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3. oldal Elkészült egy olyan in-
tézkedéscsomag, amely 228 ezer
forintos egyszeri támogatással, a
gyed rugalmassá tételével és a
szocpol emelésével ösztönözné a
gyermekvállalást.

4. oldal Bálint Péter szerint a
Széchenyi téren dolgozni olyan,
mintha nyaralna az ember. Törő-
dést, igényességet sugároz –
mondta az órásmester lapunk
Miért szeretem Győrt? rovatában.

8–9. oldal Dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Egyetem rek-
tora elköszön. Hetvenéves lesz, a stafétát átadja utódjának. Elégedet-
ten távozhat, életművet alkotott. Az ő irányítása alatt lett Győr egyetemi
város. A sors különösen kegyes volt Szekeres Tamáshoz. 1970-ben a fő-
iskola első győri oktatója volt, s az élet megajándékozta az egyetemala-
pító titulussal is. Ez felér öt professzori ranggal. 

EEllkkéésszzüülltt  aa  kkeerréékkppáárrúútt

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

22–23. oldal A közelgő Győrkőcfesztiválra
hívogat legfrissebb Győrkőc+ mellékletünk. A
rovatban a programokból is ízelítőt adunk. A
fesztiválra idén is egy nagy mosoly a belépő.

Írásunk az 5. oldalon
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IMPRESSZUM

–560 centiméteren tetőzött a most levonuló kisebb
dunai árhullám Nagybajcsnál. A hónap eleji áradás-
kor itt 907 centiméter volt a csúcs.540 29,9 milliárd forintért a Magyar Aszfalt Kft. és a Közgép

Zrt. alkotta MK Csorna Konzorcium építi a 85-ös
számú főút Csornát elkerülő szakaszát, amely része
a 2016-ra elkészülő Győr–Szombathely, Győr–Sop-
ron kétszer kétsávos gyorsforgalmi útnak.

NAPRÓL NAPRA

Június 21.

Június 22.

Június 23. 

Június 24.

Június 25.

Június 26.

Június 27.

Tilalom. A Győr-Moson-Sopron me-
gyei kormányhivatal erdészeti igazgató-
sága általános tűzgyújtási tilalmat ren-
delt el a megye területén fekvő erdőkre
és fásításokra, valamint az azok határától
számított 200 méteren belüli területre. 

Múzeumok éjszakája. Összesen 18
helyszínen 33 kiállítás, 95 program
várta a győrieket a Múzeumok éjszaká-
ján. Az este minden korosztály szá-
mára tartogatott meglepetést.

Aranymise. Az életünk közös út –
emelte ki a Győrzámoly katolikus temp-
lomában tartott aranymiséjén Kozma
Imre, a Betegápoló Irgalmasrend veze-
tője és a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat alapító elnöke.

Ellenőrzések. Megkezdődtek a nyári
főszezon országos fogyasztóvédelmi
ellenőrzései, amelyek augusztus vé-
géig zajlanak le. Megyénkben az elmúlt
két évben jelentősen csökkent a sza-
bálysértések száma.

Díjátadás. A kereskedelmi és iparka-
mara győri térségi elnöksége kamarai kü-
löndíjról szóló oklevelet adott át a Széche-
nyi Egyetem Tudásmenedzsment Köz-
pontja és a PwC Kft. által meghirdetett
Üzleti modell verseny különdíjasainak. 

Lezárás. A Duna és mellékfolyóinak
áradása miatt a Petőfi híd alatti és mel-
letti ingyenes parkolót a Győr-Szol Zrt.
lezárta. A parkolót az árhullám levonu-
lása és a szükséges takarítási munka el-
végzését követően nyitják meg újra. Le-
zárták a Móricz Zsigmond rakpartot is,
így a City buszok terelő útvonalon járnak.

Munkaügyi klub. Munkaügyi klubot
tartottak a kereskedelmi és iparkamará-
ban. A rendezvényen előadásokat hall-
gathattak az érdeklődők, a téma a mun-
kajogviszony megszüntetése volt a mun-
káltató és az ügyvéd szemszögéből.

Köztisztviselők
napja
Július 1. a köztisztvise-
lők és a kormánytisztvi-
selők napja is, amely
munkaszüneti nap, így
a győri polgármesteri
hivatalban, a NAV me-
gyei adóigazgatósága
ügyfélszolgálatain az
ügyfélfogadás szünetel,
a megyei és fővárosi
kormányhivatalok által
fenntartott okmányiro-
dák, kormányablakok
és a szakigazgatási szer-
vek ügyfélszolgálatai
zárva tartanak. Ez a nap
munkaszüneti nap az
egészségügyben dolgo-
zók számára is. Sürgős
esetben ügyeleti (Győr,
Liezen-Mayer u. 57.) el-
látás vehető igénybe.
Háziorvosi ügyelet: jú-
lius 1-jén 7 órától július
2-án 7 óráig, fogorvosi
ügyelet július 1-jén 8–11
és 20–23 óra között.

Tisza-tavi játék
Családi hosszú hétvé-
gét nyert a sarudi Eu-
rostrand Kemping és If-
júsági Tábor felajánlásá-
ban faházas elhelyezés-
sel Rojkó Tamás, „Min-
dent bele” családi belé-
pőt a Tisza-tavi Öko-
centrumba Csonka
Dóra, 4 órás kishajós ki-
rándulást baráti társa-
sága (10 fő) részére a
Tisza-tavi Hajózási Kft.
felajánlásában Zsoldos
Zoltán. Tárgynyeremé-
nyeket nyertek: Tóthné
Stier Katalin, Eller-Má-
tyás Ildikó, Szaradics
Zoltán. A nyerteseknek
e-mailben, illetve pos-
tán küldik meg a szer-
vezők a részletes tudni-
valókat.

Nyitva a strand
Az árvíz levonulása után
csütörtökön megnyitott
a Rába Quelle fürdő
strandja, amely minden-
nap 9–21 óráig látogat-
ható, a helyieket pedig a
szezon végéig akcióval
várja. A győri lakcímkár-
tyával rendelkező ven-
dégek augusztus 31-ig
50%-os kedvezménnyel
vehetik igénybe a szol-
gáltatásokat. Többek
között fél áron vásárol-
hatják meg a belépője-
gyeket, szaunázhatnak,

vagy épp masszíroztat-
hatnak azok a fürdőzők,
akik felmutatják győri
lakcímkártyájukat. 
A megújult strand Neo
Beach nevet viselő
része homokos plázzsal,
ibizai hangulattal, hű-
sítő koktélokkal és grill -
ételekkel várja a stran-
dolni vágyókat, szom-
bat este pedig a legjobb
dj-k mellett brazil tánc-
és kongashow is szóra-
koztatja majd a fürdő-
vendégeket

Tisztújítás
A Fidesz Győri Szervezete kedden megtartotta a
tisztújító közgyűlését. Borkai Zsolt eddigi elnököt
újraválasztották, vele együtt hétfős elnökség ala-
kult, melyben Bolla Péter, Kara Ákos, Németh Zol-
tán, Radnóti Ákos, Simon Róbert Balázs és dr. So-
mogyi Tivadar alelnökök lettek. Az elnök és elnök-
ség mandátuma két évre szól. 

Dr. Pápai Lajos püspök,
a Győri Egyházmegye
főpásztora június 29-én
10 órától székesegyházi
aranymisével ünnepli
papi szolgálatának 50
éves jubileumát. A bazi-
lika melletti téren kive-
títő segítségével is kö-
vethető lesz a liturgia.

Aranymise
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Nemsokára jönnek megint
új honfoglalói a hétvégi
nyárnak. Tarkán jönnek,
seregestül, ricsajosan,
fény képpel és mosolyogva.
Nem a gyerekcelebek
gügye és maníros mosolyá-
val, amiről félnótás felnőt-
tek azt hiszik, hogy velük
minden eladható: csoki, te-
héntej, bulvárújság, s talán
még a kultúra is. Nem. Ők
örülni jönnek a győri ut-
cákra, terekre, hidakra, be-
lakni azt, ami most három
napra az övék. Aztán sokak-
nak egy életre lesz az.
Jönnek a győrkőcök a
nyári fesztiválra.
Néhány éves korban, amikor
már maradandó érzések s
emlékképek kötődnek egy-
egy helyszínhez, egy-egy
arc hoz, akkor kezdődik, ala-
kul ki a vonzalom a helyhez,
ahol élünk. Ahol értelmünk
nyílt a világra. Amire emlé-
kezni lehet, ami marasztal
vagy visszahív.
Ha ezek a gyerekek felnő-
nek, elmennek majd vilá-
got látni, mint a mesebeli
fiúk. Aztán sokuk visszatér,
ha van hova. Győrben lesz.  
S bár a zaklatott, tipródó,
gyors fordulatú világban jö-
vőképet felvázolni néha jós-
női felelőtlenség, visszatéré-
sük mégis várható valóság,
mert ebben a városban épül
valami. Nemcsak üzemcsar-
nokok, iskolák, lakások,
sportpályák, terek, utak, ha -
nem – ahogy a közös szlogen
is fogalmaz – a jövő. Ennek a
jövőnek a polgárai jönnek
játszani majd idén is a Győr-
kőcfesztiválra. S aki a játékot
megtanulja, abban örömét
leli, az talán kedélyesebb, ol-
dottabb, könnyedebb, boldo-
gabb, s a közösség számára is
elviselhetőbb ember lesz fel-
nőttkorára.
Olyan, mint azok a bábszín-
házas szervezők, akik hatod-
szorra találták ki ennek a
gyerekköztársaságnak min-
den színét és örömét.

Gy. P.

Új honfoglalók

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor 

Elkészült egy olyan intézkedés-
csomag, amely 228 ezer forintos
egyszeri támogatással, a gyed
rugalmassá tételével és a szoc-
pol emelésével ösztönözné a
gyermekvállalást 2014-től.

Nem lehet tovább halogatni, radiális
kormányzati intézkedésekre lenne szük-
ség a családok gyermekvállalásának
ösztönzésére – fogalmazott Balog Zol-
tán emberierőforrás-miniszter. Hangoz-
tatott tény, hogy évtizedek óta csökken
a születések száma Magyarországon,
aminek súlyos társadalmi és gazdasági
következményei lesznek, ha nem történik
változás. Szintén ismert, hogy a magyar
családok 2-3 gyermeket terveznek, ezzel
szemben a teljes termékenységi arány
csak 1,3 körül ingadozik, ami azt jelenti,
hogy 100 nő 130 gyermeket szül élete
során. Tehát elvileg a kedv meg-
van (a válások számának emel-
kedését és az élettársi kapcsola-
tok szaporodását most nem
részletezzük), az akadályokat
kellene elgördíteni.

Balog Zoltán szerint a
„Ratkó-unokákként” emlegetett
generáció még éppen szülőké-
pes korban van, ezért is lenne szükség a
mielőbbi, gyermekvállalást világosan és
célzottan segítő kormányzati dönté-
sekre. A „demográfiai intézkedéscso-
maggal” az első gyermekek mielőbbi
vállalását kívánnák ösztönözni, valamint
a harmadik gyermekek megszületését.
A koncepció egyelőre kormányközi
egyeztetésen van, később döntenek az
elemekről és a hogyanról, hiszen a
magas költségek miatt nem lehet egy-
szerre bevezetni a javaslatokat.

Több pénz az első gyermekért?
Révész Máriusz, az intézkedések ki-

dolgozásáért felelős miniszterelnöki
megbízott az egyik országos televízió-
nak elárulta, az első gyermek megszü-
letését az eddigi 64 ezer forintos támo-
gatás helyett 228 ezer forinttal ösztö-
nöznék. Az utóbbi években a gyermeket
vállaló nők átlagos kora elérte ugyanis
a 30 évet, egyre több 35, sőt, 40 év feletti
vállal először terhességet. A halogatott
teherbe esés pedig az egyik oka annak,
hogy a tervezettnél kevesebb baba jön
világra. A javaslatokat összeállító szak-
emberek gondoltak az egyetemistákra
is: azoknak, akik a diploma megszer-
zése után vállalnának gyermeket, mun-
kaviszonyként számítanák az egyetemi
éveket. Akik pedig a diploma megszer-
zése előtt szülnének, kollégiumi és la-
kástámogatási kedvezményeket kap-
nának. Elmondta, egy másik tervezett
módosítás a gyedet érintené: a támo-
gatást rugalmassá tennék, az anyák
megkapnák a gyed eredetileg kalkulált

idejére járó támogatást. Így nem von-
nák meg azoktól a gyermekgondozási
díjat, akik a juttatás kifizetésének határ-
ideje előtt visszamennek dolgozni, vagy
újabb gyermeket vállalnak. Ezenkívül
két év járulékmentesség járna azoknak
az édesanyáknak, akik a gyed után
munkába állnak. A kettő- és háromgye-
rekeseknek további bónuszokat javasolt
az intézkedéseket kidolgozó gárda, így
a munkáltató jól járna a többgyerekes
anyák foglalkoztatásával. Ma ugyanis

még kevésbé jellemzőek az esélyegyen-
lőséget biztosító munkahelyek, ezért
gyakran a nők nem mernek gyermeket
vállalni, kitolódik a családalapítás.

Egy másik nyomós probléma, amely
kitolja, esetleg el is halasztja a gyer-
mekek születését, a lakáskérdés. Nehéz
saját otthont teremteni, sokan először
ezért küzdenek, utána mernek csak csa-
ládbővítésen gondolkozni. Ehhez nyújt-
hat segítséget a tervezet azon része,
amely a szocpol összegét emelné más-
fél-kétszeresére, amely így a jelenlegi
800 ezer forint helyett 1,6 millió forintról
indulna és a gyermekek számától füg-
gően elérhetné az 5,6 millió forintot is.

A győri helyzetről elmondható, évek
óta előtakarékos bérlakáspályázattal is
segítik a fiatalokat. Dr. Somogyi Tivadar,
a területért felelős alpolgármester tájé-
koztatása szerint az önkormányzat le-
hetőséget biztosít a fiataloknak ahhoz,
hogy felkészüljenek a fészekrakásra: a
pályázaton „elnyert” lakásokban öt évig
élhetnek, ennek feltétele pedig, hogy
havonta félretegyenek egy bizonyos
összeget. Győrben arra is felkészültek,
hogy ha több gyermek születik, a böl-
csődék és az óvodák fogadni tudják a
megnövekedett létszámot. „Kevesen
mondhatják el az országban, hogy
nincs az óvodai elhelyezéssel probléma.
Mi minden győri gyereket el tudunk he-
lyezni győri óvodába. Egy-egy intéz-
ménynél fordult csak elő, hogy a terüle-
tileg illetékes gyereket nem tudtuk fel-
venni, de annak is a legközelebbi óvodá-
ban biztosítottunk helyet” – hangsú-
lyozta az alpolgármester és hozzátette,
az országos rendeletekbe nincs bele-
szólásuk. Úgy gondolja, az államnak
mindenképp elő kell segítenie – anyagi,
erkölcsi támogatással, törvényekkel,
rendeletekkel –, hogy visszatérjen Ma-
gyarországon a szülési kedv.

Az első gyermek
előbbi vállalását

ösztönöznék
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Bálint Péter a saját portékáját dicséri, amikor azt mondja, a me-
chanikus óra a világ legprecízebb szerkezete, a pontosság, a
minőség, az igényesség jelképe. Győr főterének órásüzletében
beszélgetünk, a Jedlik és a Király utcák sarkán álló bolt és mű-
hely a tradicionális gyártók karóráira szakosodott. A mester
szerint ezeknek ismét divatja van nálunk, a jeles márkák meg-
találták helyüket digitalizált világunkban, hiába, hogy minden,
még a mikrohullámú sütők is a pontos időt mutatják. A jóté-
kony fordulatnak sokféle magyarázata lehetséges, kezdetnek
elégedjünk meg annyival, hogy vannak tárgyak, amelyek tük-
rözik tulajdonosuk habitusát, sejtetik hozzáállását az élethez. 

Azt mondja Bálint Péter, hogy voltak idők, amikor az órát
mindenki különleges műszaki szerkezetként tisztelte, s az
órásmesterek nagy presztízsű, megbecsült iparosok voltak.
A családi műhelyekben generációk adták át egymásnak a
tudást és azt a hozzáállást, amely szerint a becsületes
munka ebben a szakmában alapvető elvárás. Péter anyai
nagyapja 1942-ben nyitotta meg első üzletét, apja 1984-
ben lett önálló vállalkozó, a Bálint család mai üzlete a tőlük
örökölt elvek alapján működik. Betéti társaság teljes fele-
lősséggel, változatlan névvel, rendezett banki meg adóhi-
vatali viszonyokkal. A cég néhány héttel ezelőtt a fogyasz-
tóvédelmi felügyelet újsütetű, pozitív listájára is felkerült. 

A Győri Órás Bt. két, egymáshoz közeli üzlethelyiségben
működik, Péter és Krisztina, az eredeti szakmáját tekintve tá-
jépítő feleség régi vágya valósult meg a második, Széchenyi
téri bolt tavalyi megnyitásával. Imádják Győrt és benne ezt a
főteret, amelynek varázsos hangulatát mindennap élvezhetik.
Azt mondja az órásmester, hogy itt dolgozni olyan, mintha nya-
ralna az ember, s a minden részletében törődést, tisztaságot,
igényességet sugárzó tér jót tesz az üzletmenetnek is. Ma Ma-

gyarországon alig fél tucat megbízható generálműhelye van
a nagy értékű, mechanikus karóráknak, a Széchenyi teret
még külföldről is felkeresik. Egy darabka Svájc, egy darabka
Ausztria, mondják, s nem csak az órásüzletre értik. 

Bálint Péter szerint saját vállalkozása és a győri belváros
ugyanazt az utat járja, a párhuzam leginkább a következetes-
ségben, a minőség iránti elkötelezettségben érhető tetten. A
városépítők abban hisznek, hogy Győr idegenforgalmi attrak-
cióvá tehető, míg az órás abban, hogy szakmája feléleszthető
elemcserés, kómás állapotából. Fejlesztette műszerparkját,
még Svájcba is elment, hogy megtanulja azt, ami itthon már
nincs, vagy talán soha nem is volt. Az ellendrukkerek most azt
látják, hogy a
főtéren nyü-
zsög a nép, s
Bálint mester
üzlete is kö-
szöni szépen,
jól van. Divat
lett Győr és
divat az acél
karóra, amelynek mutatóit háromszáz apró kis alkatrész hajtja,
ha rendben tartják, háromszáz éven át. 

Azt meséli Péter, hogy anyai nagyapja nyolc gyereket ne-
velt, s boltzárás után esténként családi körben folytatta a
munkát. Így tett édesapja is, aki az órásfamíliába benősülve
maga is mestere lett szakmájának, s a háromból két fiával új
dinasztiát alapított. A mai világban az órást a műhelyhez köti
a munkája, egy hátlap rögzítőcsavarjához sem illendő hoz-
zányúlni a több százezer forintos műszer nélkül. Péter és
Krisztina bezárják a boltot, s maradnak, hogy elvégezzék a
másnapi nyitáshoz szükséges háttérmunkát. Nem bánják,
mert jó helyen vannak, s nem tudnak olyan későn elindulni
hazafelé, hogy ők legyenek a téren az utolsó pár.

Bálint Péter: Olyan, mintha
nyaralna az ember 

A Széchenyi tér
igényességet

sugároz

A szakma
„Vacakul néz ki a
szakma, az órásoktatás
megszűnt, az elvétve
induló tanfolyamokon
elemcserét tanítanak,
a félig képzett szakem-
berek hozzányúlni se
tudnak a szerkezethez.
Közben egyre többen
vásárolnak, viselnek
komoly órákat, egyre
többen várnak el ko-
moly munkát a szervi-
zektől.” 

Önéletrajz
„Bizony, 1996-ban, 21
évesen fejest ugrottam
ebbe az iparba. A két-
kezi munkámból, fris-
sen végzett órásként
kellett az első árukészle-
temet megvásárolni.
Édesapám és nagy-
apám becsületes neve
segített, hogy az ügyfe-
lek bízzanak bennem is.
Az éjjel-nappal dolgo-
zásból Kriszta jelen-
tette a kiutat. A tájépí-
tész diploma megszer-
zésével párhuzamosan
a tanulóm lett, így
már együtt dolgoz-
tunk, még mindig
éjjel-nappal, de sokkal
nagyobb örömmel.” 
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Traktoraink
A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETÔ

gépek listáján szerepelnek!

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

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

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

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

AS MOTOR GÉPCSALÁD
A MEGOLDÁS!

szerző: kovácsová noémi
fotó: o. jakócs péter

Egy újabb sikeres pályázat ered-
ményeként az Európai Unió és az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával elké-
szült a Győrt Abdával összekötő
kerékpárút. A szakaszt Borkai
Zsolt győri, valamint Szabó Zsolt
abdai polgármester kerékpáron
személyesen is kipróbálta.

