található.  

A GYŐRI FOTÓKLUB alapozó csoportjának munkái -
ból nyílik kiállítás június 17-én 17 órakor a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban. A tárlatot Lakatos Krisztián,
az egyesület elnöke nyitja meg, a fotók július 11-ig lát-
hatók.

HAJCI-HŐ-SÉG. A Gyermekek Háza
első nyári rendezvénye Weöres Sándor
születésének 100. évfordulóját ünnepli.
A „Bóbita, bóbita táncol” című foglalko-
záson virágos, tündéres szobadíszeket
és lepkés dekorációt készíthetnek a 7–
12 év közötti gyerekek különböző tech-
nikákkal. A diákok a költő egy-egy ver-
séhez kapcsolódva dolgoznak, a kéz-
művesprogram június 19-én 10 órától
délig tart. 

A RAJZMŰVÉ-
SZET MESTE-
REI. Modern ma-
gyar rajzokat és ak-
varelleket látha-
tunk az Esterházy-
palotában a Ma-

gyar Képzőművészeti Egyetem, a Szépművészeti Mú-
zeum, a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből. A
tárlatot június 15-én 16 órakor dr. Bajkay Éva, a galéria
nyugalmazott osztályvezetője nyitja meg. Az 1896–
1946 közötti évek termését bemutató gyűjtemény lét-
rejötte az egyetemi grafikai tanszék egykori vezető ta-
nárának, Varga Nándor Lajosnak köszönhető.  

LETTORSZÁGRÓL tart vetített képes elő-
adást dr. Pusztay János egyetemi tanár június
20-án 17 órakor. A helyszín a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi Tér. 

LAKATOS GY. LÁSZLÓ grafikusművész 70 év,
70 alkotás című kiállítása nyílik június 17-én, hétfőn
17 óra 30-kor a Múzeumházban. A Pro Urbe-díjas
alkotó elsősorban alkalmazott grafikusként ismert,
munkássága az évtizedek során összefonódott
Győr kulturális és művészeti életével. 

ARRABONA HAS-
TÁNCGÁLA helyszíne
lesz június 23-án 18
órától a Bartók Béla
Megyei Művelődési
Központ. A győri és a
hazai hastáncosok mel-
lett lengyel, osztrák és
egyiptomi művészeket
is láthat a közönség.  

RÉGISÉGVÁSÁR
várja az antik tár-
gyak barátait jú-
nius 16-án 7 és 14
óra között az Árkád
mögötti piactéren. 

KÉPÍRÁS. Pusz-
tai Zoltán Képírás
című könyvbemu-
tatója június 19-
én, szerdán 18 óra-
kor lesz a Petőfi
Sándor Művelődé -
si Házban. A szer-
zővel Gülch Csaba
újságíró beszélget.

MADONNA-SZOBROK, góti-
kus szárnyas oltárok láthatók az
Ady Endre Egyesület kiállítóter-
mében, a Kazinczy u. 3–5. szám
alatt. Az egyházművészeti és tör-
téneti tárlat Kiss Zsolt előadásá-
val nyílik június 17-én 19 órakor.
Látogatható június 30-ig, hétfőn,
kedden, szerdán és pénteken
17–20 óra között.  

ÁLLATOS BÜTYKÖLŐ. Kreatív foglalkozá-
sokra várnak alsó tagozatos diákokat a ménfő-
csanaki Bezerédj-kastélyba hétfőtől péntekig 8
és 16 óra között. A foglalkozásokat Akkermann
Katalin vezeti, a zárónapon kiállítást rendeznek
a hét alkotásaiból. 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

Június 16-án, vasárnap 10 órakor indul a

Séf Plusz gasztronómiai magazinmûsorunk
Füzi Ernôvel és mesterszakács vendégeivel!
Nagy sztorik és apró trükkök fôzôcskézéshez,
igazi szakértôktôl! Figyeljék a Gyôr Plusz Rádió adását,
az igazi megújulás megkezdôdött...

• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok:
Június 17–28. • Július 1–12. • Augusztus 12–23.

• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
• ÖSD, EURO elôkészítôk a 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 15., 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 Vágtass velem! 
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Kajak-kenu Európa-bajnokság
13:55 Summa 
14:25 Angi jelenti 
14:55 Odüsszeusz nyomdokain
15:55 Zöld Tea
16:25 A világörökség kincsei 
16:40 Két csirkefogó... meg egy fél 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Labdarúgó-mérkőzés 
23:00 Csendes terror 
00:45 A szakács, a tolvaj, a feleség 

és a szeretője 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:25 Lelkipásztor-kutya 
12:30 Gasztrotúra - extra 
13:00 4ütem 
13:35 Dilinyósok 
14:05 Agymenők 

14:35 A zöld íjász 
15:35 A hős legendája 
16:40 Robotok 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Odüsszeusz és az alvilág 

istennője 
21:20 Két kopper 
23:25 A nyughatatlan 

04:25 Alexandra Pódium 
04:50 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Monster High 
12:00 Babavilág 
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 Sas kabaré 
18:30 Tények
19:15 Az ének iskolája 
21:15 Oviapu 
23:15 A szerelem tengere 
01:30 Célkeresztben 
02:30 Astro-Világ Éjjel
03:35 Monk - Flúgos nyomozó 

06:25 Hol volt, hol nem volt...
06:35 Gyökerek
07:20 Pannon expressz 
07:45 Századfordító magyarok 
08:40 Élő egyház
09:10 Isten kezében 
09:40 Sírjaik hol domborulnak... 
10:10 Akadálytalanul  
10:40 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
12:45 Jeremiah Johnson 
14:45 Táncvarázs 
15:35 Önök kérték! 
16:35 Az alvilág professzora 
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 Az epsomi úriember 
22:40 Dunasport
23:00 Koncertek az A38 hajón 
23:50 Vers
23:55 Himnusz
00:00 Az epsomi úriember 

JÚNIUS 14., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
09:55 Rex felügyelő 
10:45 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:25 Életművész 
14:30 Történetek a nagyvilágból 
15:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:50 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 Időjárás-jelentés
20:15 Finánc a pácban 
22:05 Az Este
22:35 Szeretettel Hollywoodból 
23:05 Pink Floyd - A fal 
00:45 Híradó
00:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:40 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 EgészségKalauz 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 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 A zöld íjász 
22:15 Gyilkos hajsza 
23:15 Gyilkos elmék 
00:15 Reflektor 
00:35 Gasztrotúra 
00:55 4ütem 

04:05 Segíts magadon!
04:30 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
14:50 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 Banki meló 
23:50 Jog/Ászok 
00:50 Update Konyha 
00:55 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:35 Banki meló 

07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva...  
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Virágzó Magyarország 
09:45 Hazajáró 
10:15 Csellengők 
10:45 Dániel 
11:20 Dániel 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Édes élet olasz módra 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Madárpark 
15:30 A szabadság rabságában 
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 
20:00 Vérvörös nyár 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Cambridge-i kémek 
22:15 Cambridge-i kémek 
23:15 Kultikon 
23:35 Koncertek az A38 hajón 

06:55 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 TV torna
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül 
09:50 Épí-tech 
10:20 Közvetlen ajánlat
12:10 Képújság
16:55 Közvetlen ajánlat
18:55 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Pomodoro 
19:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
20:00 Betépett álmodozók –

dr. Zacher Gábor toxikológus
előadása

21:00 Híradó
21:30 Konkrét 
21:40 Pomodoro 
21:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
22:00 Betépett álmodozók –

dr. Zacher Gábor toxikológus
előadása

23:00 Híradó
23:30 Közvetlen ajánlat
01:20 Képújság

GYŐR+ TV

06:55 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 TV torna
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Pomodoro 
09:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
10:00 Betépett álmodozók –

dr. Zacher Gábor toxikológus
előadása

11:00 Közvetlen ajánlat
12:50 Képújság
16:55 Közvetlen ajánlat
18:55 TV torna
19:00 Konkrét 
19:10 Győr+ Sport 
20:05 Konkrét 
20:15 Vény nélkül 
20:35 Kitekintő 
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport 
22:10 Konkrét 
22:20 Vény nélkül 
22:40 Kitekintő
23:10 Közvetlen ajánlat
01:00 Képújság

GYŐR+ TV

RTL Klub, június 15., szombat, 10:25

Lelkipásztor-kutya
Amerikai családi vígjáték

Opal hároméves volt, amikor
elhagyta az édesanyja. Most tíz -
évesen az egyik floridai kisvá-
rosba költözik a prédikátor
édesapjával. A kislány befogad

egy kóbor kutyát, amelyet a helyi szupermarketről nevez
el, ahol találta. A szerencsétlen korcs kutya nemcsak Opal,
hanem az új környezete életét is feldúlja, beleértve egy
könyvtárost, egy vak asszonyt, aki elmondása szerint a szí-
vével lát, és egy érzéki börtönviseltet, akiből kisállat-keres-
kedő lesz. 

