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3. oldal Nem szociális kérdés, in-
kább gazdasági érdek a nők mun-
kába állása – mondta Szalai Pi-
roska, a nők munkaerő-piaci hely-
zetének javításáért felelős minisz-
teri biztos győri előadásán.

4. oldal A kormány ígérete sze-
rint 2016-ban megépül a Győrt
északról elkerülő út és kulturális
rendezvények bonyolítására alkal-
mas sportaréna is létesül – hang-
zott el a kihelyezett kormányülésen.

9. oldal Dr. Pacher Tibor tudós fizikust az Energiagazdálkodási Tu-
dományos Egyesület győri csoportja és a helybeli energetikusok
klubja közösen hívta meg a Kristály étterembe, hogy beszéljen a Pu-
liról, az első magyar űrkutyáról, illetve arról a projektről, amely sze-
rint csapata jövő tavasszal önjáró szondát küld a tőlünk 380 ezer ki-
lométerre lévő Holdra, ott pedig 500 métert tesz meg.

Táncolj és mosolyogj!
Képriport a 21. oldalon

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal Az önkormányzat rangos kitünte-
tésekkel ismerte el a város csapatainak idei
szereplését. Tarsoly Csaba, Vanyus Attila és
Verebes József Győr díszpolgára lett.
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erdélyi, felvidéki és kárpátaljai magyar tett hivatalos
állampolgársági esküt a városházán. Országos szin-
ten eddig 440 ezren, megyeszékhelyünkön pedig
660-an éltek a lehetőséggel, hogy honosítási eljárás
keretében felvegyék a magyar állampolgárságot.

30 10 ezren látogattak el az uniós fejlesztések nyílt napjá-
nak rendezvényeire, amit immár második alkalom-
mal rendeztek meg az ország több mint 60 pontján.
Győrben a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ nyi-
totta meg kapuit az érdeklődők előtt.

NAPRÓL NAPRA

Június 14.

Június 15.

Június 16. 

Június 17.

Június 18.

Június 19.

Június 20.

Veszély. Gázcsövet szakított át egy
munkagép a Boglárka utcában. A kör-
nyékről 29 embert telepítettek ki ide-
iglenesen.

Potyázó. Megrögzött potyázót fog-
tak el egy helyi szállodában. Mire a fo-
gadós gyanút fogott, a férfi már nála
is mintegy 70 ezer forintnyi számlát
csinált. A férfi ellen már több elfoga-
tóparancs volt érvényben hasonló
ügyek miatt.

Fertőtlenítés. Megyénk 17 telepü-
lésén kell fertőtleníteni az árvíz miatt,
ebből 11 helyen már befejezték a
munkát. Megkezdődött a helyreállí-
tási munka is, ez kétszáz kilométeres
szakaszt érint.

Táncolj és mosolyogj! A Smile to
the World című filmet mutatták be a IX.
Magyar Táncfesztivál nyitónapján. A
Smile to the World 31 ország 55 fil-
mese felvételeiből áll össze, mely a
világ mosolyait mutatja be. Célja, hogy
eljusson olyan helyekre a világon, ahol
szükség van a mosoly gyógyító erejére.

Téves riasztás. Öt tűzoltóautó vonult
a Petz-kórház területére. Kiderült, az új
épületben még nem adták át a tűzjelző
rendszert, és az riasztott be tévesen.

Hőség. Fokozta és az egész or-
szágra kiterjesztette a hőség miatt ki-
adott figyelmeztetéseit az Országos
Meteorológiai Szolgálat. A megyék
többségében, ahogy a Kisalföldön is,
narancssárga, vagyis másodfokú fi-
gyelmeztetést rendeltek el.

Borverseny. Fertőszentmiklós
adott otthont a megyei borverseny-
nek. A versenyre benevezett borok a
megye legjobb vörösbora és a megye
legjobb fehérbora címért, illetve az
arany, ezüst és bronz minősítésért
szálltak ringbe.

Újra járható 
a rakpart
Péntek reggel 6 órától
újra járható a Móricz
Zsigmond alsó rakparti
út és a Kossuth híd, mi-
után a Mosoni-Duna
szintje 325 cm alá csök-
kent, illetve elvégezték
a felépítményi eszkö-
zök, útburkolati elemek
takarítását, a csapadék-
víz-elvezető rendszer
átmosását. A június 1-
jétől terelőúton közle-
kedő City buszok is újra
régi vonalukon járnak.

Nyit a fürdő
Az árvíz levonulása
után június 24-étől
ismét látogatható a sát-
ras uszoda. A Rába
Quelle Gyógy-, Termál-
és Élményfürdő to-
vábbra is mindennap 9
és 21 óra között várja a
felfrissülni vágyókat. A
nyári szezon alatt a
győri lakcímkártyával
rendelkező vendégek az
önkormányzat támoga-
tása révén 50 százalé-
kos kedvezménnyel ve-
hetik igénybe az árlistá-
ban szereplő szolgálta-
tásokat.

Kalandpark
Szombaton 10 órakor
megnyitja kapuit a Püs-
pökerdőben a Rába Ka-
landpark. Az egye dül -
álló helyszín a gyere-
kektől a felnőttekig
minden korosztályt ki-
szolgál majd, s kiváló
helyszínéül szolgálhat
családi programoknak
és csapatépítő trénin-
geknek.

Kinevezték az új rektort
Dr. Áder János köztársa-
sági elnök dr. Földesi
Péter egyetemi tanárt a
2013. július 1-jétől 2017.
július 31-éig terjedő idő-
tartamra kinevezte a
győri Széchenyi István
Egyetem rektorának. 
Dr. Földesi Péter 1962-
ben Budapesten szüle-
tett. 1986-ban végzett a
BME Közlekedésmér-
nöki Karán, ezt követően
alapkutatásokkal foglal-
kozott. Ipari gyakorlatát a
Hungarocamion Nem-
zetközi Autóközlekedési
Vállalatnál szerezte.
1990-től egyetemi okta-
tóként dolgozott a BME
Közlekedésgazdasági
Tanszékén, innen került
1995-ben a Széchenyi
István Főiskola Logiszti-
kai és Szállítmányozási
Tanszékére. Oktatásfej-
lesztési feladata mellett
az ipari kapcsolatok és
ipari megbízások terüle-
tén is dolgozik, számos
szakmai szervezettel tart
fenn kapcsolatot, illetve
vesz részt aktívan mun-
kájukban. Vezető sze-
repe volt a többlépcsős

képzés kialakításában és
az akkreditációk előké-
szítésében, a logisztika
mérnök alap- és mester-
szak szakfelelőse. Kuta-
tási területe a soft-com-
puting és logisztikai al-
kalmazásai, melyet az
egyetemi társtanszékek
kutatóival közösen foly-
tat. Felelős vezetője a
közlekedési-logisztikai
rendszerek, hálózatok és
szolgáltatások innováció -
ja kutatási főiránynak.
Eddig három fő szerzett
irányítása alatt PhD-fo-
kozatot, jelenleg négy
PhD-hallgató szakmai
munkáját irányítja téma-
vezetőként. A győri egye-
tem Műszaki Tudományi
Kar Doktori Iskolájának
titkára, a doktori iskola
törzstagja. Az Acta
Technica Jaurinensis
Series Logistica soro-
zatszerkesztője, több
szakmai, tudományos
szervezet vezető tiszt-
ségviselője, a Magyar
Felsőoktatási Akkreditá-
ciós Bizottság Műszaki
Tudományi Bizottságá-
nak tagja.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Vagyunk néhány millióan
ebben az országban, akik
nem piros Porschéval me-
gyünk dolgozni, és az idén
sem tervezünk floridai
nyaralást. S vagyunk né-
hány millióan, akik hónap
elején alkalmi matemati-
kussá avanzsálunk, osz-
tunk, szorzunk, kivonunk
és összeadunk, mire jut,
mire nem?
Bizonyára sokan emlékez-
nek a hetvenes évek aforiz-
májára: a franciák azért
dolgoznak, hogy éljenek, a
németek pedig azért él -
nek, hogy dolgozhassanak.
Az óta persze sok víz le-
folyt az Elbán, a német jó-
léti társadalomról minden
elmondható, csak az nem,
hogy a munkán kí vül nem
érdekli őket más. De mi a
helyzet velünk, magyarok-
kal? Mi miért dolgozunk?
A hónap eleji nézőpontból
nézve azért, hogy lakni
tudjunk, mert lakni mu-
száj. A lakhatás ára: havi
csekkhegyek.
Magyarországról tudjuk,
túlpolitizált ország. Itt ho-
vatovább már az is politi-
kai tettnek minősül, hogy
valaki túrós buktát vagy
kakaós csigát eszik-e? Így
aztán a szem sem rebben
azon, hogy megélhetésünk
ára, a rezsi is ebbe a kategó-
riába avanzsált.
Megdöbbenve tapaszta-
lom, hogy bizonyos kör-
ben a rezsicsökkentés szi-
tokszóvá vált. Jól szituált
emberek próbálnak meg-
győzni bennünket a re-
zsicsökkentés hátrányai-
ról, elemzik annak veszé-
lyeit. Én pedig bárhogy
számolok, osztok, szor-
zok, kivonok, egy érvet
nem tudok felhozni, mi -
ért rossz nekem, ha több
marad nálam?
Bölcs ember a magyar: a
pénztárcájának sokkal job -
ban hisz, mint a politiku-
sainak. 
Koloszár Tamás

Nyomós érv

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

A Magyarország jobban teljesít
című országos rendezvénysoro-
zat győri állomásán Szalai Pi-
roska, a nők munkaerő-piaci
helyzetének javításáért felelős
miniszteri biztos tartott előadást
a megyei iparkamara nagyter-
mében összegyűlt, többnyire
hölgyekből álló közönségnek. A
Fidesz által szervezett konferen-
cián elhangzott, a kormány eu-
rópai szinten is kimagasló ered-
ményeket ért el a foglalkoztatás,
ezen belül a nők munkába állí-
tása terén. 

Házigazdaként mondott köszöntőjé-
ben Kara Ákos arra emlékeztette a kon-
ferencia résztvevőit, hogy a kormány
2010-ben a foglalkoztatottak számá-
nak növelését és a munkaerőpiac hát-
rányos helyzetű szereplőinek
célzott segítését ígérte. Az or-
szággyűlési képviselő, a parla-
ment foglalkoztatási bizottsá-
gának alelnöke szerint jó úton
járunk, az elmúlt években sok
százezer embert érintettek a
munkahelyeket teremtő és
megőrző programok. A szülés
után munkába visszatérő nők védel-
mét szolgáló jogszabályok ma már a
rugalmas időbeosztás, a részmunka-
idő választását is lehetővé teszik. 

A Győrben élő 68 ezer nő munkavál-
lalási esélyeit a város alpolgármestere
elemezte a legutóbbi népszámláláson
gyűjtött adatok segítségével. Simon
Róbert Balázs elmondta, hogy a 15–
59 éves hölgyek 62 százaléka foglal-
koztatott, hét százalékuk munkanél-
küli, a többiek diákok, nyugdíjasok

Gazdasági érdek a nők
munkába állása

vagy gyermekgondozási ellátásban ré-
szesülnek. A foglalkoztatottság aránya
jellemzően a negyven éven túliak köré-
ben emelkedett, mert a fiatalok egyre
hosszabb ideig tanulnak, s egyre ké-
sőbb vállalnak gyermeket. 

A konferencia előadója, Szalai Pi-
roska szerint ma már nem csupán szo-
ciális vagy esélyegyenlőségi kérdés,
sokkal inkább gazdasági érdek a nők
munkába állása. A miniszteri biztos fel-
mérésekre utalva elmondta, a hölgyek
napjainkban nem választani akarnak a
család és a munka között, az jelenti
számukra a biztonságot, ha mindkét
szerepben helyt állhatnak. A kormány
célja, hogy minél több lehetőséget biz-
tosítson azoknak, akik mielőbb vissza
akarnak térni a munka világába, és
azoknak is, akik a lehető leghosszabb
ideig akarnak gyermekük mellett ma-
radni.

A tudatos tervezés hatására ma
többen dolgoznak, mint az évtized

vagy az évezred elején, tavaly 42 ezer-
rel nőtt a foglalkoztatott nők száma,
arányuk elérte az 52 százalékot. Sza-
lai Piroska úgy véli, ezek az adatok
már a hosszú távú kormányzati cél, az
egymillió új munkahely realitását jel-
zik. A hölgyek jól teljesítenek, de a mi-
niszteri biztos hangsúlyozta, hogy a
hazai nők munkaerő-piaci pozícióit
nem a férfiakéhoz, hanem más uniós
tagállamok értékeihez viszonyítva kell
megítélni.

Az 1997-es esztendőben száz
hölgyből mindössze 45 dolgozott. Ez
volt a mélypont, ahonnan az unióssal
párhuzamosan emelkedni kezdett a
foglalkoztatottsági mutató, így Ma-
gyarország évekig tartotta négy-öt
százalékos lemaradását. Később ná-
lunk megtorpant a bővülés, 2008-ra
már nyolc százaléknál is szélesebbre
nyílt az olló, csak a görögök, az olaszok
és a máltaiak rendelkeztek kedvezőtle-
nebb adatokkal.

Ma száz nőből 52 foglalkoztatott,
tavaly csak az olaszok, a németek és az
angolok női munkaerő-piaca bővült a
miénknél erőteljesebben, s a 40–55
éves korosztályt tekintve már az uniós
átlag fölött vagyunk. Szalai Piroska fel-
hívta a figyelmet tartalékainkra is, sze-
rinte a hat éven aluli gyerekek anyuká-
ira inspirálóan hatna a részmunkaidő
térhódítása. Európában négyszer töb-
ben dolgoznak részmunkaidőben,
mint nálunk. 

A Fidesz győri konferenciájának zá-
rásaként Szász Ágota, az Audi Hunga-
ria személyzeti osztályának munka-
társa mutatta be azt a projektet, amely
az év végére tíz százalékra emelheti a
hölgyek arányát a cég új járműszerel-
déjének gyártósorain. A legalább szak-
munkás végzettséggel rendelkező
munkanélküli hölgyek átképzése ál-
lami támogatással történik, eddig hat-
vanegyen, decemberig több mint szá-
zan köthetnek munkaszerződést a
győri nagyvállalattal. 

Az anyákat
inspirálhatja

a részmunkaidő
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GAZDASÁG  KORMÁNYÜLÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: thyssenkrupp

Másfél héttel a győri Audi Hun-
garia Motor Kft. vadonatúj, Eu-
rópa legkorszerűbb járműgyárá-
nak felavatása után egy újabb
német világcég, a ThyssenKrupp
gyára kezdi meg működését a
kis alföldi megyeszékhelyen. A
ma felavatandó új üzemben ké-
szülnek a győri Audi A3-as limu-
zinjának futóművei. Az új beru-
házás hatvan embernek ad biz-
tos megélhetést.

– Örömmel fogadunk a városban min-
den olyan befektetőt, aki új munkahe-
lyeket teremt – fogalmazott lapunk
megkeresésére Borkai Zsolt, Győr
polgármestere, aki nemcsak annak
örül, hogy hatvan ember, s ezáltal hat-

Borkai Zsolt: Örömmel fogadunk minden munkahelyteremtő beruházást

Ma avatják fel a ThyssenKrupp
gyárát városunkban

van család megélhetése biztosított,
hanem annak is, hogy egy újabb világ-
hírű cég választotta Győrt.

– Rang és elismerés a városnak,
hogy a nyolcvan országban jelen levő
ThyssenKrupp Győrt is alkalmasnak
találta a gyárépítésre, s bízik a győ-
riek szakértelmében – nyilatkozta
Borkai Zsolt polgármester, aki szerint
az újabb világhírű német cég befek-
tetése is azt bizonyítja, Győr minden
kétséget kizáróan a hazai járműipar
fővárosa.  

A mai gyáravató előtt a német cég
szigorú hírzárlatot rendelt el, hetila-
punk azonban megtudta, az Íves utca
6. szám alatt négymillió eurós befek-
tetéssel felépült gyárban az Audi
megrendelésére futóműveket gyárta-
nak. Bár légvonalban körülbelül egy
kilométer a távolság a ThyssenKrupp
és az Audi között, a feladat nagysága

abban mérhető, hogy a megrende-
léstől számított 176. percben a le-
gyártott elemnek a győri Audiban kell
lennie. 

Hogy a rendszer hibátlanul működ-
jön, az úgynevezett just in sequence-t
használják, amely magas szintű koor-
dinációt és logisztikát igényel. A fel-
adatot bonyolítja, hogy a futóművek
több ezer variációban készülhetnek. 

A ThyssenKrupp a világ nyolcvan
országában van jelen. Éves árbevétele
12.000 milliárd forint, alkalmazottai-
nak száma pedig százötvenezer. A
győri gyáron kívül több magyarországi
érdekeltsége is van a cégnek, többek

között a ThyssenKrupp Presta Hun-
gary Kft., amelynek anyavállalata a
világ legsikeresebb kormányrendszer-
gyártója. Hazánkban ezek fejlesztésé-
vel foglalkoznak, a jövőt ugyanis a ha-
gyományos hidraulikus kormányrend-
szerekről az elektromechanikus kor-
mányrendszerekre való áttérés jelenti,
amelynek segítségével csökkenthető
a jármű fogyasztása. 

szöveg: gyorplusz.hu
fotó: mti – illyés tibor

A kormány ígérete szerint –
mely a fertődi kihelyezett ülé-
sen hangzott el nyilvánosan
szerdán – 2016-ban megépül a
Győrt északról elkerülő út. A ko-
rábbi megállapodásnak megfe-
lelően kiállításokra és kulturális
rendezvényekre alkalmas sport -
aréna is létesül, valamint a vá-
rosunkat Sopronnal összekötő
autóútra is számíthatunk. 

Kihelyezett ülést tartott szerdán Fer-
tődön a magyar kabinet. Azért éppen
a kastélyban tanácskoztak, mert
aznap avatták fel az egykori bábszín-
házat, a marionett-termet, ahol egy-
kor Haydn muzsikált, többek között az
1773-ban Eszterházán vendéges-
kedő Mária Teréziának.

„Egy plebejus kormány tiszteleg a
magyar arisztokrácia teljesítménye
előtt” – indokolta Orbán Viktor minisz-
terelnök, hogy miért Eszterházán (Fer-
tődön) tanácskoznak.

Az ünnepséget – melyen a győri fil-
harmonikusok játszottak – követő kor-
mányülésen részt vettek térségünk or-

Győri hírek a kihelyezett kormányülésről  

Megépül az elkerülő út és a sportaréna is
szággyűlési képviselői, nagyvárosaink
polgármesterei, valamint Széles Sándor
kormánymegbízott is. Városunkat Borkai
Zsolt polgármester, Kara Ákos ország-
gyűlési képviselői, valamint Simon Ró-
bert Balázs alpolgármester képviselte.

Borkai Zsolt megköszönte a kor-
mány segítségét a munkahelyte-
remtő beruházásokért, a 2017-es Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál létesít-

ményeinek jelentős támogatásáért,
majd kéréseket fogalmazott meg.
Utalt Győr élénk és sikeres sportéle-
tére, idei sikereire, s egy világverse-
nyekre alkalmas és méltó sportaréna
megépítését szorgalmazta.

Orbán Viktor válaszában utalt arra,
hogy erről korábban már szóbeli meg-
egyezés született a városvezetővel, s
a kormány állja a szavát. Győr egy
olyan arénát képzel el, ahol a sportren-
dezvények mellett kiállításokat és kul-
turális programokat is rendezni lehet,
nyugtázta Orbán Viktor.

Borkai Zsolt arra is választ kért,
hogy mikor épülhet meg a Győrt

északról elkerülő út. Kiderült, hogy ez
a beruházás 2016-ban megvalósul.

Orbán Viktor kérdésére válaszolva
kijelentette: a Fidesz választási ígérete
volt a Győrt Sopronnal összekötő au-
tóút megépítése. Ezzel kapcsolatban

szakminisztere, Németh Lászlóné
megjegyezte, hogy az előkészületek
már folynak.

„Az előkészületek és az eddigi teljesí-
tések az adott ügyben csak becsületünk
megvédésére elegendőek, az emberek-
nek konkrét választ kell kapniuk arra,
hogy mikor valósul meg az útépítés” –
fogalmazott a magyar miniszterelnök.
Utasította Lázár Jánost, a miniszterel-

nökséget vezető ál-
lamtitkárt, hogy tájé-
kozódás után idén
szeptemberben pon-
tosan közölje a beru-
házás konkrét idő-
pontját.