A két települést összekötő utat pályázati
forrásból építették meg. A „Kerékpárút-
építés Győr és Abda között” elnevezésű,
közel 227 millió forintos projekt támo-
gatási intenzitása százszázalékos volt,
de a győri önkormányzat több tízmillió
forint értékű területvásárlással járult
hozzá a projekt megvalósításához, az
abdai önkormányzat pedig felújította a
településén belüli, fél kilométer hosszú-
ságú kerékpárutat is.

A több mint 3 kilométer hosszú ke-
rékpárút az 1-es számú főút mellett
húzódik és átvezet a Rábca folyón át-
ívelő, kerékpárosoknak megnyitott
hídon. A kerékpárút kialakítása mel-
lett a beruházás keretében az 1-es
főút vízelvezetése is átépült.

Elkészült a kerékpárút
Borkai Zsolt az átadón hangsúlyozta,

Győr fontosnak tartja a környező telepü-
lésekkel való együttgondolkodást, hi-
szen a közös fejlesztések nem csak a
város, de annak környékén élők számára
is hasznosak. Az út megépíttetésével cél-
juk volt a kerékpározás mint alternatív
közlekedési mód erősítése. A projektkal-
kuláció szerint naponta több mint hat-
százan használják az új utat munkába
vagy iskolába járás miatt. De a város tu-
rizmusa szempontjából is fontos az út-
szakasz, Győr ugyanis kedvelt úti célja a
kerékpáron érkező turistáknak.

Szabó Zsolt hozzátette, az abdaiak
régóta ezt az útépítést tartották a legfon-

tosabbnak megvalósítandó fejlesztéseik
közül. A lakók régi vágya valósult meg,
mely által nem csak Abda lesz élhetőbb,
de a távolabbi községek lakosai számára
is közelebb kerülnek a megyeszékhely
rendezvényei, munkahelyei.

Kara Ákos országgyűlési képvi-
selő kifejtette, fontosnak tartja a tér-
ség fejlődését szolgáló európai
uniós fejlesztéseket, ezért az a célja,
hogy a következő uniós költségve-
tési ciklusban lehetőséget találjon a
Győrt Pannonhalmával összekötő
kerékpárút megvalósítására, hiszen
ez turisztikai szempontból is frekven-
tált útvonal lenne.

szerző: ozsvárt tamás
fotó: gy. p.

A német tulajdonú családi vállalkozás,
a TheoHillers GmbH leányvállalata, a
Hillers Hungary Kft. 2006 óta tevé-
kenykedik a győri ipari parkban. A cég
elsősorban második vonalas autóipari
beszállító, speciális üzemanyagszűrői
több járműgyártó termékeiben meg-
találhatóak. Az üzemanyag-továbbító
rendszerekhez, klímaberendezések-
hez felhasznált alkatrészeket fröccs -

www.robinsontours.hu

7 és 10/11 éjszakás turnusok
Pozsonyból is repülővel!

BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!

BULGÁRIA REPÜLŐVEL (Pozsonyból)

2013. 07. 09. – 11 nap/10 éj
Central Plaza Ap.ház (st. 2 fő esetén)
4*, ÖE 99 200 Ft-tól/fő/10 éj
Hotel Sunny Garden 3* R 97 300 Ft-tól/fő/10 éj

SZENTPÉTERVÁR (észak Velencéje)

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!

BULGÁRIA BUSSZAL (győri felszállással)

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

2013. 07. 06.
Hotel Sunny Garden 3* R 67 900 Ft-tól/fő/7 éj
Hotel Arsenal 2*, FP 69 900 Ft-tól/fő/7 éj

2013. 07. 10–14.
Közvetlen járat repülővel, 3* vagy 4*-os
szállodában, reggelivel
5 nap/4 éj reggelivel már 79 900 Ft-tól/fő/4 éj

TÖRÖKORSZÁG (Budapestrôl)
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Alanya/Hedef Kleopatra Golden Sun
3*, AI 95 900 Ft-tól/fő/7 éj
Alanya/Krizantem Hotel
4*, AI 109 900 Ft-tól/fő/7 éj
Side/Hera Park Hotel
4*, AI 109 900 Ft-tól/fő/7éj

Hillers: fejlesztési program
öntőgépekkel állítják elő, a pontos
megmunkálás, precizitás, a magas
minőségi követelmények maradékta-
lan teljesítése érdekében folyamato-
san fejlesztenek a gyártási és ellenőr-
zési területeken. 

A Hillers Hungary az elmúlt években
folyamatos fejlődést produkált, amelyet
tovább segít az a 35,5 millió forintot
meghaladó, vissza nem térítendő támo-
gatás, melyet a „Komplex vállalati tech-
nológia fejlesztés mikro-, kis- és közép-
vállalkozások számára” című pályázati

kiíráson nyert az Új Széchenyi Terv ke-
retében. A közel 103 millió forint össz-
költségvetésű beruházásból komplex
technológiafejlesztést hajtottak végre.
A 2011 júliusában indult fejlesztési
program célja az volt, hogy a piaci és
vevői igényekre gyorsan, hatékonyan
tudjon reagálni, és a jövőben tervezett
termelés- és kapacitásbővítést, s az
azzal járó létszámbővítést is megfele-
lően támogassa. A megnövekedett lét-
szám miatt az ingatlant is fejleszteni kel-
lett, ugyanis az eredeti belső üzemelren-
dezés nem tette lehetővé a jelenlegi és
jövőbeni létszámbővítést sem. A fejlesz-
tés során önálló szerelőüzemet, mérő-
szobát, étkező-, oktató és szociális he-
lyiségeket alakítottak ki. A vevői igények
változása miatt pedig nagyméretű és
magas automatizáltságú robottal fel-
szerelt fröccsöntőgépet állítottak terme-
lésbe. A már megszerzett ISO
9001:2008 és ISO/TS 16949 minőség-
irányítási rendszerek mellé a fejlesztés
részeként az ISO 14001 környezetirányí-
tást is bevezették.

A hat foglalkoztatottal induló vállal-
kozásnál ma már harmincan dolgoz-
nak, és a tervek szerint jövőre a lét-
szám elérheti az ötven főt.
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szerző: koloszár tamás

A győri ipari park és az Audi kö-
zelében inkubátorházat adtak
át Győrben. A 169 millió forintos
beruházás eredményeként lét-
rejött Arvit Service Park Vállal-
kozói Inkubátorházban 14 vál-
lalkozás találhat otthonra. Az
avatóünnepségen Fekete Dá -
vid, Győr alpolgármestere azt
hangsúlyozta, Győrnek a nagy
multicégek mellett fontosak a
kkv-k, azaz a kis- és közepes vál-
lalkozások is. 

A kedden átadott inkubátorház
alapterülete 1600 négyzetméter, a
beruházás értéke pedig 169 millió
forint, amelyből 118 millió forintot
az Európai Unió Regionális Fejlesz-
tési Alapja biztosított. Az ide beköl-
töző kkv-knak lehetőségük van iro-
dát, műhelyt vagy raktárat bérelni,
a piaci árnál kedvezőbb feltételek-
kel. Elsősorban olyan kisvállalkozá-
soknak, kisiparosoknak lehet elő-
nyös az inkubátorház, akik alvállal-
kozói kapcsolatban állnak a szom-
szédos ipari parkba betelepült cé-
gekkel és az ugyancsak a közelben
fekvő győri Audi Hungaria Motor
Kft.-vel.

– Az inkubátorház fontos Győr gaz-
dasági életében, mert ezáltal még ver-
senyképesebbek lehetünk, a város-
nak ugyanis a multinacionális cégek
mellett a kis- és közepes vállalkozá-
sok is fontosak – hangsúlyozta az ava-
tóünnepségen Fekete Dávid, Győr al-
polgármestere, aki elmondta azt is,
bár magánkezdeményezésből jött
létre az inkubátorház, ez Győr és a
kkv-k érdekeit szolgálja. 

Ivanov Emil ügyvezető igazgató
elmondta, a házba beköltöző cége-
ken keresztül 14-20 új munkahely
jöhet létre, a vállalkozások pedig a
város adófizetői lesznek. Az első be-
települő már otthonra talált a ház-
ban, a két éve alakult Fém-Kösz Kft.
családi köszörűs kisvállalkozás,
amely autóipari és mezőgazdasági
cégek beszállítójaként alkatrész-
gyártással foglalkozik.

A megnyitón elhangzott az is, az in-
kubációs idő letelte után – 3-4 év – a
fejlődésre képes vállalkozások jó
eséllyel képesek lesznek arra, hogy
saját telephelyet létesítsenek.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Hivatalosan is megnyílt a múlt hétvé-
gén a Rába Kalandpark a Püspöker-
dőben. A közel egyhektáros területen,
80 fára kifeszített köteleken létreho-
zott változatos akadályok sportosan
izgalmas szórakozást kínálnak gyere-
keknek és felnőtteknek egyaránt.

A létesítmény egészen az iskola-
kezdésig mindennap várja a családo-
kat, a gyerekektől a felnőttekig min-
denki talál a maga számára megfelelő
kihívást. Mindössze magassági meg-
kötések vannak, 130 cm alatt a gye-
rek-, 130 és 150 között a junior-, 150
cm felett pedig a felnőttpályák hasz-
nálhatók – fejtette ki Andrási Tamás
üzemeltető.

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A győri önkormányzat és városi
cégek támogatásával három év
alatt valamennyi faház meg-
újult a győri gyerekek táborozá-
sát szolgáló Győrújbaráti Gyer-
mektáborban.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester a
helyszínen elmondta, a tábor 24 faházá-
nak felújítása az idén befejeződött. A fej-
lesztés újabb jó példája a győri önkor-
mányzat és a városban működő cégek
összefogásának, hiszen a mintegy har-
mincmillió forintos beruházás szponzo-

Vállalkozói
inkubátor-
ház nyílt

INKUBÁTORHÁZ  IFJÚSÁG

mányzatnak és a cégeknek a támoga-
tásért. A táborban a nyári szezon alatt
közel háromezer győri gyerek fordul
meg, sokaknak ez az egyetlen nyara-
lási lehetőségük. A támogatók felaján-
lásaikkal ezeknek a gyerekeknek te-
szik szebbé a nyarukat. 

A munkák során kicserélték a
házak padlóburkolatát, belső festést
végeztek, felújították a teraszokat, kor-
látokat, kicserélték a nyílászárókat és
a zsalugátereket. Az épületek teljes
külső szigetelést kaptak. A felújított fa-
házak kulcsát a támogató cégek kép-
viselői adták át a táborozó gyerekek-
nek. (További részletek a www.gyor -
plusz.hu honlapon olvashatók.)

Kalandpark a Püspökerdőben
A püspökerdei kalandpark létrejöt-

tét a Kisalföldi Erdőgazdaság is tá-
mogatta. A szervezet az elmúlt 15
évben együttműködve az önkor-
mányzattal sokat tett azért, hogy a
Győr tüdejének is nevezett zöldterü-
let kedvelt helye legyen a szabadidő
eltöltésének: többek között kilenc ki-
lométer sétautat építettek, esőbeál-
lók, tűzrakó helyek vannak, ahol pik-
nikezni lehet. Arra is gondot fordítot-
tak, hogy a folyamatos fejlődés mel-
lett az erdő állagát is megőrizzék –
sorolta Limp Tibor, a Kisalföldi Erdő-
gazdaság Zrt. Győri Erdészetének er-
dészeti igazgatója.

Ezekbe a fejlesztésekbe jól illik a
most átadott kalandpark, amelynek
területét a későbbiekben növelni ter-
vezik a működtetők.

rációs felajánlások révén, illetve az önkor-
mányzat támogatásával valósult meg. A
program során először nyolc, tavaly hat,
idén pedig tíz faház újult meg. „A vállal-
kozások segítő hozzáállását jelképesen
azzal köszönjük meg, hogy minden
házra felkerül a felújítását szponzoráló
cég neve.” Az önkormányzat a cégek se-
gítségével szeretné folytatni a felújítási
programot, a jövőben az elhasználódott
sátrakat váltanák ki újabb faházakkal. A
táborban ezenkívül is minden évben kor-
szerűsítenek, az idei év legszembetű-
nőbb változása az új, európai színvonalú
játszótér.

Fehérné Bocska Erzsébet táborve-
zető köszönetet mondott az önkor-

Megújult
a győrújbaráti tábor
összes faháza



2013. június 28.   / + / 7

SEMMELWEIS-NAP HIRDETÉS

További részletek:
www.gyorplusz.hu

koktélcsomag

Nyári ajánlatunk július 1-jétől július 31-ig érvényes!

Tévedés azt gondolni, hogy nyáron mindenki nyaral!
Juttassa célba hirdetését kihagyhatatlan ajánlatunkkal több csatornán,
és érje el hatékonyan üzleti partnereit!

-tól!

-at!

Husíto
a

´́ ´́

Mi lejegeltük

az

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Hagyomány, hogy Semmelweis Ignác
születésének évfordulójához kötő-
dően adják át a Győr Város Egészség-
ügyéért és a Győr Város Szociálpoliti-
kájáért díjakat. Az ünnepségen dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester úgy fo-
galmazott, a Győr egészségügyében
és szociális ellátásában dolgozó kollé-
gák áldozatkészsége példaértékű,
amit az önkormányzat az elismerések
és a jutalmak átadásával is szeretne
évről évre megköszönni.

Az ünnepségen az alpolgármester
és Páternoszter Piroska, a Humánpo-
litikai Főosztály vezetője adta át a
„Győr Város Egészségügyéért” kitün-
tetéseket. Az elismerésben részesült
néhai dr. Molnár István háziorvos, aki
34 éven keresztül gyakorolta Győrött
hivatását, az utóbbi 30 évben Győr-
Ménfőcsanakon tevékenykedett házi-
orvosként, egészen haláláig. Ebben az

elismerésben részesült dr. Babinszky
Lili iskolaorvos is, aki 1976-tól a városi
rendelőintézet Tihanyi Árpád úti ren-
delőjében 10 éven keresztül gyermek-
gyógyászként látta el a körzetébe tar-
tozó gyermekeket. 1987-től iskolaor-
vosként dolgozott, nyugdíjazását köve-
tően napjainkban is aktívan praktizál.
2004-ben Aranydiplomát kapott, 59
éve gyakorolja orvosi hivatását. 

Győr Város Szociálpolitikájáért
díjat vehetett át Benesné Kazó Judit,
a Belvárosi Családsegítő Központ ve-
zetője, aki 22 éve dolgozik a Családse-
gítő Szolgálatnál. Családgondozói

Semmelweisre
emlékeztek

munkája mellett sok energiát fektet a
szociális és közösségépítő progra-
mok szervezésébe. Ugyancsak Győr
Város Szociálpolitikájáért kitüntetést
kapott Raffai Andrea, az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény
Központi Igazgatási Csoportjának ve-
zetője, aki 1999 óta dolgozik az
EESZI-nél és 2011 óta látja el a köz-
ponti igazgatási csoport vezetését.

Az Egészséges Nemzedékért Ala-
pítvány és a Győr-Szigetiek Baráti
Köre is ünnepségen emlékezett Sem-
melweis Ignácra. A győr-szigeti gyer-
mekorvosi rendelőben rendezett ese-
ményen dr. Schmidt Péter gyermek-
gyógyász főorvos, a baráti kör elnöke
tartott megemlékezést az anyák meg-
mentőjéről. Ezt követően Borkai Zsolt
polgármester elmondta, mai szem-
mel már egyszerűnek tűnik az újítás,
amely Semmelweis Ignác nevéhez kö-
tődik, de abban az időben a klórvizes
kézmosás akadályozta meg az anyai
halálozásokat. A polgármester a pre-

venció területén végzett kiváló munká-
jáért elismerő oklevelet adott át
Hanczné Szabó Edinának, Sziget és
Pinnyéd védőnőjének, Munkácsy
Mártának, Sziget és Újváros védőnő-
jének, valamint dr. Nagyné Oross
Ilona gyermekorvosi asszisztensnek.
Az ünnepség végén a város nevében
Borkai Zsolt és Szeles Szabolcs, a te-
rület önkormányzati képviselője ko-
szorúzta meg a rendelő falán Sem-
melweis Ignác Fülöp tiszteletére elhe-
lyezett márvány emléktáblát.

További részletek a www.gyor -
plusz.hu oldalon!
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A HÉT EMBERE  INTERJÚ

szerző: koloszár tamás
fotó: havasi melinda

Dr. Szekeres Tamás, a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetem rektora elköszön. Hetvenéves
lesz, a stafétát átadja utódjának. Elégedet-
ten távozhat, életművet alkotott. Az ő irá-
nyítása alatt lett Győr egyetemi város. A
sors különösen kegyes volt Szekeres Ta-
máshoz. 1970-ben a főiskola első győri ok-
tatója volt, s az élet megajándékozta az
egyetemalapító titulussal is. Ez felér öt pro-
fesszori ranggal. 

Összepakolt már?
Még nem. Mindennap megfordul a fejemben,

hogy nekiállok. A sok könyvet kellene biztonságba
helyezni, amit a kollégáimtól kaptam dedikálva. Ezt
nagy értéknek tartom, mindenkinek megígértem,
hogy beleolvasok.

Milyen érzésekkel fog dobozolni?
Nagy dobozolásra nem lesz szükség, mert aki a

szobámba kerül, nem igényli ezt. Ez az élet termé-
szetes rendje, hogy menni kell. Nem tudok arról,
hogy rajtam kívül lenne még valaki, aki hetvenéves
koráig rektor maradhatott. Egyelőre nehéz elkép-
zelni, hogy nem lesz közöm a dolgokhoz, de termé-
szetes helyzetnek kell felfognom. Egy embernek az
is az egyik értékmérője, hogyan tud az új helyzettel
megbarátkozni. Sok ilyen új helyzettel kellett meg-
barátkoznom hosszú pályafutásom alatt, ilyen érte-
lemben harc- és viharedzett vagyok kollégáimmal
együtt, s ebben a rektor élen jár.

Pörgessük vissza az idő kerekét. Az 1968-
ban létrejött Közlekedési, Távközlési és Mű-
szaki Főiskolán kiben, mikor fogalmazódott
meg, hogy egyetemmé kellene átszervezni?

A leghatározottabban mondhatom, nem bennem.
Kiscelli László akkori főigazgató írt egy levelet Pusz-
tai Ferenc államtitkárnak, s ebben kezdeményezte az
egyetemmé válást. Azt a választ kaptuk, hogy Győrre
vonatkozóan nincs ilyen terv. A terv azonban nem
halt el, azt szoktam mondani, minden nagyobb ma-
gyar faluban felvetődött, hogy egyetemet kellene ala-
pítani. Winkler Csaba ötletére létrehoztuk az Univer-
sitas alapítványt 1990-ben, s ez lett az egyetemmé
válás központja. A polgármesterek folyamatosan tá-
mogattak bennünket, félmilliárd forint áll rendelke-
zésre, hogy megteremthessük az egyetemmé válás
feltételeit. Ez persze nem ment könnyen, hivatalosan
1993-ban hirdettük meg a programot, s olyan em-
bereket sikerült megnyerni az ügynek, mint András-

„Nem az a dicsőség, ha egy rektor 
összeomlik az intézmény, hanem 

falvy Bertalan és Keresztes K. Sándor akkori minisz-
terek, vagy Koren Csaba és Bihari Mihály professzo-
rok. A városban volt egy másik egyetemi kezdemé-
nyezés is, s ez ösztönzött bennünket a gondolatok
csiszolására. Végül is a mi koncepciónk győzött, de
a másik sem volt vesztes, mert segített bennünket a
gondolkodásban. A főiskola végül begyújtotta az
egyetemi rakétákat, egyetemi szakokat hoztunk létre,
az első a közlekedésmérnöki szak volt. 

1990 és 2002 között hogyan alakult a hitet-
lenek, az ellenzők, illetve a támogatók
aránya?

Az intézménynek az egyik hihetetlen erénye a vál-
tozni tudás. 1993-ban harmincból húsz tanszéket

Egyelőre nehéz
elképzelni, hogy nem
lesz közöm a dolgokhoz,
de természetes
helyzetnek kell
felfognom
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sosem leszek rektor, mert olyan távolinak tűnt a cél.
Végül is nulla százalékról indultunk. 

Amikor ön sem hitt benne, mi vitte előre,
a vakhite?

Olyat kitűzni célul, amit biztos, hogy elérünk,
nem érdemes. Sokszor éreztem úgy, hogy vissza-
csúsztunk a nullára, aztán valami erőt adott. Talán
az, hogy Győrtől nem lehet megtagadni az egye-
temmé válást. 

1999-ben, három évvel az egyetemi rang
elnyerése előtt a minisztérium államtitkára
azt írta le, Győr alkalmatlan az egyetemmé
válásra. Kilenc év küzdelme után a padlóra
került?