M1, június 15., szombat, 23:00

Csendes terror
Amerikai thriller

Patty Palmer és Drake Goodman csak egy
hajszálra van attól, hogy legszebb álmuk va-
lóra váljon, amikor vesznek maguknak egy
házat San Franciscóban és nekilátnak a
rendbehozatalának. Azonban az új tulajdo-
nuk nagyon nagy és a földszinti lakást szívesen kiadnák. A
hirdetésre jelentkezik egy férfi, aki első látásra tökéletes bér-
lőnek tűnik, de akiről hamarosan kiderül, hogy ennek az el-
lentéte. Carter Hayes ugyanis veszélyes ember, aki pszicho-
lógiai hadjáratot indít a fiatal pár ellen. 

Duna Televízió, június 14., péntek, 15:30

A szabadság rabságában
Magyar dokumentumfilm

Holesch Dénes festőművész 1910-ben született Beszterce-
bányán, felvidéki nemesi család sarjaként. Gyermekkora
lovas emlékeivel, egészséges magyarságtudattal a szívében,
és a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán Réti tanár úrtól
kapott szakmai ismeretek birtokában indult fél évszázados
világjárásra az 1930-as években. Művei megtalálhatók ma-
gángyűjteményekben, a világ több nagynevű múzeumai-
ban, Magyarországon a Magyar Nemzeti Galériában és a
Szépművészeti Múzeumban.

FM 100,1
Gyôr+ Rádió
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08:25 TV torna
08:30 Épí-tech 
09:00 Pomodoro 
09:15 Konkrét 
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
09:30 KultÓra 
10:25 Betépett álmodozók –

dr. Zacher Gábor toxikológus
előadása 

11:25 Közvetlen ajánlat
13:15 Képújság
16:55 Közvetlen ajánlat
18:55 TV torna 
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  18., KEDD
M1
05:25 Világ Kép 
05:55 Ma Reggel
07:30 Zöld Tea
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Aranyfeszt 2013
13:55 Hacktion Újratöltve 
14:55 Balatoni Nyár 
16:10 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:55 A szenvedélyek lángjai 
17:40 Híradó
17:50 Elcserélt lányok 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:10 King 
21:55 II. Károly szenvedélyes élete
23:00 Híradó
23:15 Barangolások öt kontinensen 
23:45 Frontline 
00:40 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:20 Bűvölet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 4ütem 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 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 
22:10 A Grace klinika 
23:15 Reflektor 
23:30 Hazudj, ha tudsz! 
00:30 Hazudj, ha tudsz! 

04:15 Aktív Extra 
04:40 Műsorszünet
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
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:40 Kivonat 
23:40 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles 
00:40 Update Konyha 
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 Az egyiptomi tanács 

JÚNIUS 17., HÉTFŐ
M1
05:55 Ma Reggel
07:30 Vágtass velem! 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:50 Balatoni Nyár
16:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:55 A szenvedélyek lángjai 
17:40 Híradó
17:50 Elcserélt lányok 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve 
21:10 Kékfény 
22:10 II. Károly szenvedélyes élete 
23:10 Aranyfeszt 2013
23:40 Az utolsó előtti út 
00:10 Híradó
00:25 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:10 Bűvölet 
01:35 Bűvölet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz Plusz 
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 Dr. Csont 
22:10 Dr. Csont 
23:10 Észvesztő 
00:10 Reflektor 
00:30 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái 

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
19:30 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 Penzance kalózai 

06:30 Híradó 
06:35 Székely kapu 
07:05 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:35 Élő egyház
08:05 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Isten kezében
09:05 A Tisza 
09:40 Angyali érintés 
10:30 "Boldog vagy, mert hittél" - Csík-

somlyói Pünkösdi Búcsú 2013 
11:05 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Múzeumtúra - Francia módra 
12:35 India és Nepál 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Petőfi 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:10 A szabadság ára 
23:20 Sportaréna 
23:50 Koncertek az A38 hajón 

JÚNIUS 16., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 A sokszínű vallás
09:20 Ortodox örömhír
09:45 Református ifjúsági műsor
09:50 Keresztyén Egyházak 

Konferenciája Genf
10:20 Katolikus krónika
11:00 Római katolikus hálaadó 

szentmise
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ Kép 
12:35 Kajak-kenu Európa-bajnokság 
14:50 Telesport 
15:20 Endemica Hungarica 
16:00 A Bang Jensen-ügy 
16:55 Napló apámnak, anyámnak 
18:20 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Labdarúgó-mérkőzés
23:10 Eurovíziós Dalfesztivál 2013 
23:50 Labdarúgó-mérkőzés

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:10 EgészségKalauz 
10:45 Teleshop
11:45 Gasztrotúra 
12:05 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:45 Dirty Dancing 
13:15 Dirty Dancing 
13:45 Tuti gimi 
14:40 Jack és Jill 

16:30 Castle 
17:30 Castle 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 A titánok harca 
22:05 Kickboxer 
00:05 Portré 
00:40 Cobra 11 

04:25 Luxusdoki 
05:15 Kalandjárat 
05:30 Műsorszünet
06:00 Teleki Sámuel útján 
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 Oviapu 
18:30 Tények
19:00 Napló 
19:45 Az ének iskolája 
22:00 Földre szállt boszorkány 
00:00 Dirty Dancing 2. 
01:45 Astro-Világ Éjjel
02:50 Napló 

05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:30 Hol volt, hol nem volt... 
06:45 Századfordító magyarok 
07:40 Világ-nézet
08:35 Új nemzedék 
09:05 Hagyaték 
09:35 Törzsasztal 
10:30 Elfeledett magyar irodalom
11:00 Élő világegyház
11:25 Beavatás
11:40 Beavatás
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 A világörökség kincsei 
12:35 Mansfeld 
14:40 Hazajáró 
15:10 Szerelmes földrajz 
15:45 Hogy volt!? 
16:40 Emmy 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Klubszoba
20:00 Önök kérték!
20:55 A ménesgazda 
22:35 Dunasport
22:50 Törzsasztal 
23:40 Koncertek az A38 hajón 
00:35 Himnusz

06:55 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 TV torna
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Győr+ Sport 
10:35 Közvetlen ajánlat
12:25 Képújság
16:55 Közvetlen ajánlat
18:55 TV torna
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

08:55 TV torna
09:00 Konkrét  
09:10 Győr+ Sport 
10:05 Konkrét 
10:15 Vény nélkül 
10:35 Kitekintő
11:05 Közvetlen ajánlat
12:55 Képújság
16:25 Közvetlen ajánlat
18:25 Épí-tech 
18:55 TV torna
19:00 Pomodoro 
19:15 Konkrét 
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
19:30 KultÓra 
20:25 Betépett álmodozók –

dr. Zacher Gábor toxikológus
előadása 

21:25 Épí-tech 
21:55 Pomodoro 
22:10 Konkrét 
22:20 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
22:25 KultÓra 
23:20 Betépett álmodozók –

dr. Zacher Gábor toxikológus
előadása     

00:20 Közvetlen ajánlat
02:10 Képújság

GYŐR+ TV

06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Sportaréna 
08:05 Térkép 
08:30 Híradó 
08:40 Rocklexikon 
09:30 Angyali érintés 
10:20 Kisváros 
11:00 Petőfi 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Városrajzolatok - Budapest 
12:40 Velünk élő Trianon 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:05 Angyali érintés 
19:55 A világörökség kincsei 
20:15 Kántor 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Az öreg hölgy látogatása 
22:50 Nemzetközi Gastroblues 

Fesztivál 1993-2012 
23:50 Koncertek az A38 hajón 
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Hívja irodánkat! Kapuvár, Fô tér 27. Hanság sor. Nyitva tartás: H—P.  9—15
Tel.: 96/595-080, 30/7540-260 E-mail: info@galbusz.hu web: www.galbusz.hu

Ajánlataink: július 5—7. Prága..............................39.000 Ft/fô
július 9—12. Krakkó ..........................59.000 Ft/fô
szeptember 8—13. Róma ..............121.000 Ft/fô

Egynapos utazás:
július 13. Riegersburgi  várkastély és herbersteini
kastély és vadaspark ........................5.400 Ft/fô
július 27. Mesekastélyok Morvaországban:
Lednice és Valtice ............................5.200 Ft/fô
augusztus 3.
Kecskeméti repülônap ......................6.000 Ft/fô

Színházlátogatás:
szeptember 22. és 29.
Madách Színház: Mary Poppins

Minden út idegenvezetéssel!

