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3. oldal Szakértők szerint egész
Európában magas a 25 év alatti
munkanélküliek száma. A megyei
munkaügyi szakemberek progra-
mokkal, ösztöndíjrendszerrel igye-
keznek javítani a tendencián.

8–9. oldal Sokkal gyorsabb
egyetemet szeretnék, ahol négy
aláírás helyett egy is elég – nyilat-
kozta lapunknak dr. Földesi Péter, a
Széchenyi István Egyetem hiva-
talba lépett rektora.

13. oldal A következő évadban a Szentivánéji álom című táncjáté-
kot viszi színre Mendelssohn zenéjére a Győri Balett. A darab koreog-
ráfusa a magyar származású, világhírű Vámos (Youri) György. A pró-
bák már megkezdődtek, a darabot október 19-én mutatja be az együt-
tes a nagyközönség előtt – jelentette be Kiss János igazgató az évadzáró
társulati ülésen, ahol sorra vették az elmúlt szezon eseményeit.

GGyyőőrrkkőőccöökkéé  aa  vváárrooss
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

22–23. oldal Híres asszonyok nyomában
jártunk dr. Kertész Botond történésszel, aki azt is
megosztja Hölgyvilág rovatunk olvasóival, hogyan
írhatjuk be magunkat nőként a történelembe.

CCiikkkküünnkk  aa  77..  oollddaalloonn



2 / + / 2013. július 5.

KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

A vá ros he ti lap ja. Meg je le nik min den pénteken, Győr, Győrújbarát köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve.  Ki ad ja: GYŐR+ Média Zrt. 
Fe le lős ki adó: Endrődi Péter vezérigazgató.  A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621.  E-mail: szerkesztoseg@
 gy orplusz.hu. Fo tó: O. Jakócs Pé ter, Marcali Gábor. Ol va só szer kesz tő: Sil nic ki Be á ta. Hir de tés fel adás: Csala Ró bert (70/518-0246),
Gom bos Éva (20/475-1314).  Nyom dai elő ké szí tés: Kon rád Gra fi kai Stú dió Kft. Nyomtatás: Lapcom Kft., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.:
96/504-444. Ügyvezető igazgató: Pallagi Ferenc. Ter jesz tés: LapHír Kft. Tel.: 96/416-438. E-mail: terjesztes@laphir.hu. ISSN 2062-7912

IMPRESSZUM

forinttal nőtt szerdán a gázolaj ára, a benziné nem
változott. Így a benzin országos átlagos ára 410 fo-
rint maradt, a gázolajé pedig 418 forintra nőtt. A leg-
drágább kutakon továbbra is 450 forint felett lesz a
benzin és a gázolaj ára is.

2 1500 családnak segíthet idén Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat és az EDF DÉMÁSZ közös hátralékkezelő
programja. Egy család tartozásának maximum
felét lehet kifizetni a támogatásból. 

NAPRÓL NAPRA

Június 28.

Június 29.

Június 30. 

Július 1.

Július 2.

Július 3.

Július 4.

Taposóaknát lopott. A kertjében ta-
lált II. világháborús orosz harckocsiaknát
egy győrszentiváni férfi, de azt a tűzsze-
részek helyszínre érkezése előtt valaki
ellopta. A rendőrkapitányság robbanó-
anyaggal visszaélés bűntett gyanúja
miatt folytat nyomozást ismeretlen tet-
tes ellen. 

Polgárőrök napja. Egy napra Pannon-
halma volt Magyarország polgárőr-fővá-
rosa, itt rendezték meg az országos pol-
gárőrnapot. Az esemény keretein belül
több mint 100 új polgárőr tett esküt. 

Pékségek fesztiválja. A XI. Euroregio -
nális Kenyérfesztivált és Kézműves Talál-
kozót a Veres Péter Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium udvarán
rendezték meg, amelynek célja az volt,
hogy minél több pékség megmutat-
hassa magát.

Szabad az út. Újra járható a Móricz
Zsigmond alsó rakparti út. Üzemkezdet-
től a City jelzésű autóbuszjáratok is újra
az eredeti útvonalukon közlekednek. 

Helyreállítás. Az ütemtervnek megfe-
lelően befejeződtek megyénkben a árvíz
utáni helyreállítási munkálatok. 21 tele-
pülésen összesen egymillió négyzetmé-
tert fertőtlenítettek, valamint mintegy
200 kilométeren kellett visszabontani az
ideiglenes védműveket.  

Lego-Ferrari. Életnagyságú, Lego-
kockákból épített Ferrari autó érkezett a
Győr Plazába. A modellautó magyaror-
szági körútjának harmadik vidéki állomá-
saként kapott helyet városunkban.

Bontás. Megkezdődött a Petőfi híd mel-
letti ártérben épült régi korcsolyapálya
épületének bontása. Az árhullám levonu-
lását követően a megyei katasztrófavé-
delmi igazgatóság életveszélyesnek
ítélte az épületet és felszólította az önkor-
mányzatot mint tulajdonost a bontásra. 

Nyitva a strand
Már újra használhatják
a pihenni, fürdőzni vá-
gyók Győrben az Arany-
part II. szabad strandot.
Az üzemeltető Győr-
Szol Zrt. az árvíz levo-
nulását követően a ta-
karítási munkákat elvé-
gezte, a használatba vé-
telhez szükséges eszkö-
zöket kihelyezte, fürdő-
őrök jelenlétét bizto-
sítja. A vízminta ellen a
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhiva-
tal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
nem emelt kifogást, így
a holtág vize fürdőzésre
alkalmas. Nem emeltek
kifogást a Mosoni-Du-
nából származó víz-
minta ellen sem, az
Aranypart I.  a hétvé-
gén nyit.

Fogadóóra
Bárány István önkor-
mányzati képviselő fo-
gadóórára várja a lako-
sokat július 8-án 18 órá-
tól a Tulipános Általá-
nos Iskola Tagiskolájá-
ban, július 9-én 18 órá-
tól a Kisbácsai Tagisko-
lában, július 10-én 18
órától a Bácsai Művelő-
dési Házban.

Folytatják a felújítást
Tovább folytatódott a Ko-
dály Zoltán utca elejének
szépítése. Tavaly mint -
egy 10 millió forintból
díszburkolatot kapott a
terület, a régi járdákat fel-
újították és újakat építet-
tek az Ifjúság körúti
házak felől, valamint ki-
helyeztek 8 új padot és 4
hulladékgyűjtőt, a parko-
sított részt körbekerítet-
ték és füvesítettek, 120
cserjét ültettek.
Radnóti Ákos önkor-
mányzati képviselő ígé-

retet tett rá, hogy foly-
tatják a megújítást,
ennek eredményeként
még a télen további jár-
daszakaszt újítottak fel,
júniusban pedig 5
padot cseréltek le, il-
letve 5 újat is kihelyez-
tek, a köztisztaság őr-
zése miatt pedig 3 új
hulladékgyűjtőt is kirak-
tak. A képviselő szerint
a fejlesztéssel a csomó-
pont a környék kedvelt
közösségi találkozóhe-
lyévé vált.