Nem voltam padlón. A politikusok mindig más-
képpen gondolkodnak. Az, hogy egy politikus meg-
változtatja a véleményét, erkölcsileg nem elítélendő.
A körülmények változtak meg. Olyan nyomás volt a
győri egyetemen, hogy a politikusok is megváltoztak.
Ezt a parlamentben tapasztalhattuk leginkább. Fél
éven át jártunk fel – egy autóbusznyi oktató és hall-
gató – a bizottsági ülésekre, győzködtünk, érveltünk,
s magunk is meglepődtünk, mennyi barátunk lett. 

Győrött több legenda is él. Az egyik sze-
rint még az első Orbán-kormány idején a
miniszterelnök az Audiban vendégeske-
dett, s egy papírra azt írta fel, legyen Győr-
ben egyetem. A jegyzetfüzetet ugyan
Orbán Viktor itt felejtette, utána azonban
felgyorsultak az egyetemmé válás esemé-
nyei. Így történt?

Az Audi kezdettől fogva támogatta az egye-
temmé válás ügyét. Nemcsak a mérnökképzés
miatt, hanem a kultúra miatt is. Az a munkakultúra,
amit az Audi képvisel, igényelte és igényli az egye-
temi szellemiséget.

Tényleg ön őrzi a miniszterelnök Audiban
felejtett jegyzetfüzetét?

Igen, nálam van. Az Audi felajánlotta, hogy visz-
szaszolgáltatja jogos tulajdonosának. Mivel a Mi-
niszterelnöki Hivatal erre nem tartott igényt, hoz-
zám került. 

Ugorjunk újra két évet. 2002. február 4.
Nagy ünnep a győri színházban. Egyetemi
alapító tanácsülés. Az ön neve azonban el
sem hangzott. Keserű volt a pirula?

Király Géza kézsebész főorvos odajött hozzám,
hogy ez borzalmas, mire azt mondtam neki, főorvos
úr, nehogy elrontsd életem legszebb napját. Nem
Szekeres Tamásnak kellett az egyetem, hanem
Győrnek. Így aztán rossz érzés nem volt bennem.
Ráadásul részt vehettem az ünnepi rendezvény ter-
vezésében.

 után
 ha szárnyal”

szüntettünk meg és az összes intézetet. Azok sza-
vazták meg titkosan, akik a tanszékek vezetői voltak,
s beosztott oktatóként jöttek ki a tanácsteremből.
A kollégáim még a saját egzisztenciájukat is képe-
sek voltak feláldozni a jövő érdekében. A kilencve-
nes évek elején is kétszáz oktatónk volt, most sincs
sokkal több. A takarékos gazdálkodás meghozza az
eredményt.

Maradjunk még az egyetemmé válás tör-
ténelmi éveinél. Mikor volt, amikor elhitte,
Győrben az egyetem már nem álom, hanem
valóság lesz?

Inkább kezdjük azzal, mikor volt, amikor nem hit-
tem el. Sokáig meggyőződésem volt, hogy én

Beszélgetés Szekeres Tamással,
aki miután teljessé tette életművét,
átadja utódjának az intézmény
vezetői székét

Bölcsen tudta kezelni a helyzetet. Már
érezte, hogy az egyetemalapító történelmi
jelzőt úgysem tudják elvenni öntől?

Nem éreztem ilyet. Láthatja rajtam, visszamenő-
leg sem tudok rossz érzéseket előhívni magamból. 

Az idő megszépít mindent?
Amit lehetett, megtettem az egyetemért, de ez

nem egyszemélyes dolog volt. Utólag jó visszaem-
lékezni, milyen nagy teázások zajlottak a lakásomon
ellenzéki és kormánypárti politikusokkal együtt,
mert mindenkinek fontos volt a győri egyetem ügye. 

Ha valaki egy ügy mellé áll, sebeket kap
és sebeket ejt. Ön kapott sebeket, ejtett má-
sokon?

Hogy adtam-e, nem tudom, nagyon szégyell-
ném, ha ez megtörtént volna. Kapni biztosan nem
kaptam. Fiatal kollégákkal együtt voltam egy work -
shopon, s a végén felrajzolták a személyiségjegyei-
met. A kompromisszumkészségemet emelték ki, s
helytállónak érzem. Ez a tulajdonságom talán elfo-
gadhatóvá tett olyan emberek előtt is, akik egyéb-
ként nem kedveltek volna. 

Június 12-én itt járt a miniszterelnök, az
egyetemet példaként említette, hogy ez a
jövő útja, amit önök járnak. Milyen érzések-
kel zsebelte be a dicséretet?

Hosszú távon nagyon nehéz megfelelni az
ilyen elvárásoknak. A miniszterelnök az Audi tan-
székeken hallgatókkal találkozott. Ez még inkább
meggyőzhette Orbán Viktort arról, hogy a gazda-
ságnak és a felsőoktatásnak nagyon szoros kap-
csolatban kell lenni, főleg akkor, ha kevés pénz áll
rendelkezésre.

Milyen örökséget ad át az utódjának?
Ezt például, amiről beszéltem. Ez egyúttal óriási

felelősség és teher is, amely rengeteg munkát je-
lent. Sosem lehet azon merengeni, milyen jók va-
gyunk, mert másnap kiderülhet, mégsem vagyunk
olyan jók. A visszajelzések ugyanis szinte azonnal
minősítenek bennünket. Nem az a dicsőség, ha egy
rektor után összeomlik az intézmény, hanem az, ha
szárnyalni tud. A szárnyakat szeretném látni az utó-
dom rektorsága alatt.

Hetvenéves lesz. Hogyan tovább?
Tudni kell óvatosan visszavonulni és nem rátelepedni

az utódra. Gondolkodom, milyen értelmes feladatokat
tudok majd találni, előbb azonban a feleségemmel és
az unokáimmal a balatoni nyaralás következik. 

Ha reggelente bejön és este hazatér,
eszébe jut az életmű, amit alkotott?

Mindennap. Körbenézek és a tizedét sem mer-
tem elképzelni annak, ahová fejlődtünk. A látvány
minden kitüntetésnél többet ér. 
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szerző: földvári gabriella
fotó: apáczai-kar

A győri Bartók művelődési köz-
pontban rendezte meg központi
tanévzáró ünnepségét a Nyugat-
magyarországi Egyetem. A szom-
bati eseményen a tanító, a gyógy-
pedagógia alapszakos, valamint
az emberi erőforrás tanácsadó
mesterszakos hallgatók is átvehet-
ték diplomájukat. Az egyetemen
idén összesen 3.200 fiatal fejezte be
tanulmányait teljes sikerrel.

Az egyetem győri karán a záróvizsgák
időszakát követően tartottak diploma-
átadó ünnepi tanácsüléseket. A köz-
ponti tanévzárón számos egyetemi,

2009–2011 közötti tananyag-fejlesztési
projektek eredményeként a Széchenyi
István Egyetemen az őszi félévtől 28 fő
kezdte meg a duális mérnökképzésben
az utolsó két féléves tanulmányait.

A most zajló, az Európai Unió és Ma-
gyarország által 164 millió forinttal tá-
mogatott „A Practing tapasztalataira
épülő duális mérnökképzési módszer-
rel felépített részlegesen német nyelvű
járműmérnök BSc szak megvalósítása
a Széchenyi István Egyetemen, a Kecs-
keméti Főiskola közreműködésével”

Rugalmas duális képzési rendszer kialakítása a cél
című, TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-
0006 azonosító számú pályázat egyik
kuriózuma, hogy kialakíthatják a ma-
gyarországi duális mérnökképzés hosz-
szú távú modelljeinek elvét.

Dr. Mészáros Attila projektmened-
zser elmondta, a feladat nehézsége
több okból adódik: van egy törvényi
szabályozás, melybe bele kell illeszteni
az újszerű képzési formát. Több multi-
nacionális cég anyavállalatánál ugyanis
már működik a duális mérnökképzés,
de még a németországi vállalatoknál is

teljesen eltérő rendszerekről van szó,
így még nehéz az egységes kezelés. Va-
lamint a projektben érintett felsőokta-
tási intézmények oktatási struktúrái,
szokásai sem egységesek.

A problémák kiküszöbölésére
2012 őszén a két egyetem kutatócso-
portot állított fel. Munkájuk során át-
világították a Németországban mű-
ködő duális képzési modelleket az
Audi és a Mercedes cégeknél, meg-
nézték a jelenlegi törvényi lehetősé-
get, felmérést készítettek a hazai le-

ányvállalataiknál, valamint áttekintet-
ték a két felsőoktatási intézmény mű-
ködő struktúráját.

Ennek eredményeit egy megvalósít-
hatósági tanulmányban összegzik,
amely alapot teremt a cégek, a felsőok-
tatási intézmények és törvényhozók ré-
szére, hogy a magyarországi viszonyo-
kat figyelembe vevő rugalmas duális
képzési rendszer jöjjön létre. Amely
megfelelő módon lehetőséget biztosít
minden résztvevő számára a helyi spe-
cialitások érvényesülésére.

Egyetemi tanévzárás 
kari és minisztériumi kitüntetést adtak
át. Többek között címzetes egyetemi
docensi címet kapott Szilágyiné dr. Gö-
csei Irén tanárnő, címzetes főiskolai do-
censi címet vehetett át Nagy Róbert ok-
tató és dr. Németh Ferenc tanár. Mes-
teroktató kitüntetésben Mayer Andrea
gyakorlati oktató részesült, míg mester-
tanár kitüntető címet Bánfalvi Szilvia
nyelvtanár és Charomar Joao Antonio
nyelvtanár kapott. Az egyetem Apáczai-
emlékérem arany fokozatát adomá-
nyozta dr. Szabó T. Attila egyetemi ta-
nárnak és Koncz István pedagógusnak,
aki nyugdíjba vonulásáig, huszonegy
éven keresztül tanított az Öveges Kál-
mán Gyakorló Általános Iskolában. A
győri Kékfestő Műhelyt Öveges Kál-
mán Emlékéremmel jutalmazták.   

Június végén zárul a Széchenyi István
Egyetem kétéves projektje, mely a te-
hetséggondozó műhelyek fejleszté-
sét, valamint az intézmény nemzet-
közi vérkeringésbe való intenzívebb
bekapcsolását célozta. A pályázat ke-
retében rendezték meg a  Fiatal Re -
gio nalisták Konferenciáját az intéz-
ményben, melyre az egész országból,
sőt, a határon túlról is érkeztek hallga-
tók. A nagyszabású eseményt 1997
óta kétévente rendezik meg, idei fő té-
mája a lokális fejlesztések, illetve azok
problémái, dilemmái voltak. A progra-
mon a regionális tudomány legna-
gyobb magyarországi tekintélyei tar-
tottak indító előadásokat, majd a tu-
dományterület új generációjával közö-
sen szemináriumokon, illetve work -
shopokon foglalkoztak egy-egy rész-
témával, összesen 108 előadás hang-
zott el. Dr. Rechnitzer János, az egye-
tem általános rektorhelyettese kifej-
tette, a TÁMOP-4.2.2/B konstrukció
keretében megvalósuló rendezvé-
nyen demonstrálták azt a helyi fejlesz-
tésű modellt, melyet a város, a cégek,

Ifjú regionalisták
találkoztak

az egyetem és Győr közösségének
összefogásával sikerült elérni: egy di-
namikus nagyvárost és térségét tud-
tak bemutatni. „A célunk, hogy a fiatal
regionalisták, a téma magyarországi
kutatói, utánpótlást jelentő szereplői
megismerjék és elvigyék a jó hírét a si-
keres, Közép-Európában egyedülálló
győri modellnek” – hangsúlyozta dr.
Rechnitzer János.

Az Európai Unió és a magyar állam
finanszírozásában megvalósuló pro-
jekt segítségével megrendezett konfe-
rencia iránt nagy érdeklődés mutatko-
zott, a fiatal regionalisták a tudomá-
nyos előadások, workshopok és tanul-
mányutakon túl Győr miatt is jöttek,
azért, hogy megismerjék ezt a sikeres
várost.

A konferenciát a projekt által támo-
gatott Regionális és Gazdaságtudo-
mányi Doktori Iskola, illetve a Magyar
Regionális Tudományi Társaság szer-
vezte. A regionális tudomány a térbeli
folyamatok változásával, alakulásával,
a térbeli folyamatokat meghatározó
szerkezetekkel foglalkozik.



2013. június 28.   / + / 11

KULTÚRA HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: illusztráció

Az oroszországi Nyizsnyij Nov-
gorod lehet Győr új testvérvá-
rosa, ha a lapunk megjelenésé-
vel egy időben zajló városi köz-
gyűlésen a képviselők is támo-
gatják a javaslatot.

A felek közötti első kapcsolatfelvétel
2012 novemberében történt, amikor
Nyizsnyij Novgorod polgármestere,
Oleg V. Sorokin Magyarország tisztelet-
beli konzulával, Elada Ljvovna Nagor-
nayával Győrbe érkezett és megbeszé-
léseket folytatott Borkai Zsolt polgár-

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Győr kulturális miliője számos tényező-
ből válik egésszé, ennek a csokornak az
egyik legszebb virága a könyvszalon –
mutatott rá dr. Horváth Sándor Domon-

kos könyvtárigazgató a  hagyományos
könyvünnep jelentőségére. A tavalyi sza-
lon nemcsak a kulturális élet fontos sze-
mélyiségei, az izgalmas találkozások
miatt különleges, hanem mert már ezek
lenyomatát is a kezünkbe vehetjük. Elké-
szült egy 12 beszélgetést tartalmazó
„szalonkönyv” Megérintő szavak címmel.

Beszélgetések őrzője
A szerzők főként győri újságírók, illetve

Simon Róbert Balázs alpolgármester. A
könyv szerkesztőjének, Werner Krisztiná-
nak elképzelése vált valóra a kiadvánnyal.
Az újságíró évek óta vezet beszélgetése-
ket a szalonon olyan emberekkel, akiknek
gondolatai, érzései fontosak. „Ritkaság-

nak számító műfajt te-
remtettünk a könyv -
szalonon: emberek
egymásra időt szánva,
egymást tisztelve be-
szélgetnek. Ezek a dia-
lógusok viszont elvesz-
nek az időtlenségben,
szerettem volna, ha
nyomuk maradna” –
mesélt az indíttatásról
Werner Krisztina.

A kötetből kiderül,
Szinetár Miklós abban
hisz, hogy a baj mindig
abból volt, mikor az

egyik ki akarta irtani a másikat. Süveges
Gergő szerint mindazt a jót, harmóniát,
amit egymással megélünk, nem tarthat-
juk meg magunknak. Az interjúkat Szabó
Béla portréfotói rajzolják egésszé, aki ösz-
tönösen ráérzett az emberek személyisé-
gére. Megjelenik például dr. Zacher Gá bor
vad tekintete és  Vass Virág lágysága is. 

Testvérváros lehet Nyizsnyij Novgorod
mesterrel. 2013 februárjában a Nyizs-
nyij Novgorodban megrendezett Ma-
gyar Napokon folytatódott a megbeszé-
lés, ahol a Győri Balett két táncosa is fel-
lépett, akik nagy sikert arattak. Szó
esett az esetleges jövőbeli kulturális
kapcsolatokról, és ekkor körvonalazó-
dott, hogy más területen is lehetőség
mutatkozik együttműködésekre a két
város közti jelentős hasonlóságok révén.
Március 1-jén Nyizsnyij Novgorod pol-
gármestere levélben is megerősítette
az együttműködési szándékát.

Borkai Zsolt a két város hasonlóságá-
val kapcsolatban elmondta, Nyizsnyij
Novgorod Oroszország ötödik legnépe-
sebb települése, erős gazdasága pedig –

akárcsak Győr esetében – szintén az au-
tóiparra épül, legmeghatározóbb cége a
GAZ, Oroszország legnagyobb autóipari
holdingja. A városban működő Loba-
csevszkij Állami Egyetemen huszonhét
karon folyik oktatás, ami kiváló lehetősé-
get biztosítana egy jövőbeni egyetemi
cserekapcsolat kialakítására is. A kultúra
területén is sok hasonlóság mutatkozik,
mindkét város büszke balettjére, filhar-
monikus zenekaraira, de a sportban és a
turizmusban is számos lehetőség mutat-
kozik az együttműködésre. Nyizsnyij Nov-
gorodban egyébként tiszteletbeli magyar
konzulátus működik, amely már eddig is
sokat tett az orosz-magyar kapcsolatok
fejlődéséért.

Pontos válasz –
jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz, GYES, nyugdíjproblémája van?
Lakáskölcsöne, devizahitele jogi háttere ér-
dekli?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?

Ingyenes, minőségi, személyre szabott
jogi szolgáltatás az alábbi
témakörökben:
• munkajog,
• társadalombiztosítás,
• társasági és cégjog,
• közigazgatási jog,
• családjog, pénzügyi és adótanácsadás

témakörében várjuk:
Csornán, Győrben, Mosonmagyaróváron,
Kapuváron, Sopronban
és a megye több városában.

Keressen bennünket, segítünk:
www.jogpontplusz.hu
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HIRDETÉS   SZENT LÁSZLÓ-NAP

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A Szent László-nap alkalmából a
város ünnepi díszközgyűlést rende-
zett a Richter Teremben, ahol Bor-
kai Zsolt polgármester köszöntőjé-
ben úgy fogalmazott, Magyaror-
szág egyedülállóan színes történel-
mét számos nemes, nagyszerű sze-
mélyiség alakította. Egyik legna-
gyobb közülük Szent László, akit
nem csak daliás alkata miatt tartot-
tak fejjel magasabbnak mindenki-
nél. Igazi példakép volt ő, és példa-
kép ma is. Tetteivel a nagy országé-
pítő uralkodók sorában említjük, aki
külpolitikájával erősítette hazánk
helyét Európa térképén, miközben
tovább építette az egyházat is. Ma-
gyarországot erős keresztény ál-
lammá tette és erkölcsi példát mu-
tatott az utókor számára. Irányt mu-
tatott nekünk hazaszeretetből, a

Szent Lászlóra emlékeztek
nemzet iránti felelősségvállalásból,
a hit megingathatatlan erejéből. A
polgármester utalt az árvízi védeke-
zésben részt vevő győriekre is, akik

magukénak tudhatják az összetar-
tozás és a közös felelősségvállalás
érzését. „Nem véletlen az sem,
hogy ezen a napon díjazzuk azokat
a győri személyiségeket, akik a
város jó hírnevét, fejlődését szolgál-
ták tetteikkel, munkásságukkal,

A Jazz-Teraszon: Emilio

A szervező Győri Művészeti és Fesztiválközpont döntése alapján a június 29-30-ra tervezett Szent László
Napok programjai elmaradnak. A vízügyi szakemberek tájékoztatása szerint az esemény időpontjában a Mo-
soni-Duna folyó vízszintje és a talajvíz emelkedése miatt a rendezvény helyszíneként megjelölt Aranypart al-
kalmatlanná válik a programok lebonyolítására. Az esemény közelsége miatt új, megfelelő helyszín kijelölésére
és a programok biztonságos áthelyezésére sajnos nincs lehetőség, ezért a lakosság megértését kérik.

ezzel tulajdonképpen Szent László
eszmeiségének követőivé váltak.
Győrben nincs hiány az önzetlen,
városunk gyarapodásáért oda -
adóan tevékenykedő lokálpatrióta
emberekből. Nekik is köszönhető
városunk sikeressége, fejlődésé-
nek hazai viszonylatban egyedül -
álló dinamizmusa.”

A közgyűlés határozatait dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester is-
mertette, amelyek alapján Borkai
Zsolt polgármester átadta a 2013.
évi Szent László-díjakat.

A díszközgyűlés után az önkor-
mányzat megkoszorúzta a Kápta-
landombon található, a tavalyi ün-
nepségen felavatott Szent László-
szobrot, majd az ünnepi szentmise
következett a bazilikában, amit dr.
Pápai Lajos megyéspüspök celeb-
rált. Szent László hermáját a város
polgárai körmenetben vitték végig
Győr utcáin.

szerző: z. a.
fotó: illusztráció

Idén is izgalmas és színvonalas prog-
ramokkal várja a Pannonhalmi Apát-
sági Pincészet a jazz és a kulináris él-
vezetek kedvelőit: július 5-én, pénte-
ken 19.30 órától az Emilio Banddel
folytatódik a Pannonhalmi Jazz-Te-
rasz rendezvénysorozat.

A Pannonhalmi Apátsági Pincészet
idén ünnepli újraalapításának 10 éves
jubileumát, a jeles alkalmat a jazzkon-
cert-sorozat fellépői is színesítik. A Jazz-
Terasz következő fellépője az Emilio
Band, Jellinek Emil „Emilio” vezetésé-
vel. A zenész-énekes 13 éves korában
kezdett el érdeklődni a zene iránt, ekkor
szülei meglepték egy dobfelszereléssel.
Emilio négy hónappal később már
saját zenekarával koncertezett. Első le-
mezével 2003-ban jelentkezett, amiért
megkapta az év felfedezettjének járó
Fonogram-díjat, illetve övé lett az év
jazzalbuma. Ugyanebben az évben
Sting koncertje előtt lépett fel. Az ének-
és dobtudása mellett elismerik beat-
box (szájdobolás) technikáját is.