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK
M1
05:25 Summa
05:55 Ma Reggel
07:30 A mi erdőnk
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:25 Vágtass velem! 
13:55 Ridikül 
14:45 Balatoni Nyár 
16:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:45 A szenvedélyek lángjai 
17:30 Szerencse Híradó 
17:40 Híradó
17:50 Elcserélt lányok 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry
21:35 Életművész 
22:35 Az Este
23:05 Híradó
23:20 Nemzeti Nagyvizit
23:50 Labdarúgó-mérkőzés 
02:00 Boston Legal - Jogi játszmák 

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

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
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:40 Peacemaker 
00:10 Propaganda 
01:10 Update Konyha 
01:15 Tények Este
01:50 Astro-Világ Éjjel
02:55 Constantine a kereszten 

JÚNIUS 19., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Múlt-kor 
05:55 Ma Reggel
07:30 Angi jelenti 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 Ridikül 
14:30 Balatoni Nyár 
16:10 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:55 A szenvedélyek lángjai 
17:40 Híradó
17:50 Elcserélt lányok 
18:40 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Bosszú 
20:50 Labdarúgó-mérkőzés 
23:35 Híradó
23:50 Labdarúgó-mérkőzés 
02:00 Boston Legal - Jogi játszmák 

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 
22:15 Szulejmán 
23:15 Reflektor 
23:35 Döglött akták 
00:35 Döglött akták 

04:40 TotalCar 
05:05 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
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:40 Sherlock és Watson 
22:40 Én is menyasszony vagyok 
23:15 Ringer - A vér kötelez 
00:15 Update Konyha 
00:20 Tények Este
00:55 Astro-Világ Éjjel
02:00 Kettős ügynök 
02:55 Kettős ügynök 
03:50 Babavilág 

06:35 Unser Bildschirm
07:05 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Határtalanul magyar 
08:05 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Magyar elsők 
08:55 Táncvarázs 
09:45 Angyali érintés 
10:35 Kisváros 
11:10 Kántor 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Kerekek és lépések  
13:05 Az emlékezet helyszínei 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:05 Angyali érintés 
20:10 A Tenkes kapitánya 
20:30 A Tenkes kapitánya 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Vonzások és választások 
22:50 Koncertek az A38 hajón 
23:45 Vers

06:55 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 TV torna
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül 
09:50 KultÓra 
10:45 Közvetlen ajánlat
12:35 Képújság
16:55 Közvetlen ajánlat
18:55 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Ráta
20:10 Híradó
20:40 Konkrét 
20:50 Ráta 
21:20 Híradó
21:50 Közvetlen ajánlat
23:40 Képújság

GYŐR+ TV

06:55 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 TV torna
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Ráta 
10:10 Közvetlen ajánlat
12:00 Képújság
16:55 Közvetlen ajánlat
18:55 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 Széchenyi híradó 
20:20 Híradó
20:50 Vény nélkül 
21:10 Széchenyi híradó 
21:40 Híradó
22:10 Közvetlen ajánlat
00:10 Képújság

GYŐR+ TV
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Elfeledett magyar irodalom
08:05 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Mesélő cégtáblák 
09:05 Üzenem az otthoni hegyeknek 
09:45 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:05 A Tenkes kapitánya 
11:30 A Tenkes kapitánya 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Szerencsét, sok tejet
12:45 Újra nyár, újra Balaton!
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:05 A Sipsirica 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Vámmentes házasság 
22:50 Koncertek az A38 hajón 

További készülékek: www.klimatizal.webnode.hu

Klimatizálási megoldások minden esetre:

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

Egész éves komfort
Tökéletes megoldás otthonában

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

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

A természetes választás:
hőszivattyúk fűtésre,
használati meleg víz
előállítására.
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HIRDETÉS  ETO PARK
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PR-CIKK HIRDETÉS

Építkezik, lakásfelújításba kezd?
Festô- mázoló- tapétázó, építôipari kivitelezô?

Vagy csak érdeklôdik a festékek, festôszerszámok iránt?
Esetleg háztartási vegyipari termékre van szüksége?

Akkor a legjobb helyen jár
A PG COLOR FESTÉKÁRUHÁZBAN!

AKTUÁLIS AKCIÓINK!

A kedvezmény más akcióval nem vonható össze!

Vásárláskor
a hirdetés felmutatója

bármely termék

esetén 10%
kedvezményben

részesül!

A régi, lakkozott vagy már festett felü-
letről a bevonatot csiszolással vagy
festéklemaró anyaggal tökéletesen el
kell távolítani (a csupasz fafelületig).
Majd a fafelületeket csiszolópapírral
csiszoljuk át és ecsettel portalanítsuk.
A kültéri fafelületeket célszerű a gom-
bák és rovarok miatt Lazurán univer-
zális faanyagvédő szerrel vagy Lazu-
rán oldószermentes faanyagvédő
szerrel kezelni. A faanyagvédő szert
ecsettel lehet felhordani egy-két ré-
tegben. A beltéri fafelületeket a fa-
anyagvédő szer helyett Lazurán Fél-
olajjal vagy Lazurán Lenolajkencével
kezelhetjük. A megszáradt felületet
enyhén meg kell csiszolni, majd por-
talanítani egy száraz ruhával. Végül la-
zúrozó puha szőrű lapos ecsettel el-
kezdődhet a lazúrfesték felhordása.
Ha nem portalanítjuk a felületet,
akkor a lazúr nem tud megfelelőkép-
pen megtapadni és sokkal hamarabb
elválik a felülettől.

A fa szerkezetébe mélyen beszí-
vódó Lazurán vékonylazúrból 2-3

Hasznos tanácsok
faápoláshoz

réteg javasolt. Az egyes rétegek kö-
zött finom csiszolópapírral dörzsöljük
át a felületet a tökéletes szépség el-
éréséért.

A vastag lazúrok (Lazurán selyem-
fényű vastaglazúr, Lazurán extra tar-
tós vastaglazúr, Lazurán magasfényű
vastaglazúr) is beszívódnak a fába, a
két réteg szép, selymes bevonatot biz-
tosítanak a felületnek.

A sérült, lepattogzott lazúrnak az
lehet az oka, hogy a felület nem lett
szakszerűen előkészítve vagy nem lett
időben átfestve. A régi, tönkrement
festékréteget csiszolással, vegyi mód-
szerrel a felületről el kell távolítani. Az
ezt követő portalanítás után a felületet
faanyagvédő szerrel kell kezelni.
Amennyiben a fafelület beltéren talál-
ható és látható, hogy ki van száradva
a fafelület, Lenolajkencével történő
beeresztés is célszerű. A felület csi-
szolása és egy száraz ruhával való por-
talanítás után vastaglazúrral vagy vé-
konylazúrral fessük át. 

(X)

a nyirokáramlást is. Az ultrahangos
zsírbontás alkalmával a készülékfej
mozgatásával és annak a felmelege-
désével felgyorsul a nyirokáramlás,
valamint a sejtanyagcsere. A salak-
anyag-kimosó hatás folytán az ultra-
hang a cellulit eltüntetésének és a
fogyasztásnak a leghatásosabb
módszere. Mivel az erek kitágulnak,
és a sejtmembránok is áteresztőbbé
válnak, könnyebben jutnak el az al-
kalmazott természetes növényi
anyagok a sejtekbe, így nagyobb ha-
tékonysággal lehet őket használni.
Ezenkívül az ultrahang hatására a
zsírszöveti sejtburok szétpattan, a
zsír elfolyik, az üres sejtburok pedig
hatásosabban megtámasztja a laza
kötőszövetet. 