Az Erzsébet liget területén jelentős beavatkozások
történtek az elmúlt években – mondta el Kovács
Tamás önkormányzati képviselő. Kifejtette, felmér-
ték a növényállomány állapotát, a kivágásra ítélt
fákat pótolták: 25 fát, illetve több mint 1000 cserjét
ültettek ki. A liget régi játszóterének helyén az elő-
írásoknak megfelelő játszóteret alakítottak ki. A pi-
henésre vágyóknak 29 padot és 2 piknikezőegysé-
get helyeztek ki. A park meglévő járdaburkolatát
825 m2-en térkőre cserélték. Kovács Tamás hozzá-
tette, a városi kerékpárútrendszer fejlesztése is érin-
tette az Erzsébet ligetet, melyet közvilágítás-fejlesz-
tés követett. Idén tovább szépült a park az Alfa-
Girod Forgalomtechnikai Kft. jóvoltából is – hang-
súlyozta a képviselő. A cég negyedmillió forint ér-
tékű felajánlásából 30 jelzőtáblát, 8 tartóoszlopot
cseréltek ki és 15 m2 burkolatjelet újítottak fel.

Szépül az Erzsébet liget
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Azt mondta Thomas Faust-
mann, az Audi ügyvezetője
a győri városháza előtt, kezé-
ben egy 75 millió forintos
adományról szóló tanúsít-
vánnyal, hogy „a vállalat
húsz éve van itthon Győr-
ben.” Az ember pedig segít
megvédeni az otthonát. 
A „nagy víz” idején arra biz-
tatták munkatársaikat, ma-
radjanak  a településükön
és erősítsék a gátakat. A ve-
zetők maguk is homokzsá-
kokat töltöttek és raktak,
személyesen működtek
közre az értékmentésben.
Most pedig a győri árvízi
károk helyreállításához já-
rult hozzá a vállalat ezzel a
tekintélyes összeggel. 
Mondhatnánk, kissé talán
pátoszosan, a város szlo-
genjére utalva, hogy így
épül a jövő Győrben.
Együtt. Közösen. A bajban
is. Immáron nemcsak a
pénzügyi, gazdasági érde-
kek mentén, hanem szoli-
daritásból. Ezért van si-
kerre ítélve. 
Voltak kétkedők, sőt, köte-
kedők akkor, amikor Győr
önkormányzata és polgár-
mestere keményen harcba
szállt az Audi – nemrég át-
adott – nagyszabású jár-
műipari fejlesztéséért.
Egyéni érdekeket emleget-
tek, fanyalogtak, följelen-
tésekkel fenyegetőztek.
Szerencsére a német világ-
cég mégis nálunk bőví-
tette a gyárat, kétezernél
több közvetlen munkahe-
lyet teremtett, teljessé
tette a helyi autógyártást.
Hozzáépített valami fonto-
sat az „otthonához”.
Társra talált az önmagát
megújító Győr és a négyka-
rikás, de ötcsillagos Audi.
Szellemi partnerre, gazda-
sági társra, együtt gondol-
kodni tudó, sok tekintetben
értékazonos, erős barátra:
akire számítani lehet. 
Jó tudni, hogy a bajban ők
sincsenek és mi sem va-
gyunk egyedül. 
Gy. P.

Itthon vagyunk

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Nyolcmilliárd eurót meghaladó összeg
is juthat az Európai Unió következő hét -
éves keretköltségvetésében az úgyne-
vezett ifjúsági foglalkoztatási kezdemé-
nyezésre – jelentette be Herman Van
Rompuy, az Európai Tanács elnöke a
napokban. Rámutatott, az Európai
Unió ban a 25 év alattiak munkanélkü-
liségi szintje riasztóan magas. A politi-
kus kifejtette, a cél az, hogy a keretkölt-
ségvetésben a hétéves időszakra ren-
delkezésre álló, az ifjúsági foglalkozta-
tási kezdeményezésre fordítható milli-
árdokat a tagállamok a lehető legha-
marabb, lehetőleg az első két évben,
2014-ben és 2015-ben lekössék és el-
költsék. Azt akarják elérni, hogy a 25 év
alatti fiatalok ne legyenek négy hónap-
nál tovább munkanélküliek.

Egész Európa küzd a fiatalok foglal-
koztatási problémájával, amit jól mutat
a 15–24 év közötti korosztály
rendkívül magas munkanélküli-
ségi rátája – mondta Czomba
Sándor foglalkoztatáspolitiká-
ért felelős államtitkár. Hozzá-
tette: a kormány célkitűzése is
az, hogy az eddig meghozott
intézkedésekkel, valamint a
szakképzési, a felnőttképzési és
felsőoktatási rendszer átalakításával a
fiataloknak hosszabb távon reális esé-
lyük legyen a stabil elhelyezkedésre.

Az államtitkár kitért arra az ösztön-
díjrendszerre, aminek alapjait Győr-
ben dolgozták ki. Azok a fiatalok, akik
a szakképzést választanák, de családi
hátterük vagy anyagi helyzetük nem
teszi lehetővé a továbbtanulást, az ál-
talános iskola hetedik és nyolcadik
osztályában, illetve a szakképző intéz-
mény első évfolyamán ösztöndíjat
kaphatnak legfeljebb két évig. Ez a ta-

Munkához segítik a fiatalokat
nulmányi eredménytől függően ha-
vonta 10 és 18 ezer forint között lehet.
Aki hiányszakmában képzi magát to-
vább és tanulószerződése is van, akár
nettó 50-60 ezer forint közötti támo-
gatást is kaphat – emelte ki Czomba
Sándor.

A diákmunkának adhat új lendüle-
tet a július elsejétől augusztus végéig
tartó, másfél milliárd forint értékű
„Nyári diákmunka elősegítése” prog-
ram. Ennek keretében az önkormány-
zatok vagy önkormányzati tulajdon-
ban lévő intézmények július elsejétől
legfeljebb 2 hónap időtartamra nap-
pali tagozatos tanulói jogviszonyban
lévő, 16 és 25 év közötti fiatalokat fog-
lalkoztathatnak munkaviszony kereté-
ben teljes bérköltség-támogatással.

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja ezeken felül is még több, külön-
böző programot indít, illetve program-
ban vesz részt, melyek pályakezdők-

nek és fiataloknak szólnak – hangsú-
lyozta Major Ernő igazgató.