A koncertre való belépés a nagy ér-
deklődés és a helyek korlátozott
száma miatt kizárólag előzetes jegyvá-

sárlással lehetséges. A belépő tartal-
maz egy köszöntőitalt és egy kóstoló-
poharat is. A győri városháza mellől
18.30 órakor autóbusz indul az étte-
remhez, majd a rendezvény után kö-
rülbelül 22 órakor visszafelé. Előzetes

helyfoglalás a transzferre is szüksé-
ges. Jegyek a TriCollis Foglalási Köz-
pontban és Bortársaság Győr üzleté-
ben kaphatók.

Az Emilio Band tagjai: Jellinek Emil
„Emilio” – ének, Balogh Zoltán – zon-
gora, Balogh Roland – gitár, Horváth
„Plútó” József – basszusgitár, Balogh
László – dobok.
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KITÜNTETETTEK ÜNNEP

Amikor Bári Olga, az Arrabona Városi
Nyugdíjas Egyesület elnöke meg-
tudta, hogy Szent László-díjat kap, el-
sírta magát. Azt mondja, Győr nagyon
sokat jelent a számára, élete javát itt
élte, itt dolgozta végig. Megkapta már
többek között a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztjét, az Em-

berségesebb Magyarországot elisme-
rést, a Békemozgalom díját, de erre a
városi elismerésre a legbüszkébb. A
Szent László-díj a hivatalos indoklás
szerint több évtizedes kimagasló kul-
turális szervezőmunkáját, az idősko-
rúak és a hátrányos helyzetű emberek

Benkovich Ferenc plébános, pápai pre-
látus, székesegyházi kanonok negyven-
három évi papi szolgálatát számos elis-
merés kísérte, most a Szent László-

érmet kapta meg a Győrt gazdagító egy-
házi intézmények alapításában és létre-
hozásában vállalt értékteremtő mun-
kája, valamint több évtizedes példaér-
tékű papi szolgálata elismeréseként.
A kitüntetett lapunknak úgy nyilatko-
zott, jóleső érzés tölti el, látva, hogy ér-
tékelik mindazt, amit huszonhét év alatt
a városért tett. Azt mondta: hálát adok,
hogy szolgálhatok, hogy a munkámra
felfigyeltek, hogy amit a közösségért te-

Kollár András középiskolai tanár, a
Bercsényi DSE elnöke, az egyesület
tornaszakosztályának edzője megle-
pődött, amikor hírét vette, hogy az ön-
kormányzat Szent László-éremmel ju-
talmazza eddigi munkásságát. Kapott
már díjat a megyétől és a várostól is,
de úgy véli, ez most más, jelentős köz -
életi elismerés, ami az egész torna-
szakosztálynak szól.
A Szent László-érem erőt, lendületet
ad a következő évekre, mondja a ki-
tüntetett, utalva a 2017-es Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválig tartó idő-
szakra. Érdemes dolgozni, hiszen az
EYOF beruházásai a győri tornászok
teremgondját is megoldhatják, ráadá-
sul ugyanabban a városrészben, ahol
a Bercsényi DSE működik.
Kollár András 1956-ban született,
édesapja korának egyik legsikere-
sebb magyar tornásza volt. A család
1960-ban költözött Budapestről a
nagyszülők városába, Győrbe. András
a pécsi tanárképzőn, majd a Testneve-
lési Főiskolán szerzett diplomát, a
nyolcvanas évek első felében a Móra-
iskolában tanított és az ETO torná-

Az idei június két szép elismerést ho-
zott dr. Szűcs Jenőnek. Először a Pro
Urbe-díjat vehette át a bajnok győri fut-
salcsapat sportorvosaként, majd a
Szent László-érmet, hivatalos indoklás
szerint a győri sportéletben hosszú
időn keresztül végzett önzetlen, elköte-
lezett orvosi munkája, a sportegész-
ségügy területén vállalt kiemelkedő
szerepe elismeréseként. „A díjak sokat
jelentenek számomra, mert segítenek
legyőzni a betegségemet” – mondja az
orvos, aki három nehéz műtéten van
túl, s életmentőnek gondolja a minden-
honnan feléje áramló szeretetet. 
Dr. Szűcs Jenő 1944-ben született, a
Bomba becenevet édesapjától örö-
költe, aki a DAC játékosaként rúgta a
bombagólokat. A nádorvárosi fiú apja
példáját követve focistának készült, ti-
zenhat évesen a DAC nagycsapatá-
ban is megfordult. Aztán máshogy
hozta a sors, orvosi diplomát szerzett,
a győri kórház baleseti sebészetén ka-
pott munkát, de a sport életének fő-
szereplője maradt. A tizenhat szakosz-
tállyal működő Rába ETO 1979-ben
kérte fel vezető sportorvosnak. 

Hagyomány, hogy a győri önkormányzat Szent László ünnepnapján díszközgyűlést tart, ahol a képviselők nemcsak a birodalomépítő lovag-
király, hanem a várost szolgáló, a város jó hírnevét öregbítő polgárok előtt is tisztelegnek. Borkai Zsolt polgármester a Richter Teremben
adta át a Szent László-díjat Bári Olgának, Benkovich Ferencnek, Kollár Andrásnak és dr. Szűcs Jenőnek. 

Életük munkáját ismerték el
Bári Olga 

érdekében végzett fáradhatatlan tevé-
kenységét honorálja. 
Bári Olga a Rába Művelődési Köz-
pont, a Győri Filharmonikus Zenekar,
majd a Petz-kollégium vezetője volt.
Meséli, hogy a művelődési ház igazga-
tójaként az ország legnevesebb művé-
szeivel ismertethette meg a győrieket,
miközben maga is barátságot köthe-
tett írókkal, költőkkel, színészekkel. A
filharmonikus zenekar igazgatása je-
lentette a legnagyobb kihívást, az in-
tézmény megszilárdítása, a tehetsé-
ges fiatal zenészek Győrben tartása
volt a feladata. Minden hangversenyre
elkísérte őket, bejárták Magyarorszá-
got, Európát. Aztán visszatért eredeti
pályájához, a neveléshez. Nevéhez
köthető a győri kollégiumok összefo-
gása, a kollégiumi közös ballagás. 
Bári Olga tizenhat évig képviselőként
tevékenykedett Győrért, s nyugdíjas-
ként is a közösségért dolgozik. Azt
mondja, az idősekkel, az idősekért
tenni csodálatos dolog. Az Arrabona
Nyugdíjas Egyesületnek negyvenkét
klubja van. Győrben ma jó nyugdíjas-
nak lenni.

Benkovich Ferenc
szek, azt mások is látják és élvezik
annak javait. Benkovich Ferenc az ala-
pító gondolatoktól a megvalósításig
vitte végig a püspökség renoválását, a
Szentlélek-templom, az Apor-iskola-
központ, a Szent Anna-otthon építését,
a kincstár és könyvtár, a papi otthon, az
Apor-üdülőház létrehozását.
Meséli, hogy számtalanszor megcso-
dálta a hermát, s megérinthette Szent
László épen maradt tarkócsontját is.
Példaképének tekinti a lovagkirályt
egyenes tartása, helytállása miatt. Az
igazságért, a nemes dolgokért tudott
küzdeni, példaértékű, ahogy élt. A plé-
bános hálás azért, hogy a kommuniz-
mus idején sikerült kiharcolni a Szent-
lélek-templom felépítését, mert
abból, mint édesanyából fakadt min-
den más, amit Szent László példáját
követve később tehetett. 
Terveiről, új céljairól is kérdeztük Ben-
kovich Ferencet, aki elmondta, hogy
Győrújbaráton szeretne otthont te-
remteni a szenvedélybetegek szá-
mára. Egy olyan otthont, ahol a bent-
lakók az imádság és a fizikai munka
által gyógyulnak. 

Kollár András 
szait edzette. A szakosztály a Rába-
gyár döntése alapján 1986-ban meg-
szűnt, a legjobb sportolók edzőikkel
Budapestre távoztak, Kollár András
és a fiatalok a Bercsényi-iskolában ta-
láltak új otthonra.

A közel három évtized szép eredmé-
nyeket hozott, válogatott tornászok
nevelkedtek föl Szigetben. Edzőjük
pedagógiai munkája, az utánpótlás-
nevelésben játszott kiemelkedő sze-
repe, aktív közéleti tevékenysége elis-
meréseként Szent László-érmet vehe-
tett át a győri önkormányzat csütör-
töki díszközgyűlésén. 

Dr. Szűcs Jenő 

A doktor ma saját vállalkozást vezet,
s ellátja az ETO futsalcsapat mellett
a gyirmóti fociklub sportorvosi fel-
adatait. Ahogy a múltban, most
sincs se szombatja, se vasárnapja,
megszállottan, a sport szeretetétől
hajtva dolgozik, próbára téve a csa-
lád türelmét és a saját teherbírását.
Azt mondja, érdemes, mert a győri
sport ma éli fénykorát. A nagy
„bumm” a városvezetés hozzáállása,
a vállalkozások támogatása, a ki-
tűnő szakemberek és játékosok
mellett a sportorvosi teamek mun-
kájának is köszönhető.

szerző: földvári gabriella, gaál józsef. fotó: marcali gábor
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A LISZT FERENC ZE-
NEISKOLA növendékei

szép eredményeket értek el a
most zárult tanévben. Fotón-
kon az országos versenyek
helyezettjei és tanárai látha-
tók. Vargáné Bella Tünde fu-
rulya szakos tanárnő és nö-
vendékei, az első helyezett
Kovács Bálint és a különdíjas
Thiel Dániel, Domsi Géza zon-
goratanár és növendéke, a
bronzérmes Baross Ádám,
valamint Szakács Erika, az in-
tézmény igazgatónője.

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS 
kínáló  

BARKÁCSOLÁS. Pörgő-
forgó díszt készíthetnek a
szünidőző lurkók origami-
technikával a gyermek-
könyvtárban, július 3-án
10 és 12 óra között. 

LOVAGKOR. Szent László korát idéző tárgyakat ké-
szíthetnek az érdeklődők a Zichy Ferenc Látogató-
központ udvarán, szombaton 14 és 18 óra között. A
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum mú-
zeumpedagógusok és képzőművészek közreműkö-
désével tart kreatív foglalkozást a lovagkor jegyében.

KENYÉRFESZTIVÁL
és kézműves-találkozó
lesz június 30-án, vasár-
nap 9 órától a Veres Péter-
iskolában, a Régi Veszprémi út
1–3. szám alatt. A sorrendben tizenegyedik ré-
giós pékversenyre sütőüzemek érkeznek Ausztriából, Szlovákiából és a
szomszédos megyékből. A verseny mellett kóstolható péksütemények,
kézművesvásár és számos szórakoztató program várja az érdeklődőket.
A nap sztárvendége Fekete Dávid lesz.  

HANGRAFORGÓ KLUB.
„Egy ágyon, egy kenyéren"

címmel válogatás hangzik el
Ratkó József és a HETEK

költői csoport tagjai-
nak verseiből július

5-én 17 órától az
Esterházy-palotá-
ban. A Hangra-
forgó Klub ven-
dége ezúttal Diny-

nyés József daltu-
lajdonos. 

BARABÁS LÁSZLÓ
győri festőművész kiállí-
tása július 4-ig látogat-
ható a városi könyvtár ga-
lériájában, a Herman
Ottó u. 22. szám alatt. A
tárlat hétköznapokon 14–
18 óráig tart nyitva. 

NYÁRI MÚZEUMI FESZTI-
VÁL helyszíne lesz a Széchenyi
téri Apátúr-ház július első hétvé-
géjén. Pénteken 14 órától 20
óráig tartanak a foglalkozások és
a programok, többek között film-
vetítés a győri vár születéséről és
előadás a barokk művészetről, a
falusi gyermekvilágról. A látoga-
tók Farkas Árpád zenetanár se-
gítségével hangszerekkel ismer-
kedhetnek meg. Az Európa Kon-
cert Szalonzenekar mesekon-
certet ad. Szombaton és vasár-
nap 10 és 16 óra között várja
vendégeit a zenés múzeumi csa-
ládi nap. 

SZENT LÁSZLÓ ÜNNEPE. Vasárnap
estig naponta 10 és 18 óra között óránkénti
tárlatvezetést tartanak Szent László életét,
legendáját, kultuszát bemutatva a baziliká-
ban. A lovagkirály dénárjai egy minikiállítás
keretében a Zichy Ferenc Látogatóközpont
fogadóterében tekinthetők meg. A toronyki-
látóba ezen a hétvégén, pénteken és szom-
baton 22 óráig lehet felmászni, gyönyör-
ködni Győr panorámájában. 

TÓTH GÁBRIEL festőművész, fa-
szobrász és grafikus kiállítása nyílik
július 5-én 17 órakor a kereske-
delmi és iparkamara épületében, a
Beőthy Galéria szervezésében. A
tárlat három hétig látogatható. 

A GYŐRI EGYHÁZMEGYE „Családdal a jövőért” pályázatának projekt-
záró rendezvénye június 30-án 14 órakor kezdődik az Apor-iskola udva-
rán. A családok a Szalonnafa Társulat mesejátékát, Corneliu Tutu dzsessz-
muzsikáját és a Hoppáré zenekar koncertjét hallgathatják meg. A prog-
ramot ügyességi játékok és kézműves foglalkozások egészítik ki.   

HAJ-CI-HŐ-SÉG. Kutyás aján-
dékdobozt és felhős medált készít-
hetnek gyöngyökkel a 7–12 éves
gyerekek július 3-án 10 és 12 óra
között a Gyermekek Házában. 

A VOLKSBAND ZENEKAR ad műsort
június 30-án, vasárnap 11 órától a Radó-
szigeti Zenepavilonban. A Győri Zenés
Korzó, a zenepaviloni koncertsorozat gyö-
kerei a XX. század elejéig nyúlnak vissza,
a korra jellemző promenádok világát idézi.  
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• 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 kedvezményes áron
• Német és angol nyári gyermek táborok

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

JÚNIUS 29., SZOMBAT
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Nemzeti Nagyvizit
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Aranyfeszt 2013
09:30 Vízitúra
10:00 Történetek a nagyvilágból 
10:30 Életművész 
11:30 Valóságos Kincsesbánya 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Másfélmillió lépés 

Magyarországon - 32 év múlva 
13:15 Boxutca - Forma-1 magazin
13:45 Forma-1 Brit Nagydíj - 

Időmérő edzés
15:20 Gombold újra! Közép-Európa
15:50 Szeretettel Hollywoodból 
16:20 A világörökség kincsei 
16:40 Két csirkefogó... meg egy fél 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Nem férek a bőrödbe 
21:55 Ez VOLT a huszadik... 
22:50 A gyerekek jól vannak 
00:35 Eastern Promises - 

Gyilkos ígéretek 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:10 Szerelemért szerelem 
12:10 Gasztrotúra - extra 
12:30 4ütem 
13:10 Dilinyósok 
13:35 Dilinyósok 
14:00 Agymenők 
14:30 A zöld íjász 
15:30 A hős legendája 
16:35 Tucatjával olcsóbb 2. 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Fantasztikus négyes 
21:25 Halálos fegyver 2. 
23:35 Törés 

05:30 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 
19:30 Az elveszett frigyláda 

fosztogatói 
21:45 Vadászat a Sas Egyre 
23:35 Marha nagy kalamajka 
01:20 Célkeresztben 

06:25 Gyökerek 
07:05 Hol volt, hol nem volt... 
07:20 Kapásjelző 
07:50 Századfordító magyarok 
08:40 Élő egyház
09:10 Isten kezében 
09:40 Sírjaik hol domborulnak... 
10:10 Akadálytalanul 
10:35 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:25 Beszélgetés Dr. Gémesi György 

polgármesterrel
12:50 Ízőrzők: Bálványos 
13:25 Bocsáss meg, drágám! 
15:00 A Duna - Európa ütőere 
16:00 Táncvarázs  
16:55 A dunai hajós
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Önök kérték! 
19:40 Futótűz 
20:30 A Magyar Szabadság 

Napja Gödöllőn 
21:50 Hálátlan kor 
23:15 Kultikon + 
23:45 Dunasport
00:00 Törzsasztal 
00:55 Koncertek az A38 hajón 

JÚNIUS 28., 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
11:08 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:25 Történetek a nagyvilágból 
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
20:05 Boxutca Extra
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 9 és 1/2 randi 
21:50 Szeretettel Hollywoodból 
22:20 Híradó
22:35 Forma-1 Brit Nagydíj - 

Szabadedzés
00:20 Munkaügyek - IrReality Show 
00:50 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 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 
00:25 Gasztrotúra 
00:50 4ütem 

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 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 Erin Brockovich - 

Zűrös természet 
00:15 Jog/Ászok 
01:15 Update Konyha 
01:20 Tények Este
01:55 Astro-Világ Éjjel
03:00 Erin Brockovich - 

Zűrös természet 

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 
07:35 Akadálytalanul
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró  
09:05 Csellengők 
09:35 Angyali érintés 
10:20 Kisváros 
11:00 A Sipsirica 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 Vers
12:15 Madárpark 
12:40 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 
19:10 Angyali érintés 
20:05 Vérvörös nyár 
20:55 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Az elektromos ködben 
23:10 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó  (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül  (ism.)
09:55 A nő kétszer (ism.)
10:25 Közvetlen ajánlat
12:15 Képújság
16:50 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna 
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:45 Pomodoro 
20:00 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.)
20:05 Szemelvények a Forma-1

fizikájából (ism.)
21:05 Híradó  (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:50 Pomodoro (ism.)
22:05 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.)
22:10 Szemelvények a Forma-1

fizikájából (ism.)
23:10 Híradó (ism.)
23:40 Közvetlen ajánlat
01:30 Képújság

GYŐR+ TV

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó  (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó  (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:45 Pomodoro (ism.)
10:00 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.)
10:05 Szemelvények a Forma-1

fizikájából (ism.)
11:05 Közvetlen ajánlat
12:55 Képújság
16:50 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna (ism)
19:00 Konkrét 
19:15 Győr+ Sport 
20:10 Konkrét 
20:25 Vény nélkül  ism
20:50 Kitekintő (ism.)
21:20 Konkrét 
21:35 Győr+ Sport (ism.)
22:30 Konkrét (ism.)
22:45 Vény nélkül  (ism.)
23:10 Kitekintő (ism.) 
23:40 Közvetlen ajánlat
01:30 Képújság

GYŐR+ TV

TV2, június 29., szombat, 19:30

Az elveszett frigyláda fosztogatói
Amerikai kalandfilm

Indiana Jones régész, professzor és kalandor egy személy-
ben, aki semmilyen veszélytől sem riad vissza, hogy meg-
szerezzen egy műkincset. 1936-ban híre jön, hogy a németek
hatalmas ásatásokba kezdtek Egyiptomban. A Biblia legen-
dás ereklyéjét, a frigyládát keresik.
A mítosz szerint ugyanis legyőz-
hetetlenné válik, aki a ládát birto-
kolja. Az amerikai titkosszolgálat
megbízza Indiana Jones-t, hogy
előzze meg a nácikat. 

RTL Klub, június 29., 
szombat, 23:35

Törés
Amerikai–német thriller

Amikor Ted Crawford rájön, hogy a fiatal felesége megcsalja,
tökéletes gyilkossági tervet eszel ki. A házába berontó rend-
őrök pisztollyal a kezében találják, és Crawford nem is ta-
gadja, hogy lelőtte a nejét, akiben Nunally detektív döbben-
ten fedezi fel a szeretőjét. Crawfordot letartóztatják, és mi-
után beismerő vallomást tesz, börtönbe zárják. Az eset köny-
nyed feladatnak tűnik az ambiciózus Willy Beachum helyet-
tes kerületi ügyész számára, de nem veszi észre, hogy Craw-
ford mozgatja a szálakat. 