A kormányülést
követően Borkai
Zsolt a Győr Plusz-
nak elmondta: örül
annak, hogy a kor-
mány látja, melyek a
legszükségesebb
beruházások Győr-

ben és a város környékén. A kabinet és
a miniszterelnök megalapozott ígéretei
minden győri számára fontos értékek-
kel gyarapítják a város infrastruktúráját,
életminőségét és sportéletének feltéte-
leit – fogalmazott a polgármester.
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GAZDASÁG ÚTÁTADÁS

szerző: ozsvárt tamás
fotó: gy. p.

Ha családias hangulatú ünnepségről
beszélünk, valószínűleg mindenkinek
egy szűk körű, bensőséges esemény
jut eszébe. Nos, a húsz éve alapított
Nemak Győr Kft.-nél ennél sokkal na-
gyobbat álmodtak, és a közelmúltban
igazán nagyszabású családi nappal
tették emlékezetessé a jeles évfordu-
lót. A több mint 850 dolgozót foglal-
koztató vállalkozás a munkatársak
családtagjait, házastársakat, gyereke-
ket, unokákat látta vendégül, és nyúj-
tott számunkra szórakozási lehetősé-
get egy egész napon keresztül. Dél-
előtt gyárlátogatáson ismerhették
meg a hozzátartozók a munkahelyet,

a felnőtteket programokkal, a gyere-
keket játékokkal, bábelőadással, kon-
certtel várták. A látványosságokból
maradt délutánra, sőt, estére is: lovas
bemutató, stand up-fellépők, házi jel-
mezverseny, tánc, tűzijáték fokozta a
hangulatot, és a szerencsések igazán

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli
Operatív Program útfelújítási projektjei -
nek keretében újult meg a Győrújbará-
tot és Győr-Ménfőcsanakot összekötő
8311-es számú út mintegy három kilo-
méteres szakasza. Az uniós forrás 297
millió forint volt, az önkormányzat a
kapcsolódó munkákra további mintegy
30 millió forintot biztosított.

Az út átadásán Simon Róbert Ba-
lázs alpolgármester kifejtette, a felújí-
tás Ménfőcsanakon érintett olyan ré-
szeket is, amelyekhez önkormányzati
beavatkozásokra, forrásokra volt szük-
ség. A harmincmilliós városi forrásból
600 méteren felújították a járdát és az
új útburkolat szintjéhez igazították a
járdamagasságot.

Idén húszéves a Nemak Győr
értékes tombolatárgyakkal lettek gaz-
dagabbak a családi nap végére.

A felhőtlen szórakozás alapját persze
a kemény és eredményes munka terem-
tette meg. Mersich Gábor gazdasági
igazgató elmondta: az ipari parkban mű-
ködő, hengerfejeket gyártó autóipari be-
szállító mozgalmas esztendőket tudhat
maga mögött. A német, majd norvég és
jelenleg mexikói tulajdonosi háttérrel dol-
gozó cég dinamikus és lineáris fejlődé-
sét 2008-ban kissé megtörte a gazda-
sági válság, hiszen jelentősen vissza-
esett akkor a legfőbb partnerek – az
Opel, a Renault, a BMW, az Audi – terme-
lése. A forgalom csökkenését azonban
szerencsére átvészelte a Nemak, és
2009-ben már 1,25 millió, 2011-ben 2,5
millió, 2012-ben pedig valamivel keve-

sebb, 2,2 millió darab hengerfejet szállí-
tott partnereinek. Az árbevétel alakulása
követte az értékesített darabszámok ten-
denciáját, 2011-ben 157 millió eurót,
2012-ben 129 millió eurót könyvelhettek
el, és hasonló nagyságrendű forgalmat
várnak ebben az esztendőben is.

– Fejlesztésekkel, új termékekkel
igyekszünk bővíteni piacainkat –
mondta a sikerek hátteréről Mersich
Gábor gazdasági igazgató. – Az N20-
as hengerfejeket 2012 végétől az eddi-
giek mellett a más típusú BMW-kbe is
beépítik, de az Opel új szentgotthárdi

üzeméből kikerülő dízelmotorokba is a
saját fejlesztésű alkatrészeink kerülnek.
Jó hír számunkra, hogy emellett az
Opel kisméretű benzines erőforrásai-
nak is beszállítójává vált a Nemak az
egész világon, mi itt Győrből az egész
európai piacot ellátjuk a márkának
ebben a szegmensében. Pedig a cég-
csoporton belül is nagy a küzdelem a
gyártási lehetőség megszerzéséért,
lengyel, cseh és szlovák társvállalatok
a versenytársaink.

Bár a gazdasági válság mélypontján
a győri Nemak is létszámcsökkentésre
kényszerült és megszűnt a hétvégi

munka, a jelentős túlóra, mára a korábbi
szint közelébe fejlődött, stabilizálódott a
létszám, biztos megélhetésre, hosszú
távú munkára számíthatnak a dolgozók.
Sőt, hasonlóan az iparág más cégeihez,
itt is szívesen látják a fémiparban, a ro-
botprogramozásban, ipari gépek vezér-

lésének irányításban jártas szakmunká-
sokat, autóipari mérnököket. A megfe-
lelő munkaerő-ellátás biztosítása érde-
kében a cég évek óta szorosan együtt-
működik a győri szakképző intézmé-
nyekkel – Lukács- és Pattantyús-iskolá-
val–, valamint a miskolci egyetem nehéz -
ipari karával.

A huszadik évfordulón ez eddigi
eredmények összegzése mellett per-
sze szóba kerültek a jövő tervei is: a
Nemak Győr Kft. 2016-ra ezer mun-
kavállaló foglalkoztatását és évi há-
rommillió hengerfej gyártását tűzte
ki célul.

Összefogással újult meg a Hegyalja utca
Kara Ákos országgyűlési képviselő el-

mondta, a felújítás igénye több irányból
jelentkezett, hiszen Győr és Győrújbarát
is szerette volna ezt a korszerűsítést.
Örömteli, hogy az Új Széchenyi Terv
révén sikerült forrást is találni hozzá, így
megvalósulhatott a korábbinál sokkal
biztonságosabb burkolat kialakítása. 

Takács Tímea, a terület önkor-
mányzati képviselője kifejtette, a fel-
újítással nem csak az út, de a temp-
lom előtti teresedés is biztonságo-
sabbá vált, és jövőre a parkolási gon-
dokat is enyhítik a Csanaki út irá-
nyába. A Győri út–Hegyalja út cso-
mópont várhatóan ősszel jelzőlám-

pás forgalomirányítású lesz, a Hegy -
alja úti ágat már a mostani felújítás
alatt ehhez igazították. 

Juhászné Árpási Irma, Győrújbarát
polgármestere köszönetet mondott
azért az összefogásért, amelynek
révén megvalósulhatott a fejlesztés,
hiszen az utat sok győrújbaráti lakos
is használja, akiknek ezzel könnyebbé
vált a közlekedés. 

Mázsi Attila, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója ki -
emelte, az idén az Új Széchenyi Terv
keretében országosan 600 kilomé-
ter utat újítanak fel 87 milliárd forint
értékben. Sümegi Péter, a Közút
Győr-Moson-Sopron megyei igaz-
gatója hozzátette, a nyugat-dunán-
túli régióban év végéig összesen
7,16 milliárd forint megítélt forrást
használnak fel.
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Győri körképünk során a nyolcas
számú választókerülethez, Adyváros
középső részéhez érkeztünk. A lakóte-
lepi övezetre az évtizedes egy helyben
állás után a fejlődés megindulása, a
korszerűsítés és a lakókörnyezet élhe-
tővé tétele a jellemző. A városrész
nagy előnye, hogy viszonylag kis távol-
ságra minden, a városi élethez szük-
séges szolgáltatás megtalálható. Is-
kola, bevásárlóközpont, egészségügyi
szolgáltatás, posta, piac szolgálja az
itt lakókat, emellett pedig a házak kö-
zött számos játszótér, park, zöldterü-
let biztosítja a közösségi élethez szük-
séges tereket az itt élők számára. A vá-
rosrész számos épülete átesett már
az energiatakarékos felújításon, ami a
környezetet otthonosabbá, a szem-
nek is kellemesebbé változtatta.

Horváth Kálmánné nyugdíjba vonu-
lása előtt a Fekete István-iskolában ta-
nított és 41 éve lakik a Kodály Zoltán
úton, vagyis maximálisan kötődik a vá-
rosrészhez. Mint mondja, végigélte,
ahogy megjelentek a területen az első
boltok, szolgáltatók, míg mára egy
igazi centrummá vált a városrész. „Na-
gyon szeretek itt élni, mert rendezett
minden. Szépen gondozott zöldterüle-
teket, felújított közterületeket látok, ha
kimegyek az utcára. Egykori munkahe-
lyem, a Fekete-iskola is fejlődik, kicse-
rélték az ablakokat és az udvart is át-
építették. Az előttünk lévő játszótér is
megújult, a közeli Barátság park pedig
egy igazi szabadidőközpont, amit a vá-
rosrészünkön kívülről is sokan felkeres-
nek. A közbiztonságra sem lehet pana-
szom, hiszen többször előfordul, hogy

későn érek haza, de még soha nem ért
semmilyen atrocitás. Röviden: jól
érzem itt magam, és tudom, ezzel nem
vagyok egyedül!” 

Ludván Zoltán nyugdíjas 1969 óta
lakik Adyvárosban, ahol igazi otthonra
talált. „Végigkísértem a városrész fejlő-
dését, és úgy látom, különösen az el-
múlt években történt nagy előrelépés
a területen. A korábban kissé rendezet-
len közterületek ma már szépek, a köz-
tisztaságra sem lehet panasz. A panel-
épületek energiatakarékos „becsoma-
golása” városképi szempontból is fon-
tos, sokkal barátságosabbá, színe-
sebbé vált a környezetünk.” Ludván
Zoltán úgy látja, az európai szintű par-
kok, játszóterek közel-
sége is sokat jelent az itt
élőknek. „Autósként a
parkolóhelyek számának
bővítését is fontos ered-
ménynek tartom, bár
nyilván ez – az autók szá-
mának növekedésével –
továbbra is probléma.
Szintén pozitívumként értékelem,
hogy sok társasházban nagyon jó kö-
zösségek alakulnak ki, az emberek
odafigyelnek egymásra.” 

Szabó Erik, a terület önkormány-
zati képviselője úgy látja, a lakótele-
pen bő harminc éven keresztül szinte
semmilyen fejlesztés sem történt, így
amikor képviselő lett, nem kellett azon
törnie a fejét, hogy mihez nyúljon. Vá-
rosképi szempontból a leglátványo-
sabb változás az épületek energiata-
karékos felújítása, amely a gazdasá-
gosság mellett barátságosabbá teszi
a környezetet. „A Török István utcá-
ban szinte az összes épület megújult
már, de a Földes Gábor és a Kassák

Lajos utcában is sok épület kapott új
külsőt. A közintézmények közül a Mi-
cimackó Óvoda esett át hasonló mér-
tékű fejlesztésen, de a Fekete István
Általános Iskolában is sikerül minden
évben egy-egy részfelújítást elvégez-
nünk. Az épületfelújítások mellett
megújultak a játszótereink, kutyafut-
tatókat létesítettünk, a házak közötti
zöld szigeteket padok kihelyezésével,
növénymetszésekkel alakítjuk a lakók
kellemes beszélgetéseinek színterévé.
A köztisztaság fenntartása érdekében
csak tavaly ötven új szeméttárolót he-
lyeztünk ki. Fontosnak tartom, hogy
az itt élő idős emberek, mozgáskorlá-
tozottak, kismamák ne ütközzenek ne-

hézségekbe közlekedésük során,
ezért számos akadálymentesítést haj-
tottunk végre, rámpát építettünk, pad-
kalekerekítést végeztünk. Csak az el-
múlt évben mintegy négyszáz méter
rossz minőségű járdát újítottunk fel, a
Vuk Óvoda mögött pedig újat is épí-
tettünk mintegy 300 méter hosszon,
és felújítottuk a Szabolcska út mö-
götti garázsokhoz vezető utat is.” Az
idén több jelentős fejlesztés is várható
a területen. A legnagyobb beruházás
a Földes Gábor – Kodály Zoltán cso-
mópont körforgalommá alakítása,
amely az itt élők biztonságát fokozza
és dinamikusabbá teszi az áthaladást.
„Emellett megújul a Kuopio park szö-

kőkútja és annak környéke, parkoló-
kat alakítunk ki a Kodály Zoltán utca 2.
és a rendőrség közti területen, a Ko-
dály úton újrafestjük a parkolókat, a
Kassák és a Török István úton zöldte-
rület-rendezést hajtunk végre. Fejlesz-
tettük a Földes–Szigethy út közti dom-
bot is, ahol további csúszdák kihelye-
zésével valódi csúszdapark jöhet létre
a jövőben.” Szabó Erik az önkormány-
zat Szociális, Egészségügyi és Lakás-
ügyi Bizottságának elnökeként fontos-
nak tartja, hogy a Győrben megvaló-
suló egészségmegőrző programok a
városrészbe is eljussanak. Ennek jó
példája a tavaszi Egészség-piac volt,
amelyen szép számmal vettek részt az
itt élők. „Emellett fontosnak tartom,
hogy a fiatalok értelmesen töltsék sza-
badidejüket, ezért kezdeményeztem a
nyári nyitott iskola programot, amely-
nek lényege, hogy a nyár folyamán
több intézmény – körzetünkben a Fe-
kete-iskola – is nyitva tart, ahol a fia-
talok az utcán csellengés helyett hasz-
nosan tölthetik szabadidejüket, érde-
kes programokon vehetnek részt.” A
képviselő kiemelten fontosnak tartja a
közbiztonság kérdését. „Tavaly nagy
hangsúlyt fektettünk az éjszakai han-
goskodók és randalírozók számára
vonzó területek átalakítására. Az ilyen
jellegű tereprendezést mindaddig
folytatni kívánom, amíg ezek az alakok
teljesen el nem tűnnek Adyváros te-
rületéről. A problémákat személye-
sen is tapasztaltam, de a lakossági
jelzéseket is komolyan veszem, és
minden olyan megkeresésnek pró-
bálok eleget tenni, ami ésszerű és
megoldható. Célom, hogy a hosszú
egy helyben járás után a városrész
töretlenül fejlődjön.”

Kis távolságra
minden szolgáltatás

megtalálható

A város, ahol élünk

Város a városban
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FEJLESZTÉS HIRDETÉS

szerző: ozsvárt tamás

A Czompa Fivérek Kft. 2008 őszén csatla-
kozott a Győri Nemzetközi Ipari Parkban
működő cégek népes családjához. A
munkaruházati, munkavédelmi termékek
teljes körének forgalmazásával foglalkozó
vállalkozás a nagy volumenű értékesítési
stratégiájával több mint másfél ezer part-
nerét szolgálja ki, akár tetőtől talpig felöl-
töztetve a dolgozókat és ellátva őket min-
den, a biztonságos munkavégzéshez
szükséges, a jogszabályoknak és a szab-
ványoknak megfelelő eszközzel. Így rövid
idő alatt meghatározó munkavédelmi
nagykereskedéssé vált, ami az évi 20-30
százalékos növekedésben is tetten érhető.

A magyar tulajdonú társaság új üz-
letpolitikával kívánja bővíteni piaci lehe-
tőségeit, és a speciális, egyedi igények
kiszolgálására helyeznek nagyobb
hangsúlyt. Felismerve, hogy minden
vállalatnak sajátos elvárásai vannak be-
szállítóikkal szemben, olyan ügyfélre
szabott modellt alkalmaznak, amely
megfelel a legmagasabb követelmény-
rendszereknek is. Ennek megvalósítá-
sához olyan nagy múltú, az innovációban
élen járó világvállalatok gyártmányai áll-
nak rendelkezésre, mint a Mapa profesz-
szionális kesztyűi, a Planam és Rofa mun-

Czompa a négyzeten
karuházati termékei vagy az Uvex eszkö-
zei, az Atlas, a Panda munkavédelmi láb-
belijei. A magas minőségű termékek, a
széles kínálat mellett a partnereknek
nyújtott szolgáltatás rugalmassága jelent
versenyelőnyt a Czompa Kft. számára a
konkurenciával szemben: alkalmazkod-
nak a cégek szállítási, számlázási igényei -
hez, kihelyezett konszignációs raktárak-
kal, JIT (just in time) logisztikai megoldá-
sokkal állnak rendelkezésre.

– Szeretjük, amit csinálunk, ebben rej-
lik a sikerünk titka – mondta Czompa
Csaba, a cég egyik tulajdonosa. – Ahhoz,
hogy ezt az üzleti modellt a valóságban
is működtetni tudjuk, rengeteg háttér-
munkára, a csapat együttműködésére, a
szállítási és raktárkapacitás bővítésére
van szükség. Tudatosan törekszünk a
tartós üzleti kapcsolatok kialakítására,
ennek is köszönhető, hogy partnereink
85-90 százaléka régi megrendelőnk.

A Czompa Kft. olyan referenciákkal
rendelkezik, mint a MÁV, a GYESEV
vagy a Paksi Atomerőmű, de az ipari par-
kon belül is sok vállalkozás vásárolja
tőlük munkavédelmi ruháit, eszközeit. A
tulajdonosok fontolgatják egy új, buda-
pesti divízió megalakítását, ezzel is se-
gítve a kitűzött üzleti célok, a „Czompa a
négyzeten” szlogen megvalósítását.

szerző: tömördi szabina
fotó: o. jakócs péter

Az Új Széchenyi Terv keretein
belül jelentős támogatásban ré-
szesült a Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórház. Az összegből a gyer-
mekpszichiátriai részlegnek új he-
lyet alakítanak ki a Vasvári Pál
utcai telephely „E” épületének
földszintjén, valamint fejlesztik a
Híd utcai telephely felszerelését.

Tamás László János főigazgató főor-
vos elmondta, közel 1,9 milliárd forin-
tot nyert tíz nyugat-dunántúli kórház
a pályázaton. A Győr-Moson-Sopron,
a Vas és a Zala megyei kórházat ösz-
szefogó konzorcium által elnyert ösz-
szeg nagyjából lakosságarányosan
oszlik meg a megyék között. Hangsú-
lyozta, többéves előkészület eredmé-
nye a kórházba jutó mintegy negyed-
milliárd forintos támogatás.

Király Norbert projektmenedzser
részletezte: a legnagyobb átalakítás a
téti Pszichiátriai Részlegre vár, mivel az
épületben 1975 óta nem történt na-
gyobb felújítás. A tervek szerint itt aka-

Jövőre új helyre költözik
a gyermekpszichiátria

dálymentesítenek, elbontanak egy ké-
ményt, aminek helyén liftet alakítanak
ki, modernizálják a fűtésrendszert és a
villamoshálózatot, kicserélik a nyílászá-
rókat és tornatermet alakítanak ki. 

A Vasvári Pál utcai telephely „E”
épületére bővítés vár. Ide költözik a

gyermekpszichiátriai részleg. Az ellá-
tást segítő eszközök beszerzésére 8,4
millió forintot fordítanak.

A Híd utcai telephely eszközeit is pá-
lyázati forrásból, közel 43 millió forint-
ból csrélik le. Az intézmény gyógyká-
dakkal, fizikoterápiás eszközökkel, sti-
mulátorokkal, ultrahang-terápiás be-
rendezésekkel és ízületi rehabilitációt
segítő készülékekkel gyarapszik.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. július 9-én licit útján értékesíti:

• Győr, Bartók B. u. 25/a I/3; társasházi lakás (79,49 m2; energetikai
besorolása: H); hrsz: 4423/2/A/3;
Kikiáltási ár: 9.450.000 Ft,

• győrszentiváni (zártkert) erdők; hrsz: 45248/2, 45249/2;
Teleknagyság: 2.772 m2 és 2.847 m2,
Kikiáltási ár: 8.430.000 Ft,

• Külső vasút sor; beépíthető ingatlan (zártkerti szántó); Hrsz: 45539/2;
Teleknagyság: 2.475 m2;
Kikiáltási ár: 4.175.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Váci M. u. 134/A; ép. telek; Hrsz: 42635/7; Teleknagyság: 1734
m2; Kikiáltási ár: 6.930.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Kossuth L. u. 82.; ép. telek; Hrsz: 7955/1; Teleknagyság: 286 m2;
Kikiáltási ár: 3.135.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Festő u. 13.; ép. telek; Hrsz: 7955/2; Teleknagyság: 293 m2;
Kikiáltási ár: 3.205.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Vámbéri u. 43.; ép. telek; Hrsz: 8217; Teleknagyság: 870 m2;
Kikiáltási ár: 15.100.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Meder u.; ép. telek; Hrsz: 13292/2; Teleknagyság: 1074 m2;
Kikiáltási ár: 6.930.000 Ft+27% áfa,

• Révfülöp, Kacsajtosi utcai hétvégi ház és udvar; Hrsz: 2396;
Teleknagyság: 8.532 m2;
Kikiáltási ár: 42.500.000 Ft.