A szakember kifejtette, az „Első
munkahely garancia” program célja a
pályakezdő álláskeresők első munka-
helyhez jutásának, a munkatapasztalat
megszerzésének segítése. A támogatás
iránti igény az előzetes várakozásokat
jelentősen meghaladta, összesen 257
fő elhelyezkedését támogatták, közülük
24 fő esetében a bérköltségek finanszí-
rozása mellett a munkába járással kap-
csolatban felmerülő költségeket is fi-

nanszírozták. A program 2013-ban is
folytatódott, amelybe június 30-ig 130
embert vontak be a megyéből.

A „Munkahelyvédelmi Akcióterv” a
25 év alattiaknak biztosítja a foglal-
koztatás munkakipróbálási szakaszát.
A programtól azt várják, hogy az egy-
másra épülő támogatásoknak kö-
szönhetően sokakat tartósan foglal-
koztatni tudnak majd a munkaadók.

Az úgynevezett TÁMOP 1.1.2. pro-
jekt célcsoportja is elsősorban a pálya-
kezdők és 25 év alatti fiatalok. A foglal-
koztatásukhoz támogatást igényelhet-
nek a munkáltatók, a mobilis álláskere-
sők lakhatási támogatáshoz juthatnak,
és vállalkozóvá válási támogatást is
igényelhetnek az érintettek. 

Pályakezdő álláskereső fiatalok fog-
lalkoztatásához nyújtható bérköltség-tá-
mogatás iránti kérelem július 1-jétől
nyújtható be. Az év második felében
mintegy 150 új embert akarnak bevonni
a projektbe megyénkből. A támogatás
havi összege maximum bruttó 120 ezer
forint és a bért terhelő szociális hozzájá-
rulási adó. A támogatás legfeljebb 6 hó-
napig adható, a munkabér és a tényle-
gesen fizetendő szociális adó 100 szá-
zalékos mértékéig, és támogatás nélküli
továbbfoglalkoztatási kötelezettséget
kell vállalni a támogatási időszak felével
megegyező időtartamban, legfeljebb 3
hónapig. A Munkaügyi Központ kiemelt
programja a Pályaorientációs Projekt. A
nők elhelyezkedési esélyeinek növelését
elő kell segíteni a műszaki pályák női
munkaerők számára történő vonzóvá té-
telével és lehetőséget kell adni arra, hogy
ilyen irányú képzéseken vegyenek részt. 

Az unió által meghirdetett keretből
a számítások szerint Magyarország-
nak 15 milliárd forintnyi összeg juthat.
A forrásokat olyan térségek vehetik
igénybe, ahol a fiatalok munkanélkü-
liségi rátája 25 százalék fölötti.

Magyarországnak
15 millárd forint

jut a keretből
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FELHÍVÁS  FEJLESZTÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri önkormányzat 2011-ben pályá-
zatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli
Operatív Program keretében meghirde-
tett Helyi és térségi jelentőségű vízvé-
delmi rendszerek fejlesztése pályázati
felhívásra, amelyen 280.314.089 forint
európai uniós támogatást nyert. Az ön-
kormányzat 10 százalékos önrész mel-
lett további önerő biztosításával össze-
sen 213.735.839 forintot fordít a kap-
csolódó útépítésekre. 

A négy településrészt érintő beru-
házás második elemeként megvaló-
sult a Gyöngyvirág–Mozsár–Kopja
utcai szakaszok csapadékvíz-elveze-
tése, illetve 100 százalékos önkor-
mányzati forrásból az útburkolatot is
felújították. 

A beruházás átadásán Borkai Zsolt
polgármester kiemelt jelentőségűnek
nevezte a nagyprojektet, mert annak se-
gítségével újabb helyszíneken csökkent-
hetők a csapadékvíz okozta problémák.
Hangsúlyozta, az önkormányzat törek-

A szabadhegyi vízrendezés újabb üteme készült el
vése, hogy a lakóutcák folyamatos felújí-
tása mellett a vízelvezetés is megfelelő
legyen, és ne okozzon kellemetlenséget
a hirtelen lezúduló csapadék sem.  

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter, a terület önkormányzati képvise-

lője rendkívül fontosnak tartja, hogy a
városrészben idén is folytatódott a
csapadékvíz-elvezető rendszer kiépí-
tése, valamint megvalósult az érintett

útszakaszok komplex felújítása is.
Külön kiemelte, a mostani, közel 135
millió forintos beruházás költségéből
69,5 millió forint a városi rész, a másik
felét pedig az önkormányzat eredmé-
nyes pályázata révén központi forrás-

ból sikerült biztosítani. Ősszel a Lepke
utca felújítása is megvalósul, és bízik
benne, hogy a szabadhegyi vízrende-
zés a jövőben is folytatódik.

A korábbi években Szabadhegy
csapadékvíz-elvezető rendszerének
több ütemben tervezett kiépítése
során elsőként megépült a városrész
csapadékvizeinek az adyvárosi 1.
számú tározótóba juttatását biztosító
gerincvezeték és az olajleválasztó mű-
tárgy, valamint kiépítették a Pannónia
utca csapadékvíz-elvezetését és felújí-
tották az útburkolatot. 2009-ben a
Vak Bottyán utca csapadékvíz-elveze-
tése oldódott meg. 2010-ben a Trak-
toros, valamint a Kopja és a Virág
utcák egy-egy szakaszának csatorná-
zása és az útburkolat felújítása való-
sult meg. 

A 4. ütemben, ennek közvetlen
folytatásaként készült el a Gyöngyvi-
rág–Mozsár–Kopja utcai beruházás,
ahol a csatornahálózat-fejlesztés kivi-
telezője a Kultúrmérnök Kft. volt, a
munkák 134.205.830 Ft értékben
2012. október 25. és 2013. június 14.
között zajlottak. 

(A négy városrészt érintő projektről
további részleteket a www.gyor -
plusz.hu oldalon olvashat.)

szerző: papp zsolt

Az önkormányzat költségveté-
sében 2007 óta minden évben
elkülöníti a civil szervezetek
számára nyújtandó pénzügyi
támogatási keretet, amelynek
elosztásáról pályázati rendszer-
ben dönt. A közgyűlés június
28-án fogadta el a civil szerve-
zetek támogatására szolgáló
2013. évi keret felosztását. A
támogatottak körét tekintve
széles a paletta, forráshoz jut-
nak időseket, kultúrát, sportot,
ifjúságot, hátrányos helyzetű
embereket támogató szerveze-
tek is – sorolta Simon Róbert
Balázs alpolgármester.

A kialakított pályázati rend-
szer népszerű a civil szerveze-
tek körében. A pályázat kiírását
követően, még a beadási határ-
idő előtt az önkormányzat civil
fórumon segítette a pályázókat,
de a Civil Információs Centrum
munkatársainak segítségét is
közel száz szervezet vette
igénybe, elsősorban a pályázat
szerkesztésében.