Duna Televízió, június 28., péntek, 12:40

Európa egészsége
Dokumentumfilm-sorozat

Milyen jövője lehet Európá-
nak, ha a gyermekek szüle-
tésszáma drámai módon
csökkent az összes európai
országban? A film öt ország-
ban jár utána, mi lehet
ennek az oka: a német dip-
lomás Ulrike, a francia Genevieve, az olasz Sylvia, a svéd
Jesper és Lina vagy a háromgyerekes ír Jennifer dönté-
sein és életén keresztül keresi a válaszokat.
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08:50 TV torna (ism.)
09:00 Pomodoro (ism.)
09:15 Konkrét (ism.)
09:30 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.)
09:35 KultÓra (ism.)
10:30 Szemelvények a Forma-1

fizikájából (ism.)
11:30 Közvetlen ajánlat
13:20 Képújság
16:50 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna 
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:45 Győr+ Sport 
20:40 Híradó  (ism.)
21:10 Konkrét (ism.)
21:25 Győr+ Sport (ism.)
22:20 Híradó  (ism.)
22:50 Közvetlen ajánlat
00:40 Képújság

GYŐR+ TV

JÚLIUS  2., KEDD
M1
05:25 A rejtélyes XX. század 
05:55 Ma Reggel
07:30 Zöld Tea
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Aranyfeszt 2013
13:55 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 
21:10 King 
22:00 Borgiák 
22:50 Híradó
23:05 Macskás hölgyek 
00:05 Munkaügyek - IrReality Show 
00:35 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:20 Bűvölet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 4ütem 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Jo, a profi 
22:40 A Grace klinika 
23:45 Reflektor 
00:00 James Cameron: 

A mélység szülöttei 

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 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:25 Az élet iskolája 
16:25 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Bűnök és szerelmek 
21:40 Női vonalak 
23:40 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles 
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:20 Az ember, aki nappal aludt 

JÚLIUS 1., HÉTFŐ
M1
05:55 Ma Reggel
07:30 Vízitúra
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 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 
22:05 II. Károly szenvedélyes élete 
23:10 Híradó
23:25 Aranyfeszt 2013
23:55 Az utolsó előtti út 
00:20 Munkaügyek - IrReality Show 
00:50 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:35 Bűvölet 
02:00 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 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Dr. Csont 
22:40 Dr. Csont 
23:40 Észvesztő 
00:45 Reflektor 
01:00 A Grace klinika 

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 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:25 Az élet iskolája 
16:25 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Bűnök és szerelmek 
21:40 NCIS 
22:40 NCIS: Los Angeles 
23:40 Összeesküvés 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Várlak nálad vacsorára 
03:55 Aktív Extra 

06:30 Híradó 
06:35 Székely kapu 
07:00 Életkerék
07:30 Híradó 
07:35 Élő egyház
08:05 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Isten kezében
09:10 A Tisza 
09:45 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:05 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 
19:05 Angyali érintés 
19:55 Rózsa Sándor 
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
20:55 A leghosszabb film 
22:15 Sportaréna 
22:40 Koncertek az A38 hajón 
23:40 Himnusz

JÚNIUS 30., VASÁRNAP
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Esély
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Katolikus krónika
09:40 Útmutató
10:05 Megkeresni az embert
10:15 A sokszínű vallás
10:30 Evangélikus magazin
10:55 Református ifjúsági műsor
11:05 Szolga csak egy van, az Isten
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Világ Kép 
12:40 Séf
13:00 Telesport 
13:30 Forma-1 Brit Nagydíj - Futam
16:15 Vilmos herceg és Catherine - 

Királyi esküvő
17:30 Zack és Cody egy 

ikerkísérletben 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Kedves John! 
22:00 Labdarúgó-mérkőzés
23:50 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 Tuti gimi 
13:30 Tuti gimi 
14:25 Kőkemény család 
16:30 Castle 
17:30 Castle 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Mi kell a nőnek? 

22:30 Blackjack 
00:50 Portré 
01:30 Cobra 11 

04:20 Kalandjárat 
04:45 Műsorszünet
06:00 Teleki Sámuel útján 
06:25 Zöld világ
06:50 Tv2 matiné
10:30 Astro-Világ
11:35 EgészségMánia 
12:05 Stahl konyhája 
12:35 Több mint TestŐr 
13:05 Kalandjárat 
13:35 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
14:35 Békétlen békítő 
15:35 Sue Thomas - FBI 
16:35 Nicsak, ki beszél! 
18:30 Tények
19:00 Napló 
20:00 Hirtelen 30 

22:00 Elvált nők klubja 
00:00 Alfred Hitchcock: Téboly 
02:00 Astro-Világ Éjjel
03:05 Napló 

04:55 Székely kapu 
05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:25 Gyökerek 
07:10 Századfordító magyarok 
08:00 Világ-nézet
08:55 Isten kezében 
09:20 A Duna - Európa ütőere
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Önkéntesek 
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 A világörökség kincsei 
12:25 Ízőrzők: Tótszerdahely 
13:00 Kertes házak utcája 
14:25 Hazajáró 
14:55 Szerelmes földrajz 
15:30 Hogy volt!? 
16:20 Dankó Pista 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 WTCC 2013 - Túraautó 

Világbajnokság
20:35 Különös házasság
21:55 Önök kérték! 
22:50 Bakaruhában 
00:25 Dunasport
00:40 Világ-nézet
01:35 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó hírei (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:45 Győr+ Sport (ism.)
10:40 Közvetlen ajánlat
12:25 Képújság
16:50 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 KultÓra 
20:50 Híradó (ism.)
21:20 Vény nélkül  (ism.)
21:45 KultÓra (ism.)
22:40 Híradó (ism.)
23:10 Közvetlen ajánlat 
01:00 Képújság

GYŐR+ TV

08:50 TV torna
09:00 Konkrét (ism.)
09:15 Győr+ Sport (ism.)                                      
10:10 Konkrét (ism.)
10:25 Vény nélkül  (ism.)
10:50 Kitekintő (ism.)
11:20 Közvetlen ajánlat
13:10 Képújság
16:50 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna 
19:00 Pomodoro (ism.)                               
19:15 Konkrét (ism.)
19:30 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.)             
19:35 KultÓra (ism.)
20:30 Szemelvények a Forma-1

fizikájából (ism.)
21:30 Pomodoro (ism.)                    
21:45 Konkrét (ism.)
22:00 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.) 
22:05 KultÓra (ism.)
23:00 Szemelvények a Forma-1

fizikájából (ism.)      
00:00 Közvetlen ajánlat
01:50 Képújság

GYŐR+ TV

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Sportaréna 
08:05 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Rocklexikon 
09:25 Magyar elsők 
09:45 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:05 Rózsa Sándor 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:15 Városrajzolatok - Budapest 
12:45 Velünk élő Trianon 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:05 Angyali érintés 
20:00 Két pisztolylövés 
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:25 Maxwell 
22:55 50 év 50 percben 
23:50 Koncertek az A38 hajón 
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Kétnapos programok
Debreceni virágkarnevál ..............................................aug. 19–20. ....27.700 Ft/fő
Krk-sziget – Plitvicei-tavak .........................................szept. 14–15. ....28.500 Ft/fő
Cesky Krumlov – Prága..................................................okt. 12–13. ....24.900 Ft/fő

Egynapos kirándulások
Graz és a Mura völgye............................................................júl. 6. ......7.500 Ft/fő
Sárgabarack-fesztivál az osztrák Duna-kanyarban .....júl. 13, júl. 20. ......6.800 Ft/fő
Végig az Alpokon – Mariazell..............................................júl. 14. ......6.200 Ft/fő
Dévény–Schlosshof–Pozsony ................................................júl. 20. ......4.600 Ft/fő
Mesél a Bécsi-erdő .................................................................júl.21. ......5.200 Ft/fő
Bécs – Sissi nyomában...........................................................júl. 21. ......5.600 Ft/fő
Bécsújhely–Puchberg–Semmering .......................................júl. 27. ......5.200 Ft/fő
Opatija – Irány az Adria! ......................................................júl. 27. ....12.900 Ft/fő
Klosterneuburg–Kreuzensteini vár–Tulln............................júl. 28. ......5.900 Ft/fő
Szlovénia gyöngyszemei ......................................................aug. 3. ....11.200 Ft/fő
Világörökségünk, a Fertő-táj ...............................................aug. 3. ......4.800 Ft/fő
Klagenfurt és a Wörthi-tó varázsa ....................................aug. 10. ... 10.200 Ft/fő
Kecskemét – Ópusztaszer...................................................aug. 11. ......7.900 Ft/fő
Hollókő – Ipolytarnóc .........................................................aug. 17. ......8.000 Ft/fő
Salzkammerguti tóvidék ....................................................aug. 31. ....10.300 Ft/fő

ajánlja:

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

Eng.sz: R-0357/92/1999.

www.volantourist.hu

JÚLIUS 3., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Múlt-kor 
05:55 Ma Reggel
07:30 Angi jelenti 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 Ridikül 
14:30 Balatoni Nyár 
16:10 Család csak egy van 
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 Bosszú 
21:05 Gyilkosság 
21:50 Borgiák 
22:45 Híradó
23:00 Átok 
23:25 Átok 
23:55 Munkaügyek - IrReality Show 

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 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Szulejmán 
22:45 Szulejmán 
23:50 Reflektor 
00:05 Döglött akták 
01:10 A Grace klinika 

04:05 Super Car 
04:30 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:25 Az élet iskolája 
16:25 Amit a szív diktál 
17:25 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Bűnök és szerelmek 
21:40 Sherlock és Watson 
22:45 Én is menyasszony vagyok 
23:20 Ringer - A vér kötelez 
00:20 Tények Este
00:55 Astro-Világ Éjjel
02:00 Kettős ügynök 
02:55 Kettős ügynök 
03:50 Babavilág 

06:00 Kárpát Expressz
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 Táncvarázs 
09:30 Angyali érintés 
10:15 Kisváros 
10:50 Két pisztolylövés 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:15 Kerekek és lépések 
13:05 Az emlékezet helyszínei 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Református istentisztelet - 

CEC (2013) 
15:30 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 Linda 
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:20 Lélektől lélekig 
23:20 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
09:55 KultÓra (ism.)
10:50 Közvetlen ajánlat
12:40 Képújság
16:50 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:45 Ráta 
20:15 Építész Extra 
20:40 Híradó  (ism.)
21:10 Konkrét (ism.)
21:25 Ráta (ism.)
21:55 Építész Extra (ism.)
22:20 Híradó (ism.)
22:50 Közvetlen ajánlat
00:40 Képújság

GYŐR+ TV

JÚLIUS 4., CSÜTÖRTÖK
M1
05:55 Ma Reggel
07:30 A mi erdőnk
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:05 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:25 Vízi túra
13:55 Ridikül 
14:45 Balatoni Nyár 
15:55 Család csak egy van 
16:40 A szenvedélyek lángjai 
17:25 Szerencse Híradó 
17:40 Híradó
17:45 Elcserélt lányok 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Nászút Vegasba 
21:55 Az Este
22:30 Híradó
22:40 Borgiák 
23:35 Nemzeti Nagyvizit
00:05 Barangolások öt kontinensen 
00:35 Munkaügyek - IrReality Show 
01:05 Család csak egy van 

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 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Revolution 
22:40 Revolution 
23:40 A rejtély 
00:40 Ralikrossz Eb - Nyirádi futam
01:55 Reflektor 
02:10 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 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:25 Az élet iskolája 
16:25 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Bűnök és szerelmek 
21:40 Halálugrás 
23:45 Grimm 
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 Amerikai tinédzserek 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:45 Ráta (ism.)
10:15 Építész Extra (ism.)
10:40 Közvetlen ajánlat
12:30 Képújság
16:50 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Széchenyi Híradó 
20:25 Híradó (ism.)
20:55 Vény nélkül  (ism.)
21:20 Széchenyi Híradó (ism.)
21:50 Híradó (ism.)
22:20 Közvetlen ajánlat
00:10 Képújság

GYŐR+ TV
07:30 Híradó 
07:35 Elfeledett magyar irodalom
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Üzenem az otthoni hegyeknek 
09:15 Néprajzi értékeink 
09:25 Angyali érintés 
10:10 Kisváros 
10:50 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Afrika világa 
12:40 Magyar elsők 
12:55 Voyager - A múlt titkai 

és legendái 
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 T.I.R. 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:10 Elveszett illúziók 
22:55 X + 1/2 X
23:50 Koncertek az A38 hajón 

Június 10-tôl minden hétköznap 13–15 óráig

KÖZKÍVÁNATRA  

KÍVÁNSÁGMÛSOR
Adorján Andival!
Kérjenek dalt szeretteiknek,  ismerôseiknek,
vagy csak saját maguknak!

Hívja: 444-222
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Állatkölykökből eddig sem volt
hiány a győri állatkertben, hiszen
a tavasz folyamán hetente egy
vagy akár több jövevény érkezé-

séről számoltak be a park mun-
katársai. A múlt héten meglepték
gondozóikat a vöröshomlokú
makik, csapatuk újabb taggal
gyarapodott: az egyik fiatal nős-

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongaz-
dálkodó Zrt. pályázati felhívása önkormányzati
tulajdonú, nem lakás célú helyiségeinek portál-
és kültéri nyílászáróinak cseréjéhez.
A Győr-Szol Zrt. 50 millió forintos keretösszeget
különített el a Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának tulajdonában álló nem lakás célú he-
lyiségeinek portál- (kirakat, bejárati ajtó és ablak)
cseréjéhez, felújításához. A támogatás minimális
összege 400.000 Ft+áfa, maximális hozzájárulás
összege bérleményenként 3.000.000 Ft+áfa, me-
lyet az üzlethelyiség-bérlők pályázat útján nyerhet-
nek el az alábbi feltételek szerint.

A pályázat csak Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának tulajdonában álló, nem lakás célú
helyiségeinek nyílászárócseréjére vehető igénybe
a belváros területére.

A pályázatot (támogatási kérelmet) a Győr-Szol Zrt.
Ingatlangazdálkodási igazgatóságánál (9024 Győr,
Orgona utca 10.) beszerezhető, a Győr-Szol Zrt.
honlapjáról (http://gyorszol.hu/dok/Ingatlan/varos-
kepipalyazat.pdf) letölthető formanyomtatványok
kitöltésével kell benyújtani. A Győr-Szol Zrt. Beru-
házási és Kivitelezési Igazgatósága szakmai segít-
séget nyújt a pályázat kitöltéséhez.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. július 1-jétől.

A pályázat lezárása:
a hozzájárulás keretösszegének kimerülése.

A pályázat elbírálása folyamatosan történik.
A pályázókat a bírálat megtörténte után a Győr-
Szol Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága 15
napon belül írásban értesíti.
A megítélt hozzájárulás műszaki munkáinak el-
lenőrzését a Győr-Szol Zrt. végzi el.

A pályázat elszámolásának rendje
és határideje: 2013. december 20.

A nyertes pályázó a hozzájárulást megállapodás
alapján a Győr-Szol Zrt. nevére kiállított számla
ellenében kaphatja meg kizárólag a pályázati fel-
hívásban elszámolható munkákra. 
A pályázaton való részvétel feltétele: a pályázó köz-
tartozással és a Győr-Szol Zrt. felé fennálló hátra-
lékkal nem rendelkezhet. A pályázattal kapcsolatos
részletes felvilágosítás, a pályázat leadása a Győr-
Szol Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (tel.:
511-423) történik.

Sági Géza Tibor
elnök-vezérigazgató
Győr-Szol Győri Közszolgáltató
és Vagyongazdálkodó Zrt.

kép és szöveg: mobilis

A tanév véget ért, a Mobilisben azonban nem áll meg
az élet – sőt, most még inkább érdemes ellátogatni
a győri tudományos élményközpontba.  

Mobilis Élmény7 néven például napközis nyári tábor indul, ami
annyira népszerű az általános iskolások között, hogy póttur-
nusokat kellett indítani. A nagy érdeklődésen nincs mit cso-
dálkozni, hiszen hol máshol építhetnek az érdeklődő gyerekek
saját kísérleti eszközöket, kukkanthatnak be valódi tudomá-
nyos laboratóriumokba vagy tarthatnak kísérleti bemutatót?

Aki nem táborozni szeretne, „csak” egy emlékezetes élmény-
hez jutni, annak szintén a nyári hónapokat érdemes választania:
két különleges kedvezménnyel is kedveskednek a látogatóknak.
A Nagyi kedvezmény azoknak a gyerekeknek szól, akik valamelyik
nagyszülőjükkel érkeznek, ők a páros belépő árából 30% kedvez-
ményt kapnak, miközben a nagymama vagy nagypapa sem fog
unatkozni a 74 interaktív tudományos játék között. Komoly ked-
vezményt ér a kitűnő bizonyítvány is, aki ugyanis bemutatja a bi-
zonyítványt vagy a másolatát, Kis Kutató jeggyel, mindössze 245
forintért léphet be a Mobilisba, s még egy kísérője is 20 százalék-
kal olcsóbban vásárolhat belépőt. 

A Forma-1-rajongók pedig már készülhetnek a július 20-i Szóra-
koztató Tudományos Szombatra, ahol érdekes előadások és kísér-
letek révén pillanthatnak be az autóversenyzés kulisszái mögé, fel-
lebbentve a fátylat az olyan jelenségekről, mint a légellenállás vagy
a gyorsulás, és megismerkedve a versenyzés technikai hátterével. 

Városképi
pályázat

Vöröshomlokú maki született
tény egy életerős kölyöknek
adott életet. A büszke mama az
üvegen keresztül mutatta be a ki-
csit a gondozóinak, akik másnap
már közvetlen közelről is meg-
szemlélhették az új jövevényt. 

A vöröshomlokú maki Mada-
gaszkár keleti felének partvi-
déke mentén, illetve a sziget
nyugati oldalának néhány maga-
sabban fekvő erdőségében él

vadon. A kifejlett állatok 2-2,5
kg súlyúak. Kisebb csoportok-
ban járnak táplálék után, étlap-
jukon főként levelek, hajtások és
gyümölcsök szerepelnek, de
megeszik a fakérget is. Különö-
sen kedvelik a magvakat, már
csak azért is, mert őshazájuk-
ban számos olyan fafaj él, amely-
nek viszonylag nagyok és táplá-
lóak a magvai.  Szaporodásukra
jellemző, hogy az anyaállat álta-
lában egy kölyköt hoz a világra.
A kicsik 4-5 hónapig élnek anya-
tejen és 2-3 éves korban érik el
az ivarérettséget. Élettartamuk
10-15 év, állatkertekben akár
20-25 év is lehet.

Az anyaállat gondosan neveli
kölykét, nagy figyelemmel ápolja
őt. A többi maki kíváncsi pillantá-
saitól egyelőre még óvja, ám a lá-
togatók elől nem rejti el az apró-
ságot. A kicsi szépen fejlődik, és
mivel még nem tudni a nemét,
nevet sem kapott. Az apróság
ebben a korban leginkább az
anyja bundájába csimpaszkodva
ismerkedik a külvilággal. A pici
és mamája kiváló egészségnek
örvend, látogatóik megtekinthe-
tik őket a vöröshomlokú makik ki-
futójában.

Élménydús nyár a Mobilisben
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FEJLESZTÉS HIRDETÉS

VViirráággooss  GGyyőőrr
aa  VViirráággooss  MMaaggyyaarroorrsszzáággéérrtt

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Hazánk 1990-ben csatlakozott az
Európai Virágos Városok és Falvak
Versenyéhez, az első Virágos Ma-
gyarországért Versenyt pedig 1994-
ben hirdették meg. Azóta Magyaror-
szág szép sikereket ért el az európai
megmérettetésben. Győr 2000-
ben az első helyet szerezte meg a
hazai seregszemlén, így 2001-ben
képviselte országunkat a nemzet-
közi mezőnyben, ahol ezüst fokoza-
tot ért el. 2005-ben Győr rendez-
hette a Virágos Európai Városok és
Falvak Versenyének díjkiosztó gálá-
ját, a következő években pedig to-
vábbi díjak és sikerek következtek.

Az idén az országos versenyre
mintegy 300 település jelentke-
zett. Csütörtökön a városházán ta-
lálkoztak Győr-Moson-Sopron,
Vas és Zala megye zsűritagjai,

hogy megbeszéljék a szükséges
teendőket, és összehangolják a
három megye 54 nevezett telepü-
lésének értékelését. 

A szakembereket Fekete Dávid al-
polgármester fogadta, aki úgy fogal-
mazott, az önkormányzat számára
kiemelt fontosságú, hogy a város
közterei rendezettek, szépen karban
tartottak legyenek. A virágosítás, a
köztisztasági programok megvalósí-
tása és a közterületi felújítások egy-
részt otthonosabb környezetet te-
remtenek a győrieknek, másrészt
pedig vonzóbbá teszik városunkat a
turisták számára is. Egy város meg-
ítélésében jelentős szerepet játszik a
kinézete, rendezettsége, tisztasága,
ezért Győr és a versenykiírók szándé-
kai egybeesnek egymással. Győr vi-
rágosítása tavasz óta folyamatosan
tart, a legszembetűnőbbek talán a
belváros és a parkok virágköltemé-
nyei, de az önkormányzat igyekszik

minden városrész szépítésére odafi-
gyelni, amiért a Győr-Szol Zrt. mun-
katársait is köszönet illeti.