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

Megújulnak az egyetem
oktatási épületei
Több nagyszabású beruházás kez-

dődött meg a közelmúltban a Széche-
nyi István Egyetemen. A Környezet és
Energia Operatív Program keretében
az Európai Unió és magyar állam tá-
mogatásával felújítják az intézmény
immár 40 éves Baross Gábor Építési
és Közlekedési Intéze-
tének és a Jedlik Ányos
Gépész-, Informatikai
és Villamosmérnöki In-
tézetének épületét. Az
A-B-C-D tanulmányi
épületek megújítása
több mint 457 millió fo-
rintba kerül, aminek je-
lentős részét intézeten-
ként külön pályázati for-
rásból fedezik.

A fejlesztés során
szigetelik a homlokza-
tot és a tetőt, valamint
kicserélik a nyílászáró-
kat. A korszerűtlen,
bordás csőradiátoro-
kat szabályozható lapradiátorokra
cserélik. Az intézmény fűtési rendsze-
rét időjárás-követő automatikával és
hőmérséklet-határolással látják el.

Kívül-belül fejlődik a campus
A használati meleg víz hőigényét 60
m2 napkollektoros rendszer kiépítésé-
vel egészítik ki, a világítási rendszer
részleges szabályozását pedig a folyo-
sókon mozgásérzékelőkkel biztosít-
ják majd. A laboratóriumi épület te-
tejére, a tanulmányi épület déli hom-
lokzatára, illetve az épület ferde ár-
nyékolóira 170 kW teljesítményű in-

verteres napelemrendszert telepíte-
nek. A fejlesztés megvalósításával
mintegy évi 30 millió forintos költ-
ségmegtakarítás várható.

A jövő az intelligens
mobilitásé
A campus külső megújítása mel-

lett tovább folytatódik az intézmény
belső, szakmai fejlesztése is. Múlt
héten a Magyar Műszaki Értelmiség
Napja keretében az egyetemen elő-
adást tartott Orbán Viktor miniszter-
elnök, aki országosan is kiemelkedő
példaként említette a Széchenyi-
egyetem és az ipari szereplők, köztük
az Audi együttműködését. Az ezen a
területen elért eredmények további
fejlesztését szolgálja az intézmény
egyik legújabb kutatás-fejlesztési
projektje is.

Ma már természetes Magyarorszá-
gon is, hogy indulás előtt beütjük a
GPS-készülékünkbe a célt, s térkép
hajtogatása nélkül könnyedén megta-
láljuk a legeldugottabb utcát is. A kö-
zeli jövő azonban ennél sokkal fejlet-
tebb lehetőséget ígér. Ezt kutatják
egy európai uniós támogatással meg-
valósuló projekt keretében a Széche-
nyi-egyetemen, amely a Smarter
Transport – Kooperatív közlekedési
rendszerek infokommunikációs támo-
gatása címet viseli.

A kutatás során egy olyan intelli-
gens városi mobilitási modell kialakí-

tása a cél, amely folyamatosan figyeli
a városlakók által leggyakrabban láto-
gatott helyeket, bevásárlóközponto-
kat, kulturális és sportcentrumokat.
Az utak leterheltségét, az időjárást, a
kiemelt eseményeket egyaránt figye-
lembe veszi, s így prognosztizál for-
galmi előrejelzéseket. Ily módon úti
céljainkat szinte egyénre szabottan
tervezhetjük meg, ami óriási előrelé-
pés lesz a mostani, forgalmi helyzete-
ket figyelmen kívül hagyó GPS-készü-
lékhez képest.

A projekt hat kutatási főirányt tar-
talmaz, ezek a következők: koncepcio -
nális kutatások, közlekedési alapfolya-
matok modellezése, adatfeldolgozás,
irányítás, beavatkozó rendszerek és
kommunikációs felhő. 

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: mmsz

Az árvízvédelem második vona-
lában dolgozott a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat nyugat-
dunántúli szervezete: minden
kritikus ponton állítottak fel bá-
zist, folyamatosan úton voltak,
csomagoltak, koordináltak.
Közel 48 ezer adag ételt osztot-
tak ki és majdnem 20 ezer liter
folyadékot szállítottak a gáton
dolgozóknak.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ott
segít, ahol szükség van rá, nem is volt
kérdés, hogy az áradás okozta ka-
tasztrófahelyzetre is azonnal reagál-
nak. „Tudtuk, hogy jön az árvíz, készül-
tünk: átnéztük a raktáron lévő kataszt-
rófakészleteinket és vásároltunk a köz-
ponti katasztrófaalapból, ami az ellá-
táshoz szükséges. Az első napot
ebből tudtuk indítani” – meséli dr.
Báthy Andrásné régiótitkár. Az alap-
készlet azonban egy napra volt elég,
utána az ellátmány 70 százaléka fel-
ajánlásokból, adományként érkezett.
Az árvízhelyzet 11 napja alatt így ki-

Ötösre vizsgáztunk a krízisben
oszthattak közel 48 ezer adag ételt és
majdnem 20 ezer liter folyadékot.
Ezenkívül vittek gumicsizmát, napte-
jet, szúnyogirtót, fájdalomcsillapítót –
azt, amire éppen szükség volt.

A szolgálat munkatársai hét bázist
alakítottak ki a kritikus településeken, il-
letve folyamatosan csomagolták a
szendvicseket, koordinálták a felajánlá-
sokat az Amadé utcai központban, hogy
minél előbb a gátra jussanak és oda,
ahová kell. A kritikus napokon összesen
387 „máltais” munkatárs dolgozott
2.176 órát 187 önkéntessel kiegészülve.

Éjszaka is úton voltak, a 6 teajáratos
autó csak a be- és kipakoláskor állt. 

Az első napokban előfordult, hogy
egy helyszínen több civil szervezet talál-
kozott, voltak átfedések. „A hatéko-
nyabb munka érdekében összehívtuk a
civileket, egyeztettünk, innentől kezdve
folyamatos volt a telefonkapcsolat pél-
dául a Magyar Vöröskereszttel vagy
azokkal a győri civilekkel, akik a plázában
gyűjtötték az adományokat. A Győr-
Moson-Sopron Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatósággal való folyamatos
egyeztetés szintén fontos szerepet ját-

szott a sikeres helytállásban. Ez közös
érdemünk, valamint a sok-sok önkén-
tesé, akik csatlakoztak hozzánk vagy
más civil szervezetekhez” – hangsú-
lyozta dr. Báthy Andrásné és hozzátette,
példaértékű összefogás valósult meg a
hivatásos és a nem hivatásos szerveze-
tek között, a győriek és általában a
megye lakossága ötösre vizsgázott a krí-
zishelyzetben.

„Csak jó szándékú emberekkel talál-
koztunk. Volt olyan család, aki főzött 30
adag paprikás krumplit, éppen akkor,
mikor máshonnan 600 adag meleg étel
érkezett. Minden adomány jó helyre ke-
rült. Amikor azonnal takarók kellettek a
budapesti központból, két önként vállal-
kozó a saját mikrobuszukkal hozták el éj-
szaka. Azt mondták, ők ezzel tudnak se-
gíteni. Anyukák kisgyermeikkel érkeztek,
4-5 éves gyerekek „csomagoltak”, kisis-
kolások „takarítottak”. Rengeteg fiatal
csatlakozott hozzánk, akikben mély nyo-
mot hagyott az összefogás élménye.”

A munkának még nincs vége, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat természe-
tesen a helyreállítási munkálatokban, a
homokzsákok ürítésénél is segíti a dol-
gozók ellátását, szintén a katasztrófavé-
delemmel és civilekkel karöltve.
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TUDOMÁNY HIRDETÉS

szerző: gaál józsef
fotó: puli space

Dr. Pacher Tibor eltévedt az
egyirányú utcákban, így csak
alapos késéssel kezdhette meg
nádorvárosi előadását a Puli
projektről, arról a tervről, amely
szerint csapata jövő tavasszal
önjáró szondát küld 380 ezer ki-
lométerrel odábbra, a Holdra. A
tudós fizikust az Ener gia -
gazdálkodási Tudományos
Egyesület győri csoportja és a
helybéli energetikusok klubja
közösen hívta meg a Kristály ét-
terembe, hogy meséljen a Puli-
ról, az első magyar űrkutyáról.      

Dr. Pacher Tibor az Atlanti-óceánt el-
sőként átrepülő Charles Lindbergh
példáját hozta fel annak bizonyítására,
hogy a pályadíjak komoly lendületet
adhatnak egy-egy új iparágnak. A
bátor amerikai pilóta 1927-es nagy re-
pülése 25 ezer jutalomdollárt ért, s
megmutatta a világnak a légiközleke-
désben rejlő lehetőségeket. Most a
Google Lunar X Prize a mecénás, az
alapítvány 2011 februárjában 30 mil-

Puli a Holdra készül  
lió dolláros versenyt hirdetett annak
érdekében, hogy civil szellemet és
magántőkét mozgósítson a világűr
meghódítására. A pályadíjat az kap-
hatja meg, akinek saját építésű szon-
dája elsőként eljut a Holdra, s ott 500
métert megtéve legalább egy giga-
bájt méretű, HD minőségű videofelvé-
telt készít és juttat vissza a Földre.

Az alapítvány versenyére 17 ország
29 csapata, többnyire egyeteme neve-
zett be. A magyar színekben induló Puli
Space Technologies az alapító dr. Pa-
cher Tibor szerint azért vállalkozott a
megmérettetésre, mert a felfutóban
levő űripar meghatározó szereplője
kíván lenni. A Puli rover sikere azt bizo-
nyítaná, hogy a cég képes lesz olyan űr-
járműveket gyártani, amelyek nagy
számban indíthatók a Holdra, új dimen-
ziókat megnyitva a jövőbe látó befekte-
tők számára. A dologban van ráció, hi-
szen a Föld véges rendszer, alapanyaga-
inkat, köztük a földfémeket előbb-
utóbb más bolygókról kell beszerez-
nünk, vagyis ki kell lépnünk az űrbe.   

A Holdon már ember is járt, elsőként
Neil Armstrong 1969-ben, de most egy
szerény tőkéjű magyar csapatnak, gya-
korlatilag harminc önkéntes fiatalnak

kell megoldania egy olyan problémát,
amilyennel eddig csak az űrnagyhatal-
mak boldogultak. Dr. Pacher Tibor el-
mondta, hogy az alig egykilós Puli több
versenytársával közös járművön utazik
a Holdig, s úgy 100 kilométeres magas-
ságból, légzsákokba csomagolva ugrik
majd le szomszéd égitestünk felszínére.
A műgyantával, szénszálakkal kezelt alu-

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Győri kertépítész mérnök
nyerte el kategóriájának első
helyét az orosz Ermitage Mú-
zeum „Imperial Gardens of Rus-
sia” elnevezésű kertépítészeti
kiállításán, melynek védnöke a
kenti hercegnő volt. A zöldtetők
egyre népszerűbbek hazánkban
is, cikkünkből kiderül, miért.

„A szépség megmenti a világot” – így
szólt a rendezvény szlogene, tehát a
standok elbírálásánál az esztétika do-
minált. Ezt követte a környezettudatos-
ság: újrahasznosított anyagok felhasz-
nálásával a legkevesebb hulladék ke-
letkezése mellett kellett egyedit alkotni.
Pottyondy Gábornak, a nemzetközi
pia con is jelen lévő, győri APP Kft. kert-
építész mérnökének sikerült ezt a leg-
jobban megvalósítani, a rangos zsűri
az ő munkáját ítélte a legjobbnak. „A
Zöld hullám elnevezésű standunkon
azt mutattuk be, hogy mit lehet egy
zöldtetővel megteremteni. A hullámos
tetőre a parkban járókelők ráláthattak,
be tudtuk mutatni azt a rétegfelépítést,
ami egy egyszerűbb zöldtetőhöz szük-

míniumváz, a napelemek, az elektronika
és a csillag formájú, speciális kerekek re-
mélhetően nemcsak a becsapódást, ha -
nem a talaj akadályait, a holdport és a
hőmérséklet-ingadozást is túlélik. A
tesztek biztatóak, a magyar űrkutya leg-
utóbb a marokkói sivatagból küldött fel-
vételeket a budapesti városházán felállí-
tott irányítóközpontba. 

www.robinsontours.hu

7 és 10/11 éjszakás turnusok
Pozsonyból is repülővel!

BULGÁRIA – GYŐRBŐL
busszal is!

BULGÁRIA REPÜLŐVEL (Pozsonyból)

2013. 06. 25. – 11 nap/10 éj
Central Plaza Ap. ház (st. 2fő esetén)

4*, ÖE                                 87 700 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Sunny Garden 3* R 78 100 Ft-tól/fő/7éj

TÖRÖKORSZÁG (Budapestről)

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

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

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

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

2013. 06. 28.
Central Plaza Ap. ház (st. 2fő esetén)

4*, ÖE 59 500 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Augusta 3*, R 67 300 Ft-tól/fő/7éj

2013. 06. 25.
Club Bayar Beach 3*, AI 99 900 Ft-tól/fő/7éj
Hera Park Hotel 4*, AI 112 900 Ft-tól/fő/7éj
Krizantem Hotel*, AI 129 900 Ft-tól/fő/7éj
White City Resort 5*, AI 148 900 Ft-tól/fő/7éj
Grand Park Lara 4*, AI 162 900 Ft-tól/fő/7éj

Oroszországban tarolt a „Zöld hullám”
séges” – magyarázta és leszögezte, a
dézsás, cserepes beültetés nem zöld-
tető, az annál jóval komplexebb megol-
dás. A hektikus időjárás miatt főleg a
városi környezetben fontos szempont,
hogy a csapadékvizet hogyan tudjuk
elvezetni. A zöldtető egyik hatalmas
előnye, hogy a csapadék nagy részét

az ültetőközegben tartja, hiszen a nö-
vények alatt egy vízmegtartó lemez hú-
zódik, ahol megmarad a víz. „A szökő-
kút, ami a tető fókuszában volt, azt
szimbolizálta, hogy mennyire kevés víz
jön le egy ilyen tetőről. A talajszinti rész
pedig azt hivatott bemutatni, hogy a
zöldtetővel természetközeli állapotot
és modern képet is lehet alkotni.”

A csapadékvíz-megtartáson túl a
zöldtető fő előnyei a zöldterület-nyerés
és a szigetelés. „Egy városi szövetbe

bele tudunk csempészni olyan zöldfe-
lületeket, amik nemcsak az emberek-
nek, hanem az állatoknak is visszaad-
nak egy kis életteret. Több irány van a
zöldtetők fejlesztése kapcsán, például
Angliában szinte egyeduralkodó, hogy
azért hoznak létre egyszerűbb zöldte-
tőket, hogy a rovarok számára életteret

nyújtsanak a városban,
ami az ökológiai egyen-
súly fenntartásában na-
gyon fontos. A zöldtető
másik fő előnye, hogy
télen szigeteli, nyáron
hűti az épületet és védi
is a tetőt. Magyarorszá-
gon egyelőre gyakori,
hogy gazdasági szem-
pontok, vagyis az adott

terület nagyobb beépíthetősége miatt
döntenek e lehetőség mellett. 

Pottyondy Gábortól megtudtuk azt
is, nincs két egyforma zöldtető, hiszen
rengeteg tényező befolyásolja a milyen-
ségét. Győrben többek között a Leier
City Centerben, a Barátság Sportpark-
ban láthatunk ilyet, kicsit távolabb pedig
a Pannonhalmán épülő kosárlabdacsar-
nok teteje is zöldet kap hamarosan,
hogy az épület esztétikusan belesimul-
jon a helyi környezetbe.
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szerző: zoljánszky alexandra

Szent László királyunk ünnepe június
26-án kezdődik szakrális programok-
kal. A hagyományos díszközgyűlés,
püspöki szentmise és körmenet mel-
lett többek között kiállítás nyílik a király-
ról a Győri Egyházmegyei Kincstár és
Könyvtárban, a székesegyház Palest-
rina kórusa pedig zenei áhítatot tart.

A szakrális események mellett idő-
utazásra is hívja a családokat a Győri
Művészeti és Fesztiválközpont. Június
28-án, pénteken a belváros több pont-
ján feltűnnek majd a Szent László korát
felidéző gyalogos lovagok, szombaton
11 órától kosztümös lovasokból, a ki-
rály udvarnépéből, lovagokból álló
sereg toborzómenete járja az utcákat
és csalogatja az Aranypartra a járóke-
lőket. Téglás Szabolcs szervező el-
mondta, szombaton és vasárnap a Mo-
soni-Duna partján korhű környezetben
találkozhatunk a hajdani királyi város
hétköznapi pillanataival. Számos prog-
rammal kedveskednek kicsiknek és
nagyoknak egyaránt: az érdeklődők üt-
közeteket, párviadalokat, kopjatörése-

Középkori forgatag
az Aranyparton

ket nézhetnek meg, ügyességi játéko-
kon vehetnék részt.  Szombaton este
megelevenednek a Szent László király-
hoz fűződő legendák, két izgalmas és
látványos ütközetet is láthatunk: a ta-
valy is nagy sikert aratott Rodeo Sport
Egyesület csatáját követően a Megyer
Sarja Hagyományőrző Egyesület látvá-
nyos fáklyás bemutatóval kedveskedik
az érdeklődőknek.

Vasárnap délelőtt a Harlekin Báb-
színház Sárkányölő Krisztián című elő-
adását láthatjuk, majd a Kis-Hétrét
együttes zenél a gyerekeknek. Dél-
után többek között a Saltorello Társu-
lás koncertezik, este pedig kaszkadőr-
bemutatót tartanak vágtázó lovakon.

A szervezők idén is csempésznek
újdonságokat a programba, sétahajó
jár a helyszínek között: a szombati fel-
vonulás után vízen is kijuthatnak a
vendégek az Aranypartra, ahonnan
szombaton 14 órától, vasárnap 10
órától indul a járat és megáll a belvá-
rosban az ágyúknál.

A gasztronómiai élmények sem
maradhatnak el: parázson és bogrács-
ban készült ételeket is kóstolhatunk.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Benkő László a napokban ünne-
pelte hetvenedik születésnap-
ját, méghozzá egy fergeteges
győri Omega-koncerttel. Ha-
zánk leghíresebb zenekarának
billentyűsével a jeles alkalom-
ból beszélgettük.

Engedje meg, hogy gratuláljak!
Felköszöntötték már?

Engem még soha nem vertek át
úgy, mint most! A családom, a zene-
kar, a barátaim, mindenki benne volt.
Két hónapig szervezték a dolgot, mi-
közben én semmiről sem tudtam.
Egyszer csak valaki benyögte, hogy
Siófokon kell részt vennem egy gálán.
Egy barátom vitt le, de a kocsi nem
Sió fokra, hanem Zamárdiba érkezett.
Először az lett gyanús, hogy annyi
autó parkol a parton, mint főszezon
közepén, aztán mikor a rengeteg
ember előbújt, volt ám nagy meglepe-
tés! A győri koncert után egyébként
Borkai Zsolt polgármester is felkö-
szöntött engem és Kóbor Jánost is,
aki egy hónapja töltötte a hetvenet.

Benkő László: hét évtized
Sokszor hangoztatja, hogy

ezer szállal kötődik Győrhöz.
Mik ezek a szálak?