A felhívásra 186 pályázat érke-
zett, a beérkezett igény pedig

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pá-
lyázatot hirdet „Egyházak támogatására szol-
gáló pályázati” keretre

A támogatásra fordítható pénzkeret: 
9.000.000 Ft

A pályázat célja: győri székhelyű vagy Győr köz-
igazgatási területén működő egyházi szerveze-
tek, belső egyházi jogi személyek és egyházi in-
tézmények – kivéve alapítványok, egyesületek
– a közösség érdekében végzett, közcélú tevé-
kenységének elősegítése, valamint működési
feltételeinek támogatása.

Támogatás igényelhető:
(2013. évben megvalósított/megvalósítandó)
A) beruházásokra, felújításra, karbantartásra,
B) működéshez szükséges eszköz vásárlására, 

fejlesztésére,
C) kiadványok előállítására vagy
D) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó

programok, rendezvények költségeire.

Benyújtási határidő:
2013. július 26. (péntek) 12.30 óra

Pályázati adatlap és pályázati útmutató átvehető: Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal portáján, Győr, Város-
ház tér 1., illetőleg letölthető a www.gyor.hu című honlapról. 

Információ: Jogi és Önkormányzati Osztály, 96/500-
103; nemeth.angela@gyor-ph.hu, vagy személyesen:

GyŐr, Városház tér 1., I. emelet 43. iroda)

Pályázati felhívás Önkormányzati támogatást
kaphatnak a civilek

közel 55 millió forint volt. Az ön-
kormányzat 149 pályázatot ré-
szesített támogatásban, a nyer-
teseknek ténylegesen ötvenezer-
től 480 ezer forintig terjedő ösz-
szeget ítéltek meg.

Az alpolgármester azt is el-
mondta, hogy a legtöbb pozitív
visszajelzés a 20 százalékos ön-
rész kiszámításának segítésére
szerkesztett Excel-táblázattal
kapcsolatban érkezett. Ez a
módszer nagyban megkönnyí-
tette a szerveze-
tek munkáját. Az
ér vény telensé g
oka a legtöbb
esetben valamely
melléklet hiányos
kitöltése vagy
csatolásának el-
maradása volt.

Németh Angé -
la, a Pol gár mes teri
Hivatal Jogi és Ön-
kormányzati Osz-
tályának munkatársa hozzátette,
a nyertes pályázóknak módosíta-
niuk kell a költségvetésüket a
költségtáblában, hiszen most
már tudatában vannak a tényle-
gesen elnyert összegnek. Az

ehhez szükséges dokumentum a
www.gyor.hu oldal pályázatok
menüpontjából tölthető le. A civil
szervezetek ebben is kérhetik a
Civil Információs Centrum segít-
ségét, amihez előzetes bejelent-
kezés szükséges (telefon:
96/550-313). A megállapodáso-
kat legkésőbb július 20-ig pos-
tázzák, a nyertesektől azt kérik,
hogy azokat a szükséges mellék-
letekkel együtt postafordultával
küldjék vissza.

Az egyházak támogatására
szolgáló keretből a közgyűlés há-
rommillió forintot osztott fel, a to-
vábbi kilencmillió forintra pá-
lyázni lehet a hasábjainkon is kö-
zölt felhívás szerint.

A támogatottak
körét tekintve

széles a paletta



2013. július 5.   / + / 5

ÁRVÍZ KÖSZÖNTÉS

szerző: koloszár tamás

Győr vendége volt Domokos László, az Állami
Számvevőszék elnöke, aki részt vett a Magyar
Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú
Egyesület adóellenőrzési szakosztályának
szakmai konferenciáján. Az elnök a tanácsko-
zás szünetében válaszolt kérdéseinkre.

A közelmúltban Győrben is megtapasztal-
hattuk az évszázad árvizének hatásait.
Mondhatjuk azt, hogy közvetve az Állami
Számvevőszék is vizsgázott?

Nemcsak az árvíz alatt, hanem már 2010-ben,
amikor elkezdtük felmérni a katasztrófavédelem ál-
lapotát. 2011-ben jelent meg az a jelentésünk,
amelyben felhívtuk a gyenge pontokra a figyelmet.
Nemcsak problémákat határoztunk meg, hanem a
megoldásra is javaslatot tettünk. Gyenge pontként
értékeltük, hogy megosztott a szervezés, az erők
koncentrálására hiányzott a terv, az önkéntesek
mozgósítása alacsony szinten volt, de említhetném
azt is, hogy a polgármesterekre komoly terhet rak-
tak, miközben hiányoztak a feltételek. Az önkor-
mányzatok felének nem volt katasztrófavédelmi
terve az ellenőrzött időszakban. Probléma volt az is,
hogy 2010 előtt a fenntartásra, karbantartásra
egyre kevesebbet költött az állam. De a védekezés
rendszere sem felelt meg a nemzetközi szabályok-
nak, ahhoz, hogy az uniós pénzt le tudjuk hívni, a
magyar szabályozási-elszámoltatási rendszert
szinkronba kellett hozni az uniós szabályokkal. A tör-
vény megszületett, 2012. január elsején hatályba lé-
pett, s az évszázad árvize azt mutatta, hogy az új tör-
vényi szabályozás meg tudott felelni a gyakorlatban,
emberéletet nem követelt az árvíz, s meg tudtuk vé-
deni az országot. Gátszakadás nem történt, ha be-
következett volna, nemcsak az érintett területek úsz-
tak volna el, hanem a költségvetés egyensúlya is. 

Mindez azt jelenti, hogy az Állami Számve-
vőszék által feltárt hiányosságot a katasztró-
favédelmi törvény megalkotásakor a parla-
ment maradéktalanul figyelembe vette?

A maradéktalant nem mondanám, az ÁSZ ugyanis
szempontokat határoz meg, s nem szó szerint mondjuk
meg, mit kell csinálni, ez a törvényhozó szabadságfoka.
Úgy fogalmaznék, a gyengeségeket kivédtük, s egy biz-
tonságosabb Magyarország jött létre az új törvénnyel,
amit a védekezés hatékonysága igazolt. 

Bizonyára nem szereti a ha szóval kez-
dődő kérdéseket, most mégis tegyünk kivé-
telt. Ha nincs az Állami Számvevőszék ellen-
őrzése, akkor nagyobb lett volna a baj?

Úgy fogalmaznék, nagyobb kockázatok között
kellene élnünk, s nagyobb esély lett volna a gátsza-
kadásra. Nyugodtan állíthatom, kisebb költségek és
kisebb kockázatok voltak Győrben, Budapesten
vagy éppen Mohácson az árvíz idején. 

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

„A honvédek aktív jelenléte mind-
annyiunk számára egyfajta biz-
tonságot adott. Tették a dolgukat
akkor és ott, amikor és ahol szük-
ség volt rájuk” – mondta a közel-
múltban Borkai Zsolt polgármes-
ter, az árvízi védekezésben részt-
vevő katonák köszöntésén. Hoz-
zátette, embert próbáló feladato-
kon vagyunk túl, a mindennapok
hőseiről szólt az a pár nap. 