Németh Sándor, a Virágos Ma-
gyarországért verseny Nyugat-
Dunántúli Régiójának zsűriveze-
tője lapunknak elmondta, a nap
folyamán a zsűri tagjai elvégezték
városunk értékelését is. A főbb
szempontok között szerepelt a
közterületek rendezettsége, a virá-
gosítás mértéke és az is, hogy az
iskolák, intézmények, vendéglátó-
egységek, és természetesen a la-
kosság milyen módon veszi ki a ré-
szét a környezetszépítésben.
Utóbbira jó példa a városunkban
meghirdetett Szép környezet, jó
közérzet verseny, amelyre minden
évben sok családi és társasház
benevez. Hogy Győrt miként érté-
kelte a Virágos Magyarországért
Verseny zsűrije, az őszi eredmény-
hirdetés után tudhatjuk meg.

Új szoftver
a Differenttől
A GridSoft lazán szervezett hálózatokba
(azaz gridekbe), klaszterekbe vagy egyéb
gazdasági tömörülésekbe szerveződő és
együttműködő szervezetek számára készülő
szoftvermegoldás, amely lehetővé teszi az
együttműködések hatékony menedzselését,
illetve a tagszervezeteknél felhalmozódott in-
novációk és technológiák transzferálását. Az
új prototípus létrehozását az indokolta, hogy
a világgazdaságban és ezen belül a nemzet-
gazdaságokban kialakult egy új modell sze-
rinti működés, amely alapvető jellemvonása
a gazdasági hálózatok kialakulása és a válla-
latok határainak „kiterjesztése”. A versenyké-
pességet a jövőben a kollektív hatékonyság
és a hálózati hatékonyság mutatói határoz-
zák meg. 

A GridSoft kifejlesztésével az volt a célja a
Different Fejlesztő Kft.-nek, hogy egy modulá-
ris, a vállalkozás hétköznapi adminisztrációs te-
vékenységébe is illeszkedő eszközrendszert
hozzon létre, amely egy együttműködési folya-
mat minden szintjén támogatást tud nyújtani,
legyen szó innovatív ötletek értékeléséről, meg-
valósításáról, a partnerek kiválasztásról vagy
akár egy közös projekt teljes körű pénzügyi me-
nedzseléséről. 

A GridSoft egy olyan több modulból álló
rendszer, amelyet úgy alakítottak ki, hogy az
egy ötlet megvalósítására létrejövő innovatív
csapatoktól indulva, a különböző méretű vállal-
kozásokon keresztül, az akár sok-sok projekt ér-
tékelésével és megvalósításával foglalkozó K+F
szervezetek is használni tudják. 

kép és szöveg: gy. p.

Folytatódott a ciklus elején meg-
kezdett játszótér-korszerűsítési
projekt Adyvárosban, Radnóti Ákos
önkormányzati képviselő körzeté-
ben, melynek keretében most a
Szabolcska utca és a Török Ignác
utca kereszteződésében lévő, illet -
ve az Ifjúság körút 39. szám előtti
játszóteret kerítették körbe. A cél az
volt, hogy a gyermekek a játszóté-
ren biztonságban legyenek és ne
tudjanak kiszaladni a közeli úttestre,
illetve kerékpárútra.

A környéken élő szülők keres-
ték meg Radnóti Ákost az ügyben,
és a képviselő ígéretet tett rá,
hogy biztonságosabbá teteti a te-
reket. A táblásított kerítés elké-
szült, emellett egy új mókuskere-
ket is kihelyeztek a Szabolcska
utcai játszótérre, ami tavaly már
bővült egy négyüléses mérleghin-

Biztonságosabb játszóterek

tával is. A képviselő hozzátette,
hogy tavaly minden, a körzetében
lévő játszótér gazdagodott egy új
eszközzel, összesen 13 darabbal,
előtte évben pedig átadtak egy tel-
jesen új játszóteret az Ifjúság

körút mögött, illetve 3 új ivókutat
is elhelyeztek a körzetbe. Ezzel
közel 13 millió forintot fordítottak
az utóbbi 2 és fél évben a játszó-
tér-fejlesztésekre, amelyek ezután
is folytatódnak.
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Megingat(hatat)lan
befektetôk Gyôrben

Ki ne szeretne ingatlanbefek-
tetô lenni? Ki nem hallott még
arról, hogy az ingatlan remek be-
fektetés? Ki nem játszott még el a
gondolattal, hogy ingatlanbefekte-
téseibôl csodálatos és gondtalan
idôskora lesz, tudja támogatni a
gyerekeit, unokáit és még arra is
marad pénze, hogy bejárja azokat
a helyeket, amelyekre pénz és idô
hiányában nem volt addig lehetô-
sége? 

2008-ig úgy is tûnt, hogy az in-
gatlanon szinte nem lehet bukni: fi-
zetek egy lakásért 5 milliót, 4-5 év
múlva eladom a duplájáért, és ha
minden jól ment, még ki is adtam,
egy kis mellékest juttatva a családi
kasszába. 

Aztán a válság felülírt mindent,
az ingatlanárak csökkentek, a bér-
leti díjak szintén, a jegybanki alap-
kamat a betéti kamatokat az égig
húzta, így a befektetôk joggal gon-
dolták úgy, hogy jobb helyen van a
pénzük a bankban, mint ingatlanbe-
fektetésekben! 

A kocka viszont megint fordult!
Fordulnia kellett, hiszen a válság
nem tarthat örökké. A magánbefek-
tetôk a bankbetétek után az összes
költséget, adót és járulékot leszá-
molva alig kapják vissza a tôkéjüket,
így ismét elkezdtek alternatív befek-
tetések után nézni. Az ingatlan
ismét csak kecsegtetô célpont lett
és Gyôr az a város, ahol most iga-
zán érdemes ingatlant venni! 

Molnár Kristófot, az Openhouse
Országos Ingatlan Hálózat tulajdo-
nosát kérdeztük a miértekrôl.

Országos ingatlan- és hitelháló-
zat tulajdonosaként nagy rálátásom
van a befektetési folyamatokra. Az
ingatlan jelenleg egy remek befekte-
tési célpont, ha valakinek van 6 mil-
lió forintja vagy annál több. Van, aki
olcsón vesz és piaci áron elad, van,
aki olcsón vesz, felújít és megpró-

bálja a végletekig feszíteni az árat,
de a többség piaci áron vagy kicsit
alatta vásárol, bérbe ad és áremel-
kedésre spekulál, ami középtávon
elkerülhetetlen és a banki kamat
majdnem dupláját zsebre teszi a
bérbeadás által! 

Egy befektetônek meg kell néz-
nie, hogy melyik városban és milyen
ingatlanba fekteti a pénzét, kinek
akarja kiadni, és ha pénzzé akarja
tenni az ingatlant, milyen gyorsan
tudja megtenni.

Gyôr ilyen vonatkozásban Buda-
pest után az ország legfelkapottabb
városa, hiszen az ingatlanpiaca ki-
robbanó erôben van, jönnek befek-
tetôk a fôvárosból, más városokból
és külföldrôl is szép számmal. Ter-
mészetesen a Gyôrben és az agg-
lomerációban élôk is nagy szám-

ban vesznek második vagy harma-
dik ingatlant, melyen rövid, közép-
vagy hosszú távú befektetésként is
szép summát kereshetnek.

Egyvalamit viszont soha nem sza-
bad elfelejteni! Mielôtt ingatlanba fek-
tetünk, kérjük ki profi ingatlanos szak-
ember véleményét az adott befekte-
tésrôl, mert aki nap mint nap ebben
dolgozik, az rengeteget tud nekünk
segíteni, hogy a pénzünkön a legjobb
befektetéshez jussunk a legkisebb
kockázat mellett.

Apróhirdetés

Gyôr-Adyvárosban, az Ifjúság krt.
csendes részén teljesen felújított, 2
szoba-hallos, 2. emeleti lakás azon-
nali költözéssel eladó! Irányár: 8,99 M
Ft. Érd.: 70/338-6708
Gyôrben, központi helyen található,
korszerûsített, kétszobás, erkélyes pa-
nellakás eladó. Ár: 9,4 M Ft. Tel.:
70/459-3010
Gyôr-Nádorváros belvároshoz közeli
részén 4 szobás, felújított téglalakás
kedvezô áron eladó. Ár: 20,5 M Ft.
Érd.: 70/977-7844
Gyôr zöldövezetében kétszintes, két
fürdôszobás, 3 szoba-nappalis, igé-
nyes családi ház romantikus kerttel,
pincével, kedvezô áron eladó. Csak
költözni kell. Irányár: 28,9 M Ft. Érd.:
70/977-7837
Gyôr-Ménfôcsanakon 3 szoba-nappa-
lis, 75 nm-es, új építésû társasházi
lakás októberi átadással eladó. Ár:
16,5 M Ft. Tel.: 70/372-0113
Gyôrben, Duna-part közelében igé-
nyes, 62 m2-es lakás hosszú távra
kiadó. 140.000 Ft/hó. Érd.: 70/977-
7836
Gyôr-Pinnyéden önálló kerttel rendel-
kezô lakások bombaáron eladók! Az
új, emelt szintû szerkezetkész la-
kások illetékmentesek! Ajándék gép-
kocsibeálló! Ingyenes hitelügyinté-
zés, szoc.pol! Ár: 223.500 Ft/nm.
Részletekért hívjon a 70/9777-840-es
telefonszámon! 
Albérleteket keresek Gyôrben 40.000
Ft—250.000 Ft árkategóriában!
70/977-7838
Gyôr-Ménfôcsanakon 75 m2-es, két-
szobás, nagy telkes, masszív családi
ház reá lis áron eladó!  Ár: 13,5 M Ft.
Tel.: 70/459-2409  
Gyôr-Szabadhegyen téglaépítésû,
egye di fûtésû társasházi lakás garázs-
zsal, kerttel, tárolóval eladó. Ár: 13,9
M Ft. 70/372-0105
Gyôr-Nádorvárosban 42 m2-es, mû -
anyag nyílászárós, egyedi fûtéses tár-
sasházi lakás eladó. Ár: 8,7 M Ft.
70/977-7830

GYÔRBEN,
22 lakásos
társasházban
új építésû
ingatlan
leköthetô.

gyongyhaz@
oh.hu

70/9777-832

NE KERESSE TOVÁBB ÚJ HÁZÁT! MOST MEGTALÁLTA!
Gyôrszentiván új építésû részén ajánlom figyelmébe azoknak, akik
a szép, igényes stílust kedvelik. 2009-ben épült családi ház, 105 m2-es,
3 szoba-nappalis, dupla garázsos, parkosított udvarral, kedvezô
áron eladó. Irányár: 33,5 M Ft. Érd.: 70/977-7837
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Ne féljünk a pénztôl!
Az, hogy a nôk többségének van-

nak „anyagi gondjai”, több évszáza-
dos múltra tekint vissza. Még az
1950-es években is úgy vélték vá-
láskor, hogy a férfi több pénzt kere-
sett, több jószágot hozott a házas-
ságba. Pénzügyekben — mint az
élet más területén is — a gyerekkor-
ban elsajátított, megtapasztalt min-
ták alapján döntünk.

A pénz mint alapprobléma
A párok nyolcvan százaléka ve-

szekszik miatta. Talán a pénzügyek-
nél elfeledkezünk a szerelemrôl? Bi-
zony a viták jó része végül itt köt ki.
Ki mit hozott a kapcsolatba, ki hon-
nan indult, ma ki mennyit keres, ki

költ többet, ki költ okosabban, hol
lenne jobb helyen a pénz, mire van
igazán szükség és még sorolhat-
nánk. Persze ezek a viták mindig
akkor kezdôdnek, ha valami — akár
a legcsekélyebb — változás beáll
anyagi helyzetükben. Ilyen egy gye-
rek születése, munkahelyváltás, ne
adj isten, munkanélküliség.

Az okok egyébként egy szerûek:
gyakran elfelejtünk beszélni a pénz-
rôl. Gyorsan elfogadjuk, hogy a

Apróhirdetés

Révfalui, 2+2 fél szobás társasházi
lakás eladó. Ár: 19,9 M Ft. 70/456-0470
Gyôr-Ménfôcsanak új építésû részén
eladó egy elsô emeleti, háromszobás,
téglaépítésû társasházi lakás udvari
gépkocsibeállóval. Ár: 16.800.000 Ft.
70/601-0228
Gyôrben keresek eladó vagy kiadó
panel vagy tégla társasházi lakást.
Földszint—3. emeletig, 2-3 szobás, er-
kélyes ingatlan legyen! Irányár: 7—15
M Ft-ig. 70/977-7831
Gyôr-Szabadhegyen nappali+4 szo-
bás, sorházi lakás dupla garázzsal
eladó. Ár: 36.000.000 Ft. 70/703-0865
Gyôr-Révfaluban új építésû lakások
elô vásárlási akció keretében lefoglal-
hatók. Ár: 289.000 Ft/m2-tôl. 70/9777-
832
Nyúl központjában, nem a fôút mellett
négyszobás családi ház eladó. Irá-
nyár: 13,9 M Ft. Tel.: 70/333-3839
Révfalu új építésû részén remek adott-
ságokkal rendelkezô telken épülô,
nappali+3 szobás családi ház ga-
rázzsal eladó! Megismételhetetlen
ajánlat! Kulcsrakész ár: 37,9 M Ft.
70/372-0110
Eladó Gyôrben 67 nm-es, emeleti, 3
szobás, erkélyes, 2006-ban felújított,
jó állapotú otthon! Irányár: 11,8 M Ft.
70/372-0114

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.

Gyôrszentiván csendes utcájában új építésû, háromszobás,
amerikai konyhás ikerházi lakás dupla garázzsal eladó!
Kulcsrakész ár: 23,9 M Ft. Elérhetôség: 70/977-7841

Gyôr-
Révfaluban
3 szoba-nappalis,
földszinti,
kertkapcsolatos
lakás emelt
szintû
fûtéskészen
eladó!

Ár: 25,5 M Ft
Tel.:
70/372-0113

Miért van az, hogy sokszor irracionálisan viselkedünk, ha pénzügyekrôl van szó? Miért nem akarunk
tudomást szerezni a pénzrôl? Miért szórjuk gyakran számolatlanul? A legtöbb embernek a pénz még
ma is egy absztrakt érték, sokan félnek tôle, szégyellik magukat vagy piszkosnak érzik. Az Open -
house Hitelcentrum (www.oh.hu) segíthet, hogy ön pénzügyileg is független maradhasson. Bank-
semleges tanácsadás, ingyenes hitelügyintézés, segítôkész tájékoztatás.

másik kezelje a kasszát és ehelyett
figyelmünket a családra, a lakásra,
a gyerekekre irányítjuk. 

Próbálja megérteni, hogy a pénz
igenis fontos szerepet játszik az éle -
tünkben, ha tetszik, ha nem. Bármi
miatt is változik meg anyagi helyzete,
látogasson el irodáink egyikébe
(Openhouse, Gyôr, Somogyi Béla u.
32. vagy Verseny u. 32.) és fordítson
idôt gazdasági helyzete megértésére!

Miért nem bízunk
a pénzintézetekben?
Hát bizony sokszor meggyûlik

velük a pénzügyi tanácsadók baja.
Valami miatt nem bízunk a bankok-
ban és a hitelintézetekben, úgyhogy
nehezen hagyjuk magunkat rábe-
szélni kötvény- vagy részvényvásár-
lásra. Persze van ennek némi
alapja. Sajnos a bankokban ma is
hajlamosak felületesen tájékoztatni
bennünket vagy pontatlanul felvilá-
gosítani. Errôl persze mi is tehetünk,
amikor úgy lépünk be az ajtón,
hogy semmit sem tudunk. Úgyhogy
elôször nyaláboljon fel egy csomó
brosúrát, katalógust, nézzen körül
az interneten. Végül hasonlítsa
össze elsô benyomásait, intuícióit
végleges döntésével, amit — remél-
hetôleg ezúttal — az eszére hallgatva
hozott meg. Ebben a napokban in-
duló www.hitelkupon.hu honlap is
segítségére lehet, ahol a banki kon-
dícióknál kedvezôbb feltételekkel ta-
lálkozhat. Ezen a weboldalon a
banki akciókon felül is részesülhet
kedvezményekben.

Az Openhouse Hitelcentrumban
szeretettel várja:

Orosz Ildikó
Telefon: +36-70/621-0777
E-mail: ildiko.orosz@oh.hu

Búza Tímea
Telefon: +36-70/372-0113
E-mail: timea.buza@oh.hu

• Új építésû és használt ingatlanok
teljes körû finanszírozása

•  A pénzintézetek ajánlataiból 
az önnek legmegfelelôbb 
konstrukció kiválasztása.

•  Díjmentes hitel-, lízing-
és biztosítási ügyintézés

•  A hitelfelvételhez szükséges 
dokumentumok beszerzése

•  A hitelkérelmi dokumentáció 
összeállítása
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KÖZLEMÉNY  Kisalföld Volán Zrt.

A Győr közigazgatási területén működő
helyi autóbuszjáratokon érvényes menet-
jegy- és bérlettípusokat, valamint azok díjait
és a pótdíjakat a Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Kisalföld Volán Zrt. (a
továbbiakban: Szolgáltató) között létrejött
Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellék-
lete tartalmazza. A hivatkozott Közszolgálta-
tási Szerződés 2013. augusztus 1-jétől ha-
tályba lépő módosítása a díjakat az alábbiak
szerint határozza meg:

Menetjegy elővételben: bruttó 250 Ft
(nettó 196,85 Ft)
Gyűjtőjegy: bruttó 2.250 Ft/10 db
(nettó 1.771,65 Ft/10 db)
Menetjegy az autóbusz-vezetőnél:
bruttó 440 Ft (nettó 346,46 Ft)
Családi jegy: bruttó 700 Ft
(nettó 551,18 Ft)
Menetdíj a City buszon: díjmentes.

A módosítással érintett menetjegy-
gyel és a bérletekkel kapcsolatos tud-
nivalók:

Új menetjegytípus a gyűjtőjegy:
Augusztus 1-jétől bevezetésre kerül a

kedvezményes árú, 10 db-os gyűjtőjegy.
A 10 db-ból álló, kedvezményes árú gyűjtő-

jegy ára a 10 db gyűjtőjegyre vonatkozik. A gyűj-
tőjegy kizárólag menetjegy- és bérletkiadó au-
tomatából vásárolható. A gyűjtőjegyre a menet-
jegyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Gyűjtőjegy esetén a számlaadás feltétele, hogy
az adott gyűjtőjegyhez tartozó valamennyi (10
db) gyűjtőjegyet együtt kell bemutatni.

A tanulók bérletének változása:
A tanulók bérletének ára nem változik, de a

jövőben a szeptember hónapra váltott tanulók
bérletének érvényessége nem augusztus 27.
napjának nulla órájától, hanem szeptember
első napjának nulla órájától kezdődik.

Megszűnő bérletek:
Az egyvonalas bérlet minden típusa és a

tanulók szemeszterbérlete augusztus 1-jétől
megszűnik.

Az összvonalas bérleteket felváltó álta-
lános bérletek:

Értesítés
a győri helyi autóbuszjáratokon alkalmazott közszolgáltatási díjak és a díjalkalmazási feltételek változásáról

Augusztus 1-jétől az összvonalas bérlet he-
lyett általános bérlet kerül bevezetésre.

Az általános bérletek az érvényességi
időn belül a menetrendben meghirdetett
minden helyi autóbuszvonalon korlátlan
számú utazásra jogosítanak.

Az általános bérletek használatára bár-
mely természetes személy jogosult.

Az általános bérletek – a hétnapos és a
24 órás bérletek kivételével – csak az előírt
arcképes bérletigazolvánnyal együtt érvé-
nyesek és csak így jogosítanak az utazásra.

A hétnapos bérlet a személyazonosító
igazolvánnyal, az útlevéllel vagy a kártyafor-
mátumú vezetői engedéllyel együtt jogosít
az utazásra.

Új bérlettípus a 24 órás bérlet:
A 24 órás bérlet bármely kezdőnappal és

időponttól (óra, perc) váltható, és az érvényes-
ségének kezdetétől számított 24 órán át (a bér-

leten feltüntetett időpontig) érvényes azzal,
hogy az érvényesség idején belül megkezdett
utazás annak lejárta után még befejezhető. A
bérlet a rajta feltüntetett időpont előtti idő-
szakra utazási jogosultságot nem keletkeztet.

A bérlet kizárólag a menetjegy- és bérlet-
kiadó automatákból vásárolható és külön
igazolvány nélkül jogosít utazásra. A bérlet
használatára az a személy jogosult, aki azzal
az utazást megkezdte. Érvénytelen és a Szol-
gáltató bevonja azt a 24 órás bérletet, ame-
lyet az utazás megkezdése után átruháztak.

A változással nem érintett bérletek:
A nyugdíjasok bérletének, továbbá a hétna-

pos bérlet ára és érvényessége nem változik.
Menetdíj visszatérítésére vonat-

kozó szabályok:
Árváltozás esetén az előre megváltott

menetjegy határidő nélkül, az előre megvál-
tott bérlet az érvényességi idején belül fel-
használható utazásra.