Málovics Bertold azt javasolja,
hogy a páciens a kezelést követő 2-
3 napig egyáltalán ne vigyen be cuk-
rot és szénhidrátot a szervezetébe és
azt követően is csak alacsonyabb
mennyiségben. Az edző a mediter-
rán diétát ajánlja, amit edzéssel kell
kiegészíteni.

szerző: gy. p. 
fotó: marcali gábor

Az étkezés során bevitt táplálék meny-
nyisége a mai ember mozgáskultúrá-
jával nincs összhangban. Nőknél kü-
lönlegesen gyakori a gyermekáldást
követően a kigömbölyödött has,
csípő, fenék, a megereszkedett felkar.
Az ezeken a helyeken felhalmozódó
zsírtömegtől nagyon nehéz megsza-
badulni. Megoldást jelenthet az ultra-
hangos zsírbontás, mely nem fo-
gyasztó kezelés, hanem a test kontúr-
jának javítása, mely elsősorban cen-
tikben mérhető. Alkalmanként 2-3 cm
térfogatcsökkenés érhető el –
mondja Málovics Bertold edző.

A szakember kifejtette, az ultra-
hangos készülék az elektromos frek-
venciát mechanikus rezgésekké ala-
kítja át. Amikor a fejet ráhelyezik a
kezelendő felületre, a szövetek ré-
szecskéi ide-oda mozgásukkal hőt
termelnek. A hő és a masszázs ha-
tása javítja a sejtek anyagcseréjét és
anyagfelvevő képességét, valamint

Ultrahangos zsírbontás
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A modern táplálkozás során fogyasztott
húsok jobb esetben természetközeli ál-
lattartásból származnak, és tartósító-
szer-mentesek. A vásárcsarnok emele-
tén működő Széles húsüzletben kapha-
tunk ilyen húsokat – tudtuk meg Széles
Zoltán üzletvezetőtől. Az 1990-ben ala-
pított, mintegy tizenöt főt foglalkoztató
húsipari családi vállalkozás a termékek-
ben és a kiszolgálásban egyaránt a mi-
nőséget helyezi előtérbe. Nagy figyelmet
fordítanak a beszerzett alapanyagok ere-
detére. Üzleteik hűtőpultjaiban kizárólag
megbízható forrásból származó húsokat
és húsárut találunk. – Tőlünk nyugatra
lévő országokban például a sajtok és a
húsok minőségét az adott ország tájegy-
ségeihez kötik – ismertette Széles Zol-
tán, aki a vállalkozás újdonságaira rá-
térve elmondta: a külföldi mintára nálunk
bakonyi, bakony aljai dús legelőkön fel-
nőtt szürke marhák húsa érhető el. Csa-
tárpusztán az állatok egész nap a sza-

kép és szöveg: tóth lászló 

Árvíz után a fakadóvizek terem-
tenek veszélyhelyzetet a Szi-
getközben. A hatalmas mennyi-
ségű víz utat talál a szennyvíz-
csatornákba, túlterhelést, a mé-
lyebb fekvésű helyeken szenny-
vízkiöntést okoz. Aki ilyet ta-
pasztal, a 06-80/204-086-os tele-
fonszámon, a Pannon-Víz Zrt.
éjjel-nappali diszpécserszolgá-
latánál tehet bejelentést. 

Munkatársaink rövid időn belül, a
helyszínen segítenek a probléma
megoldásában. A kifolyt szennyvíz
helyén a szakemberek elvégzik a
fertőtlenítést is, mint ahogy Révfalu
egyik mélypontján, a Báthory és
Damjanich utcák térségében is. A
fakadóvizekkel leginkább érintett
Révfaluban ideiglenes szennyvízát -
emelőkkel, búvármunkával és teher-
mentesítő vezetékekkel sikerült sta-
bilizálni a szennyvízelvezető rend-
szert. Az Ady Endre utcai szennyvíz -
átemelőnél a csatorna hibásodott
meg, itt az árvíz után további be -
avatkozásra lesz szükség.

A Szigetköz egyes településein
sokkal súlyosabb a helyzet. Lapzárta-
kor Dunaszeg és Győrzámoly mé-
lyebb fekvésű részeit még összefüggő
fakadóvíz borítja. Az átemelőszivaty-
tyúk teljes kapacitással működnek, de
a szennyvízelvezető rendszer nem
ilyen hatalmas mennyiségű fakadóvíz
továbbítására készült. Munkatársaink
a vízügyi, katasztrófavédelmi és ön-
kormányzati szakemberekkel együtt
azon dolgoznak, hogy a hatalmas
mennyiségű szigetközi fakadóvizet
minél gyorsabban elvezessék. Ideigle-
nes átemelőkkel, szivattyúzással, szip-
pantókocsikkal találkozhatunk a szi-
getközi térségben.

A pincékben felgyűlt belvizet, ta-
lajvizet most nagyon kockázatos ki-
szivattyúzni. A víz gyorsan visszapót-
lódik, a felgyorsult vízáramlás követ-
keztében talajtörés jöhet létre, ami
az épület alapját súlyosan károsít-

Az áradásokat követően, a veszély-
helyzet elmúltával visszatér az élet a
rendes kerékvágásba a Győr-Szol Zrt.-
nél is, ahol a városüzemeltetési üzlet -
ág koordinálásában javában zajlik a
közterületek szépítése. A feladat külö-
nösen aktuális, hiszen a vakáció kez-
dete egyben a nyárnyitó rendezvé-
nyek időszaka is. 

A városi virágágyakat már koráb-
ban beültették, közel kilencvenezer
egynyári virág díszlik a parkokban.
Szerdán a szolgáltató befejezte a vi-
rágládák, virágoszlopok és kerámia-
edények kihelyezését, így a növénydí-
szítéssel immár a belvárosi sétálóut-
cákban és a Szent István út mentén is
találkozhatunk.

A Győr-Szol a nyárnyitó rendezvé-
nyek előtt még gyéríti a szúnyogokat, ez-
úttal a vizes élőhelyeken és a rendezvé-
nyek helyszínein várható beavatkozás.

KÖZSZOLGÁK  PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

Árvíz után 
hatja. Meg kell várni, amíg a környék-
beli árkokból elszivárog a víz, csök-
ken a talajvíz szintje és utána lassú
ütemben érdemes kiszivattyúzni a
pincékben felgyűlt vizet az árkokba.
A térszint alatti helyiségek elöntése
visszacsapószelep beépítésével ha-
tékonyan megelőzhető, de nagyon
fontos, hogy a visszacsapószelep ne
az egész építmény, hanem csak a
térszint alatti helyiségek szennyvízel-
vezetését blokkolja.

Friss hír, hogy a víztisztító ügynö-
kök már az árvízi helyzetet is kihasz-
nálják, esetleges fertőzések rémképé-
vel riogatják telefonon a lakosságot.
Ne higgyenek nekik! A vezetékes víz
továbbra is szigorúan ellenőrzött, biz-
tonságos és fogyasztható. Munkatár-
saim folyamatosan ellenőrzik a kuta-
kat és a vízellátó rendszert, még biz-
tonsági klórozásra sincs szükség. 

A közelmúltban kialakult áradás, az abból fakadó feladatok ellátása miatt
elmarad a Győr-Szol Zrt. szervezésében, a Füles Bástyában péntekre ter-
vezett, gyermekeknek szóló rendezvény. A környezet védelméhez, a fenn-
tartható fejlődéshez kapcsolódó, ugyanakkor a Győr-Szol Zrt. tevékeny-
ségeit is játékosan bemutató programot a szolgáltató későbbi időpont-
ban szándékozik megrendezni. A szervezők köszönik a családok és a
gyermekek megértését.

Elmarad a program

Szélesedett a választék
badban tartózkodnak, a szabad tartás-
nak köszönhetően húsuk kitűnő minő-
ségű. A szürkemarha-comb, a lábszár, a
fartő, a felsál, a fekete és fehér pecsenye,
a nyak, a rostélyos, a hátszín és a lapocka
széles körűen elkészíthető konyhai alap-
anyagok. Az egészséges táplálkozásnál
maradva Széles Zoltán kiemelte a cég új,
nitritmentes termékcsoportját, ezek a
húsok tartósítószer-mentesek. Kérhe-
tünk többek között nitritmentes sütő- és
grillkolbászt, sonkát, csülköt és sokak
kedvencét, a disznósajtot.