Hende Csaba honvédelmi mi-
niszter hangsúlyozta, csak a hi-
hetetlen összefogás és áldozat-
vállalás óvta meg hazánkat az
igazán nagy katasztrófától.
„Nehéz időszakon van túl Ma-
gyarország és a megye is.
Büszke vagyok arra, amit az em-
berek tettek, de az áldozatválla-

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Az árvíz utáni helyreállításhoz az
Audi Győrben 75 millió forinttal
járul hozzá. Az adományt igazoló
dísztáblát Thomas Faustmann,
az Audi Hungaria ügyvezetésé-
nek elnöke adta át Borkai Zsolt
polgármesternek.

Thomas Faustmann elmondta,
az Audi húsz éve itthon van Győr-
ben, ezért is volt természetes a vál-
lalat számára, hogy hozzá sze-
retne járulni a győri árvízkárok
helyreállításához. Hozzátette, a

Közvetve
az ÁSZ is
vizsgázott
az ár idején

Egy volt a cél: legyőzni a vizet

lás csak úgy tudott sikeres lenni,
hogy a gátakon ott voltak a pro-
fik” – tette hozzá a miniszter. 

A megyei kormányhivatal is ün-
nepség keretében köszöntötte
azokat a civil önkénteseket, akik
minden erejükkel segítettek meg-
védeni a településeket az árhul-
lámtól. Győr polgármestere sze-
rint a gátakon nem volt különbség
az emberek között, mindenki
egyet akart: legyőzni az árvizet. 

Széles Sándor kormánymeg-
bízott a védelmi bizottság elnö-
keként minden önkéntesnek
megköszönte a helytállást, és
hálával gondol a gátakon napról
napra segédkező több mint két-
ezer civilre. „Ekkora terembe
csak ennyi embert hívhattunk
meg, de a határainkat át tudtuk
lépni a gátakon, és ez az, ami
számít” – mondta többek között
Széles Sándor.

vállalat dolgozói személyesen is
részt vettek az árvízi védekezés-
ben, sokan napokon keresztül dol-
goztak a helyszíneken és segítet-
ték megvédeni a gátakat.

Borkai Zsolt polgármester a
győriek nevében köszönte meg a
felajánlást. Hangsúlyozta, az árvízi
védekezés kapcsán újabb széles
körű összefogás alakult ki, amely-
ből az Audi is nagymértékben ki-
vette a részét. „Az Audi Hungaria
már számos alkalommal bizonyí-
totta a város iránti elkötelezettsé-
gét, a győri képzés, a kultúra, a
sport támogatása mellett a mos-

tani felajánlásuk egy újabb jó pél-
dája a társadalmi felelősségválla-
lásnak.” A polgármester elmondta,
az átadáson jelen lévő dr. Knáb Er-
zsébettel, az Audi Hungaria Motor
Kft. személyügyekért felelős ügy -
ve zető igazgatójával is találkozott
a győrújfalui töltésen, és most sze-
mélyesen neki is megköszönte az
audis dolgozók helytállását.

A 75 millió forintos adományt a
károkat szenvedett létesítmények,
többek között a Magyar Vilmos
Uszoda vagy a Győri Vízisport
Egyesület telepének és egyéb terü-
letek helyreállítására fordítják.

Audi: természetes, hogy segítünk
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szerző: koloszár tamás
fotó: audi

Három héten át a világ száz országából
kilencszáz újságírót látott vendégül az
Audi Magyarországon. A szaksajtó kép-
viselői kipróbálhatták a Győrben készülő
A3-as limuzint, s hazánk szépségeibe is
bepillanthattak. A nemzetközi csapathoz
hetilapunk újságírója is csatlakozott.

A Ferihegyre megérkező újságírók a
repülőtéren vehették át a győri limuzino-
kat. Rövid tájékoztató után vadonatúj au-
tókba ülhetett a mezőny és GPS segít-
ségével másfél órás utazás után megér-
kezett Fehérvárcsurgóra, a szépen felújí-
tott Károlyi-kastélyba. Itt nemcsak só-
lyombemutató és kastélylátogatás sze-
repelt a programban, hanem részletes
bemutató az autóról, amely kiterjedt a
motorokra, a designra és a műszaki
megoldásokra is. Ebéd után a Balaton
északi partján autózhatott a mezőny,
nem kis feltűnést keltett a harminc autó-
ból álló konvoj Balatonalmádiban.

Gyorsasági és vezetést próbára
tevő útvonalak tarkították egymást a
festői szépségű Balaton partján, hogy
aztán a mezőny este a budapesti Four
Seasons Hotelben igazi magyaros va-

Magyar utakon az Audi A3-as limuzin

csorán vegyen részt, ahol a hazai
gasztronómia és italkultúra színe-
javát vonultatták fel a külföldi újság -
írók teljes megelégedésére.

A nemzetközi autóteszt alkalmából
sajtóanyagként minden újságíró kapott
az A3-as limuzinról egy könyvet, amely-
ben exkluzív fotókon szerepel a győri

autó, természetesen szebbnél szebb
magyar tájak adják a hátteret. A könyv-
ben külön fejezetben mutatják be a gyá-
rat, ahol az autó készül, vagyis a győri
Audi Hungaria Motor Kft.-t. De több ol-
dalon taglalják azt is, miért érdemes Ma-
gyarországra utazni, milyen látványossá-
gokat talál itt a turista. A világ minden ré-

széből érkezett – így kínai, maláj, ameri-
kai – újságírók körében az Audi sokat
tett Magyarország hírnevének ápolásá-
ért, presztízsének növeléséért, mivel a
tudósítások mindegyike kitér arra, hogy
a tesztre Magyarországon került sor. 

(Tesztvideó és technikai részletek:
www.gyorplusz.hu)

szerző: gy. p.
fotó: o. j. p.

Győr is azon magyar települések kö-
zött van, amely kormányzati támoga-
tást kapott a nyári gyermekétkeztetés-
hez. Az önkormányzat több mint 3,5
millió forint kormányzati támogatást
kapott, amelynek köszönhetően 55
napon keresztül 174 gyermeknek tud
legalább egyszeri meleg étkeztetést
nyújtani – tájékoztatta lapunkat
Simon Róbert Balázs alpolgármester,
a Fidesz győri 1. számú választókerü-
letének elnöke. 

Kormányzati segítség
a nyári gyermek-
étkeztetéshez

A szociálisan legrászorultabb gyer-
mekeknek és szüleiknek tudnak így se-
gíteni azok közül, akik rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesül-
nek. Ez nagy segítséget jelent az érintett
családoknak. Az önkormányzat arra is fi-
gyelmet fordít, hogy a nyári gyermekét-
keztetést helyi termelőktől vásárolt,
egészséges alapanyagokból biztosítsák
– közölte Simon Róbert Balázs.