Gyerekkorom egyik legfontosabb
városa Győr. Édesapám az egyetem
alapító tagja volt és még ma is sokan
emlékeznek rá. Sok barátra is találtam
itt. Halbritter Mátyás sajnos már nincs
közöttünk, de régen rengeteget jár-
tunk össze. Rajta
és az Első Győri
Lions Klubon ke-
resztül ismertem
meg Szabó And-
rist, a vak fiút is,
akinek segítet-
tünk a pályája
egyengetésében.
Az ismerősök kö-
zött említhetném
például Thomas
Faustmannt, aki
egyetemistaként
is szerette a zenénket, ma pedig már
annak az Audi Hungariának a veze-
tője, amely épp a napokban nyitotta
meg új győri gyárát. 

A világon talán a Gyöngyhajú
lány a legismertebb Omega-slá-
ger. Nem unja még? 

Ki un rá a gyerekére? A Gyöngyhajú
lányt nem csak itthon, de külföldön is
sokan szeretik. Az évtizedek során szá-
mos alkalommal feldolgozták, ez nap-
jainkban is téma, hiszen Kanye West:
New Slaves című dalában érdekes kö-
rülmények között jelent meg a Gyöngy-
hajú lány egy részlete, aminek jogi kér-
dései még nyitottak. 

Tavasszal Kóbor Jánossal
beszélgettünk lapunk hasáb-
jain. Őt az együttes Scorpions-
szal való kapcsolatáról kérdez-
tem, de úgy tudom, például a
Boney M-mel is érdekes volt a
viszonyuk.

A Boney M tagjai nem hitték el ró-
lunk, hogy mi nem vagyunk oroszok,
bárhogy bizonygattuk. Éppen egy stú-
dióban dolgoztunk, amikor Liz a szü-
letésnapját ünnepelte és elhívtak min-
ket egy közös pizzázásra. Végül pizza
helyett csináltunk nekik egy jó csípős
gulyáslevest. Ennek hatására elhitték
ugyan, hogy magyarok vagyunk, de
aztán amikor meghallották a Léna
című számunkat, újra elbizonytala-
nodtak. 

Végezetül kanyarodjunk visz-
sza városunkhoz. Mi a vélemé-
nye a mai Győrről?

Szerintem Győr csodálatos
város, nem véletlenül kötődöm
hozzá ennyire. Az pedig különösen
tetszik, amerre mostanában tart.
Járom az országot, és látom, hogy
Győr mennyire a többi térség előtt
jár, méghozzá jó példával jár elöl,
beszéljünk akár a gazdaságról, akár
a kultúráról vagy éppen a sportról,
ráadásul gyönyörű és tele van élet-
tel. Nem csoda hát, hogy mi is szíve-
sen jövünk ide. 

(A Benkő Lászlóval készült interjú
teljes terjedelmében a www.gyor -
plusz.hu-n olvasható.)

kép és szöveg: v. l.

A középkori bencés monostorokban a
szerzetesek a szakrális és a világi fel-
adatok ellátása mellett már a legko-
rábbi időktől kezdve gyógyászati tevé-
kenységet is folytattak. Egy 1201-ből
származó hiteleshelyi oklevél a bizonyí-
ték arra, hogy Szent Márton hegyén a

Levendulanap lesz
a Látogatóközpontban

996-os alapítástól kezdődően ispotály
működött, ahol a szerzetesek mellett a
környék lakossága is ellátást kaphatott. 

A századokon át megszakítás nél-
kül működő monostorok óriási ta-
pasztalatot halmoztak fel a gyógyítás
terén, könyvekben, receptúrákban le-
jegyezve, melyek ma is hozzáférhetők.

A most élő bencés szerzetesközös-
ség a múlt hagyományaira, a hajdan
volt szerzetes-tudósok lejegyzett isme-
reteire alapozva, azonban a mai kor tu-
dományos és technológiai színvonalán
újragondolva folytatja a gyógynövé-
nyekhez kapcsolódó tevékenységét. A
Pannonhalmához évszázadok óta kö-
tődő, a következő hetek középpontjá-
ban álló levendula ma is a monostor
legfontosabb gyógynövénye.

A főapátságban újjáélesztett monos-
tori gyógynövénykultúráról  hallhatnak
előadást  az érdeklődők június 22-én,
szombaton 10 és 14 órakor, pannon-
halmi tea-, likőr-, csokoládékóstolóval
egybekötve a Baross úti Látogatóköz-
pontban. A belépés díjtalan. 

Pannonhalmi Levendulahetek: június 28–július 13. www.bences.hu

INTERJÚ HIRDETÉS
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szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

A győri emberek életében rég óta
fontos szerepet játszik a bor. A vá-
rosi levéltár június 22-én, a Múzeu -
mok éjszakán Borban az igazság
címmel nyit kiállítást, bemutatva
borivó hagyományaink múltból
ránk maradt tárgyi emlékeit.  

A városi levéltár igazgatója, Bana Jó-
zsef szerint Győr a benne zajló élénk
kereskedelmi életnek köszönhette a
kocsmák és az illegális zugkimérések
felvirágzását. Kezdetben a város elöl-
járói ellenőrizték az italt árusítókat,
büntettek a bor vizezéséért, s bezárat-
ták a szabályszegő helyeket. Győrnek
a 18. századtól kezdve származott jö-
vedelme a borra kivetett adókból. Szá-
mos bortermelő és kereskedő komoly

szerző: fölvári gabriella
fotó: marcali gábor

A Magyar Képzőművészeti Egyetem
hallgatói láthatóvá, elképzelhetővé tet-
ték a több mint 900 évvel ezelőtt élt
Szent László király arcvonásait. A raj-
zokat a nagyközönség június 22-én, a
Múzeumok éjszakáján láthatja először,
a győri bazilika időszaki kiállításán.  

Az egyetem művészeti anatómiát,
rajzot és geometriát oktató tanszékének
hallgatói és tanárai tavaly vállalkoztak
arra, hogy a fennmaradt koponyaereklye
háromdimenziós modellje alapján re-
konstruálják a szent király lehetséges ka-
rakterét. Mint arról korábban már hírt
adtunk, 2011-ben antropológusok, or-
vosok, műszaki szakemberek vetették
tudományos vizsgálat alá az ereklyét, el-
készítve a koponya hű mását. Ennek
alapján rekonstruálták a lovagkirály
arcát Kalicka Gabriella, Csörgő Tamás
és Farkas Gergely hallgatók, Funták
Gyula tanársegéd, Csordás Zoltán kép-

Borban az igazság
vagyonra tett szert, többük helyet ka-
pott a város szenátusában is.

A két világháború közötti időszakban
a város megalakította a borellen őrző bi-
zottságot, amelyben a képviselők mel-
lett jelentős tapasztalatokkal rendelkező
szakemberek is helyet foglaltak. A testü-
let tagja volt többek között Kovács
János okleveles gazda és Meixner Mi-
hály, a Royal szálló főnöke. A levéltári ki-
állítás látogatói a dicső múlttal együtt e
jeles férfiak emlékét is feleleveníthetik az
egész nyáron nyitva tartó tárlaton. 

A Múzeumok éjszakáján hat órakor
kezdődik Nagy Róbert levéltáros elő-
adása a bor Győr városi pályafutásá-
ról, s megtekinthető a Győr és a bor
találkozása című kiállítás is. Megnyílik
a 20 éves városi levéltár kincsestára s
az egykori várbörtön, az épület pin-
céje, ahol a lőcsei fehér asszony ra-
boskodott. 

Portrék
Szent
Lászlóról

zőművész és Kőnig Frigyes tanszékve-
zető egyetemi tanár.

Az első lépés a hiányzó állkapocs re-
konstrukciója volt, ezt követte az arc szer-
kezetének felépítése és a karakter kiala-
kítása. A rajzolók egymástól függetlenül
dolgoztak, ugyanabból a koponyamo-
dellből kiindulva. Az alkotók a tudományt
párosították a művészi szabadsággal, s
az elkészült rajzokon a sokszínűség elle-
nére ismétlődő arcvonások jelentek
meg. A munkák azt bizonyíthatják, a lo-
vagkirály úgy nézhetett ki, ahogy az arc-
rekonstrukció mutatja. A kiállítás szep-
tember végéig naponta 10-től 18 óráig
látogatható a Zichy Ferenc Látogatóköz-
pont székesegyházi kiállítótermében.

Fenntartható városi közlekedés konferencia
és elektromos járművek tesztnapja a Mobilisben
A REZIPE projekt keretében a régió egyik legnagyobb, elektromos mobilitást

népszerűsítő rendezvényére kerül sor a Mobilis Interaktív Kiállítási Központban.

2013. június 28., péntek

9.00–14.00: Előadások a fenntartható városi közlekedés témakörében
Ezzel párhuzamosan a parkolóban

9.00–17.30: Elektromos/hibrid jármű tesztelés, ahol 4 kerekű és 2 kerekű járművek
egyaránt kipróbálhatók!

A szervezők a fiatalabb korosztályt is várják (amíg anya/apa/nagyi a járműveket próbálgatja):
a Mobilis kreatív – a fenntarthatósághoz kapcsolódó – játékokkal, rajzversennyel

és kedvezményes belépővel várja a programra érkezőket.

A részvétel a konferencián a REZIPE projektnek köszönhetően ingyenes,
de regisztrációhoz kötött: zeroplatform@gmail.com.

További információk és részletes program: www.pannonnovum.hu

A Rezipe projekt a Central Europe Programban az Európai
Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. 

Jöjjön el és tesztelje az elérhető jövő két- és négykerekű elektromos/hibrid hajtású járműveit!
A REZIPE projekt keretében E-mobilitás tesztnap a MOBILIS-ban: 2013. június 28.

Tudta, hogy egy elektromos kerékpárral városi szinten szinte bárhova eljuthat 20 perc alatt?
Jöjjön és tesztelje a REZIPE elektromos jármű tesztnapján!

14 év alatti vagy? Készíts egy rajzot arról, hogy te miként képzeled el a megújuló energiaforrásokon
alapuló városi közlekedést. A legjobb rajzok készítőit jutalmazzuk, a témához kapcsolódó kreatív
játékot kapnak ajándékba! Az A/3 vagy A/4-es méretű rajzodat hozd magaddal (neveddel és
címeddel a hátoldalán) és add le 15 óráig a Mobilisban. Eredményhirdetés 17 órakor.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Mint arról múlt heti számunk-
ban beszámoltunk, igazán sike-
res évadot zárt a Győri Nemzeti
Színház. Összeállításunkban
népszerű színészeket kérdez-
tünk: Hogyan töltik a nyarat?

Töreky Zsuzsa az évadban emléke-
zeteset alakított A testőrben, de talán
még elragadóbb volt a Csinibabában,
ahol énekelve is üzent a nézőknek:
mégiscsak szép az élet.

A nép-
szerű szí-
nésznő július
7-én a Mar-
gi t sz ige ten
is énekli,
hogy „imád
élni”, ott is
b emutat ják
ugyanis a
Csinibabát .
Elárulta, amint ideje engedi, azon-
nal megy a Balatonra, mégpedig
Szigligetre. „Amióta élek, ott, a
hegyoldalon kapcsolódom ki, any-

Gondoskodjon autója téli gumijáról már nyáron.
Adja le rendelését most és fizessen ősszel!
Kihagyhatatlan árainkról érdeklődjön kollégáinknál.
Tel.: +36 96 513 213

Szélvédőcsere akár önrész-átvállalással,
teljes körű biztosítási ügyintézéssel.

nyira szeretem! Ott még a szövegta-
nulás is kellemesebb, egy fa alatt
fogom megtanulni a következő sze-
repem.” Augusztus végén ugyanis
már A kripli című darabot fogja pró-
bálni a győri társulat.

Venczel-Kovács Zoltán legfris-
sebb és egyik legviccesebb szerepe a
Csinibabában Giorgio karaktere.

A színész szintén megmutatja még
a Margitszigeten ének- és tánctudá-
sát a magyar musicalben, de ezzel
nem ér véget számára a munka. Szá-
mos zenés programon találkozhatunk
vele, illetve akár esküvőkön is, ahol
mint ceremóniamester szórakoztatja
a násznépet. A nyár egyik legfonto-
sabb hete számára pedig az 5. TartAL-
MAS Tábor lesz július 15–19. között,
melynek ő az
egyik megál-
modója. Az
egyhetes tá-
borba szín-
házra, művé-
szetre fogé-
kony 10–14
éveseket vár-
nak. Ezen túl
zenéket is ír

reklámfilmekhez, de igyekszik pihenni,
feltöltődni is a nyáron, például egy tar-
talmas wellness-hétvégén.

Szina Kinga számos darabban
feltűnt az évadban, A nevető ember
című drámában Deát, a vak lányt ala-
kította szívszorítóan.

Férjével, a
szintén társu-
lati tag Sár-
közi Józseffel
a nyarat pihe-
néssel töltik,
t u d a t o s a n
nem vállalnak
munkát, hogy
kipihenjék az
évad fáradal-
mait, feltöltődjenek. „Tamásiban, Sió-
foktól félórányira van egy kis felújított
présházunk, amennyi időt tudunk, ott
töltünk. Pihenünk, kertészkedünk” –
osztotta meg velünk. A nyáron azokat
a barátaikat is meglátogatják, akik az
országban a szélrózsa minden irányá-
ban élnek, és az évad közben nincs le-
hetőségük találkozni velük. A színész-
pár a tengerhez is készül, nagyon sze-
retnek utazni, ezért hamarosan elkez-
denek vadászni a last minute utakra.

Ungvári István többek között
a Finito című komédiában alakított
hatalmasat a 2012–13-as évad-
ban, melyben Blondin Gáspárt, az
élet problémáitól meggyötört fér-
jet alakítja.

A színész szintén pihenéssel tölti
a nyarat, melyhez hozzátartoznak a
barátok is. A hagyományok szerint
többek között a Balaton partján kap-
csolódik ki velük. Megtudtuk, július-
ban részt vesz a Misztrál fesztiválon
Nagymaroson a „fesztivál hangja-
ként”. Az együttessel egyébként
nemrég a Kis-
faludy terem
nézőterén is
t a lá lkozhat-
tunk, ők sze-
r e z t é k
ugyanis a He-
tedhét című
m e s e d a r a b
zenéjét. Az
Ungvári Ist-
ván által szervezett zajos sikerű Iro-
dalmi Kávéház a nyáron szünetel –
épp a Misztrál együttessel zárták az
„évadot” –, de októberben természe-
tesen folytatódik.

Nyári szabadság a kulisszák mögött



14 / + / 2013. június 21.

SZILBEK BÉLA a második vi-
lágháborúban lezuhant, eltűnt
magyar, német és amerikai re-
pülőgépek felkutatásával foglal-

kozik, leleteit 2010 óta lát-
hatja a győri, Széchenyi téri
múzeum állandó kiállításá-
nak közönsége. A gyűjtő jú-
nius 22-én, a Múzeumok
éjszakáján öt órától órán-

ként tart előadással egybe-
kötött tárlatvezetést gyűjtemé-
nyében, az Apátúr-házban.  

A GYŐRI GRAFIKAI MŰHELY, több művészgene-
ráció alma matere a Napóleon-házban talált új otthonra. A házavató
kiállítás június 22-én 18 órakor nyílik, a tárlatot Pápai Emese mű-
vészettörténész ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A műhelyala-
pító művésztanárok, Farsang Sándor és Selényi Károly István
mellett a fiatalok, Radosza Attila, Tolnai Imre, Szalkai Károly, ifj.
Barabás László, Kurcsis László, Kelemen Benő Benjámin, Szabad-
vári Attila, Farkas Zsuzsa és Georgina
Alexandra munkáit láthatja a közönség.
A vendégkiállítók az elmúlt évtizedek
győri művésztelepein alkotó neves hazai
és külföldi grafikusok lesznek. A Múzeumok éjszakáján 
éjfélig tartanak tárlatvezetéseket a képzőművészek. 

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  
A JÖVŐ ÚTJAIN címmel hirde-
tett rajzpályázatból nyílik kiállítás
június 22-én, este fél nyolckor a
Mobilisben. A pályázatot a jövő jár-
műve és a jövő közlekedése kate-
góriákban hirdették meg, rajz, fes-
tés, kisplasztika és számítógépes
technikákkal készült művekkel le-
hetett jelentkezni. A beküldött 136
pályamunkából félszázat láthat a
nagyközönség. 

LITVÁNIA ismerhető meg Kuz-
mányi István balti publicista vetíté-
ses előadásán június 27-én 17
órától a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Térben.

SZABADIDŐS TÁBOROK várják a 7–12 éves gyerekeket a Nyugat-
magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán, a Liszt Ferenc utca
42. szám alatt. Angol és német kreatív nyelvi tábor indul június 24-én,
zenei, képzőművészeti és idegen nyelvi július 8-án, zene és idegen nyelvi
július 15-én. Információ az ak.nym.hu/karrier címen vagy a 96/503-609-
es telefonszámon kapható. 

BABITS-EST helyszíne lesz a volt zsinagóga,
a Magyar Mozdulatművészeti Társulat költésze-
tet, zenét és táncot ötvöző műsora május 22-
én 20 órakor kezdődik. A közönség az előadás
után a műemlék épületet is megtekintheti
Varga Balázs kalauzolásával.  

SZENT LÁSZLÓ. A bazilikában szerdán
fél ötkor Madas Edit irodalomtörténész
az Énekek Szent László tiszteletére című
énekeskönyvet, Paksa Balázs győri egy-

házmegyei sajtóreferens a Szent László városa – Győr
szakrális kincsei című DVD-t mutatja be. Csütörtökön
10 órakor kiállítás nyílik és konferenciát rendeznek
Szent László király győri tiszteletéről a Győri Egyház-
megyei Kincstár és Könyvtárban. A közönség Kerny
Terézia, Horváth József, Medgyesy S. Norbert és Per-
ger Gyula előadásait hallgathatja meg.

A HAZAI DALLAMOK KÓRUSA arany fokozatú
minősítést kapott a magyarországi német előadómű-
vészek napokban megrendezett országos versenyén.
A győri német kulturális egyesület kórusa népdalokat
mutatott be Karsai Klára vezetésével, Kulcsár Béla
harmonikaművész zenei kí-
séretével.

A GYERMEKEK HÁZA június 24-től
gyöngyfűző- és sakktanfolyamokat, né-
met kézműves tábort és „Csudakard” fan-
tázianévvel foglalkozásokat indít. A Bor-
sos-házban Állati jó múzeum, az Ester-
házy-palotában Művészeti ABC, a Fruh-
mann-házban múzeumi történelmi tábor
kezdődik hétfőtől. A ménfőcsanaki gyere-
keket képzőművészeti és kézműves alkotó
napok, valamint helytörténeti napok vár-
ják június 24-től a Bezerédj-kastélyban. 

MAJOMORSZÁG. Majmos képeket és nyári ab-
lakdíszeket készíthetnek a szünidőző diákok a
Gyermekek Házában. A Hajci-hő-ség programja
június 26-án 10 és 12 óra között várja a 7–12 éves
korosztályt.

TÁNC. Flamencoest, majd táncház lesz
a FlamenCorazonArte közreműködésé-
vel szombaton este kilenctől a színház
előtt, a II. János Pál téren. Vasárnap
ugyanott, szintén 21 órától Kubai Show
kezdődik a Latin Combo előadásában.  

BYE ALEX-KONCERT lesz június 27-én, csütörtökön 20 órától a Színhely kultúrpincében, a
Czuczor Gergely u. 30. szám alatt. 

BAGDI BELLA Életigenlés és felemelkedés – avagy
hogyan váltsuk valóra álmainkat című estjére várja az
érdeklődőket június 29-én 18–20.30-ig a Kovács Mar-
git-iskolában. Információ:
gyoribagdibellakoncert@gmail.com.
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JÚNIUS 22., SZOMBAT
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Nemzeti Nagyvizit
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Magyar Úszás Napja
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Történetek a nagyvilágból 
12:35 Életművész 
13:30 Kerékpártúra
14:00 Angi jelenti 
14:30 Újrafestett valóság
15:00 Weöres 100 - A teljesség fele
16:00 Zöld Tea
16:25 A világörökség kincsei 
16:45 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 
23:05 A vér kötelez 
00:35 Labdarúgó-mérkőzés

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:25 Az ötödik hős 

12:10 Gasztrotúra - extra 
12:35 4ütem 
13:10 Dilinyósok 
13:40 Dilinyósok 
14:05 Agymenők 
14:30 A zöld íjász 
15:35 A hős legendája 
16:35 Suzanne naplója 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Keresztes hadjárat farmerban 
21:20 Halálos fegyver 
23:30 DJ testőrbőrben 
01:30 Dilinyósok 
02:00 Dilinyósok 

04:05 Alexandra Pódium 
04:30 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Monster High 
12:00 Babavilág 
12:30 Én is menyasszony vagyok 
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
19:00 Aktív Extra 
19:35 A Szépségkirálynő 
21:35 Kapj el, ha tudsz! 