A konyhánál maradva az üzletve-
zető a vörösboros marha Széles-
módra elnevezésű ételt ajánlja figyel-
münkbe, amelynek receptje a vállalko-
zás Facebook-oldalán olvasható. Szé-
les Zoltán felhívta a figyelmet, hogy az
étel elkészítéséhez szükséges fűsze-
rek és friss zöldségek a hússal együtt
beszerezhetőek a vásárcsarnokban.
(x)

Nyárnyitó munkálatok



ÁLLÁS

Költségvetési intéz-
ményi számvitelben,
könyvelésben jártas,
regisztrált mérlegké-
pes könyvelőt kere-
sünk gazdasági ügy-
intézői munkakörbe,
2013. július 1-jei állás-
betöltéssel. Erkölcsi
bizonyítvány, önélet-
rajz, motivációs levél
szükséges június 26-
ig. Érdeklődni lehet:
96/315-317, Újvárosi
Műv. Ház, 9025 Győr,
Liget u. 55.

SZOLGÁLTATÁS

Bankhitelek!
Személyi kölcsön:
– nyugdíjasoknak akár 80.000
éves korig, BAR-lista nem akadály
– alkalmazottaknak, min. 6 hóna-
pos munkaviszony szükséges
20/922-3330

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

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása kedvező
áron, 2.900 Ft-tól. Tel.:
30/5420-720. 

Külső szigetelést, szoba-
festést, mázolást, gipsz-
kartonozást vállalunk elfo-
gadható áron, garanciával.
20/6298-769

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

Kutyakozmetikus-ta-
nuló gyakorlás céljából ingyen
nyírást vállal. Időpont-egyeztetés:
20/9968-893

Lakatosmunkák!  Ke-
rítések, kapuk, biz-
tonsági rácsok, korlá-
tok stb. készítése, ja-
vítása, karbantartása.
Ajtó-, ablak-, zárjaví-
tás! 70/2237-957

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

Hívjon bizalommal, teljes
körű lomtalanítást vállalok. Felesle-
gessé vált holmiját elszállítom: tárolóját,
garázsát kitakarítom. Stuka Tibor:
30/217-0848.

EGYÉB

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

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

COFIDIS gyorshitel 48
órán belül (max. 800 e Ft), Új
SZOCPOL, támogatott lakás-
hitel, árfolyamrögzítés. Tel.:
20/951-0235

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénze-
ket, pénzgyűjteményeket, plaketteket,
kitüntetéseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjteményembe. Hét-
végén is! Pál István. Tel.: 20/947-3928.

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

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és be-
váltása. Tel.: 70/564-2280. 

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

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

INGATLAN

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

KIADÓ

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

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

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

Komfort nélküli lakhatást biztosítok ud-
vari 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 szo-
bás, megvásárolható, erkélyes lakásra
Sziget, Újváros és Marcalváros kivéte-
lével (hirdetési szám: 312). Érd.:Győr-
SzolZrt., 96/511-420.

Győr-marcalvárosi, 53 m2-es, 1+2 fél
szobás, összkomfortos, távfűtéses, fel-
újított fürdőszobás, szőnyegpadlós szo-
bás, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne marcalvárosi, nagyobb, 4
szobás, 60–80 m2-es, határozatlan bér-
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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

Ménfőcsanakon 2006-ban
épült, csendes, forgalommen-
tes zsákutcában 85 m2-es, két-
szintes, 3 szobás sorházi lakás
eladó garázzsal, 17 m2 terasz-
szal, saját kerttel, +40 m2 tető-
tér-beépítéssel, klímával, infra-
szaunával, fúrt kúttal, riasztó-
val, beépített bútorokkal. A ház
előtt zöldterület, játszótér,
nagy parkoló.

Irányár: 24.900.000 Ft
Érdeklődés: sorhaz@gmail.hu

Fûtés-korszerûsítés

Mester-Gáz Kft. 9022 Gyôr, Újkapu utca 3.
Nyitva tartás: h—p.: 7.30—16. Tel.: 06-20/9461-511

Gázkészülékek mûszaki
biztonsági felülvizsgálata,
karbantartása, javítása

Kondenzációs
gázkazánok telepítése
248.000 Ft-tól

20—40%
energiamegtakarítás

Gázkonvektorok

Gáz-
vízmelegítôk

• értékesítés •

• beépítés • 

• szerviz •

Akár

5 év
garancia

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

leti szerződéses bérlakásra. Marcalvá-
ros II. előnyben (hirdetési szám: 333).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 3 szobás, 62 m2-es, össz-
komfortos, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 2
db különálló, 1,5 szobás bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros kizárva. Ösz-
szeköltözők figyelmébe ajánljuk (hirde-
tésszám: 334). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 3 szobás, 55 m2-es össz-
komfortos, távfűtéses, extrán felújított,
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne határozatlan idejű, 2 szobás,
36–45 m2-es, lehetőleg felújított bérleti
szerződéses bérleményre. Bán Aladár
u. kizárva (hirdetésszám: 335). Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420. Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 76 m2-es, komfor-
tos, határozott bérleti szerződéses, tel-
jesen felújított lakást cserélne 2+fél–4
szobás, összkomfortos bérleményre, Új-
város kivételével (hirdetési szám: 310).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 43 m2-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses bérleményt cserélne 1+két fél,
2+fél vagy 3 szobás, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakásra Sziget, Új-
város, Gyárváros, Marcalváros II. kivé-
telével (hirdetési szám: 311). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 1+fél szobás, 49 m2-es, táv-
fűtéses, igényesen felújított, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cserélné-
nek 36 m2-es, határozatlan bérleti szer-
ződéses, nádorvárosi vagy adyvárosi la-

kásra (hirdetési szám: 313). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

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

A Győri ETO FC bajnokságot
nyert csapatában menet köz-
ben csiszolódott össze a Lipták
Zoltán és Takács Ákos alkotta
védőpáros. A részben kényszer
szülte megoldás olyan jól műkö-
dött, hogy a duó megbonthatat-
lannak bizonyult egészen a sze-
zon végéig. 

Alaposan átalakult a Győri ETO FC vé-
delme a harminc év után újra bajnoki
címmel véget ért szezonban. A koráb-
ban biztos pontnak számító páros,
Vladimir Djordjevic és Lazar Stanisic
sérülés miatt nem tudott pályára lépni,
így Pintér Attilának új megoldást kel-
lett találnia a védelem közepén. A nyá-
ron igazolt Lipták Zoltán mellé a ko-
rábban jobbhátvédként szereplő Ta-
kács Ákost vezényelte középre a győ-
riek mestere, a sokak számára megle-
pőnek bizonyuló húzás pedig remekül
bevált. A két hátvéd kitűnően megér-
tette egymást és kiegyensúlyozott tel-
jesítményt nyújtott a bajnokság során.
A páros az OTP Bank Liga ötödik for-
dulójában játszott először együtt, ezt
követően pedig gyakorlatilag meg-
bonthatatlannak bizonyult. 

A két válogatott hátvédben közös
pont, hogy mindketten második baj-
noki címüket nyerték pályafutásuk
során, Takács a Ferencvárossal ért a
csúcsra még 2004-ben, Lipták Zoltán
pedig a Videoton tagjaként 2011-ben
ünnepelhetett elsőséget. 

„A két aranyérem sokban különbö-
zik egymástól, igazából nem is lehet
összehasonlítani őket” – mondta la-
punknak Takács Ákos. „A Fradiban
szerzett bajnoki címhez nem sokkal
tudtam hozzájárulni, fiatal játékosként
egy félidőt játszhattam csak a felnőt-
tek között. Idén viszont én is kivettem
a részem a sikerből, nem epizódszere-
pet kaptam, ami nagyon boldoggá
tesz. Fantasztikus érzés volt meg-
nyerni a bajnokságot, főleg annak fé-
nyében, hogy a klub és a város is har-
minc évet várt erre az
aranyéremre. Ami kö -
zös a két bajnoki cím-
ben, az Pintér Attila, hi-
szen annak idején a
Fradinál is ő volt a veze-
tőedző. Pontosan tud-
tam, mit vár el a csapat-
tól és tőlem is, így ez a
része könnyebb volt az
évnek, de maga a munka, amit elvé-
geztünk, az bizony nagyon nehéz.”