A Szolgáltató a bérlet árát – visszaváltás
esetén – érvényességének megkezdése előtt
kezelési költség levonása mellett visszatéríti.

Az általános havi bérlet árának fele – ke-
zelési költség levonásával – akkor téríthető

vissza, ha annak érvényessége már megkez-
dődött, és azt az utas a tárgyhó 15. napján
pénztárzárásig visszaváltja.

Az általános 30 napos bérlet árának fele –
kezelési költség levonásával – akkor téríthető
vissza, ha annak érvényessége már megkez-
dődött, és azt az utas a bérlet érvényességé-
nek 15. napján pénztárzárásig visszaváltja. 

Az általános negyedéves bérlet árának a
maradványértéke – kezelési költség levoná-
sával – akkor téríthető vissza, ha annak érvé-
nyessége már megkezdődött. A maradvány-
érték számítása a következő:

a) az érvényesség első hónapjának 15.
napjáig a bérlet árának 5/6-od része, az első
hónap további részében 4/6-od része, 

b) az érvényesség második hónapjának 15.
napjáig a bérlet árának 3/6-od része, a máso-
dik hónap további részében 2/6-od része, vagy

c) az érvényesség harmadik hónapjának

15. napjáig a bérlet árának 1/6-od része, a
harmadik hónap további részében marad-
ványérték nem vehető figyelembe.

A félhavi bérlet, a hétnapos bérlet és a 24
órás bérlet ára, ha annak érvényessége már
megkezdődött, nem téríthető vissza.

A tanuló- és a nyugdíjasbérlet ára, ha
annak érvényessége már megkezdődött,
nem téríthető vissza.

Az utazásból kizárt utas részére a szolgál-
tató a menetdíjat nem téríti vissza.

Az elveszett vagy a bevont menetjegyért,
bérletért menetdíj-visszatérítés nem jár.

Menetdíj-visszatérítés kizárólag a me-
netjegy és a bérlet visszaadása ellenében
történik. Ennek hiányában menetdíj-vissza-
térítést a szolgáltató semmiféle igazolásra
nem teljesít. A gyűjtőjegy ára csak abban az
esetben téríthető vissza, ha az adott gyűjtő-
jegyhez tartozó valamennyi gyűjtőjegy hi-
ánytalanul visszaadásra kerül. Abban az
esetben, ha a visszaváltásra hozott menet-
jegy, gyűjtőjegy vagy bérlet után egyszerű-
sített számla került kiállításra, csak az ere-
deti számla bemutatása esetén van lehető-
ség a visszaváltásra.

A menetdíj-visszatérítés kezelési költsége a
menetdíjból visszafizetésre kerülő rész 20%-a,
de legfeljebb bruttó 500 Ft (nettó 393,7 Ft).

A közszolgáltatási díjak és díjalkal-
mazási feltételek augusztus 1-jén ha-
tályba lépő változásai miatt a bérletér-
tékesítés a Kisalföld Volán Zrt. Üzletsza-
bályzatában foglaltaktól eltérően az
alábbiak szerint változik:

• Az egyvonalas bérlet minden típusa au-
gusztus 1-jétől megszűnik, ezért egyvonalas
bérlet legfeljebb július hónapra és július má-
sodik félhónapra váltható.

A július havi és a július második félhó-
napra váltott egyvonalas bérlet július 31-ig
érvényességének megfelelő utazási viszony-
latban, míg augusztus 1-jétől augusztus 5-
ig a menetrendben meghirdetett valamennyi
helyi autóbuszvonalon érvényes utazási iga-
zolványként kerül elfogadásra.

• Augusztus 1-jétől az összvonalas bérlet
helyett általános bérlet kerül bevezetésre.

Az általános bérlet az érvényességi időn
belül a menetrendben meghirdetett vala-
mennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan
számú utazásra jogosít.

Azok az összvonalas bérletek, amelyek ér-
vényessége július hónapban kezdődik (havi,
második félhavi, hétnapos és 30 napos bérlet),
a menetjegy- és bérletkiadó automatákból és
az elővételi pénztárakban egyaránt válthatók.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy augusztus
1-jétől a hétnapos bérlet kivételével valameny-
nyi általános bérlet ára csökken a jelenlegi
összvonalas bérlet árához viszonyítottan, de
azok az összvonalas bérletek, amelyek érvé-
nyessége július hónapban kezdődik, még a jú-
lius 31-ig érvényes áron kerülnek értékesítésre.

A megváltott összvonalas bérletek au-
gusztus 1-je után is érvényes utazási igazol-
ványként kerülnek elfogadásra, azok érvé-
nyességi idején belül.

Azok az általános bérletek, amelyek érvé-
nyessége augusztusban vagy azt követően
kezdődik, július 31-ig kizárólag a menetjegy-
és bérletkiadó automatákból válthatók. Au-
gusztus 1-jétől az általános bérletek a me-
netjegy- és bérletkiadó automatákból, to-
vábbá az elővételi pénztárakban is válthatók.

• Tekintettel az augusztus 1-jén hatályba lépő
közszolgáltatási díj és díjalkalmazási feltételek vál-
tozására, a harmadik negyedévre sem összvona-
las, sem pedig általános bérlet nem váltható.

• Augusztus 1-jétől új bérlettípus, még-
pedig a 24 órás bérlet kerül bevezetésre, a
bérlet kizárólag a menetjegy- és bérletkiadó
automatákból váltható augusztus 1-jétől.

• Augusztus 1-jétől bevezetésre kerül a ked-
vezményes árú, 10 db-os gyűjtőjegy. A gyűjtő-
jegy kizárólag a menetjegy- és bérletkiadó au-
tomatákból vásárolható augusztus 1-jétől.

Kisalföld Volán Zrt.

Bérletek  Általános Tanuló Nyugdíjas Felmutatóra szóló 

Negyedéves bruttó 16.500 Ft bruttó 6.500 Ft bruttó 6.500 Ft -
(nettó 12.992,13 Ft) (nettó 5.118,11 Ft) (nettó 5.118,11 Ft)

Havi bruttó 5.600 Ft bruttó 2.200 Ft bruttó 2.200 Ft bruttó 19.800 Ft
(nettó 4.409,45 Ft) (nettó 1.732,28 Ft) (nettó 1.732,28 Ft) (nettó 15.590,55 Ft)

30 napos bruttó 5.600 Ft
(nettó 4.409,45 Ft) - - -

Félhavi bruttó 3.600 Ft
(nettó 2.834,65 Ft) - - -

Hétnapos bruttó 2.500 Ft
(nettó 1.968,50 Ft) - - -

24 órás bruttó 800 Ft
(nettó 629,92 Ft) - - -
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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 a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu.
Jelige: Keresztrejtvény. Múlt heti keresztrejtvényünk megfejtése: „A nyúlszőr
jobban állna neked, drágám!” Nyertes: Horváth Glória (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

szerző: győr-szol
fotó: németh jános

A Duna és mellékfolyói áradásá-
nak következtében az ártéri terü-
letek jelentősebb ideje víz alatt
vannak. A gyakran sekély, gyor-
san melegedő vízfelületek ideális
tenyészőhelyei a szúnyogoknak,
ezért a Győr-Szol Zrt. április vé-

gétől szinte folyamatosan végzi a
gyérítésüket. A szakemberek kü-
lönböző módszereket kombi-
nálva lépnek fel a vérszívók ellen:
tizedelik a vízben élő szúnyoglár-
vákat és a már repülő szúnyogo-
kat, permeteznek repülőgépről,

A Győr-Szol Zrt.
tulajdonában álló,

9025 Győr,
Semmelweis u. 8.
szám alatti
bérházban utcafronti,
27 m2-es iroda,
üzlethelyiség kiadó.

Bérleti díj: 
1200 Ft+áfa/m2/hó.

Érdeklődni lehet:
96/50-50-53

Folyamatos a szúnyoggyérítés
és ha kell, egy füstképző megol-
dással közvetlenül a szúnyogok
földi élőhelyein, a növényzettel
sűrűn benőtt területeken gyéríte-
nek. Mivel a vízparti részek a szú-
nyogok elsődleges élőhelyei,
ezért ezek elsőbbséget élveznek,
ugyanakkor a lakott területekre
szintén rendszeresen visszatér-
nek a repülőgépek.

Győrben április 26-án szállt
fel első alkalommal a repülőgép,
azóta a szúnyoggyérítések szinte
folyamatosak. Június végéig a re-
pülő szúnyogokat huszonkilenc
alkalommal gyérítették, ami a
szokásosnál jóval többszöri be -

avatkozást jelent. Tizenöt napon
volt földi élőhelyen történő, úgy-
nevezett melegködös gyérítés,
amit repülőgépről végzett szú-
nyoglárva-gyérítés egészít ki.
Volt olyan időszak, amikor több
egymás utáni napon szórta a
permetet a repülőgép. A szakem-
berek tehát mindent megtesz-
nek a szúnyogok mennyiségé-
nek csökkentéséért, ám sajnos
vannak olyan időjárási tényezők,
amelyekre nincsen befolyásuk:
ilyen például a csapadék és a
szél, mindkettő kizárja a szú-
nyoggyérítést megvalósítását. 

Június 7-én és 16-án Győr se-
gítséget nyújtott a szigetközi fal -
vaknak, amikor a megyeszékhely
nyugati határához közeli telepü-
léseken is elvégezte a szúnyo g -
gyérítést, javítva ezzel az árvízi
védekezés körülményeit. Ezt
egészítette ki az az állami forrás,
amelyet az áradást követően
Győr a központi katasztrófavé-
delmi alapból kapott, 3.000 hek-
tár nagyságú felület kezelésére.

Az utolsó repülőgépről vég-
zett szúnyoggyérítés alkalmával
a levegőből látható volt, hogy a
város környékén továbbra is je-
lentős a vízzel elöntött ártéri felü-
letek nagysága, máshol a belvíz-
ből adódóan alakultak ki a sekély
tocsogók. Mindez szükségessé
teszi, hogy a szúnyoggyérítések
a nyár hátralevő részében is foly-
tatódjanak.

Ribizli és málna
a piacon

Kiadó
iroda

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

A vásárcsarnok és a városréti piac egyik legna-
gyobb előnye, hogy a háztáji kiskertekből származó
szezonális áruk rendkívül nagy választékban kapha-

tóak. Mostaná-
ban a piros gyü-
mölcsök a slá-
gerek. A vásár-
csarnok lépcső-
jénél saját ter-
mesztésű ribizli-

jét kínálja Hegedüs Attiláné győr szeme rei őster-
melő, aki elmondta: a gazdaságában több száz tőkén
terem a piros ribizli. Az aprólékos szedés után nagy
figyelmet kell fordítani a szállításra, az érzékeny ter-
més nem törhet össze. Igaz ez akkor is, ha a piacról
visszük haza a B-, C- és E-vitamint tartalmazó gyü-
mölcsöt. A ribizlit tartalmazó tálkát mindig a táska
vagy a bevásárlókosár tetejére tegyük, tanácsolja He-
gedüs Attiláné. A ribizli remek gyümölcslevesbe, sü-
teménybe, lekvárnak és szörpnek egyaránt.

Kuti Ferenc ménfőcsanaki őstermelő sok más
gyümölcs mellett saját termesztésű, nagy szemű
málnáját árulja. Amint fogalmazott: a málna kere-
sett gyümölcs, ennek ellenére viszonylag kevés van
belőle a piacon. A magnéziumot, kalciumot és
vasat bőven tartalmazó bogyókat leginkább azon-
nali fogyasztásra kérik.

Piaci kosár
Meggy 550 Ft/kg
Ribizli 600 Ft/kg
Fekete ribizli 1000 Ft/kg
Málna: 1200 Ft/kg



SZOLGÁLTATÁS

MINI BIZI átvesz: Kifogástalan ál-
lapotú, divatos babakocsikat, kiságyakat,
járókákat, etető- és pihenőszékeket, autó-
és kerékpárüléseket, márkás játékokat,
babafelszerelési cikkeket! Kp-ért is. A leg-
magasabb minőségű Römer és Maxi Cosi
autóülések már 15.000 Ft-tól nagy válasz-
tékban kaphatók! Győr, Déry T. u. 16.
20/918-0643

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

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

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

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

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

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

Hívjon bizalommal, teljes körű
lomtalanítást vállalok. Feleslegessé vált
holmiját elszállítom: tárolóját, garázsát ki-
takarítom. Stuka Tibor: 30/217-0848.

EGYÉB

Vásárolok régi bútoro-
kat, órákat, festményeket, porcelá-
nokat, ezüsttárgyakat! Németh
Csaba, 20/937-9671.

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

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

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénzeket,
pénzgyűjteményeket, plaketteket, kitünte-
téseket, könyveket, egyéb régiséget vásá-
rolok gyűjteményembe. Hétvégén is! Pál
István. Tel.: 20/947-3928.

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

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

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

LAKÁSCSERE

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

Belvárosi, egyszobás, 29 m2-es, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+fél szobás, gázkonvektoros
bérleményre (hirdetési szám: 317). Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 3 szobás, 68 m2-es, távfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses,
teljesen felújított lakást cserélne 1+fél szo-
bás, határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra, 40 m2-ig. Lift nélküli házban max.
1. emeletig, Sziget, Újváros, Gyárváros ki-
zárva (hirdetési szám: 318). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

2013. június 28.   / + / 27

APRÓ HIRDETÉS

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.  

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

Ár: 12.400.000 Ft
Telefon: 30/514-4740

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

EXTRA MENÜAJÁNLAT (péntek, szombat, vasárnap)

• 2 adag leves (bármelyik menüből)
• 2 személyes Marcal-tál:

Töltött csirkemell, óvári sertés-
karaj, hawaii csirkemell,
Natúr szelet csirkemájraguval,
Rántott csirkemell,
2 adag saláta, 2 adag sütemény

Az extra menü ára
5.400 Ft/2 fő helyett 3.800 Ft/2 fő
2 személyes Marcal-tál 3.800 Ft helyett 2.600 Ft

Július 3-án „Belső út a boldogsághoz” címmel
Heller Balázs jóga Európa-bajnok tart előadást 17–21 óráig!

A III. Számú Gazdasági Mûködtetô Központ

licit útján bérbe adja
az Arany János Általános Iskola és a Kölcsey Ferenc Általános Iskola

BÜFÉHELYISÉGÉT.

Az árverési hirdetmények 2013. július 1-jén 8 órától
átvehetôk az intézmény gazdasági irodájában

(9024 Gyôr, Répce u. 2.)

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

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

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

KIADÓ

Győr belvárosában 19
m2-es irodahelyiség ki -
adó! Érdeklődni le het:
70/218-9408

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

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

OKTATÁS
Korrepetálás: matematika, fizika,
kémia, általános és középiskolásoknak!  Pót-
vizsgára felkészítés nyáron
is! Tel.: 30/928-7711.  nmnm@index.hu

ÉPÍTŐANYAG

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

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

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

Július 5-én 19 órától BLUES-est!

Fellép a Mojo WorKings együttes.

Egy pohár ital, finom vacsora mellett
élvezze Szabó Tamás

és zenésztársai kiváló muzsikáját!
Recsegős, öreg blues-számok,

könnyed jammelés profi előadásban!
Jöjjön el Ön is, töltsünk együtt egy kellemes estét!

Ár: 4,9 millió forint.
Telefon: 30/376-5572

GYÔRBEN
csendes kertvárosi környezetben
306 m2-es, összközmûves 
SAROKTELEK MEGKEZDETT
ÉPÍTKEZÉSSEL
(40 m2-es ház alápincézve)

ELADÓ!
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Az izraeli Maccabi Tel-Aviv lesz a ma-
gyar bajnok Győri ETO FC labdarú-
gócsapatának ellenfele a Bajnokok Li-
gája második selejtezőkörében. Az
UEFA nyoni központjában megtartott
hétfői sorsoláson az is kiderült, hogy
az első találkozót Győrben rendezik.
Az izraeli együttest két hete Paulo
Sousa, a Videoton korábbi portugál
vezetőedzője irányítja. Az első mérkő-
zést július 17-én, a visszavágót pedig
23-án vagy 24-én játsszák. 

„Elmondtam már korábban, hogy a
BL nem kívánságműsor, akit kisorsolnak
mellénk, azt a csapatot kell minél jobban
és gyorsabban feltérképeznünk, hogy
két meccs alatt kiharcolhassuk a tovább-

A Győri ETO FC szerda este Nagy-
megyeren lejátszotta első felkészü-
lési mérkőzését. A csapat tavaly is a
határ menti településen lépett elő-
ször pályára, akkor 6–0-ra nyertek a
zöld-fehérek. Most Kronaveter, Kink,
Varga, Kamber, Nicorec és Martinez
góljaival szintén 6–0-ra győzött az
ETO, de a találkozón ezúttal sem az
eredmény volt a legfontosabb. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség múlt
pénteken elkészítette a 2013–14-es
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság sor-
solását. A nyitó fordulóban a bajnok
Győri ETO FC a DVTK-t fogadja, az
ETO–FTC rangadót már a harmadik
fordulóban megrendezik.

Az NB I-es bajnokság július 26-án,
pénteken rajtol, és ha a magyar válo-
gatott kijut a 2014-es világbajnok-
ságra, akkor már 2014. május 11-én
befejeződik. Ha nem lesz vb-részt-
vevő a magyar csapat, a szezon június
elsején zárul. Az őszi szezon decem-
ber 8-án fejeződik be, addig 17 fordu-
lót rendeznek meg. Tavasszal 13 for-
duló lesz, ha kijutunk a világbajnok-
ságra, már február 14-én indul a tava-
szi szezon, ha nem jutunk ki a vb-re,
akkor két héttel később, február 28-
án kezdődik az első tavaszi forduló. 

A zöld-fehérek őszi menetrendje. 1.
forduló (július 26–28.): ETO–DVTK. 2.
forduló (augusztus 2–4.): Haladás–
ETO. 3. forduló (augusztus 9–11.):
ETO–FTC. 4. forduló (augusztus 16–
18.): PMFC–ETO. 5. forduló (augusztus
23–25.): ETO–Videoton. 6. forduló (au-
gusztus 30–szeptember 1.): ETO–
Paks. 7. forduló (szeptember 13–15.):
MTK–ETO. 8. forduló (szeptember 20–
22.): ETO–DVSC. 9. forduló (szeptem-
ber 27–29.): Kecskemét–ETO. 10. for-
duló (október 4–6.): ETO–Pápa. 11. for-
duló (október 18–20.): UTE–ETO. 12.
forduló (október 25–27.): ETO–Puskás
Akadémia. 13. forduló (november 1–
3.): Honvéd–ETO. 14. forduló (novem-
ber 8–10.): ETO–Kaposvár. 15. forduló
(november 22–24.): Mezőkövesd–ETO.
16. forduló (november 29–december
1.): DVTK–ETO. 17. forduló (december
6–8.): ETO–Haladás. 

Másodszor is a Győri ETO nyerte meg
az MLSZ és a Sport TV által meghirde-
tett Családbarát Stadion-kampányt. A
címvédő egymillió forinttal, valamint a
Sport TV felületén 10 millió forint ér-
tékű reklámkampánnyal gazdagodott.
Idén tavasszal a Sport TV és a Magyar
Labdarúgó Szövetség helyszínen tar-
tózkodó kollégái pontozólapokat töltöt-
tek ki, többek között az infrastruktúrát,
a hangulatot és a gyerekek, családok
számára kínált egyéb kikapcsolódási le-
hetőségeket figyelembe véve. A végső
győztes ETO a maximális 75 pontból
66,4-es átlagot ért el, és a Videotont,
valamint a Diósgyőrt megelőzve vég-
zett az élen.

„A Győri ETO FC-nek nagy motivá-
ciót jelentett a verseny. Egyébként is
biztosan lettek volna akcióink és ren-
dezvényeink, de így mi is pluszerőket
mozgósítottunk. Nem csupán az ETO,
de az összes NB I-es klub nevében
szeretném megköszönni az MLSZ-
nek és a Sport TV-nek, hogy megszer-

A Maccabi Tel-Aviv lesz az ellenfél

Az első
mérkőzés

Hazai rajt 
a DVTK
ellen

jutást. Tudjuk, hogy a Maccabi jó csapat,
huszonöt győzelme, öt döntetlenje és hat
veresége volt az izraeli bajnokságban,
amelyet tizenhárom pontos előnnyel
nyert meg. Azt is tudjuk, hogy öt külföldi
játékos játszott náluk. Paulo Sousa érkez-
tével biztosan fog változni a játékoskere-
tük és a játékfelfogásuk is. Nagyon masz-
szív csapat, amely játssza a futballt. Az
biztos, hogy a Maccabi minden ellenfelé -
re rá akarja erőltetni az akaratát, pláne
otthon, minden meccsüket tizenhatezer
ember előtt játsszák egy nagyon jó han-
gulatú pályán. Ennek tudatában készü-
lünk, nem lehet más célunk, mint a to-
vábbjutás” – mondta a sorsolást köve-
tően Pintér Attila, az ETO vezetőedzője. 