00:15 A nyakörv 
01:55 Célkeresztben 
02:50 Astro-Világ Éjjel
03:55 Luxusdoki 

05:25 Élő népzene
06:00 Gazdakör
06:25 Vannak vidékek 
07:20 Öt kontinens 
07:50 Élő egyház
08:15 Isten kezében
08:45 Századfordító magyarok 
09:40 Sírjaik hol domborulnak... 
10:05 Akadálytalanul 
10:35 Székely kapu 
11:05 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Verssor az utcazajban 
12:20 Ízőrzők: Pusztamérges 
13:00 Hindenburg 
15:00 Táncvarázs
16:00 Önök kérték! 
16:55 A dunai hajós
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 A világörökség kincsei 
18:45 Alfa Rómeó és Júlia 
20:25 Futótűz 
21:15 A balek bosszúja 
22:50 Kultikon + 
23:20 Dunasport
23:35 Koncertek az A38 hajón 
00:25 Himnusz
00:30 Hindenburg 
02:30 Táncvarázs 

JÚNIUS 21., PÉNTEK
M1
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
07:30 Noé barátai
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:10 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 A Bahreini Nemzeti Színház
13:55 Ridikül 
14:45 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 Zimmer Feri 
21:50 Híradó
22:05 MR2 Szimfonik+ a Müpából 
23:20 I'm Not There - Bob Dylan életei 
01:30 Boston Legal - Jogi játszmák 
02:15 Bűvölet 
02:40 Bűvölet 

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

20:35 Barátok közt 
21:10 A zöld íjász 
22:10 Gyilkos hajsza 
23:10 Gyilkos elmék 
00:10 Reflektor 

04:25 Segíts magadon! 
04:50 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
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:40 A kabalapasi 
23:45 Jog/Ászok 
00:45 Update Konyha 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 A kabalapasi 

06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett
07:30 Híradó 
07:35 Akadálytalanul 
08:05 Térkép 
08:30 Híradó 
08:40 Hazajáró 
09:10 Szerelmes földrajz 
09:40 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:05 A Sipsirica 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó  
12:10 Vers
12:15 Madárpark 
12:45 Európa egészsége 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:05 Angyali érintés 
20:00 Vérvörös nyár 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Cambridge-i kémek 
22:15 Cambridge-i kémek 
23:15 Koncertek az A38 hajón 
00:10 Vers

06:55 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 TV torna
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül 
09:50 Széchenyi Híradó 
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 2184 km 
20:30 Híradó
21:00 Konkrét 
21:10 Pomodoro 
21:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
21:30 2184 km 
22:00 Híradó
22:30 Közvetlen ajánlat
00:20 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 2184 km  
10:30 Közvetlen ajánlat
12:20 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 Ráta 
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport 
22:10 Konkrét 
22:20 Vény nélkül 
22:40 Ráta
23:10 Közvetlen ajánlat
01:00 Képújság

GYŐR+ TV

Duna Televízió, június 22., szombat, 21:15

A balek bosszúja
Fekete-fehér, francia–olasz vígjáték

Az egykori pénzhamisító banda feje, alias a „Főnök" (Jean
Gabin) régóta visszavonultan él Dél-Amerikában egy balul
sikerült akció után. Egykori társa, Charles Lepicard meg-
győzi, hogy térjen vissza egy utolsó bulira, mert zseniális réz-
metszőt találtak, aki dúsgazdaggá tehetné őket. A rézmetsző
nem más, mint egy szerencsét-
len balek, aki régóta munkanél-
küli, a felesége megcsalja, kör-
nyezete pedig lekezeli. A Főnök
kezelésbe veszi a Balekot...

M1, június 22., 
szombat, 23:05

A vér kötelez
Amerikai thriller

Frank Morrison a legjobbat
akarja a fiának. Mióta elvált fe-
leségétől,  Danny  rengeteg zűrbe keveredett hazudozásai
miatt. Egy napon Susan beleszeret Rick Barnes-ba ,  a tehetős
üzletemberbe, akiről Danny még az esküvő előtt különös tör-
téneteket kezd terjeszteni. Frank nem tudja eldönteni, higy-
gyen-e notórius hazudozóként ismert fiának, hogy mostoha-
apja gyilkosságot követett el. Frank apai ösztöneire hagyat-
kozva kénytelen állást foglalni az igazság mellett.

M1, június 21., péntek, 23:20

I'm Not There – Bob Dylan életei
Színes, fekete-fehér, amerikai–német filmdráma

A film Bob Dylan életéről szól és rend-
hagyó módon, többszörös szereposztás-
sal dolgozik: mind a hét színész Dylan
életének és zenei pályafutásának más-
más oldalát testesíti meg. Betekintést
nyerhetünk Bob Dylan korai karrier-
jébe, a népdalénekesként töltött  na-
pokba; majd abba az időszakba, mikor
a '60-as évek elején a népzene legismer-
tebb egyéniségévé vált.

• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok:
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)
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08:55 TV torna
09:00 Pomodoro 
09:15 Konkrét 
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
09:30 KultÓra 
10:25 2184 km 
10:55 Közvetlen ajánlat
12:45 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  25., KEDD
M1
05:55 Ma Reggel
07:30 Zöld Tea
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:10 Balatoni Nyár
11:05 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Aranyfeszt 2013
13:55 Ridikül 
14:45 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 
21:05 King 
21:55 Életművész 
22:50 Híradó
23:05 A rejtélyes XX. század 
23:35 A gyerek sztárgyár 
00:25 Munkaügyek - IrReality Show 
00:55 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 4ütem 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:35 Barátok közt 
21:10 Jo, a profi 
22:15 A Grace klinika 
23:15 Reflektor 
23:30 Hazudj, ha tudsz! 
00:35 Hazudj, ha tudsz! v 

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 Az élet iskolája 
16:25 Amit a szív diktál 
17:20 Update Konyha 
17:25 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:40 Amerikai pite 2. 
23:45 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles 
00:45 Update Konyha 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 A Rózsa énekei 

JÚNIUS 24., HÉTFŐ
M1
05:55 Ma Reggel
07:30 Kerékpártúra
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:10 Balatoni Nyár
11:05 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:25 Balatoni Nyár 
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 Régimódi történet 
21:10 Kékfény 
22:10 II. Károly szenvedélyes élete 
23:10 Híradó
23:25 Aranyfeszt 2013
23:55 Az utolsó előtti út 
00:25 Munkaügyek - IrReality Show 
00:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:40 Bűvölet 
02:05 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 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:35 Barátok közt 
21:10 Dr. Csont 
22:15 Dr. Csont 
23:15 Észvesztő 
00:15 Reflektor 
00:30 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 Az élet iskolája 
16:25 Amit a szív diktál 
17:20 Update Konyha 
17:25 Veled is megtörténhet! 
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 
00:30 Update Konyha 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Április bolondja 
03:50 Aktív Extra 

06:30 Híradó 
06:35 Székely kapu 
07:00 P'amende
07:30 Híradó 
07:35 Élő egyház
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Isten kezében
09:05 A Tisza 
09:40 Angyali érintés 
10:25 Kisváros 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:15 Múzeumtúra - Francia módra 
12:40 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 
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:20 Kaszás Attila díjátadó gála
22:15 Arany János: Tetemre hívás 
23:10 Sportaréna 
23:35 Koncertek az A38 hajón 

JÚNIUS 23., VASÁRNAP
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Esély
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Katolikus krónika
09:40 Cigány pasztoráció 1. rész
10:05 Cigány pasztoráció 2. rész
10:15 Kérdések a Bibliában
10:30 Református magazin
10:55 Református ifjúsági műsor
11:05 Katona János portréja
11:30 Isten Lelkének vezetésével
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ Kép 
12:35 FIFA World Cup 2014
13:05 Telesport 
13:40 Épül a park
14:10 Komisz kamaszok 

Dél-Amerikában 
15:45 Erik, a viking 
17:15 A Hópárduc talpra áll 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Labdarúgó-mérkőzés 
23:05 A 13-as 
00:40 Labdarúgó-mérkőzés

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 EgészségKalauz 
10:35 Teleshop
11:30 Gasztrotúra 

11:55 A Muzsika TV bemutatja: 
Mi muzsikus lelkek 

12:30 Dirty Dancing 
13:00 Dirty Dancing 
13:25 Tuti gimi 
14:25 Majom bajom 
16:25 Castle 
17:30 Castle 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Garfield 2. 
21:40 Szükségállapot 
00:00 Portré 
00:40 Cobra 11 

04:45 Kalandjárat 
05:10 Műsorszünet
06:00 Teleki Sámuel útján 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Monster High 
11:50 EgészségMánia 
12:20 Stahl konyhája 
12:50 Több mint TestŐr 
13:20 Kalandjárat 
13:50 Hawaii Five-0 

14:50 Lángoló Chicago 
15:50 Kapj el, ha tudsz! 
18:30 Tények
19:00 Napló 
20:00 Az 50 első randi 
21:55 Ki nevel a végén? 
23:50 Üvöltő szelek 
01:45 Astro-Világ Éjjel
02:50 Napló 

06:00 Gazdakör
06:25 Amiről a kövek mesélnek... 
06:50 A Jászság festője, Gecse Árpád 
07:05 Lyukasóra
07:35 Törzsasztal 
08:40 Világ-nézet
09:30 Élő világegyház
10:00 Hagyaték 
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Római katolikus szentmise 

közvetítése Jászberényből
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:20 Budapesti díszpolgári címek 

átadása
12:50 Ízőrzők: Oszkó 
13:25 Vörös tinta 
14:55 Hazajáró 
15:25 Csellengők 
15:55 Hogy volt!? 
16:55 Csákó és kalap 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték! 
19:55 Különös házasság 
21:30 Psyché és Nárcisz 
01:00 Dunasport
01:15 Koncertek az A38 hajón 
02:10 Vers

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 Ráta
11:05 Közvetlen ajánlat
12:55 Képújság
16:55 Közvetlen ajánlat
18:55 TV torna
19:00 Pomodoro 
19:15 Konkrét 
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
19:30 KultÓra 
20:25 2184 km 
20:55 Pomodoro 
21:10 Konkrét 
21:20 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
21:25 KultÓra 
22:20 2184 km 
22:50 Közvetlen ajánlat
00:40 Képújság

GYŐR+ TV

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Sportaréna 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Rocklexikon 
09:30 Angyali érintés 
10:15 Kisváros 
10:50 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 
17:00 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Két pisztolylövés 
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:25 Áramlat 
23:10 Koncertek az A38 hajón 
00:05 Vers
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JÚNIUS 26., 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 
09:10 Balatoni Nyár
11:05 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 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Bosszú 
20:50 Labdarúgó-mérkőzés 
23:00 Átok 
23:30 Átok 
00:00 Munkaügyek - IrReality Show 
00:30 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:15 Bűvölet 
01:40 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 A Muzsika TV bemutatja: 

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

04:10 Super Car 
04:35 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:25 Az élet iskolája 
16:25 Amit a szív diktál 
17:20 Update Konyha 
17:25 Veled is megtörténhet! 
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 

06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Határtalanul magyar 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Zebra
08:55 Építészet XXI 
09:25 Angyali érintés 
10:10 Kisváros 
10:50 Két pisztolylövés 
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 
19:10 Angyali érintés 
20:00 A Tenkes kapitánya 
20:30 Örökzöld dallamok 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Lépteid nyomában 
23:05 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 KultÓra 
10:45 Közvetlen ajánlat
12:35 Képújság
16:55 Közvetlen ajánlat
18:55 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Kitekintő 
20:10 Híradó
20:40 Konkrét 
20:50 Kitekintő 
21:20 Híradó
21:50 Közvetlen ajánlat
23:40 Képújság

GYŐR+ TV

JÚNIUS 27., 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 
09:10 Balatoni Nyár
11:05 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Alpok-Duna-Adria 
13:25 Átjáró
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
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Labdarúgó-mérkőzés 
23:05 Az Este
23:35 Nemzeti Nagyvizit 
00:05 Munkaügyek - IrReality Show 
00:35 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:20 Bűvölet 
01:45 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 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 
22:10 Revolution 
23:10 A rejtély 
00:15 Reflektor 
00:35 A Grace klinika 
01:30 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 Az élet iskolája 
16:25 Amit a szív diktál 
17:20 Update Konyha 
17:25 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:40 Hajsza 
23:40 Propaganda 
00:40 Update Konyha 
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 A kezdetek kezdete 
03:35 Segíts magadon!

06:55 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 TV torna
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Kitekintő 
10:10 Közvetlen ajánlat
12:00 Képújság
16:55 Közvetlen ajánlat
18:55 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 A nő kétszer 
20:20 Híradó
20:50 Vény nélkül 
21:10 A nő kétszer 
21:40 Híradó
22:10 Közvetlen ajánlat
00:10 Képújság

GYŐR+ TV
07:30 Híradó 
07:35 Lyukasóra
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Mesélő cégtáblák 
09:00 Üzenem az otthoni hegyeknek 
09:40 Angyali érintés 
10:25 Kisváros 
11:05 A Tenkes kapitánya 
11:30 Örökzöld dallamok 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Afrika világa 
12:40 Ketten egy fészekben
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 Szívzűr 
22:40 Kocsis Zoltán jótékonysági 

hangversenye a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat javára 

00:10 Koncertek az A38 hajón 

Gyôrszentiván, Kör tér 65. Tel.: 96/524-077 • Gyôr, Kodály Z. u. 22. Tel.: 96/424-357 • Gyôr, Buda u. 16. Tel.: 96/528-688 • Gyôr, Lajta u. 33. Tel.: 96/518-460
További részletekrôl érdeklôdjön kirendeltségeinken, ahol dolgozóink korrekt ügyintézéssel várják az ügyfeleket:

TÁMOGATOTT LAKÁSCÉLÚ HITEL ÉVI 6%-OS KAMATRA!
• Új lakás építésére, vásárlására (THM: 6,62–6,65 %)
• Korszerûsítésre (THM: 6,67%) – Épületek utólagos hôszigetelése, ablakcsere,  tetô cseréje, felújítása, szigetelése, központi fûtés kialakítása vagy cseréje

Igényeljen Otthonteremtési hitelt használt lakás vásárlására és korszerûsítésére (THM: 7,49 %)



szerző: p. zs.
fotó: illusztráció

A Duna védelmére és fenntartható hasz-
nálatára irányuló egyezményt 1994. jú-
nius 29-én Szófiában írták alá a Duna
menti országok. Ennek tizedik évforduló-
ján fogalmazták meg azt az igényt, hogy
minden évben legyen egy nap, amely a
Dunáról szól. A folyó nagymértékben
meghatározza a Duna menti országok
gazdaságát, társadalmi életét. Ismer-
nünk kell a folyót ahhoz, hogy meg tud-
juk védeni, és ha kell, védekezni is tud-
junk vele szemben – mondta lapunknak
Némethné Deák Irén, a Nemzeti Környe-
zetügyi Intézet Észak-dunántúli Kiren-
deltségének vezetője. A szervezet az
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal
szoros együttműködésben szervezi a
Duna-nap győri, június 28-i szakmai
programjait. A győri önkormányzat amel-

szerző: papp zsolt
fotó: gy. p.

A Nádorvárosi Ének-Zenei Általános
Iskola bizonyult a legjobbnak a Global
Action Plan (Globális Akcióterv) elne-
vezésű nemzetközi környezetvédelmi
szervezet 6–14 éves diákok számára
kidolgozott Zöld Bajnokok program-
ján. A projekt a takarékos energiafel-
használás fontosságára szeretné fel-
hívni a figyelmet játékos versengés ke-
retei között. A program lehetőséget
kínál arra, hogy megváltoztassa a diá-
kok és tanárok, sőt, akár a szülők hoz-
záállását is az energiatakarékosság
kérdéséhez, az iskolában pedig jelen-
tősen csökkenjen a szén-dioxid-kibo-
csátás, az energiafelhasználás csök-
kentésével pénzt takarítsanak meg.

Magyarországon az E.ON Hungá-
ria támogatásával 2010 őszén indult
el a program, melyben akkor 10 iskola
vett részt. 

Borkai Zsolt polgármester el-
mondta, büszke az iskolára, hiszen or-
szágosan nyolcszáz intézmény közül
bizonyultak a legjobbnak. Hozzátette,
az akció a legfogékonyabb korosztályt
célozza meg, a fiatalokat még rá lehet

HIRDETÉS   ELISMERÉS, DUNA-NAP
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Duna-nap tizedszer
lett, hogy a programokat anyagilag is tá-
mogatja, a nap kulturális és gyermek-
programjait szervezi. A program véd-
nöke, Borkai Zsolt polgármester el-
mondta, az önkormányzat fontosnak
tartja, hogy a győri emberek minél több
információt kapjanak a Dunáról. Ezért az
idei helyszín a Baross úti Látogatóköz-
pont és az épület előtti terület lesz, annak
érdekében, hogy a nap üzenete minél
több helyihez eljusson. A győri progra-
mok egyik legérdekesebb pontja, hogy
egy Baross úton felállított medencében
élő tokhalakat csodálhatunk meg, róluk
a Látogatóközpont kirakatában lévő tele-
víziókon is vetítenek filmet, a Látogató-
központban pedig érdekes előadásokat
tartanak. A napot a Baross úti színpadon
színes kulturális programok kísérik (a
program a plakáton olvasható), a gyere-
keket pedig vízzel kapcsolatos foglalko-
zások és játéktár is várja. 

Zöld bajnokok lettek
nevelni a környezettudatosságra, akik
a megszerzett tudást diáktársaiknak,
sőt, szüleiknek, családtagjaiknak is át
tudják adni. A fenntartható fejlődés
nélkülözhetetlen eleme a környezettu-
datos szemléletmód, és örömteli, hogy
a győri intézmény ezen a területen or-
szágosan is kiemelkedőt alkotott.

Zsegora Csaba, az iskola igazgatója
kiemelte, a programnak köszönhetően
az intézmény olyan eredményt ért el,
amire maguk sem számítottak. A havi
energiafelhasználás 46 százalékkal
csök kent, mindez olyan lépések követ-
keztében, hogy a diákok használat után
kikapcsolták a monitort, ha kimentek a
teremből, lekapcsolták a villanyt, vagy
épp megfelelően szabályozták a fűtést. 

Patay László, az E.ON Észak-du-
nántúli Áramszolgáltató Zrt. igazgató-
ságának elnöke hangsúlyozta, a ver-
seny valóban használható tudást ad a
gyerekeknek. Egy olyan szemléletmó-
dot, amit a felnőttek talán már nem,
de a fiatalok még el tudnak sajátítani,
és hozzájárul a jövő generációinak
környezettudatosabb életviteléhez. A
nyertes iskola egy háromszázezer fo-
rintos könyvvásárlási utalványt, diák-
jai ötnapos táborozást nyertek. 

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. július 10-én licit útján értékesíti:

• Győr, Apáca u. 3. I/1; társasházi lakás műemlék épületben; hrsz: 6830/A/1;
Alapterület: 50,28 m2; Kikiáltási ár: 9.100.000 Ft,

• Győr, Vörösmarty u. 15.; Lakóház, udvar; Telek: 230 m2; Kikiáltási ár: 43.200.000 Ft.
• Győr, Reptéri u. 4 db ép. telek; Hrsz: 5524/5-8; Teleknagyság: (2 db) 2.097 és

(2 db) 2.938 m2; Kikiáltási ár: 8.270.000 Ft+27% áfa és 11.575.000 Ft+27% áfa,
• Győr, Somos u. és Bokréta u. 4 db ép. telek; Hrsz: 9301/6;7;9;10; Teleknagyság:

886; 866; 854 és 900 m2; Kikiáltási ár: 9.610.000 Ft + 27% áfa; 9.410.000 Ft+27% áfa;
9.280.000 Ft+27% áfa és 9.770.000 Ft + 27% áfa,

• Győr, Közép u. 2.; ép. telek; Hrsz: 3207; Teleknagyság: 695 m2;
Kikiáltási ár: 24.325.000 Ft+27% áfa.

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



2013. június 21.   / + / 19

szerző: h. s. b.