Országosan közel 1200 település ka-
pott támogatást, összesen 112 ezer gyer-
mek nyári étkeztetését segíti a kormány, a
pénz garantáltan a legrászorultabb tele-
pülésekre és gyermekekhez érkezik.
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GYŐRKŐC HIRDETÉS

Újra a Győrkőcöké a város
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A hétvégén játszótérré vál-
toznak a terek, az utcák, igazi
varázslatba csöppenhetnek
kicsik és nagyok a VI. Győr-
kőcfesztiválon: 10 helyszínen
1000 programmal várnak
minden családot, ráadásul
zsebpénz nem kell, csak egy
mosolygós fotót kérnek a
karszalagért cserébe! Ízelítő
a programkavalkádból.

Nagyot álmodott a Vaskakas Báb-
színház hat évvel ezelőtt, azóta min-
den nyáron rengeteg kicsi kéz szá-
molgatja, mennyit kell még aludni,
hogy újra kalandozhassanak mese-
országban, cicázzanak a plüssállat-
simogatóban vagy csónakázzanak
a Széchenyi téren. Fel sem lehet so-
rolni, mennyi élmény vár a gyere-
kekre és szüleikre ezen a hétvégén,
a Vaskakas Bábszínház munkatár-
sainak legalább annyi ötlete van,
mint égen a csillag. A városvezetés-
sel és egyre több csatlakozó „ját-
szótárssal” karöltve hetedhét or-
szágra szóló fesztivált szerveznek
idén is. A móka pénteken indul töb-
bek között a 100 Folk Celsius kon-
certjével, majd a kulcsátadó cere-
móniával folytatódik 21.45-kor a
Radó-szigeten, hiszen idén is meg-
kapják a győrkőcök a város kulcsát
Borkai Zsolt polgármestertől. Az
ünnepet tűzijáték pecsételi meg.

A fesztiválozás másnap 10 órától
indul. Az események központja a
Bécsi kapu téren lesz, az informá-
ciós pontot is itt érdemes keresni a
játékok, a pónicikli és a minimozi
mellett. A Zechmeister utcában töb-
bek között repülős élményeket sze-
rezhetnek a gyerekek, a Rába-kettős
híd varázsátkelővé változik, a Radó-

sziget meseországgá lesz, így pöt-
töm házak, mesebútorok és olyan
kalandok várják a gyerekeket, mint a
felhővadászat vagy a porontycirkusz.
De szívesen látják vendégül a bo-
hóclakásban is a gyerekeket, a me-
sevárba pedig a királylányok és a kis
vitézek a meghívottak. Eközben a

meseszínpadon folyamatosan törté-
netek kelnek életre. Az Aranyszarvas
Fogadó előtti babakertben a legki-
sebbeket várják puha macikkal, nyu-
szikkal, cicákkal, babatappancs-si-
mogatókkal. A Mihálkovics sétá-
nyon kalandparkban ügyeskedhet-
nek a győrkőcök, ahol még négy-
lábú terapeuták is várják őket! A ka-
landvágyók már a püspökerdőben
kialakított pályára is ellátogathatnak,
a karszalag oda is érvényes. A Szé-
chenyi téren idén sem maradhatnak
el a vizes élmények, lehet itt csóna-
kázni, korizni, sőt, a fesztiválra meg-
nyitják a Bisinger sétányon kialakí-
tott vizes játszóteret, ami igazi kurió-
zum lesz, majd meglátjátok! A Ka-
zinczy utcában kertészkedni is lehet,
a Baross utcára helyszínelőket ke-
resnek mesebeli nyomozásra, a
rendőrőrs szomszédságában pedig
egy mentőautó is kipróbálható.

A szervezők minden évben ren-
geteg újdonsággal készülnek, az
idei legnagyobb dobás a Bloom –
építő játszótér vendégszereplése,
amely a londoni olimpia után elő-
ször érkezik Magyarországra. A VI.
Győrkőcfesztivált a környezettuda-
tosság jegyében szervezik, ezért
elültették az első győrkőcfát is a
Radó-szigeten a Kisalföldi Erdőgaz-
daság segítségével, akik szintén
részt vesznek a mókázásban, a Fűz-
fatündér erdei birodalmába kalau-
zolják a kicsiket. Lesz Zsibi is, azaz
zsibvásár, ahová elhozhatják a gye-
rekek megunt játékaikat és egyéb
portékáikat, amikért nekik is jár
meglepetés. Idén is lesz Nemzet-
közi Győrkőcolimpia: a csapatok
nyolc sportágban: úszásban, kézi-
labdában, atlétikában, utcai kosár-
labdában, labdarúgásban, tenisz-
ben, strandröplabdában, grundbir-
kózásban és egyéb játékos verse-
nyekben mérik össze tudásukat.

Lezárják a Rába-kettős hidat
július 5-én 16 óra és július 7-
én 24 óra között, ezért az 1, 6,
11, 11B, 14, 37, 37Y jelzésű
autóbuszjáratok a Petőfi
hídon át közlekednek. Újváros,
Sziget, Pinnyéd, Sárás és
Bácsa felé az autóbuszok a
Rába-parton megállnak. Az 1-
es járatok Újváros felé a Zech-
meister utca–Petőfi híd–Pe-
tőfi tér, zsinagóga–Kossuth
Lajos utca útvonalon közle-
kednek. A járatok a belváros
irányába is érintik a Petőfi tér,
zsinagóga megállóhelyet,
majd a Rát Mátyás téri körfor-
galomban visszafordulnak és
a Kossuth Lajos utca–Petőfi
tér (nyugati oldal)–Petőfi híd–
Munkácsy Mihály utca–Szent
István út útvonalon térnek
vissza eredeti útvonalukra. A 6,
11, 11B, 14, 37, 37Y jelzésű
autóbuszjáratok Sziget város-
rész felé a Zechmeister utca–
Petőfi híd–Petőfi tér (keleti
oldal)–Híd utca útvonalon köz-
lekednek. A belváros irányába
a járatok érintik a Petőfi tér, zsi-
nagóga megállóhelyet, majd
a Rát Mátyás téri körforgalom-
ban visszafordulnak és a Kos-
suth Lajos utca–Petőfi tér
(nyugati oldal)–Petőfi híd–
Munkácsy Mihály utca–Szent
István út útvonalon térnek
vissza eredeti útvonalukra.
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

– Fiatal egyetem vagyunk, az udvarunkban nem áll-
nak több száz éves gesztenyefák, igaz, a hagyomá-
nyok sem kötnek gúzsba bennünket – fogalmazott
dr. Földesi Péter, a győri Széchenyi István Egyetem
július elsején hivatalba lépett rektora. Az 51 éves
szakember tizennyolc éve Budapestet és a BME-t
hagyta ott Győr miatt, ahogy fogalmazott, a műegye-
tem kezdett lelassulni, Pest pedig idegesíti. 