Sokakat váratlanul ért, hogy a ko-
rábban Győrött kizárólag jobbhátvéd-
ként bevetett Takács Ákos milyen ott-
honosan mozgott a védelem közepén.
Nem volt ismeretlen számára ez a sze-
repkör, hiszen korosztályos csapatai-
ban rendre középhátvédet játszott. 

„Az elmúlt években valóban a jobb
oldalon szerepeltem, többnyire védő-
ként, de a középpályán is megfordul-
tam. Ezt a posztot azonban soha nem
éreztem magaménak, középen érzem
jól magam, ahol még fiatalkoromban
szerepeltem. Miután két belső védőnk
is kiesett Vladimir Djordjevic és Lazar

Stanisic személyében, visszatértem az
eredeti posztomra. A sérüléseknek ter-
mészetesen nem örültem, de annak
igen, hogy újra középen szerepelhetek,
mert igazán ez áll közel a szívemhez” –
fogalmazott a váltással kapcsolatban a
31 éves játékos, aki természetesen na-
gyon örül a bajnoki címnek.

„Szezon közben nem csak hangoz-
tattuk, hogy mindig csak a következő
feladatra koncentrálunk, valóban így
tettünk, nem foglalkoztunk menet
közben a bajnoki címmel. Sok igaz-

ságtalan támadás ért minket az egész
idényben, jó érzés, hogy ilyen ered-
ménnyel tudtunk válaszolni ezekre a
megnyilvánulásokra. Szeretnénk
minél jobban szerepelni a nemzetközi
porondon is, nagyon fontos szá-
munkra, hogy messzire jussunk.”

A védelem másik oszlopa, Lipták Zol-
tán nyáron szerződött az ETO-hoz egy
viszontagságos időszak után. A Video-
tontól nem éppen ideális körülmények
között távozó válogatott hátvéd az Új-
pestnél építette újra magát, mielőtt csat-
lakozott volna Pintér Attila csapatához. 

„Volt már részem ilyen sikerben, de
ez teljesen más érzés, mint az előző.
Sokan kinevettek, amikor nyáron azt

mondtam, azért igazoltam ide, mert
bajnokságot szeretnék nyerni az ETO-
val, de sikerült elérni a célunkat. Na-
gyon jó döntésnek tartom, hogy
Győrbe szerződtem, úgy érzem, hogy
az eltelt egy év alatt még tovább tud-
tam fejlődni” – értékelt a válogatott
védő, aki a legutóbbi, Kuvait elleni ta-
lálkozót sérülés miatt kénytelen volt ki-
hagyni. „Rendkívül nehéz év van mö-
göttünk, rengeteget tettünk az arany-
éremért, örülünk neki, hogy harminc
év után újra sikerült megnyerni a baj-
nokságot. Nagyon jó társaság jött
össze, egységesek voltunk, az egész
idényben odatettük magunkat és egy-
két mérkőzéstől eltekintve ezt az egy-
séget érvényre is tudtuk juttatni” –
mondta a 28 éves játékos, aki védőtár-
sáról is elismerően nyilatkozott. 

„Ugyan Takács Ákos a sok sérülés
miatt került be középre, de remekül
helytállt ezen a poszton is. Az első pil-
lanattól kezdve megértettük egymást
a pályán és azon kívül is, az utazások
alkalmával egy szobában is laktunk.
Nagyon jó mellette játszani, szerintem
kiegyensúlyozottan teljesítettünk
egész évben” – mondta Lipták Zoltán,
aki nagyon várja már, hogy a Bajnokok
Ligájában futballozhasson.

„Nézegettük a lehetséges ellenfele-
ket, biztos, hogy nem lesz egyszerű
dolgunk. Még ha kevésbé nagynevű
csapatot kapunk is a sorsoláson, ezen
a szinten már nem beszélhetünk köny-
nyű ellenfélről. Szeretnénk minél to-
vább jutni, célunk a csoportkör el-
érése, mindent megteszünk annak ér-
dekében, hogy ez sikerüljön.”

A két hátvéd
kitűnően megértette

egymást

Páratlan páros a védelemben
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NAGY NYÁRI SHOW

a VIDRA Úszóiskolában
Napközis úszó- és sporttábor!

• Az újra megnyíló gyôri
strandon 5 éves kortól

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

• Táborvezetô és úszóedzô-
tanárok felügyeletével 

• Ebéd (választható)
és uzsonna biztosított

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

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

A június 24-i táborra
KEDVEZMÉNY!

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

www.vidrauszoiskola.hu

Hétvégén a Magvassy Mihály Sport-
csarnok ad otthont a VI. Serdülő
Judo Európa-kupának, amely a két
éve elhunyt kitűnő nemzetközi bíró,

Vági Miklós emlékének adózik. A
szervezők tizennégy országból több
mint háromszáz judóst várnak
Győrbe a tizenöt évnél fiatalabbak
legrangosabb nemzetközi verse-
nyére. Városunkból várhatóan tíz-ti-
zenöt fiatal tehetség vesz részt a

A magyar labdarúgó-váloga-
tott megszerezte második győ-
zelmét Győrött, miután múlt
héten 1–0-ra győzött Kuvait
legjobbjai ellen az ETO Park-
ban. A felkészülési mérkőzés
irama és színvonala ugyan ha-
gyott kívánnivalót maga után,
de a második félidőben szá-
mos helyzetet kidolgozó ma-
gyar csapat Vanczák Vilmos fe-
jesével megérdemelten nyert.
Dzsu dzsák Balázs és Priskin
Tamás a kapufát találta el, a
vendégek kapusa pedig több
bravúrt is bemutatott. 

A Győri ETO FC játékosai
közül Lipták Zoltán és Varga

Új korszak kezdődött a SZESE Győr férfi kézi-
labdacsapatának életében, hiszen a klub az
NB I/B-s bajnokság megnyerésével feljutott a
legmagasabb osztályba. Az immár élvonalbeli
klub ennek megfelelően új irodájában, a Lloyd
Palotában tartott sajtótájékoztatót, melyen két
friss igazolást is bejelentettek. Arról már koráb-
ban beszámoltunk, hogy Deáki Istvánt a spa-
nyol Magi Serra váltja a kispadon. 

„Deáki Istvánt jó edzőnek tartjuk, köszönettel
tartozunk neki a feljutásért, de úgy láttuk, meg-
fáradt a kapcsolat közte és a csapat magja kö-
zött. Sok magyar edzővel tárgyaltunk, de nem
találtunk megfelelő jelöltet, Magi Serrán viszont
láttuk az elhivatottságot, így mellette tettük le
voksunkat. Sokat elárul róla, hogy nem volt rest
saját költségén Győrbe utazni és megnézni a
csapatot, mielőtt bármiről megállapodtunk
volna. Jó benyomást tett ránk, tetszettek az el-
képzelései és megfizethető volt számunkra” –
mondta az edzőváltásról dr. Hoffmann László, a
klub támogatói körének vezetője. 

Szó esett még a szakmai stábban történő
változtatásról is, Rosta Miklós a felnőttek
mellett már nem lát el edzői teendőket, vi-
szont egy személyben felügyeli a klub teljes
utánpótlását. A klub szinte minden játékosá-
val megállapodott a folytatásról, hárman

Spanyolországból erősített
az élvonalba jutott SZESE

A második győzelem
Roland sérülés miatt nem lép-
hetett pályára, Pátkai Máté
azonban csereként tovább
gyarapította válogatottságai
számát. 

„Az első félidőben többször
is meg tudtak lepni minket, de
a másodikban már jobban ját-
szottunk, és ha nem is volt
minden pillanatban meggyőző
a játékunk, a győzelemnek
azért tudunk örülni” – nyilat-
kozta Egervári Sándor szövet-
ségi kapitány a lefújás után.

A csapat legközelebb au-
gusztus 14-én, a Csehország el-
leni hazai felkészülési mérkőzé-
sen lép pályára.

azonban távoznak Győrből: Schneider Mik-
lós, Bella Viktor és Nagy Dávid nem a SZESE
csapatában folytatja pályafutását. A kapus
Hoffmann Ákos visszavonul, a klubvezetés-
ben tevékenykedik a jövőben.