Két színpaddal, három műsor-
vezetővel, hatvan zenekar élő-
koncertjével és színes progra-
mokkal várja az érdeklődőket
idén is a Szigetközi Music
Fesztivál, amelyet immár hato-
dik alkalommal, július 12–14.
között rendeznek meg Duna-
szegen. 

„2008-ban indítottuk útjára a zenei
rendezvénysorozatunkat, amely
azóta is töretlen sikerrel dübörög.
Az első fesztivált egy második kö-
vette, majd egyfajta hagyománnyá
nőtte ki magát ez a kezdeményezés.
Mára már nemcsak a térség legna-
gyobb rendezvényeként, hanem or-
szágos színvonalú eseményként
tartják számon a Szigetközi Music
Fesztivált, ez pedig nagy elismerés
a számunkra” – mondta lapunknak
Hajtó Péter. 

A szervező szerint a programok
nem csupán a zenéről, hanem a cso-
portos szórakozási lehetőségekről –
mint a paintball kupa, a sör-pong

PR-CIKK HIRDETÉS

Két perc és eltûnnek a ráncok, szarkalábak
Az expresszgyors, azonnali ránctalanítás nem álom ma már.
Buliba megy, fontos, hogy jól nézzen ki, de nincs ideje több-
hetes kezelésekre? Próbálja ki a MaxiLift ránctalanító széru-
mot! A szérum a felvitelt követôen 2 perc alatt fejti ki hatását
és 8 órán át biztosítja a feszes, fiatalos arcbôrt.

Gyors megfiatalodás, feszes arcbôr, hogy kisugárzásunk is azt
tükrözze: nem fog rajtunk az idô vasfoga? Magabiztos fellépés
az x-eken túl?
A MaxiLift nevû készítménnyel pontosan ezt a hatást érhetjük el,
ráadásul a drága idônkbôl sem pazarol sokat a fiatalodás. Hiszen
csupán néhány percre van szükségünk ahhoz, hogy a „csoda-
szerrel” legjobb formánkat hozhassuk a hétköznapokban. Tegyen
ellene Ön is, hogy arcára legyen írva minden apró-cseprô gondja.
Felejtse el a méregdrága orvosi és plasztikai beavatkozásokat,
megérkezett a legkényelmesebb megoldás! Nem kell kés alá fe-
küdnie, hetekig konzultálni az orvosokkal, gyógyszerészekkel,
hogy miként ôrizhetné meg bôre rugalmasságát. Ezeket a feles-
leges fáradalmakat mától nyugodtan vágja a sarokba! Legyen
könnyedén, mégis magabiztosan és természetesen fiatalos!
A ráncok kialakulása függ az életmódtól, genetikától és a szépség-
ápolási szokásoktól. Az elsô ráncok a 20-as évek végén jelennek
meg, ekkor már mindenképp ajánlott ránctalanító arckrém haszná-
lata. De a ráncok megelôzésének is épp olyan fontos, ha csak nem
fontosabb a szerepe. A napsugárzás, az UV-sugarak, a környezeti
hatások befolyásolják az arcbôrön kialakuló ráncok mértékét.  
A MaxiLift két perc alatt nyújt megoldást a fent nevezett problé-
mákra. A világhírû ránctalanító szérum egy Amerikában kifejlesztett

kivételes arcfeszesítô készítmény, melynek hatékonysága és gyors-
hatása világszerte ismert és elégedettséget kölcsönzött a vásárlók
körében. Különlegessége abban rejlik, hogy a MaxiLift akár 98%-
ban fedi a ráncokat, ez pedig azt jelenti, hogy a használatot köve-
tôen szinte azonnal akár 5-10 évvel is fiatalabbnak tûnhet. Hatását
nyolc órán keresztül fejti ki, de könnyen meghosszabbítható ez az
intervallum a szérum újbóli felvitelével. 
Forradalmian új módszerrôl beszélhetünk, hiszen gondoljon
csak bele: egy váratlan eseményre vagyunk hivatalosak, eset-
leg társaságban kell megjelennünk. Ilyenkor friss, üde, fiatalos
arcbôrre vágyunk, méghozzá minden erôfeszítés nélkül, a le-
hetô legkevesebb idô alatt.
A MaxiLift hatékonysága abból adódik, hogy a hialuronsavat és újon-
nan fejlesztett összetevôket tartalmaz, ami felelôs a kollagén és a
mimikai ráncok feltöltéséért. 
Ezentúl nem kell aggódnunk, hogy ráncainkat bárki is felfedezi,
s bizonyára jólesik majd az elismerés, mikor életkorunkkal kap-
csolatban jócskán alálicitálnak ismerôseink akár 10 évet is, hiszen
ennyit is fiatalodhatunk a a MaxiLift használatával.

A termékkel kapcsolatos bôvebb információ:
(06) 87 / 535-785-es telefonszámon kérhetô, illetve honlapunkon: www.maxilift.hu érhetô el.

MaxiLift kezelés elôtt MaxiLift kezelés után

A Szigetköz legszínesebb
fesztiválja Dunaszegen

játék vagy az amerikai foci – és nem
utolsósorban az egymásra figyelés-
ről, megértésről is szólnak. „A Ca-
melot Park egy rendhagyó módja
annak, hogy egy fesztivál rámutat-
hasson a nehézségekre, amelyekkel
a kerekes székes embereknek nap
mint nap szembesülniük kell. Itt kü-
lönböző ügyességi feladatokon ke-
resztül érthetjük meg azt, amire
eddig rácsodálkoztunk” – magya-
rázza Hajtó Péter. 

A népszerű fellépők – mint pél-
dául az Edda, a Republic 67, Beat-
rice, Rúzsa Magdi vagy épp a Pun-
nany Massif – két színpadon szóra-
koztatják majd a fesztiválra látogató-
kat. „Amíg a kis színpadra lépő zene-
karok inkább az ifjúság zenei ízlésé-
nek felelnek meg, addig a nagy szín-
pad előtt együtt kapcsolódhat ki
akár az egész család. Mindezt pedig
szinte egy diszkóbelépő áráért tehe-
tik, tehát sokat adunk kevésért” –
összegzi a programot a szervező. A
részletes programért, az ingyenes
SZMF busz menetrendjéért látogas-
son el a www.szmfdunaszeg.com
weboldalra. (X)
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG

Vajon mi vezérel bennünket: a gyors (in-
tuitív) vagy a lassú (racionális) gondolko-
dás? Az elfogadott tudományos nézet
szerint az ember természettől fogva ra-
cionálisan gondolkodik, érzelmei és in-
tuíciói pedig csak megzavarják. Mind-
annyian azt hisszük, többnyire logikusan
gondolkodunk, és ha kudarcot vallunk,
másokban vagy magunkban keressük a
hibát. A közgazdasági Nobel-díjas pszi-

szerző: dr. radics judit pszichiáter,
pszichoterapeuta, alvásszakértő főorvos 
fotó: illusztráció

„Az alvás a test állapotának tükre.” Galenus, görög szár-
mazású római orvos már i. sz. 157-ben, vagyis közel
2000 évvel ezelőtt rámutatott arra, hogy a milyen szo-
rosan összefügg a testi és a lelki egészség egymással. 

Az álmatlanság 
A lelki egészség fontos mércéje a jó alvás. Ugyanak-
kor az álmatlanság lényegesen gyakrabban fordul elő
a mindennapok során, mint ahogyan az ebben szen-
vedők orvosi segítséget kérnének miatta. Az álmat-
lanság – az inszomnia – kiváltó okai között 50%-ban
lelki, 50%-ban pedig testi okok állnak. 

Az álmatlanság okai
Az alvást zavaró, testi (szomatikus) problémákra vissza-
vezethető általános okok között leggyakrabban a fáj-
dalom szerepel. A kezdődő magas vérnyomás első tü-
nete gyakran az elalvás zavara lehet. A szívműködés
elégtelensége, szívritmuszavarok ugyancsak megront-
hatják az éjszaka nyugalmát. A légzési akadályt képező

chológus író, Daniel Kahneman feje te-
tejére állította a racionalitásba vetett hi-
tünket. Három évtizeden keresztül foly-
tatott pszichológiai kísérleteiből azt a kö-
vetkeztetést vonta le, hogy elménk nem
mindig olyan racionális, mint feltételez-
zük. Intuícióink, érzelmeink, benyomá-
saink – hibáival, torzításaival és zseniali-
tásával együtt – lényeges szerepet kap-
nak elemző logikánkban. Gyors és lassú

kórképek közül a fül, az orr és a gége helyi elváltozásait,
az allergiás megbetegedéseket, valamint az akut és
krónikus légzőrendszeri kórképeket (hörghurut, tüdő-
gyulladás, daganatok) kell kiemelni. A mozgásszervi
betegségek elsősorban a velük járó fájdalom nyomán
okoznak alvászavart. Álmatlansághoz vezethetnek a
gyomor-bélrendszer működési zavarai. Külön kieme-
lést érdemel a gyomor-nyelőcső reflux, amikor is a gyo-
morsav visszajutva a nyelőcső alsó részébe, azt fel-
marva fájdalmat okoz. Veseelégtelenség fennállása
esetén az alvás zavara több komponensből tevődik
össze: szerepet játszanak benne a szervezetben felhal-
mozódó méreganyagok, de az
alkalmazott gyógyszerek mel-
lékhatása is okozhatja.

Hormonális problémák
A hormonális problémák,
mint a cukorbetegség vagy a
pajzsmirigyműködés-zavar –
elsősorban a pajzsmirigyhor-
monok túltermelődése – szorongással járó álmatlan-
ság tüneteit is eredményezik. A női nemi hormonok
szintjének ciklikus változásai különösen a menopauza
idején, fiatal nőknél pedig a premenstruációs időszak-
ban járhatnak markáns alvászavar tüneteivel.

Éjszakai felébredés
A vizeletkiválasztó rendszer azon betegségei, melyek
gyakori vizelési ingerrel járnak, vagy gyógyszerek által
okozott éjszakai vizelési inger úgyszintén felébredés-
hez vezetnek. 

Gyógyszerek mellékhatásai
Az álmatlanság a testi betegségekben alkalmazott
gyógyszerek nemkívánatos mellékhatásaként is fellép-
het. Ezek közé tartoznak a szívritmus-szabályozók, az
asztma elleni készítmények, a vérzsírszint-csökkentők,
a Parkinson-kórban alkalmazott szerek, valamint a

gyulladáscsökkentők és a ke-
moterápiás szerek. Az esti al-
koholfogyasztás vagy a túl-
zott nikotin- és koffein-abu-
zusok szintén megzavarhat-
ják az alvást, ezek nemkívána-
tos hatása azonban életmód-
váltással kiküszöbölhető. 

Szakorvosi vizsgálat
Ezért amikor valaki tartósan – különösen ha hónapo-
kon át – álmatlansággal küzd, fontos a szakorvosi vizs-
gálat, mely felderíti, milyen alapprobléma vezetett az ál-
matlansághoz és a megfelelő terápiát lehet alkalmazni.

gondolkodásunk kölcsönösen hat egy-
másra, és ha kitüntetett szerepet tulaj-
donítunk a racionalitásnak, önmagun-
kat csapjuk be. Gondolatai nagy hatás-
sal voltak számos tudományterületre,
beleértve a pszichológiát, a közgazda-
ságtant, az orvostudományt, a pénzügyi
viselkedéstant és a politológiát, de csak
most először adja közre összefoglalóan
egész életművét.

Olvasni jó!

Gyors és lassú gondolkodás 

A hét orvosi témája:

Az álmatlanság holisztikus szemlélete 

A háttérben 
gyakran lelki

okok állnak
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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A hét kérdése: a hőségről

Válaszol: Dr. Kiss Imre helyettes megyei tiszti
főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

Orvosi, egészségügyi szempontból mit je-
lent a hőségriadó?

A hőségriadó figyelmeztetés, hiszen a rendkívüli
forróság fokozottan megterheli az ember szerveze-
tét.  Ha a hőleadást segítő folyamatok nem megfe-
lelően működnek, akár hőgutát is kaphatunk. Tüne-
tei: a vörös, forró és száraz bőr, a szapora pulzus, a
lüktető fejfájás, a szédülés, az émelygés, a zavart-
ság vagy tudatvesztés.

Stroke: minden perc számít!

A Vény nélkül rovat szerkesztője: Dr. Dézsiné Szentes Veronika

Gyógyítható lesz
a cukorbetegség
A Harvard Egyetem munkatársai egy
olyan hormont fedeztek fel, mely a has-

nyálmirigy béta-
sejtjein keresz-
tül képes lesz ki-
javítani a cukor-
betegségben je-
lentkező anyag-
cserezavart. Az

egérkísérletes tanulmány egy eddig nem
ismert hormonról, a bétatrofinról szá-
mol be, mely nagymértékben serkenti a
béta sejtek képződését. Az így nyert inzu-
lintöbblet vélhetően ki tudja majd küszö-
bölni a cukorbetegség negatív hatásait,
például a végtagok elfertőződését vagy a
vaksághoz vezető szemelváltozásokat.

Céklalé magas vérnyomásra
Tíz higanymilliméterrel is csökkentheti a
vérnyomást egy pohárnyi céklalé – erre az
eredményre jutottak brit orvosok. Az adatok
szerint a zöldség leve órákra lejjebb viszi a
vérnyomást, sőt,
még másnap is je-
lentkezik hatása.
A tudósok szerint
a cékla nitráttar-
talma tágítja az
ereket, ezzel se-
gítve a vér könnyebb áramlását a szervezet-
ben, csökkentve a magas vérnyomást. Sok
beteg használ nitráttartalmú gyógyszereket
a magas vérnyomás kezelésére.

Ma Magyarországon a szív-érrendszeri
eredetű betegségek jelentik a legna-
gyobb veszélyt a lakosságra, melyek
közül az egyik legsúlyosabb az agy vérke-
ringési zavara, a stroke. A stroke vezető
szerepet tölt be a felnőttkori rokkantságot
okozó betegségek között, és nem csak
hazánkban, de világszerte is az egyik leg-
gyakoribb haláloki tényező. Magyarorszá-
gon éves szinten több mint 40-50 ezer
szélütés (akut stroke) fordul elő, ezért kü-
lönösen fontos a tünetek ismerete.

Kialakulásának okai
Az ischaemiás stroke megnövekedett
kockázatának oka, hogy a szabálytalan
szívverés következtében a szívben vér-
rög alakulhat ki, és ez a véráramban to-

vább sodródva elzárja az agyi ereket. Az
elzáródás miatt megszűnik az agy egyes
részeinek vérellátása, az agysejtek nem
jutnak hozzá a túlélésükhöz nélkülözhe-
tetlen oxigénhez. Hazánkban évente
mintegy 20.000 ember hal meg stroke
következtében, a túlélő betegek több-
sége pedig tartós ápolásra szorul.

Tünetei
Az agyban jól körülhatárolt helyeken ta-
lálhatók meg szervezetünk, testünk mű-
ködtetésének különböző (pl. a mozgás,
a légzés, a beszéd) központjai. Stroke
esetén az elzáródott érhez tartozó agyi
terület nem kapja meg a működéséhez
elengedhetetlenül szükséges mennyi-
ségű vért és vele együtt az elegendő oxi-

gént, ezért alakulnak ki a gyakran súlyos,
visszafordíthatatlan tünetek. 
A stroke tünetei a következők lehetnek:
– az arc, a kar vagy a láb – általában egy ol-
dalon hirtelen fellépő – zsibbadása, gyen-
gesége, érzéketlensége vagy bénulása;
– a száj hirtelen „félrehúzódása”, elferdü-
lése;
– hirtelen kialakuló beszédértési nehéz-
ség, hangképzési zavar;
– hirtelen kialakuló, egy- vagy kétoldali
látászavar, féloldali vakság,
–hirtelen fellépő szédülés, egyensúlyzavar,
járásbizonytalanság, eszméletvesztés;
– minden előzmény nélkül jelentkező
erős fejfájás, zavartság, memóriaza-
var, az érzékelés, illetve a térbeli tájé-
kozódás zavara.

Versenyfutás az idővel
A stroke súlyos szövődményei miatt
kiemelten fontos, hogy a tüneteit
mihamarabb felismerjük és azonnal
cselekedjünk. Hirtelen kialakuló tü-
netei lehetnek múló jellegűek vagy
tartósan fennmaradóak, valamint
előfordulhatnak külön-külön és
együttesen is. Már egyetlen tünet
megléte is figyelmeztethet a stroke
kialakulására! A szélütés gyanúja
esetén, akár a fent említettek közül
már egyetlen tünet észlelésekor is
azonnal mentőt kell hívni. A tünetek
kezdetétől számított 4,5 órán belül
kezdett vérrögoldó kezeléssel a
stroke kimenetele nagyban enyhít-
hető. 

Mire figyeljünk hőségriadó idején?
Ne tartózkodjunk délidőben a szabad levegőn.

Ajánlatos 11 és 15 óra között is árnyékosabb helyet vá-
lasztani. Fogyasszunk sok folyadékot, könnyű ételeket,
leveseket. Az étrend legyen párolt ételekben, zöldség-
félékben és gyümölcsökben gazdag. Ne fogyasszunk
olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint vagy alkoholt
tartalmaz. Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut
alapanyagú ruhát hordjunk a forró napokon. A gyere-
keket rövid időre se hagyjuk egyedül az autóban. 

Különösen mely korosztályra s melyik be-
tegcsoportra nézve veszélyes a hőség? 

A hőség a gyermekek és az idősek szervezetét
terheli meg a legjobban. Betegcsoportot tekintve
pedig a szív- és érrendszeri, valamint a légzésszervi
problémákkal küszködőkre veszélyes a kánikula. 
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Újra benépesült az állatkert
sivatagi állat létére békésen sé-
tált a térdéig érő vízben. 

Az árvíz levonulása után a dol-
gozók megkezdték a korábban víz-
zel borított kifutók felújítását, kita-
karítását. Néhány nap alatt a teljes

terület helyreállítása lezajlott. A ki-
telepített lakók kedden vették bir-
tokba megszokott otthonukat. Né-
hányan gyalog, de volt, aki autóval
érkezett, hiszen a simogatóudvar
lakóinak (kecskék, birkák) szállítása

a legegyszerűbb módon a park
erre a célra kialakított járművével
történik. Szerdára minden vissza-
állt a megszokott kerékvágásba, az
állatkert minden része megtekint-
hetővé vált. A nemrég megnyílt Af-

rikai bemutatótér és az új simogató
újra benépesült. Az állatkert ezután
is tartalmas időtöltésre csábítja a
kicsiket és nagyokat egyaránt. A
park lakói mindenkit szeretettel vár-
nak! www.zoogyor.com.

kép és szöveg: xantus-állatkert

A múlt hétvégén tetőző Duna a
győri állatkertet sem kerülte el, hi-
szen a megáradt folyó miatt a
parkban több terület víz alá került.
Ezért több állat átköltöztetését
kellett végezni a park dolgozói-
nak, többek között hazai nagyva-
dakat, lámákat, dromedárt, kecs-
kéket és szamarakat érintett ez az
intézkedés. Szerencsére az ál-
latok rendkívül jól alkalmazkod-
nak az ilyen helyzetekhez, a kifutó
legmagasabb pontjain biztonsá-
gos helyet keresnek maguknak.
A 2002-es árvíz óta az intézmény
rendelkezik kimenekítési tervvel,
így a park munkatársai minden
esetre fel voltak készülve. Az ál-
latok kitelepítése tervszerűen,
gyorsan zajlott, ugyan a szama-
rak nem szerették volna megha-
zudtolni csökönyös természetü-
ket, így a térdig érő hideg vízben
nyugodtan tették próbára gondo-
zóik kitartását és türelmét. A köl-
tözés legegyüttműködőbb részt-
vevője Petra, a dromedár volt, aki

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2013. július 11-én
licit útján értékesíti:

• Győr, József A. u. 6 melletti ép. telek (kisvárosias
lakóövezet); hrsz: 2023/4; Teleknagyság: 1721 m2;
Kikiáltási ár: 55.000.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Mécs L. u.; ép. telek (nagyvárosias lakóövezet);
hrsz: 2858/87; Teleknagyság: 4.714 m2;
Kikiáltási ár: 129.000.000 Ft+27% áfa,

• a Győr, Szauter u. mellett; beépítetlen terület
(nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű
kereskedelmi célú különleges övezet);
Telek: 1 ha 5.448 m2;
Kikiáltási ár: 390.000.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Szigethy A. – Fehérvári u. – Ifjúság krt.
mellett; beépítetlen terület (nagy bevásárlóközpontok
és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú különleges
övezet); Telek: 2 ha 9.772 m2;
Kikiáltási ár: 1.200.000.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Fehérvári úti (81-es főút) vasúti felüljáró
mellett; ép. telek (kereskedelmi, szolgáltató, gaz-
dasági övezet); Hrsz: 260/9; Teleknagyság: 2.337
m2; Kikiáltási ár: 21.100.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Közép u.; Lovarda (nagy kiterjedésű, spor-
tolási célú különleges övezet); Telek: 1 ha 0827 m2;
Kikiáltási ár: 171.000.000 Ft.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztályán (GyŐr, Városház tér 1.
Telefon: 96/500-239), valamint az interneten
(www.gyor.hu Önkormányzat/Vagyonhasznosítási
felhívás) tekinthetŐk meg.
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő egy Nippon Zengo küzdősport aerobikbérletet nyerhet.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu.
Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk (május 31.) megfejtése:
Ne aggódj, mama, Béluska itt van a kosár alján! Nyertes: Pataki Veronika
(Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

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

kép és szöveg: pannon-víz  

A júniusi kánikulában Kisbácsán
és Adyvárosban végeznek
nagyszabású rekonstrukciós
munkákat a Pannon-Víz munka-
társai. A részletekről Hoffer
Gábor, a győri üzemmérnökség
vezetője számolt be lapunknak. 