Megszokta már, hogy „rektor urazzák”,
vagy még maga mögé néz, nem áll-e ön mö-
gött Szekeres Tamás, a korábbi rektor?

Egy olvasmányélményemmel válaszolok. A rendőr-
főnököt megkérdezi a beosztottja, hogy nem tartja-e
túl formálisnak, hogy mindenki rendőrfőnök urazza,
mire a válasz, de igen, viszont emlékeztet arra, hogy én
vagyok felelős a csapatért. A rektor úr megszólítás
engem arra figyelmeztet, hogy véletlenül se lépjek fűre.
Földesi Péter megtehetné, de a Széchenyi István Egye-
tem rektora soha. De hogy a kérdésére is válaszoljak,
lassan kezdem megszokni a „rektor urazást”. 

Első napján van túl, amikor készül az in-
terjú, az ötödik munkanapját is letudja, ami-
kor nyomtatásban megjelenik a beszélge-
tés. Túl lesz már egy csomó intézkedésen?

Döntéseket biztos nem hozok, előkészítések
lesznek. A rektori kabinet tárgyal fontos dolgokról,
utána a szenátus elé kerül a kérdés, így a nyár miatt
legkorábban augusztus végén lesznek fontos dön-
tések. Erőből nem fogok ügyeket átvinni, szakmai
és emberi támogatás nélkül nehéz dolgozni, még
akkor is, ha tudom, hogy a beosztott kollégák egy
része a rektornak nem mondana ellent.

Amikor 2002-ben egyetemmé avatták a Szé-
chenyi-főiskolát, bizonyára oktatóként ott ült a
színház nézőterén. Ha akkor odamegyek önhöz
és azt mondom, Földesi Péter lesz az egyetem
harmadik rektora, elmeorvoshoz küld?

1995-ben kerültem az intézménybe, akkor meg-
fordult a fejemben, hogy egyszer talán rektor leszek,
de aztán lassan elmúlt ez az érzés. 2002-ben biztos
nem gondoltam erre, mert kiváló vezetői voltak az
egyetemnek. Tavaly fordult meg bennem ismét, de
sokáig vívódtam, beadjam-e a pályázatomat.

Mielőtt erre rátérünk, maradjunk még
1995-nél. Ekkor került Győrbe a híres BME-
ről. Nem érezte visszalépésnek Budapest
után Győrt, az egyetem után a főiskolát, hi-
szen akkor még az volt?

Nem éreztem ezt egyáltalán. Két dolog motivált a
váltásban. A műegyetemen akkor nem láttam lendü-

„Sokkal gyorsabb egyete 
ahol négy aláírás helyett 

Szakmai és emberi
támogatás nélkül
nehéz dolgozni

Dr. Földesi Péter 1962. február
23-án Budapesten született.
1986-ban végzett a BME Közle-
kedésmérnöki Karán, ezt köve-
tően alapkutatásokkal foglalko-
zott. Ipari gyakorlatát a Hunga-
rocamion Nemzetközi Autóköz-
lekedési Vállalatnál szerezte.
1990-től egyetemi oktatóként
dolgozott a BME Közlekedés-
gazdasági Tanszékén, innen ke-
rült 1995-ben a Széchenyi Ist-
ván Főiskola Logisztikai és Szál-
lítmányozási Tanszékére.
Oktatásfejlesztési feladata mel-
lett az ipari kapcsolatok és ipari
megbízások területén is dolgo-
zik, számos szakmai szervezet-
tel tart fent kapcsolatot, illetve
vesz részt aktívan munkájuk-
ban. Vezető szerepe volt a több-
lépcsős képzés kialakításában
és az akkreditációk előkészíté-
sében, a logisztikai mérnök
alap- és mesterszak szakfele-
lőse. Kutatási területe a soft-
computing és logisztikai alkal-
mazásai, melyet az egyetemi
társtanszékek kutatóival közö-
sen folytat. Felelős vezetője a
közlekedési-logisztikai rendsze-
rek, hálózatok és szolgáltatások
innovációja kutatási főiránynak.
Eddig hárman szereztek irányí-
tása alatt PhD-fokozatot, jelen-
leg négy PhD-hallgató szakmai
munkáját irányítja témavezető-
ként. A győri egyetem Műszaki
Tudományi Kar Doktori Iskolájá-
nak titkára, a doktori iskola
törzstagja. Az Acta Technica
Jau rinensis Series Logistica so-
rozatszerkesztője, több szak-
mai, tudományos szervezet ve-
zető tisztségviselője, a Magyar
Felsőoktatási Akkreditációs Bi-
zottság Műszaki Tudományi Bi-
zottságának tagja.
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Abban reménykedem, hogy a műszaki végzett-
ségem csak kis részt képviselt. Mert lehetek én ki-
váló mérnök, jó műszaki ember, ha rossz vezetői tu-
lajdonságaim vannak, az egyetemnek csak kárt
okoznék. Azzal hízelgek magamnak, hogy a pályá-
zatomat akkor is értékelték volna, ha történetesen
nem műszaki ember vagyok. Remélem, az elkövet-
kezendő évek bizonyítják, hogy vezetési stílusban,
módszerekben is megérem a pénzem, s nem csak
az ipar világából érkezett emberekkel tudok köny-
nyen szót érteni közlekedési mérnökként. 

A Földesi-féle Széchenyi-egyetem miben fog
különbözni a Szekeres-féle Széchenyi-egyetem-
től? Egyáltalán akar-e különbözni tőle?

Nem feltétlenül akar, de biztos lesznek különb-
ségek. Kényes egyensúly lesz, hogy a kontinuitás is
megmaradjon, s változás is legyen. Azt azért hang-
súlyozni kell, nem azért lettem rektor, mert az előző
nem volt jó, hanem azért, mert az elődöm hetven -
éves. Ha nem lenne annyi, ő maradt volna a rektor
továbbra is. Ugyanakkor az átadás-átvétel közben
is érzékeltük, hogy bizonyos dolgokon változtatni
kell. Én sokkal gyorsabb egyetemet szeretnék. A
magyar felsőoktatásban még mindig él a kicsit
poros, kicsit lassú, nagyon sok aláírást igénylő pro-
cedúra. Ahol ennek van értelme, tartsuk meg, ahol
viszont nincs, töröljük el. Ha egy lapra négy aláírás
helyett egy is elég, akkor fölöslegesen ne írogas-
sunk. Ez persze a felelősség kérdését is erősíti, azét
az egyét, aki aláírja. 

Győr irigyelt egyetem az Audi miatt,
sokan azt hiszik, az autógyár dönti a pénzt
az egyetembe. Így van ez?