„Két játékossal már megállapodtunk, ná-
lunk folytatja a spanyol Hugo Garza és az erdé-
lyi Halász Levente, aki legutóbb szintén Spa-
nyolországban kézilabdázott. Mindkettejüket
jól ismeri a vezetőedző, a Villa de Arandától ér-
kező Garza balszélsőként és beállósként bevet-
hető, míg a Cangastól szerződtetett Halászra

balátlövőként számítunk. Keresünk még egy
kapust és egy irányítót, ezzel a négy új játékos-
sal reális esélyünk lehet arra, hogy biztos kö-
zépcsapattá váljunk az élvonalban” – fogalma-
zott Décsi Gábor klubigazgató. 

Judo Európa-kupa
a Magvassyban

megmérettetésen. A küzdelem
szombaton és vasárnap is 10 órakor
kezdődik. 

„Méltán lehetünk büszkék az el-
múlt időszak eredményeire, amelyek
bizonyítják, hogy Győr sportos város.
Ennek megfelelően örömmel adunk
otthont rangos nemzetközi versenyek-
nek is. Ez lesz az első sportesemény,
amelyet az áradást követően megren-
dezünk, remélem, minél többen kilá-
togatnak a sportcsarnokba. Azért is
fontos az Európa-kupa, mert ez a kor-
osztály szerepelhet majd a 2017-es
győri Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
válon is” – mondta a rendezvényről
Bolla Péter kabinetfőnök. 

„A nevezés folyamatos, várha-
tóan szombatig átlépjük a három-
százas határt. A verseny színvonalát
a grúzok érkezése tovább növeli, ők
először szerepelnek a korosztályos
Európa-kupán. A jövőre nézve is
fontos ez a verseny, amit kitűnő kö-
rülmények között rendezhetünk
meg” – tette hozzá Nagy András
versenyigazgató. 
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Major József negyedik helyen zárt hétvégén a kan-
sasi féltávú triatlon ironman-versenyen. A Győri
Széchenyi ESE versenyzője mind kerékpáron, mind
futásban jobb időt teljesített, mint a végül bronzér-
mes angol James Hadley, de az úszásban kapott
hátrányt nem tudta ledolgozni. A viadalt a három-
szoros ironman-világbajnok ausztrál Craig Alexan-
der nyerte, akinek azonban nagyon komoly csatát
kellett vívnia az amerikai Daniel Bretscherrel. 

szerző: dr. gönczöl lászló
fotó: semmelweis-egyetem

Születésének századik évfordu-
lója után két és fél hónappal,
2013. március 7-én elhunyt Ká -
dár Árpád rubindiplomás test-
nevelő tanár, tornaedző, az
ETO tornász szakosztályának
megalapítója. Írásunkban a győ -
ri sportlegenda életútját eleve-
nítjük fel.   

A Győrött Pidu bácsi néven ismert
sportszakember 1913-ban Szentesen
született.   Gyermekkorát is itt töltötte.
Ügyes gyermek lévén több sportággal
megismerkedett. Tanulmányait a helyi
gimnáziumban végezte, majd felvételt
nyert a Magyar Testnevelési Főiskolára.
1938-ban, feleségével egy időben
szerzett diplomát. Szinte minden
sportágban otthonosan mozgott. Kü-
lönösen tornában és teniszben jeleske-
dett. Tenisz sportágban versenyzőként
is sikereket ért el: aktív tanárként egyé-
niben és csapatban országos vidék
bajnokságot nyert, mesteredzői vizs-
gát tett. Felesége is első osztályú teni-
szező volt.  

A diploma megszerzése után
1939-ben Győrbe, a Révai-gimnázi-
umba került. Később az MTH-ban
(400-as Iparitanuló Intézet), ahogy
akkor nevezték, a „Tanulóvárosban”
testnevelő tanár lett.  Ezen a helyen

Egy győri sportlegenda emlékére
harminc évig tanított. Szigorú, követ-
kezetes volt tanítványaival, de régi di-
ákjai úgy tartják, egész lénye szerete-
tet sugárzott. Számos neves sportoló
került ki kezei közül. 

A II. világháború alatt, 1940-ben
alakította meg az ETO tornász szak-
osztályát a Vagongyár főpénztárosa,
Szapári László felkérésére. Közben Er-
délyben, a Délvidéken és Oroszor-
szágban katonáskodott. 1944-ben
tért haza a doni pokolból, és 1966-ig
folytatta tanári és edzői tevékenysé-
gét. A szakosztályban számos sikeres
női és férfi tornászt nevelt, akik kiváló
eredményeket értek el, majd később
maguk is testnevelő tanárok vagy
edzők lettek és segítették munkáját.
MTH-s tanítványaival több sportág-
ban (atlétika, asztalitenisz, kosár-
labda, kézilabda, röplabda, ökölvívás)

országos sikereket értek el. Nagy
hangsúlyt fektetett a tömegsport ki-
szélesítésére és megkedveltetésére. 

2008. február 20-án lett győri
sportlegenda. A tanár úr a Zöldfa ét-
terembe a „Győri sportlegendák me-
sélnek” beszélgetősorozat keretében
volt tornászai, tanítványai, sportolói,
tanártársai, tisztelői sorfala és vas-
tapsa közepette érkezett meg. Szikár,
tiszteletet parancsoló, sportos alakja,
hamiskás mosolya az elmúlt 60-70 év
eseményeit idézte fel. Az ünnepségen
– melyet volt tornászai rendeztek – a
mai generáció számára is érdekes tör-
ténetek, anekdoták, versek, közös
énekek, megszívlelendő tanácsok
hangzottak el, melyek a tanár úr élet-
filozófiáját és üzenetét fejezték ki:
Amíg bírunk, mozogjunk, mert „a
mozgás az élet”. Az ünnepelt 95 éves

korát meghazudtolóan könnyeivel
küszködve köszönte meg, hogy tiszte-
lői ilyen nagy szeretettel övezik. 

Közvetlenül Pidu bácsi halála előtt
tanítványai még egy családias ünnep-
séget szerveztek számára. Borkai Zsolt
olimpiai bajnok tornász, Győr polgár-
mestere, a MOB elnöke, Guczoghy
György Európa-bajnok tornász és
Röck Samu torna-mesteredző is kö-
szöntötte lakásán néhány tanítvánnyal
együtt a 100 évet megélt győri sportle-
gendát, és kifejezte a város elismeré-
sét tartalmas és példamutató pedagó-
giai és sportvezetői tevékenységéért. 

Győr Megyei Jogú Város Sportügyi
Osztálya, a Sporttörténeti Bizottság, a
Győri Sportlegendák Klubja, volt torná-
szai, tanítványai, tisztelői és sportbará-
tai tiszteletadással őrzik meg Kádár
Árpád, Pidu bácsi emlékét. 

Borkai Zsolt, Győr polgármestere, egykori olimpiai bajnok tornász is meg-
hatottan emlékezett vissza Pidu bácsira. „A győri tornasport azért tud még
ma is létezni, mert olyan emberek tevékenykedtek az elmúlt években sike-
rességéért, mint Kádár Árpád, mindenki Pidu bácsija. Mindig jó érzések-
kel tölt el, ha visszagondolok kedves mosolyára, valamint arra a hosszú év-
tizedeken átnyúló lelkiismeretes munkára, amit nemcsak a győri tor-
nasportért, hanem összességében a magyar sportért, Győrért tett.
Magam is az ETO torna szakosztályában nevelkedtem, sokat köszönhetek
az egyesületnek, és személy szerint Pidu bácsinak is. Századik születés-
napján még köszöntöttük otthonában a kiváló sportembert, aki fiatalokat
meghazudtoló örömmel és kedvességgel fogadott minket. Emlékét Győr
örökre megőrzi, nyugodj békében, Pidu bácsi.”