Kisbácsán jó ütemben halad a munka,
a Boglárka utcában már tavasszal ki-
cseréltük a vízvezeték-csomóponto-
kat, most az utcai vízvezeték és a víz-
bekötések cseréje zajlik. Az 510 méte-
res szakaszon együtt haladunk a csa-
padékvíz-csatorna építőivel, a munka
kétharmada elkészült, várhatóan júni-
usban végzünk. Előbb teljesen meg-

kép és szöveg: nagy csaba

A vásárcsarnokban és az előtte talál-
ható piactéren a friss zöldségeken,
gyümölcsökön,  húsokon túl haszná-

lati tárgyakat is vásárolhatunk. A hét-
közi piacon Mészáros András bőr-
díszműves standjánál tettünk láto-
gatást. Az 1990-es évek óta mű-
ködő, a természetes anyagokat és a

Közműcserék két helyszínen 
épül az új vezeték, majd a sikeres nyo-
máspróba és a jó vízminták után foko-
zatosan kötjük át a vízbekötéseket, így
az érintett fogyasztókkal a rákötést
megelőzően egyeztetni tudunk.

Adyvárosban, a Szigethy Attila út 60-
tól 74-ig tartó szakasz szervizútján ma-
gasnyomású, 200 milliméter átmérőjű
fővezeték épül, ami a környék tízemele-
tes házainak vízellátását javítja. Az új fő-
nyomó vezetékkel kiváltható lesz az egyik
legtöbbet javított, legrosszabb állapotú
acélvezetékünk a Vasvári Pál utcában. A
csőfektetők a szervizúton haladva meg-
közelítették a Tihanyi Árpád utat, majd jú-
nius végén az út alatt átsajtolják a veze-
téket a burkolat felbontása nélkül. Össze-
sen közel 500 folyóméter vezeték épül a
Földes Gábor utcai csomópontig. Az ivó-

vízellátás folyamatos lesz, előbb teljesen
megépül az új rendszer, majd a nyomás-
próba és a fertőtlenítés után bekapcso-
lódik a vízforgalomba. Üzembe állása
után nekifoghatunk a Vasvári Pál utcai
vezeték rekonstrukciójának. 

A belvárosban, a Dr. Kovács Pál utcá-
ban és a Király utca Esterházy-palota
előtti szakaszára tervezett közműcsere
késik, a történelmi környezetben folya-
matos régészeti felügyelet szükséges.
Amennyiben valakinek a munkákkal
kapcsolatban észrevétele, kérdése
lenne, kérjük, hívja éjjel-nappal működő
diszpécserszolgálatunkat a 06-80/20-
40-86-os zöld számon. A vízvezetékcse-
rével okozott kellemetlenségekért és az
utcai közlekedés akadályoztatásáért szí-
ves elnézésüket és türelmüket kérjük!

szerző: győr-szol

Adódhatnak olyan élethelyze-
tek, amikor albérletre van szük-
ség, ennek keresése, a költözés
és az ottlakás hosszú távú prob-
lémamentessége érdekében cél-
szerű körültekintő módon eljárni.
A témában a Győr-Szol Zrt. hasz-
nos tanácsai az alábbiak:

Elsőként a tulajdoni lap segítségével el-
lenőrizzük a tulajdoni viszonyokat. Ezt
nem szabad elmulasztani, mert például
önkormányzati lakást a benne lakó bérlő
nem adhat albérletbe. Amennyiben a tu-
lajdoni kérdések rendben vannak és lét-
rejön az egyezség, akkor a megállapo-
dást mindenképpen írásos formában
kell rögzíteni. Azt is célszerű tisztázni,
hogy a közüzemi díjak és a közös költség
megfizetése miként történik. Bevett gya-
korlat, hogy albérlet kiadásakor egy-
vagy többhavi kauciót kérnek. A pénz át-
adásáról saját érdekünkben készüljön át-
adás-átvételi bizonylat, amelyet mindkét
fél aláír. Pontosan határozzuk meg a be-
és kiköltözés napját, illetve annak körül-
ményeit. Térjünk ki arra is, hogy az ingat-
lan milyen állapotban van, az esetleges
károkozásokért ki felel, illetve hogy kiköl-
tözéskor kell-e festeni vagy takarítani. A
lakást kiadó szemszögéből nézve fontos
lehet annak szabályozása, hogy mi törté-
nik lakbér vagy közüzemi tartozás felhal-
mozódásakor. A Győr-Szol Zrt.-nek je-
lenleg Gyirmóton, a Szent László út 33.
szám alatt kialakított új társasházban van-
nak kiadó lakásai, amelyek bérleti konst-
rukcióiról a társaság ügyfélszolgálati iro-
dáiban adnak további felvilágosítást.

Albérletet 
biztonsággal

Bőráru a vásárcsarnoknál
minőséget előtérbe helyező csanaki
családi vállalkozás kínálatában talá-
lunk többek között saját gyártású
bőröveket, bőr pénztárcákat, pincér-
tárcákat, hagyományos és autóstás-
kákat, késtokokat, valamint míves
tarsolyokat. A vásárlók kiszolgálása
közben Mészáros András tanácso-
kat is ad: a mindennapi használatra
szánt táskának praktikusnak, jól pa-
kolhatónak és kedvező árúnak kell
lennie. A bevásárlóközponttal szem-
ben, éppen a sarkon lévő bőrdísz-
műves sátornál javítással is foglal-
koznak, cipzárcserét és cipőjavítást
is vállalnak. Válogathatunk sokféle
hátizsák közül is. Akik előre gondol-
kodnak és apránként az iskolakez-
désre készülnek, már áttekinthetik
az iskolatáska-kínálatot.

Piaci kosár
Bőrövek 2.000–3.500 Ft/db
Bőr pénztárca 1900–2.900 Ft/db
Pincértárca 3.200–5.600 Ft/db
Tarsoly 7.800–11.500 Ft/db
Kulcstartó 500–1250 Ft/db

Takarítás árvíz után
kép és szöveg: győr-szol

A Győr-Szol Zrt. az árvízi tetőzés után a
Petőfi-híd gépi mosásával, söprésével
kezdte a városban a takarítási munká-
kat. A Töltésszer és a Híd utcában, va-
lamint a Rába kettős hídon szintén tisz-
títási feladatok voltak, ahogy jelentős
feladatot adott a Móricz Zsigmond rak-
parton húzódó új út és környezetének
takarítása is. A víz visszahúzódásával
párhuzamosan ez a tevékenység jelen-
leg is tart a közterületeken. 

A belterületi folyópartokon halad a
partfal mosása. A Rába-parton ma-
gasnyomású vízsugárral, kefékkel,
kézi tisztítással távolították el a lerakó-

dott iszapot, hordalékanyagot. Sok te-
endő volt a Radó-szigeten is, ahol ki-
szivattyúzták a medencét, az utakat, a
bútorokat, a zenepavilont lemosták, a
strand felőli oldalt kitakarították.

A hét eleje óta használható a Petőfi
híd melletti ingyenes parkoló, amelynek
burkolatát a Győr-Szol megtisztította.
Ugyanígy igénybe vehetőek a fizetőpar-
koló-hálózat azon beállói, amelyeket ko-
rábban az árvízi védekezéshez kapcso-
lódó munkák miatt zártak le.

A Magyar Vilmos Uszodában még
tart a takarítás és a kárelhárítás. A szak-
emberek karbantartási és pótlási mun-
kákat végeznek. Az Aranypart I. és II. sza-
bad strandon továbbra is tilos a fürdés.
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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.  

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

EGYÉB

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

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

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

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

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

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

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

ELADÓ

Koloniál szekrénysor, eredeti
stílusban készült, kiváló minőségű, mogyoró-
színű, eladó! Tel.: 96/805-953

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. Ér-
deklődni: 70/218-9408

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

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

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

ÚJ NYÁRI étlappal,
kiváló borokkal,

frissítő italokkal várjuk
Kedves

Vendégeinket 
Duna-parti

teraszunkon!

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

Akciós termékeink:
Csabai rozslángos kenyér, 1 kg ..........269 Ft
Tejes kifli, 44 g........................................15 Ft
Sajtos pogácsa, 100 g..........................109 Ft

Ajánlatunk június 17-tôl 29-ig érvényes!

Címünk: 9021 Gyôr, Árpád út 69.

Korszerû, gazdaságos
gázkészülékek
telepítése teljes körû
ügyintézéssel,
üzembe helyezéssel,
szervizháttérrel,

Fûtés-korszerûsítés,
javítás, épület-
gépészeti kivitelezés.

Gázkészülékek
üzembe helyezése,
karbantartása.

Mûszaki biztonsági
felülvizsgálat.

Díjtalan helyszíni
felmérés, tanácsadás.

Gázkészülék- és
alkatrészüzlet,
vevôszolgálat,
gázszerviz.

CSERÉLTESSE LE

Bosch
Immergas

gázkazánok

akár 5 év
garanciával! 

MESTER-GÁZ KFT.
9022 Gyôr, Újkapu u. 1–3. Ny.: 7.30–16
Tel.: +36-20/946-1511, +36-20/239-8989
mestergaz@mail.kabelnet.hu  

energiamegtakarítással!
20–40%

régi gázkészülékét,
gázkazánját,

fûtési rendszerét

MARCAL ÉTTEREM Győr, Déry T. u. 11/a
Tel: 96/431-330 • www.marcal-etterem.hu  • www.marcal-vendeglo.hu

3 fajta Szép-Kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

Jegyvásárlás: 30/993-3812, 94/431-330

„Belső út a boldogsághoz” címmel
Heller Balázs, jóga Európa-bajnok,
életvezetési tanácsadó tart
inspiratív előadást

július 3-án 17–21 óráig.
Jegyek vacsorával együtt
elővételben: 2.500 Ft,
a helyszínen 3.500 Ft

Napi 8-10 féle menüvel,
4-féle levessel várjuk
Kedves Vendégeinket
a nyitvatartási idő alatt!

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

Különleges kézi készítésû gyertyák

GyertyaSzalon.hu
Mintabolt:

Orange Ajándék Kuckó

A KÉSZENLÉTI RENDÔRSÉG
Parancsnoka pályázatot hírdet
Gyôr szolgálati helyre
JÁRÔR munkakör betöltésére.

A pályázatról részletes tájékoztatást
a www.archive.police.hu/kr
oldalon találnak.

Gépi (WOMA) csatornamosás,
szippantás, kézi dugulás-elhárítás!

06-30/463-7647

TÁBOR

FOTÓTÁBOR
12–16 éveseknek.
Még két szabad hely van!
2013. július 1–5.
Szakmai vezető:
Laposa Tibor
Érd.: 70/286-3665
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Az önkormányzat rangos kitünte-
tésekkel ismerte el a város csa-
patainak idei szereplését. Tarsoly
Csaba, a Győri ETO FC elnöke,
Vanyus Attila, a Győri Audi ETO
KC korábbi elnöke és Verebes Jó-
zsef mesteredző Győr díszpol-
gára lett, míg a Rába ETO fut-
salcsapatának és a Győri ETO FC
labdarúgócsapatának tagjai Pro
Urbe Győr díjat kaptak.  

Borkai Zsolt polgármester úgy fogal-
mazott, a város életében vannak fel-
emelő pillanatok, és a sportnak kö-
szönhetően idén sok ilyen pillanatot
élhettünk át közösen. Első osztályú
csapataink remek szereplésükkel
öregbítették a város hírnevét, az ön-
kormányzat ezt a munkát szeretné
megköszönni az elismerésekkel. 

„Verebes József a nyolcvanas évek-
ben csodát vitt véghez Győrben. Vanyus
Attila évtizedeken keresztül azon mun-
kálkodott, hogy a női kézilabdát megho-
nosítsa városunkban, majd miután ezt
elérte, minél magasabbra emelje. Tar-
soly Csaba abban az időben érkezett
Győrbe, amikor labdarúgás területén
talán a legnagyobb baj volt. Felkarolta az
ETO-t és napról napra építette ezt a csa-
patot, és ami nagyon fontos, az utánpót-
lásbázist. Szívből köszönöm a futsalcsa-
patnak és a labdarúgócsapatnak azt a
kiemelkedő teljesítményt, amit ebben az
évadban nagyon sok győri örömére
nyújtottak” – mondta köszöntőjében
Borkai Zsolt, mielőtt átadta volna az elis-
meréseket.

„Minden siker mögött ott van egy
csapat, az én csapatom a családom. A
feleségem, a két lányom és a fiam nélkül

nem lettem volna képes az elmúlt tizen-
két évet végigdolgozni, mindannyian át-
lagon felüli áldozatot vállaltak a futbal-
lért. Sokszor megtépett az élet ebben a
tizenkét évben, ha ők nincsenek mellet-
tem, akkor idén nem tudtunk volna
aranyérmet ünnepelni. Az én nevem sze-
repel a díszpolgárok között, de a hitem
szerint ma mi öten lettünk Győr díszpol-
gárai” – fogalmazott Tarsoly Csaba. 

„Szeretném megköszönni Győrnek,
annak a városnak, amelynek sportnyel-

ven szólva nagy fanja vagyok. Itt szület-
tem, és remélem, hogy itt is fejezem be
életem. Nagyon sok helyen jártam a vi-
lágban, de néhány nap után mindig
visszavágytam ide, nekem ez a város a
mindenem. Ettől a várostól a legmaga-
sabb elismerést megkapni óriási dicső-
ség számomra. Szeretném megkö-
szönni a családomnak, feleségemnek,
lányomnak és fiamnak a támogatást,
ez a díszpolgári cím őket is illeti” –
mondta meghatottan Vanyus Attila. 

„Nagyon szeretnénk, ha a nyo-
munkba szegődnétek, és elő tudnátok
idézni azt az őrületet, ami a nyolcvanas
években uralkodott a városban. Soha
ne elégedjetek meg egy bajnoksággal,
annak idején az első bajnoki cím után
lenyilatkoztam, hogy most jön a máso-
dik. Kaptam is érte rendesen, de meg-
csináltuk, és erre ti is képesek vagytok.
Ne álljatok meg soha, mert nálatok
nincs jobb, és ha ezt ti is elhiszitek,
olyan teljesítményre lesztek képesek,
amiről most még nem is tudtok. Mi,
öregek akkor leszünk boldogok, ha
olyan magasan szárnyaltok, mint mi
annak idején” – szólt elsősorban napja-
ink játékosaihoz Verebes József.

Ezt követően a két bajnokcsapat, a
harminc év után újra aranyérmes Győri
ETO FC csapata és a zsinórban negyedik
bajnoki elsőségét begyűjtő Rába ETO
együttese kapott Pro Urbe Győr díjat. 

„Egy feltörekvő sportágat tudtunk
meghonosítani városunkban, legszebb
álmainkban gondoltuk csak, hogy idáig
eljuthatunk. Sokan és sokat dolgoztak
azért, hogy ezt a kitüntetést megkap-
hassuk, de két embert mindenképpen

szeretnék kiemelni: Borkai Zsolt és
Bolla Péter a kezdetektől fogta a klub
kezét és saját gyerekükként vezetgették.
Azt kérem tőlük, hogy a továbbiakban
se engedjék el a kezünket, mert vannak
még céljaink és álmaink, azért dolgo-
zunk, hogy az elkövetkezendő időszak-
ban a jövő futsalja is Győrben épüljön”
– mondta Drucskó Zoltán, a Rába ETO
ügyvezető igazgatója. 

„Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a
harminc év után megnyert bajnoki
címet elismeri a város, nagy dicsőség ez
mindnyájunknak. Számomra külföldi já-
tékosként még többet jelent az elisme-
rés, mint a magyar csapattársaimnak,
ettől úgy érzem, hogy a Győrben töltött
kilenc évem nem feleslegesen telt el,
hanem értékelik az elvégzett munkám”
– fogalmazott a Győri ETO FC csapatka-
pitánya, Szasa Sztevanovics. 
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Három héttel az utolsó bajnoki mérkő-
zés után máris megkezdte a felkészü-
lést a következő szezonra a Győri ETO
FC, Pintér Attila vezetőedző először
szombaton vezényelt edzést játékosai -
nak. A zöld-fehérekre hétfő reggel or-
vosi vizsgálat várt, majd a rekkenő hő-
ségben délelőtt ismét pályára vonul-
tak a bajnokcsapat tagjai. Az ETO já-
tékosaira napi két edzés vár, a felké-
szülés során végig Győrött tartózko-
dik az együttes. Az edzőmérkőzések
menetrendje még nem végleges, de
hamarosan ezt is nyilvánosságra hoz-
zák a klub képviselői. A csapat felké-
szülése egy hónapig tart, az első erő-
próba – még a Bajnokok Ligája selej-
tezőit megelőzően – a július 13-ai Szu-
perkupa-döntő lesz a Debrecen ellen.

Új játékost hétfő délelőtt még nem
lehetett felfedezni a zöld mezes csapat-
tagok között, akik szorgosan rótták a
köröket a tűző napon. Mindenki a fedél-
zeten volt, a keret összes tagja egy-
szerre érkezett vissza Győrbe. A hát-
problémával küszködő csapatkapitány,
Szasa Sztevanovics rövid ideig még
külön tréningezik, de a következő héten
ő is csatlakozik a társakhoz. Délutánra
azonban már bővült a keret, Győrött ed-

Elmaradt a várakozásoktól a másod-
osztályban szereplő győri labdarú-
gócsapatok szereplése, hiszen a felju-
tási álmokat szövögető Gyirmót FC
Győr csupán a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára tudott felállni, a Győri
ETO FC B csapata pedig mindössze
két együttest megelőzve a tizennegye-
dik helyen zárta a bajnokságot. 

Az ETO második csapatának elsőd-
leges célja az volt, hogy a tehetséges
fia talok a korosztályos együttesekből ki-
lépve hozzászokjanak a magasabb
iramhoz, továbbá megfelelő játéklehe-
tőséget biztosítsanak az első csapat sé-
rülésből felépülő tagjainak. Ennek a cél-
nak meg is felelt az alakulat, amely hat
győzelmet, hét döntetlent és tizenhét
vereséget könyvelhetett el. Az már a baj-
nokság előtt eldőlt, hogy az ETO B az
NB III-ban folytatja jövőre, hiszen az él-
vonalbeli klubok második csapatai
2013-tól nem szerepelhetnek az NB II-
ben. A harmadosztályban már nem
Sándor István irányítja az együttest, a
hírek szerint Nyíregyházára tartó szak-
embert házon belül pótolják. 