Az 1906-ban alapított Maccabi ti-
zenkilencszeres izraeli bajnoknak
mondhatja magát, idei bajnoki címét
megelőzően 2003-ban nyerte meg
utoljára hazája pontvadászatát. Hu-
szonkétszer hódította el az izraeli
kupát, háromszor a szuperkupát is el-
nyerte. Története során egyszer sike-
rült bejutnia a Bajnokok Ligája cso-
portkörébe: a 2004/2005-ös kiírás-
ban a Bayern München, a Juventus és
az Ajax mellett nem sok esélye mutat-
kozott a továbbjutásra, de így is sike-
rült 4 pontot szereznie a Maccabinak,
miután hazai pályán legyőzték 2–1-re
az Ajaxot, és döntetlent játszottak
szintén otthon a Juventus ellen.

Címvédés a stadionok versenyében
vezték a programot” – mondta Hor-
váth Cs. Attila, a bajnok Győri ETO FC
klubmenedzsere.

A Győri ETO FC rendkívül értékes
díjazásban részesül. Az egymillió fo-
rintos pénzdíjat olyan célra használ-
hatja fel, amivel szurkolói számára
még kedvezőbb, vonzóbb feltételeket
teremthet. Emellett a Sport TV tízmil-

lió forint értékű reklámfelületet is biz-
tosít a klub számára a 2013–14-es
magyar bajnoki szezon Sport1-en és
Sport2-n közvetített futballmérkőzé-
seinek környezetében. Az első osztá-
lyú klubok családbarát programjaiból
a Sport TV 60 perces filmet készített,
amit a Sport1 július 6-án 18 órától tűz
műsorára.
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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,
07. 01. 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.

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

www.vidrauszoiskola.hu

A Magyar Örökség és Európa Egyesü-
let Magyar Örökség Díjjal ismerte el a
Győri Audi ETO KC és Görbicz Anita
sportteljesítményét. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia dísztermében tar-
tott ünnepségen a klub képviseleté-
ben Vanyus Attila örökös tiszteletbeli
elnök és Kiss Lajos klubmenedzser
vette át a díjat.

„Amikor ilyen elismerést kapok,
mindig arra gondolok, hogy megérte
az a rengeteg munka, amit belefektet-
tem a kézilabdába. Ha pedig csak né-
hány kislány is miattam kezd el kézi-
labdázni, akkor főleg büszke vagyok
arra, hogy példakép lehetek” – nyilat-
kozta Görbicz Anita a díj átvétele után.

Két válogatott játékossal erősítette meg
keretét az élvonalba feljutott SZESE
Győr férfi kézilabdacsapata, tudtuk
meg Décsi Gábor klubigazgatótól. Győ-
rött folytatja pályafutását a szerb válo-
gatott kapus, Stanko Abadzic, aki az
EHF-kupában résztvevő Vojvodinából
érkezik városunkba. A 24 éves, 198 cm
magas hálóőrt az előző szezonban
megválasztották a szerb bajnokság leg-
jobb kapusának, ami kitűnő ajánlólevél-
nek tűnik. Szintén aláírta szerződését a
portugál válogatott irányító, Filipe Mota,

Magyar Örökség Díj

A Magyar Örökség Díjat, amellyel
korunk, valamint a 20. század első fe-
lének legjelentősebb magyar teljesít-
ményeit jutalmazzák, évente négy al-
kalommal adják át. Az elismerések
odaítéléséről a Magyar Örökség és
Európa Egyesület által felkért bírálóbi-
zottság dönt. A kitüntetést életre hívó
Magyarországért Alapítványtól a díj
gondozását 2003 márciusában vette
át a Magyar Örökség és Európa Egye-
sület. A sport területén eddig többek
között az Aranycsapat, az ’56-os olim-
piai bajnok vízilabdacsapat, Egerszegi
Krisztina, Gyarmati Dezső és a ma-
gyar kajak-kenu sportág kapott Ma-
gyar Örökség Díjat. 

Válogatottakkal
erősített a SZESE

aki a győriek kedvéért tíz év után hagyta
ott a Bajnokok Ligájában érdekelt Por-
tót. A 29 éves, 192 cm magas játékos
(képünkön balra) nem csak támadás-
ban bevethető, remek teljesítményre
képes kettes és hármas védőként is. A
már korábban bejelentett Halász Leven-
tével és Hugo Garzával együtt eddig
négy játékost szerződtetett az újonc
SZESE, amely további játékosokkal is
tárgyalásban áll. A csapat célja, hogy
első élvonalbeli szezonjában stabil tagja
legyen a középmezőnynek.  

Házigazda a Rába ETO
A tavalyi évhez hasonlóan idén is cso-
portkört rendezhet a Rába ETO az
UEFA Futsal Cup-ban. Az európai szö-
vetség döntésével együtt az aktuális
nemzetközi rangsort is elküldte a zöld-
fehéreknek, melyen a magyar bajnok az

előző évhez képest hat helyet javítva az
előkelő tizenegyedik helyet foglalja el. 

„Titkon reménykedtünk abban,
hogy ismét tornát rendezhetünk. Úgy
tűnik, hogy az UEFA illetékesei nagyra
értékelik az elmúlt években elért ered-

ményeinket és a futsal magyarországi
felvirágoztatása érdekében tett erőfe-
szítéseinket. Lépésről lépésre hala-
dunk, a torna rendezése is része
annak a középtávú sportágfejlesztési
koncepciónak, amit előzetesen meg-
határoztunk az egyesület számára. A
közeljövőben azért fogunk dolgozni,
hogy egy minél emlékezetesebb,
minél színvonalasabb tornát rendez-
zünk városunkban, szeretnénk, ha ez
a futsal igazi ünnepe lenne. Büszkék
vagyunk arra, hogy ismét öregbíthet-
jük városunk jó hírét Európában, és iz-
gatottan várjuk a július harmadikai
sorsolást” – nyilatkozta dr. Drucskó
Zoltán ügyvezető elnök. 

A Rába ETO a tavalyi győri csoport-
körből két győzelemmel és egy dön-
tetlennel csoportelsőként jutott to-
vább az elitkörbe. A zöld-fehéreknek
idén sem kell selejtezőt játszaniuk,
egyből a csoportkörben kapcsolód-
nak be a küzdelembe, ahol a hazai
pálya előnyét kihasználva ismét a to-
vábbjutás a klub célja. 
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A győrszentiváni Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ adott otthont az
V. Nemzetközi Diák és Gyermek Sza-
badfogású Sillai László Emlékverseny-
nek. A megmérettetésen száz ver-
senyző lépett birkózószőnyegre, köz-
tük a házigazda Győri BKSE verseny-
zői. Közülük gyermek 2 kategóriában
20 kg-ban Szakály Gergő harmadik,
26 kg-ban Molnár Tamás első, Nyíri
Szabó Zsombor második, Nyuli Gergő
ötödik, 26 kg-ban Tichi Attila első,
Péter Ramón második helyezést ért el.
Gyermek 1 kategóriában 26 kg-ban
Gyurasits Máté első, 29 kg-ban Bolf

Tizenhat csapat részvételével rendezték meg a Kézilabda Diákolim-
pia IV. korcsoportos országos döntőjét Győrött a Polgármesteri Hi-
vatal Sportügyi Osztálya és a Magyar Diáksport Szövetség közös
szervezésében. A Krúdy-iskola tornatermében és a Magvassy-csar-
nokban mérkőztek meg három napon keresztül a korosztály legjobb
együttesei. A lányok mezőnyében a szombathelyi Bolyai János Álta-
lános Iskola, míg a fiúknál az alsóörsi Endrődi Sándor Református Ál-
talános Iskola végzett az első helyen. A győri intézmények részéről a
lányoknál az Arany János Iskola 6. helyen, a fiúknál a Gárdonyi Géza
Általános Iskola 8. helyen végzett. A torna után megválasztották a
hazai csapatok legjobb játékosait is. Fenesi Renáta a lányoknál, Rosta
Miklós a fiúk mezőnyében kapta a legtöbb szavazatot.

Remekül szerepelt az ESK Ménfő-
csanak labdarúgócsapata a mö-
göttünk hagyott szezonban, hi-
szen a felnőttek ezüstérmesek let-
tek a megyei első osztályú bajnok-
ságban, emellett a korosztályos
csapatok is dobogós helyen vé-
geztek. Az ifjúságiak első, a serdü-
lők harmadik, az U13-asok és az
U10-esek első helyen zárták a sze-
zont. A felnőttek közül került ki az
osztály gólkirálya a 36 találatig jutó
Korsós Attila személyében. Az
egyesület évzáróján Bolla Péter, az
MLSZ megyei igazgatóságának

Jó szereplés
a birkózószőnyegen

Ágoston harmadik, 32 kg-ban Molnár
József első, Nyuli Mátyás második,
Nemes Adrián harmadik, 42 kg-ban
Tóth Máté harmadik lett. Diák 1 kate-
góriában 32 kg-ban Gyurasits Levente
első, 46 kg-ban Csonka Csaba máso-
dik, 50 kg-ban Rigó Balázs harmadik,
Gőgös László 58 kg-ban második he-
lyen zárt. A serdülők 58 kg-os verse-
nyében Zsuppán András harmadik, a
kadetek 50 kg-os súlycsoportjában
Maruzs Richárd első, míg a juniorok 76
kg-os mezőnyében Orbán Attila máso-
dik lett. Az összesített csapatversenyt
a Győri BKSE nyerte.

Ménfőcsanaki labdarúgósikerek
társadalmi elnöke és Horváth Fe-
renc, az Alcufer Kft. ügyvezetője
adták át az érmeket, míg a legki-
sebbeknek Koltai Tamás és Kor-
sós Attila akasztotta a nyakába a
csillogó medálokat. 

„Úgy gondolom, ez volt a klub
legsikeresebb szezonja, minden
szinten jól szerepeltünk. Az első
csapatunk sajnos nem tudott baj-
nok lenni, mert a Győrszemere pa-
rádés teljesítményt nyújtott. Az ifjú-
sági csapatunk hosszú idő után
nyert ismét aranyérmet, külön
öröm, hogy ezt 16-17 éves fiatalok

Jelentős beruházások történtek a győrújbaráti hor-
gásztó partján. Nyár elejétől immár hét, praktikusan
berendezett, komfortos vízparti faház is a látogatók
rendelkezésére áll, tudtuk meg Ihász Pétertől, a tavat
üzemeltető vállalkozás vezetőjétől. „A Leader pályázat-
ból finanszírozott fejlesztéssel azoknak szeretnénk ked-
vezni, akik több napot vagy akár több hetet terveznek
eltölteni horgászással vagy kikapcsolódással a vízpar-
ton. Az üdüléshez a kettő- és négyágyas faházak kiváló
szálláslehetőséget biztosítanak. A környezetet folya-
matosan szépítjük, játszóteret, szabadtéri grillezőt és
főzőhelyeket is kialakítottunk a négy és fél hektár nagy-
ságú tavunk partján. A horgászoknak jó hír, hogy a kö-
zeljövőben telepítés is lesz, pontyot helyezünk a vízbe
nagyobb mennyiségben. A másfél és öt méter mély-
ség közötti tó szeptember közepéig reggel hat és este
hét óra között tart nyitva. Kellő számú előzetes beje-
lentkezés esetén éjszakai horgászatra is van lehetőség.

A tavon fő zsákmány a ponty, de amúr is akad horogra.
Harcsa is él a vízben, egyeztetést követően a harcsas-
pecialistákat is szívesen látjuk a vízparton” – mondta
el Ihász Péter, aki kiemelte: a győrújbaráti vízparti kör-
nyezet a horgászáson és a családi üdüléseken túl a
komplex szolgáltatásoknak köszönhetően ideális hely-
szín céges rendezvényeknek. Információs telefon-
szám: 70/947-1628. További friss hírek a vállalkozás
Facebook-oldalán olvashatóak.

Vízparti
fejlesztések

érték el” – értékelt Turbék István
elnök. „Rengeteget fejlődött a léte-
sítmény, műfüves pálya és lelátó
épült, továbbá van világításunk is.
Vallom, hogy a körülményeket kell
minél jobbá tenni, és akkor szíve-
sen jönnek ide a gyerekek és a szü-
lők is jó szívvel engedik el őket. Ez
meg is látszik a létszámon, mintegy
százötvenen fociznak jelenleg ná-
lunk, U13-ban például két csapatot
is indítottunk. A szakmai stáb is bő-
vült, tavaly Varsányi Tibor és Baji
Tamás érkezett a klubhoz, hozzájuk
csatlakozik nyáron Kovács Lajos.” 

Kézilabda diákolimpia
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Az árvízi védekezés miatt kéthetes ké-
séssel rendezték meg a hagyomá-
nyos Győri Ovifoci Fesztivált az ETO
Parkban. A kempingpályán a BL-sze-
replésre készülő felnőtt bajnokcsapat,
vele szemben a műfüves játéktéren a
legapróbbak rúgták a bőrt vasárnap
délelőtt. A résztvevő csapatok a Ko-
vács Margit, Lepke, szigeti, győrszent -
iváni, Bóbita, Hédervár úti, gyirmóti,
Benedek, Brunszvik, gyárvárosi, mén-
főcsanaki, Mónus, Szivárvány, Móra,
Bisinger tagóvodák és a Sün Balázs,
Tárogató, Erzsébet ligeti óvodák vol-
tak. A torna végeredménye: 1. Gyir-
móti tagóvoda, 2. Szivárvány tag -
óvoda, 3. Kovács Margit tagóvoda, 4.
Brunszvik tagóvoda, 5. Móra tag -
óvoda, 6. Bóbita tagóvoda. 

A hat csapat játékosainak egyen-
ként gratulált Pintér Attila, a Győri
ETO FC vezetőedzője, majd a gyer-
mekek nyakába akasztotta a fényesen
csillogó érmeket is. Valamennyi
óvoda kis kapitányának egy-egy ser-
leget adott át Pozsgai Péter, a sport-
ügyi osztály vezetője. Tőlük vehették
át a hatalmas trófeát a győztes gyir-
móti gyermekek, míg „Az év ovifoci
csoportja” címet és a vele járó serle-

Gyirmótra került az Ovifoci Kupa

get ebben a tanévben a Bóbita tag -
óvoda palántái érdemelték ki.    

„Örömteli ennyi lelkes és ügyes kis-
gyermeket a pályán látni. Büszke va-
gyok rá, hogy Győrött egy ilyen szer-
vezett, óvodáskorú focistapalántákat
foglalkoztató klub működik. Csodála-

tos volt látni az érmek átadásakor a
kislányok, kissrácok arcát, mindegyi-
küké ragyogott a boldogságtól. Csak
gratulálni tudok a szervezőknek, meg-
tisztelő volt számomra, hogy én ad-
hattam át nekik az érmeket” – mondta
Pintér Attila. 

„Az árvízhelyzet, majd a nagy meleg
miatt sokan izgultak, hogy megrendez-
hetjük-e a hagyományos fesztivált, örü-
lök, hogy a lebonyolítás mellett döntöt-
tünk. Egyúttal rendkívül büszke vagyok a
részt vevő tizennyolc óvodára. Megint
bebizonyosodott, hogy abban az intéz-
ményben, ahol a vezető agilis és szív-
ügyének érzi a gondjaira bízott gyerme -
keket s azok sportolását, még a kényel-
mes szülőket is gyorsan meg lehet
győzni. Így számukra soha nem jelenthet
problémát, hogy az ilyen közösségfor-
máló és különleges élményt is jelentő
rendezvényekre elvigyék az apróságokat.
Egy sportvárosban, amelynek sikereiről
hetek óta beszél az ország, s amelynek
polgármestere a Magyar Olimpiai Bizott-
ság első embere, úgy gondolom, a legki-
sebb korosztályt felügyelő intézmények-
nek is illik szorgalmazni a mozgás, a
sportolás fontosságát. És nem csupán
azért, hogy újabb Görbicz Anitákra, Kol-
tai Tamásokra leljünk, hanem hogy
egészséges, edzett kisgyermekek kerül-
jenek ki már az óvodákból is. Mi a cso-
portvezetőinkkel tanévről tanévre ebben
a kisgyermekklubban ezért fáradozunk
csaknem tizenöt éve” – fogalmazott Pál-
falvi Gábor, a klub társadalmi elnöke.

Info:
Soós Szabolcs

+36 70 381 5051
gyrtc@citromail.hu

Gyôr legnagyobb páros teniszfesztiválja

• SPORT 
• ZENE 
• KOKTÉLOK

Versenyszámok: amatőr/amatőr • amatőr/profi • profi/profi

Díjazás: kupa, érem, tárgynyeremény, a gyôztes

párosok részt vesznek az országos döntôben

(Balatonfüred, 2013. augusztus 17–19., melynek

győztese elutazhat a 2014-es Roland Garrosra)

Nevezés: a helyszínen 8.30–9.00 

Nevezési díj: 4.000 Ft/fő, amely

tartalmaz Cuba Libre koktélt,

grillhúst, steakburgonyát, salátát

Program:  Egész nap zenélDJ Hofer Gábor és fellép a BIG LUI
Band

Július 6., szombat, Kálóczy téri teniszpályák

MINDEN INDULÓ AJÁNDÉKOT KAP!
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KOS
Párjukkal meg tudják beszélni gondjaikat,
és ez közelebb hozza önöket egymáshoz. Egy ki -
adás megnehezítheti életüket. Vigyázzanak arra,
hogy ne legyenek túl idegesek.

BIKA
Most családjukért aggódnak. Igyekezze-
nek minden kérdésben egyértelműen kommuni-
kálni. Figyeljenek párkapcsolatukra jobban, most
felesleges kérdéseken veszekedhetnek.

IKREK
A legjobb, ha a héten elmennek szabad-
ságra. Pihenjenek sokat, ne idegesítsék fel magu-
kat. Megérdemlik a pihenést. Ezt a családjuknak is
meg kell érteni, kérjenek támogatást tőlük.

RÁK
Életük végre úgy alakul, ahogy azt elter-
vezték. Haladjanak lépésről lépésre a kérdéseken,
ne aggódjanak a megoldáson. Párkapcsolatuk
most sok boldogságot hoz életükbe.

OROSZLÁN
Koncentráljanak jobban a munká-
jukra, most nem szabad hibázniuk. Párkapcso-
latukban próbáljanak meg okos maradni, mert
ha egymást kritizálják, könnyen szakításra jut-
hatnak.

SZŰZ
Végre felszabadultnak érezhetik magukat
és a munkájuk is jól halad.  Legyenek többet csa-
ládjukkal, osztozzanak a jóban. Tervezgessenek
előre, most megalapozhatják a jövőjüket.

MÉRLEG
Életükben most a család áll a középpont-
ban. Legyenek többet velük és segítsenek ott, ahol
a legnagyobb szükség van önökre.  

SKORPIÓ
Ne idegeskedjenek annyit, ne vegyék nya-
kukba más problémáját sem, inkább figyeljenek
azokra az emberekre, akik szeretik önöket.

NYILAS
Kicsit felszabadultabbak a héten, és ez
munkájukra is jó hatással van. A siker mindig
újabb célok elérésére inspirál, használják ezt ki. Fi-
gyeljenek jobban párjukra.

BAK
Koncentráljanak a munkahelyi sikerekre,
merítsenek ebből erőt, különben nagyon pesszi-
misták lesznek. Párkapcsolatuk most konfliktu-
sokkal teli. Ha tehetik, utazzanak el egy kicsit. Fi-
gyeljenek oda jobban pénzügyi helyzetükre.

VÍZÖNTŐ
Ha aktívan részt kívánnak venni most a
munkában, párkapcsolatban, üzleti életben, csak
becsapásokba ütköznek. Ezért figyeljenek kicsit
befelé, álljanak meg és értékeljék az eddig elvég-
zett munkát. Ez a tervezés ideje.

HALAK
Kimerültek az utóbbi időben. Ha tehetik,
utazzanak el, pihenjenek. Ha nem, akkor vegyék
kicsit lazábbra a munkát és szabad idejüket tölt-
sék olyan dolgokkal, amik erőt és boldogságot
adnak. Figyeljenek oda egészségükre.

Horoszkóp

BLAUTECH Kft.
www.blautech.hu   titkarsag@blautech.hu
Tel.: +36 30/235 1692, +36 88/590 050     Fax: +36 88/590 059

KÖRNYEZETVÉDELEM
MUNKAVÉDELEM

VÁLLALATI ÉS HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉSEK
SZAKÉRTÉSEK, VIZSGÁLATOK, FELMÉRÉSEK

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