A Rába ETO futsalcsapata hazai
fronton mindent megnyert, amit
csak lehetett, hiszen a zöld-fehérek
lettek a bajnokok, a kupagyőztesek,
és így a Szuperkupa is Győrbe ke-
rült. A futsaltársadalom hagyomá-
nyos szezonzáró gáláján egyéni el-
ismeréseket is átvehettek a csapat
tagjai, Telkiben egy női és három
férfi játékost köszöntöttek külön a
Rába ETO tagjai közül. Az NB II-es
bajnokságot hibátlan teljesítmény-
nyel megnyerő női csapatból
Jakab Réka lett a gólkirály, a nagy-
pályás válogatott játékos 56 gólt
szerzett. A férfiaknál a portugál
Fabio végzett a góllövőlista élén, aki
az alapszakaszban 27-szer, a ráját-
szásban 14-szer volt eredményes,
így összesen 41 találatig jutott. Az
év kapusának ezúttal is – immár ne-
gyedszer – Balázs Zoltánt választot-
ták meg, míg a legjobb mezőnyjá-
tékos az előző szezonhoz hason-
lóan Dróth Zoltán lett. 

Egyénileg is a legjobbak Épül a jövő
csapata

Közel a dobogóhoz

Nagyszerűen szerepeltek a keszthelyi Helikon-
kupán a Patent Győri Lövészklub versenyzői, akik
közül ketten kivívták az Európa-bajnoki szereplés
jogát. A válogatóversenyen a győri Sike József
magabiztosan győzött, a szentendrei Tasi Tamás
szerezte meg a második helyet, míg a harmadik
a győri ifj. Laczik Zsolt lett. Ők hárman vehetnek
részt a júliusi németországi kontinensviadalon. A
patentesek közül Boros László negyedik, Dávid
Balázs hatodik, míg Spárnicz Ádám tizenkette-
dik helyen zárt, Boros László első számú tartalék
a válogatottban. 

Pontosan céloztak

Négy magyar játékos és három
idegenlégiós már aláírta követ-
kező szezonra szóló szerződé-
sét a bajnoki ezüstérmes Hat-
Agro UNI Győr csapatával. Jö-
vőre is Győrben kosarazik
Dobos Ágnes és Semsei Bar-
bara, mellettük leigazolták a Va-
sastól Mansaré Mantyt, míg az
utánpótlásból felkerül az első
csapatba Tullner Evelin. Az
amerikai irányító, Samantha
MacKay, a szerb hátvéd-be-
dobó, Milica Ivanovic és a szin-
tén szerb erőcsatár, Natasa Ko-
vacevic is csatlakozott a csapat-
hoz. A klub szóban megállapo-
dott a Fűzy Ákos–Szentendrei
Áron edzőpárossal a folytatás-
ról. A következő napokban még
egy külföldi centerrel és három
magyar játékossal írhat alá szer-
ződést az egyesület. 
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A győrszentiváni Molnár Vid Bertalan
Művelődési Házban rendezik meg vasár-
nap 10 órától az V. nemzetközi diák és
gyermek szabadfogású Sillai László Em-
lékversenyt. A nemzetközi megmérette-
tésen az utánpótláskorú birkózók lépnek

A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövetsége a
közelmúltban tartotta éves küldöttköz-
gyűlését. Takács Antal ügyvezető elnök
elmondta, hogy az elmúlt évben jelen-
tős előrelépés történt az egyesületek
gyors tájékoztatásában. Javult a hor -
gász élet nyilvánossága, ami a sajtóval
való jobb kapcsolatnak köszönhető.  A
megyei szövetség saját lehetőségein
belül mindent megtett a SZÁK prog-
ram bevezetésének gördülékennyé té-
telére, a munkát a hatóság részéről a
halászati főfelügyelő is nagyban segí-
tette. Az új civil törvényhez kapcsoló-
dóan szintén adódtak feladatok, de a
földtulajdon szükséges bejelentésével,
a vízjogi engedélyekkel és általános jogi

Az Unicentrál Bulls csapatából hárman vettek részt a Magyar Kick-box Szövet-
ség K-1 low kick magyar bajnoki döntőjén. A közelmúltban világkupát nyert
Grónai Sándor nem hagyott kétséget afelől, ki az úr a 63,5 kg-os súlycsoport-
ban, magabiztos versenyzéssel begyűjtötte a bajnoki címet. Horváth Gyula
minden ellenfelét egyhangú pontozással győzte le, így ő lett a 75 kg-os súly-
csoport bajnoka. Horváth László 71 kg-ban a második helyen végzett. A ver-
senyzőket Csányi János és Vlasich Róbert készítette fel. 

Nem találtak legyőzőre

Sillai László Emlékverseny
szőnyegre gyermek I. és II., diák I., ser-
dülő, kadet és junior korcsoportban. A
legtöbb pontot szerző csapat elnyeri a
győri világbajnokról, Sillai Lászlóról elne-
vezett vándorserleget. A tornán a Győri
Birkózó KSE versenyzői is részt vesznek. 

Bajnok röplabdázók
A SZESE férfi röplabdázói megnyerték
az NB II-es bajnokságot, ezzel kivívták
a jogot az NB I-es indulásra. A széche-
nyisek az alapszakaszban ugyan nem
tudták minden mérkőzésüket meg-
nyerni, de a rájátszásban már nem talál-
tak legyőzőre. Sikerük értékét növeli,
hogy a többszörös magyar bajnok sze-

gedieket előzték meg a bajnoki címért
folytatott versenyfutásban. A játékosok
mindegyike az egyetemhez kötődik,
vannak, akik már végeztek, többen je-
lenleg tanulnak ott, míg néhányan most
felvételiztek az intézménybe. A junior-
bajnokságban a Győri RC-vel közös
csapat szintén az élen végzett. 

A bajnokcsapat: Szabó Gergely, Szamosi Balázs, Ladányi Bence,
Csábi Zsolt, Pócza Róbert,  Albert László, Jónás András, Horváth
Mátyás, Takács Roland, Szántósi Bence, Vörös Gábor, Gaál Szabolcs.
A képről hiányzik Máté Tamás és Stipkovits Milán.

Tisztújítás a horgászoknál
kérdésekkel is foglalkozni kellett. Nagy
munka volt az új halászati törvény véle-
ményezése. A horgászlétszám növeke-
dett, napjainkban összesen 14.032 iga-
zolt horgásza van Győr-Moson-Sopron
megyének. Jelentősen nőtt a gyer-
mekek száma is, csökkent viszont az if-
júsági korúak létszáma. A tagegyesüle-
tek száma jelenleg 78, összességében
nézve az egyesületek vagyona nőtt.
Mivel az elnökség ötéves mandátuma
lejárt, ezért a jelölőbizottság ismertette
személyi javaslatát az új elnökségre és
vezetőségre vonatkozóan, amit a kül-
döttközgyűlés egyhangú többséggel
jóváhagyott. A megyei szövetség el-
nöke Écsi Jenő, míg az ügyvezető elnök
Takács Péter lett. 



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 ÁLLATKERT, KALAUZ Kalauz

kép és szöveg:
xantus-állatkert

Véget ért a tanév, eljött a vaká-
ció. Ugyan a múlt hétvégén
még a győri állatkert munka-
társai nem igazán nyári hírek-
ről számoltak be, hiszen a
megáradt Mosoni-Duna vize
miatt a parkban több terület
víz alá került. Ezért a gondozók

Biztonságban voltak az állatok
vasárnap azoknak az állatok-
nak az átköltöztetését végez-
ték, akiknek kifutójának kéthar-
madát víz borította. Szeren-
csére az állatok rendkívül jól al-
kalmazkodnak az ilyen helyze-
tekhez, a kifutójuk legmaga-
sabb részébe mennek. Ez az
intézkedés hazai nagyvadakat,
lámákat, dromedárt, kecské-
ket és szamarakat érintett.

A 2002-es árvízi helyzet óta az
intézmény rendelkezik kimene-
kítési tervvel, így a park mun-
katársai minden esetre fel vol-
tak készülve. 

Az állatkert ezután is folya-
matosan látogatható, továbbá
idén nyáron is tartalmas időtöl-
tésre csábítja a kicsiket és na-
gyokat egyaránt. A hétfőtől in-

duló zootábor a nyár folyamán
9 héten keresztül fogadja az ál-
latbarát gyermekeket. A tábor
nagyon jó lehetőség minden
gyerkőcnek, hiszen nemcsak a
programok változatossága,
hanem a számtalan új ismeret
megszerzése biztosítja a sza-
badidő hasznos eltöltését szá-
mukra.