A Gyirmót ezúttal is a feljutás remé-
nyével vágott neki a szezonnak, ám
végül a dobogóért is meg kellett küzde-
niük a kék-sárgáknak. A Puskás Akadé-
mia tizenhét, míg a Kozármisleny négy

Nyolc magyar kosárlabdacsapat je-
lezte részvételi szándékát valamelyik
nemzetközi kupában a megadott ha-
táridőig a hazai sportági szövetség
(MKOSZ) tájékoztatása szerint. A nők-
nél az Euroliga-részvételre a bajnoki
döntő két résztvevője kapott felkérést,
az Uniqa-Euroleasing Sopron és a
HAT-AGRO UNI Győr megerősítette,
hogy indulni kíván a sorozatban. Az

Az 1999-ben alakult Győri Ovifoci Klub
június 22-én, szombaton 9 órakor az
ETO Parkban tartja hagyományos tan-
évzáró fesztiválját, amely június 8-án az
áradás miatt elmaradt. A 2012/2013–
as tanévben 23 győri óvoda – köztük el-
sőként az Audi Óvoda – vett részt az
Ovifoci programban. Ezúttal 523 kis-
gyermek, köztük 84 kislány heti rend-
szerességgel látogatta a foglalkozáso-
kat. A kis focistapalánták a szombati
fesztiválon mutatják be az év során ta-
nultakat. A közös labdás bemelegítést

Máris edzésben
a bajnokcsapat

zett a Honvéddal szerződést bontó Le-
andro Martinez, aki kedden alá is írt a
zöld-fehérekhez. Egyelőre a távozókról
sincs döntés, Marian Had és Molnár
Péter valószínűleg máshol folytatja pá-
lyafutását, emellett előfordulhat, hogy
Lang Ádám, Kiss Máté és a hazánkban
öt hónapra eltiltott Marek Strestik köl-
csönben futballozik a jövőben. 

„A játékosok kaptak házi feladatot,
bízom benne, hogy mindenki megfe-
lelő állapotban érkezett vissza, hiszen
négy és fél hetünk lesz arra, hogy az
első BL-találkozónkra felkészüljünk” –
nyilatkozta hétfőn Pintér Attila. „Minél
előbb rendeznünk kell a sorainkat,
vannak olyan posztjaink, ahol meg
kell erősíteni a csapatot. Más egyesü-
leteknél azonban még szerződésben
állnak a kiszemelt játékosok, illetve
tárgyalásban állunk a futballistákkal.
Remélhetőleg minél előbb megszület-
nek az egyezségek, hogy azokat, aki-
ket szeretnénk leigazolni, mihama-
rabb a soraink közt tudjuk” – vázolta a
terveket az edző, aki hozzátette, min-
den egyes napnak jelentősége van,
így nem mindegy, hogy az új játéko-
sok mikor tudnak bekapcsolódni a
közös munkába.

Harmadszor az Euroligában a női kosarasok
MKOSZ elnöksége határozott arról,
hogy elfogadja és támogatja a nem-
zetközi kupákban indulni kívánó csa-
patok nevezését. 

„Harmadik éve veszünk részt a leg-
rangosabb európai kupasorozatban,
amelytől elsősorban a játékosok fej-
lődését várjuk” – mondta Fűzy And-
rás, a HAT-AGRO UNI Győr társa-
dalmi elnöke. „Az Euroligában gyor-

sabb és színvonalasabb a játék, az
ilyen mérkőzésekből sokat profitálha-
tunk, a nemzetközi tapasztalatnak
nagy jelentősége lehet a magyar baj-
nokságban. Feltörekvő, fiatal, am bi -
ció zus csapatot építünk, szeretnénk,
hogy egy olyan egységes társaság
jöjjön össze, amelybe két-három év
alatt be tudjuk építeni a saját neve-
lésű játékosainkat.”

Ovifoci Fesztivál
követően hat pályán 22 óvoda 24 csa-
pata verseng majd a Győri Ovifoci Ku-
páért. Minden résztvevő emléklapot
kap, a legjobb hat csapat játékosai va-
lamennyien érem, a helyezett óvodák
serleg díjazásban részesülnek, a győz-
tes pedig átveheti a hatalmas örökös
vándortrófeát, melyet egy éven át őriz.
Továbbá ezúttal is átadják az év ovifoci-
csoportját megillető kupát az arra érde-
mes óvodának. A fesztivál fővédnöke
Borkai Zsolt, Győr polgármestere, a
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

Sisa Tibor váltotta 
Csankot Gyirmóton

ponttal előzte meg az együttest, amely
tizenhét győzelem és öt döntetlen mel-
lett nyolcszor is vesztesen kényszerült
elhagyni a pályát. A csalódást keltő sze-
replés után Csank János távozott is a
csapat éléről, az egykori szövetségi ka-
pitány másfél év után hagyta el Gyirmó-

tot. Utóda Sisa Tibor lett, aki legutóbb
Diósgyőrben dolgozott. Az új vezető-
edző feladata egy ütőképes, fiatal csa-
pat létrehozása lesz. A klub tervei között
továbbra is a feljutás szerepel, de most
elsősorban a csapatépítés ideje követ-
kezik, minél jobb eredménnyel.

„Gyirmótról a labdarúgóberkekben
nagyon sok jót hallani, örülök, hogy
engem választottak a tulajdonosok.
Szeretnék szépen, csendben, alázattal
dolgozni csapatom sikeréért” – fogal-
mazott kinevezése után Sisa Tibor. 
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A magyar kajak-kenu válogatott 3 arany-, 3 ezüst-
és 5 bronzéremmel tért haza a portugáliai Monte-
mor-o-Velhóban vasárnap zárult Európa-bajnok-
ságról. Storcz Botond szövetségi kapitány azt
mondta, a világbajnokságon ennél jobb szereplés-
ben bízik. A Graboplast Győri VSE tíz versenyzővel
képviseltette magát a kontinensviadalon, ők mind-
három aranyéremben és négy bronzéremben is sze-
repet vállaltak. 

A kenu egyesek legrövidebb távján Lantos Ádám
hiába rúgta be úgy a hajóját, hogy ő maga is vízbe
esett, mégsem került az első három közé, negyedik
helyével kiesett. Női K-4 500 méteren kiválóan debü-
tált az új összeállítású magyar négyes. Kárász Anna,
Kozák Danuta, Kovács Katalin és Douchev-Janics Na-
tasa magabiztosan rajtolt, kiváló pályát ment és meg-
érdemelten lett Európa-bajnok. Férfi C-4 1000 mé-
teren hetedik lett a magyar hajó, ebben az egységben
Varga Dávid képviselte a győri színeket. 

Női C-2 500 méteren első lett Takács Kincső és
Lakatos Zsanett, azonban a szervezők ebben a
számban nem osztottak érmeket, mert a döntőben
csak négy hajó szerepelt. Ezzel egy megérdemelt
Európa-bajnoki címet vettek el két fiatal lánytól…
Férfi K-4 1000 méteren bronzérmet szerzett a Kam-
merer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman
Dániel összeállítású férfi négyes. Nem sikerült a
címvédés Kovács Katalinnak és Douchev-Janics
Natasának, ők is bronzérmet szereztek K-2 500 mé-
teren. A férfi kenusok 500 méteres egyéni számá-
ban Nagy Péter hatodik lett. 

Jelentős károkat okozott az áradás a két
győri vízitelepen, hiszen a Graboplast Győri
VSE és a Győri Vízügy-Spartacus Evezős
Klub otthonát is elöntötte a Mosoni-Duna.
Az egyesületeknél ugyan még nem állt
vissza minden a megszokott kerékvá-
gásba, de a héten már újra vízre szállhattak
a kajak-kenusok és az evezősök is. 

„Sajnos elég nagy tapasztalatunk van az
árvizek kezelésében, de ilyen magas vízál-
lással még sosem kellett szembenéznünk”
– mondta lapunknak Kadler Gusztáv, a Gra-
boplast Győri VSE szakosztályvezetője. „A
gyerekek és a szülők rengeteget segítettek,
az eszközöket időben biztonságba tudtuk
helyezni, így azokban csak minimális kár ke-
letkezett. Az épületek ugyanakkor jelentő-
sen megrongálódtak, teljesen eláztak az öl-
tözők és a műhelyünk, a csempék leestek,
a járólapok feljöttek, sokmilliós kárt szen-
vedtünk el. Azonnal megkezdtük a helyre-
állítást, így a héten már közel normális kö-
rülmények között tudtunk dolgozni. Emel-
lett az is pluszköltséget okozott, hogy ver-
senyzőink nem tudtak a Mosoni-Dunán ké-
szülni, Tatán, Szolnokon és Szegeden ed-
zettek az áradás alatt. A szövetség megnyi-
tott egy keretet, amelyből a sportszakmai
kiadásokat kompenzálják, a további segít-
ségnyújtásról pedig még tárgyalnunk kell.”

Nem minden első hely ért aranyat

Női K-2 200 méteren Kovács Katalin és Dou-
chev-Janics Natasa fél tizeddel győzött az esélye-
sebbnek kikiáltott lengyel egység előtt, a bronzér-
met a románok szerezték meg. A női kajak egyesek
között Douchev-Janics Natasa harmadik lett, ezzel
megismételve a londoni olimpián nyújtott teljesít-
ményét. Női C-1-ben Takács Kincső ért célba har-
madikként, a 19 éves tehetség sokat fejlődött, mert
a tavalyi Eb-n még hatodik volt ebben a számban.

A Horváth Bence, Szomolányi Máté kajakos duó he-
tedikként zárt a legrövidebb távon. 

Az 5.000 méteres versenyek során a győri marato-
nista, Csay Renáta háromra egészítette ki a gyorsasági
aranygyűjteményét, hiszen a brit Louisa Sawerst le-
győzve az első helyen ért célba. Csay körülbelül 2.000
méter után lépett el a mezőnytől, csak brit riválisa tu-
dott vele tartani, ám óriási hajrájának köszönhetően a
magyar kajakos megvédte Európa-bajnoki címét. 

Komoly károkat okozott az árvíz
„A telepünkön két méter magasan állt a

víz, ami az alatt volt, tönkrement. Ilyen volt
az elektromos rendszerünk is, aminek még
dolgozunk a helyreállításán” – tájékoztatta
a Győr Pluszt Papp Oszkár, a Győri Vízügy-
Spartacus EK klubigazgatója. „Az eszközö-
ket időben kimenekítettük, de a műhelyünk
például teljesen használhatatlanná vált. Az
előzetes becslések szerint tizenkét-tizenöt
millió forintos kárunk keletkezett. Az edzé-
seket már elkezdtük, remélünk, kapunk se-
gítséget a helyreállításhoz, de erről még
egyeztetünk.”

Természetesen az elmúlt hetekben az
evezősök sem készülhettek a Mosoni-
Dunán, de a Csepel EK nagylelkű felaján-
lásával megteremtette a győriek szá-
mára az edzéslehetőséget. 

„Pickermann Zsolt azonnal felhívott Cse-
pelről, hogy amíg tart az áradás, addig
náluk készülhetünk, emellett a versenyzőink
számára ingyenes szállást is biztosítottak.
Óriási segítség volt ez nekünk, büszke va-
gyok rá, hogy ilyen a kapcsolat a két rivális
egyesület között. A felajánlásnak meg is lett
az eredménye, hiszen az utánpótláskorú
könnyűsúlyú négypárevezősünk harmadik
helyezést ért el egy szlovéniai nemzetközi
versenyen – normálsúlyú felnőttek között
versenyezve” – tette hozzá Papp Oszkár. 
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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

Ebben az évben is nagy sikert aratott
Győrben a Serdülő Judo Európa-kupa,
amelyen hét ország háromszázhét judósa
lépett tatamira. Az ifjú judokák közül töb-
ben is ott lehetnek majd 2017-ben az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF),
amelynek ugyancsak Győr ad majd ott-
hont. Az Európai Judo Szövetség Bíró Bi-
zottságának szaktekintélye volt kitűnő
nemzetközi bírónk, az olimpián is bírás-
kodó Vági Miklós, akit nagy fájdalmunkra
2011 áprilisában elveszített a magyar judo.
Az ő emlékének adózott ebben az eszten-
dőben is a serdülő Európa-kupa.

A fiúk mezőnyében hatvankét egyesület
kétszáztizenkilenc judósa próbált szeren-

Napjainkban egyre többet lehet hallani
arról, hogy az egyik leghatásosabb ed-
zésforma, ha saját testünket mozgatjuk
és használjuk gépek helyett. Szinte ha-
vonta jelennek meg új edzésmódszerek,
eszközök, tippek arra vonatkozólag,
hogy miként tudjuk saját testünkön a
legjobb formát kialakítani.

Nézzük a tényeket: a saját testsú-
lyos gyakorlatoknak vitathatatlanul
nagy haszna van az erőfejlesztés és az
izomtömeg-növelés szempontjából is.
Vegyük példának a húzódzkodás gya-
korlatot, ami egyértelműen a hátizom-
zat edzésének egy alap-, jól bevált
gyakorlata, szemben egy csigás hát-
izom-erősítő gyakorlattal. Akkor miért
ne lehetne elmondani ezt egy Muscle
Up vagy tolódzkodás, kötélmászás
gyakorlatról is, hogy hatékony a többi
hasonló izomcsoportot edző gépek
helyett? Érdemes figyelembe venni az
ismétlésszámokat, illetve a gyakorlat
szabályosságának, technikájának he-
lyes kivitelezését is.

Tény, hogy nincs tökéletes edzés-
módszer. Mindig újabb szemléleteket
kell vizsgálni ahhoz, hogy megtaláljuk

A közelmúltban kialakult
áradás jelentősen befolyá-
solta a főként folyóvizeket
kezelő Rábatext Horgász
Egyesület tagságának hor-
gászati lehetőségeit. Az il-
letékes hatóság június 5-
én általános és teljes halá-
szati és horgászati tilalmat
rendelt el többek között a
Rába és a Mosoni-Duna
egyesületi szakaszaira. An -
nak érdekében, hogy a tag-
ság tudjon horgászni, két
győri horgászegyesület
pél damutató módon fo-
gott össze. Június végéig a
Rábatext Horgász Egyesü-
let tagjai saját területi je -
gyükkel horgászhatnak a
Nádorvárosi Sporthorgász
Egyesület kezelésében lé -
vő Holt-Marcal tavon, vagyis
az alsó vízen. A vendéghor-
gászathoz a jogosultságot
igazoló, a szabályokat is
tartalmazó dokumentum
a Rábatext Horgász Egye-
sület tanyaházában igé-
nyelhető.

Egyesületi
segítség

Győri érmek az Európa-kupán
csét, míg a lány mezőnyben negyvenegy
klub nyolcvannyolc versenyzője szerepelt.
A legnépesebb külföldi küldöttség Len-
gyelországból érkezett, hatvankét judósuk

vett részt a tornán, amelyen mégis a tizen-
négy fős grúz válogatott vitte a prímet, a
kaukázusi csapat kiemelkedett a mezőny-
ből, összesen tizenhárom érmet (négy
arany, négy ezüst és öt bronz) gyűjtött. 

A magyar színeket harminckilenc
klub százhatvannégy judósa képviselte,
klubjaink közül az UTE volt a legeredmé-
nyesebb, a fővárosi csapat mindhárom
éremből gyűjtött egyet-egyet. A győri
Nicsi Judo Cub versenyzői közül Vida
András 45 kg-ban második, Kokas Mar-
tin 66 kg-ban harmadik, Herkner Milán
36 kg-ban ötödik, Inotai Péter és Kozma
Adrián 81 kg fölötti kategóriában ugyan-
csak ötödik helyezést ért el. 

Világbajnok táncosok

A funkcionális edzés
szerepe a fitneszben

önmagunkat egy adott gyakorlatban
vagy módszerben. Azt hiszem, az alapot
nem kell említenem, hogy a megfelelő
edzés, étkezés és pihenés szenthárom-
ságát be kell tartani, ezek hiányában a
fejlődés elmarad. Ezután a fokozatos ter-
helés növelésére kell figyelni. Az izomfej-
lődés kulcsa is egyben, ha soha nem
emelsz, a terhelésen nem fogsz fejlődni,
csak stagnálni egy bizonyos szinten. Né-
hány ötlet, hogyan tudod nehezíteni a
gyakorlatokat: az alátámasztási felület
csökkentése, instabil felületek haszná-
lata, a mozgástartomány kiterjesztése,
plusz terhelés használata, odafigyelés a
gyakorlatok intenzitására, az ismétlés-
számok növelése.

A lényeg, hogy akkora súllyal dolgoz-
zunk, hogy a teljesítőképességed hatá -
rait súrolja. Ezáltal megfelelő ingert
adunk az izmainknak ahhoz, hogy növe-
kedésnek induljanak. Ha kizárólag súly-
zós edzést végzünk, próbáljuk meg 50-
50%-ban végezni a súlyzós és saját test-
súlyos edzések arányát. Lehet, épp ez
lesz az újabb fejlődés kulcsa! 

Nagy Richárd 
személyi edző, Speedfit

A horvátországi Porecben rendezték meg a European Sport
Dance Union táncsport-világbajnokságot, melyen a győri
AForce1 TSE öt produkcióval, 29 versenyzővel képviseltette
magát. A táncosok kitűnően szerepeltek, hiszen valamennyi ver-
senyszámban dobogós helyezést értek el. A győriek contempo-
rary lyrical kategóriában és urban dance style junior duó kategó-
riában Csobod Kata és Salánki Anna révén első helyezést értek
el. Szintén első helyen zárt a PussyCat Force MTV Commercial
csoport kategóriában. Urban dance style-ban a Prestige máso-
dik lett, míg production number kategóriában a Swap harmadik
helyezést ért el. Az edző és a koreográfus Németh Ádám volt.
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HIRDETÉS HOROSZKÓP

KOS
A héten vigyázzanak a féltékeny jelenetek-
kel. Ne idegeskedjenek mindenen. Munkahelyü-
kön sok bosszúság éri önöket, ha felületesen keze-
lik emberi kapcsolataikat.

BIKA
Szerencsés időszak következik. Ne hagy-
ják, hogy az irigyeik átvegyék életük felett a veze-
tést. Azok a párkapcsolatok, amiknek lejárt az ide-
jük, most véget érnek.

IKREK
Vállukról legördülnek a problémák, végre
foglalkozhatnak saját magukkal is. Töltődjenek fel,
utazzanak el, szervezzenek párjukkal közös prog-
ramokat. Dinamikus időszak vár önökre.

RÁK
Érzelmi világuk olyan lesz a héten, mint
a hullámvasút. Jobb, ha nem hoznak semmilyen
fontos döntést, mert másnapra megbánják. Pár-
kapcsolatuk most kivirul.

OROSZLÁN
Most pluszbevételre számíthatnak, ami-
nek azonnal meg is találják a helyét. Munkájuk-
ban sok sikert érnek el, s ez lelkessé teszi önöket.
Ne hozzanak most jelentős döntést.

SZŰZ
Igencsak aggódnak munkájuk miatt. Ha
tehetik, azonnal rendezzék a vitás kérdéseket. Fi-
gyeljenek jól oda, nehogy hibázzanak. Osszák be
erejüket, mert könnyen lemerülnek.

MÉRLEG
Felszabadulnak egy munkahelyi nyomás
alól, amit már családjuk is nagyon várt. Párjukkal
menjenek bulizni, szórakozni, szükségük van a la-
zításra. Pénzügyeiket rendezzék!

SKORPIÓ
Ne hozzanak fontos döntéseket! Keresse-
nek új célokat, új motivációt. Családjukat ne ter-
heljék gondjaikkal feleslegesen. Otthonukkal tö-
rődjenek többet. 

NYILAS
Kicsit besokallnak a héten, nem árt lazíta-
niuk egy kicsit. Párkapcsolatukban sem minden
tökéletes, fordítsanak időt párjukra, különben fe-
leslegesen vitáznak. 

BAK
Legyenek precízek munkájukban, ne halo-
gassanak semmit, inkább túlórázzanak, megéri
rendezni a halogatott munkákat. Figyeljenek ki-
csit családjukra is, ők is több törődést igényelnek. 

VÍZÖNTŐ
Használják ki kreativitásukat, ne halogas-
sák munkáikat. Így nyugodtan lazíthatnak és csa-
ládjuk is nyugodtabbnak látja önöket. Törődjenek
többet magánéletükkel. Ne költekezzenek túl.

HALAK
Most otthonukra fordíthatják idejüket.
Családjuk örömmel fogadja a törődést. Munkatár-
saikkal meggyűlik a bajuk, legyenek nagyon diplo-
matikusak. Vigyázzanak pénzügyeikre!

Horoszkóp

ÚJVÁROS BIZTONSÁGÁÉRT!
Patent Kivonulóközpont  a Kossuth utcában is!

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.