Az Audi nem szociális segélyt ad az egyetemnek,
hanem a támogatás fejében kőkemény elvárásokat fo-
galmaz meg. Mi a jobb? Ha kapok harmincezer forint
szociális segélyt vagy nagyon meg kell dolgozni a há-
romszázezer forintos fizetésért? Úgy gondolom, min-
den az utóbbi mellett szól. A klasszikus kérdés ránk is
igaz: halat adj az éhezőnek vagy tanítsd meg halászni?
Az Audi hozzáállása a társadalmi és gazdasági felelős-
ségvállalásban példaértékű, s azonnal partnerre talál-
tunk, akitől sokat tudunk tanulni. 

Kinevezése 2017. július 31-ig szól. Négy
évre tervez vagy hosszabb távra?

Ez attól függ, mennyire sikerül elhitetni a világgal,
az egyetemmel, az egyetemi polgárokkal és magam-
mal, hogy nekem érdemes itt lennem. Ha ez sikertör-
ténet lesz, akkor sem biztos, hogy maradok, mert lehet,
hogy lesz nálam jobb, aki még sikeresebben tudja ve-
zényelni a folyamatokat. Ebben az esetben szívesen
visszatérek a Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékre
oktatónak és tudósnak, mert nekem a szakmám a
hobbim és a szenvedélyem. 

 met szeretnék,
 egy is elég”

letet, úgy véltem, kezd lelassulni. Felmértem, nekem
ott nincs kifutásom. Miért Győr? Tóth Lajos barátom
itt volt már, s azt mondta, Győr nagyon jó hely. Talál-
koztam Szekeres Tamással, s fél órán keresztül olyan
lelkesen beszélt a tervekről, hogy azt mondtam, ez az
ember tud valamit, itt lesz valami, s döntöttem,
nekem itt helyem. 

Az elmúlt tizennyolc évben győri lett szü-
letett budapestiként, vagy ha Budaörsre ér,
még hevesebben ver a szíve?

Ha azt nézem, hogy bizonyos utcanevek még ma is
problémát jelentenek a városban, akkor nem lettem iga-
zán győri. Bár született pestiként is mindig eltévedtem
Budán. Ha őszinte akarok lenni, azt kell mondanom,
Pest már idegesít, Pestet akkor szeretem, amikor va-
sárnap délután átautózom a városon. Nincs nagy for-
galom, süt a nap, jó a levegő. Győrben 1,9 kilométerre
van a lakóhelyem az egyetemtől, autóval ez három és

fél perc, kerékpárral tíz, gyalog huszonöt. Győr barátsá-
gos, élhető környezet, ha ezt nézem, igen, győri lettem. 

Határozott, magabiztos ember benyomá-
sát kelti. Vívódott, hogy pályázzon a rektori
székre vagy gyorsan döntött?

Egy másodperc döntése volt két hónapos vívó-
dás után. 

A szenátus három jelölt közül az ön pályá-
zatát támogatta elsöprő többséggel. Meg-
nyugtató volt?

Abban az értelemben igen, hogy talán tudom közvetí-
teni azokat az üzeneteket, amelyeket én helyesnek tartok. 

Amikor nyilvánosságra került, hogy hár-
man pályáztak, szinte mindenki biztosra
vette az ön győzelmét. Hármuk közül egye-
dül Földesi Péter a műszaki ember, s mivel
az Audi az egyetem legfontosabb partnere,
sokan ez döntő érvként értelmezték. 

Beszélgetés dr. Földesi Péterrel,
a győri Széchenyi István Egyetem
hivatalba lépett rektorával
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Dr. Szabó Péter tervei szerint sakkpe-
dagógusok képzését kezdi meg idén
szeptemberben a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Apáczai Csere János
Kara. A sportág néhány hónappal ez-
előtt lett a nemzeti alaptanterv része, a
magyar általános iskolák alsó tagoza-
tos diákjai március óta választhatják
tantárgynak. A dékán, aki gyerekkora
óta megszállott játékos, a program kö-
vetkező lépéseként logikusnak tartja a
szakoktatók képzését. Ha a kisdiákok
körében népszerűvé válik a sakk, előbb-
utóbb szükség lesz sakktanítókra is.

Az Apáczai-kar dékánja Hardicsay
Péter nemzetközi mestert, a sportág
neves tudósát, edzőképző szakembe-
rét kérte fel a leendő, többnyire győri
erőket felvonultató oktatói team veze-
tésére. Ha a terv zöld utat kap az ille-
tékes hivataltól, a hallgatók és a már
pályán lévő pedagógusok is részt ve-
hetnek a programban. Az utóbbiak
szakirányú továbbképzése két féléven
át, 120 órában történne, míg a főisko-
lások nyolc féléven át tanulnának a ta-

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A nyári szünet előtti utolsó közgyűlé-
sen adták át a Belváros, Révfalu, Mar-
calváros, Sziget és Pinnyéd Szolgála-
táért díjakat.

Borkai Zsolt polgármester Péter
Tamás, a Bencés Diákok Győri Egyesü-
lete tagja részére a Bencés Diáktalálko-
zók és a Bencés Szabadegyetem szer-
vezésében vállalt meghatározó szerepe,
valamint a város kulturális életét gazda-
gító helytörténeti munkássága elisme-
réseként „Belváros Szolgálatáért” díjat
adományozott. Prépost Kálmán nyugal-

szerző: földvári gabriella
fotó: szabó béla

A közelmúltban alakult győri
székhelyű Kontraszt Fotográfiai
Társaság kimagasló sikert ért el
a Magyar Fotóművészeti Alko-
tócsoportok XXX. Szalonja című
pályázaton.   

Az idei pályázaton a Kontraszt társaság
alkotásai kapták a legtöbb pontszámot,
az ezzel járó plakettet, s elnyerték a sza-
lon II. díját is. Egyéni pályázóként Szabó
Béla összesített II. díjat nyert Balti-ten-

A közösséget szolgálják
mazott mérnök-tanár a városrész közös-
ségi életében vállalt aktív szerepe elis-
meréseként vehette át a „Révfalu Szol-
gálatáért” díjat.

A Marcalváros Szolgálatáért díjat
az idén Baranyai Béla közös képviselő
kapta a lakóközösség érdekében vég-
zett több évtizedes, lelkiismeretes és
fáradhatatlan munkája, valamint a pa-
nelfelújítási programban vállalt ki -
emelkedő szerepe elismeréseként. Dr.
Kürti Sarolta nyugalmazott gyermek-
orvosnak több évtizedes, lelkiismere-
tes gyógyító munkája elismeréseként
ítélték oda a „Sziget Szolgálatáért”
díjat, aki egy későbbi időpontban
veszi át az elismerést. A Pinnyéd Szol-
gálatáért díjat a polgármester Faze-
kasné Kovács Viktóriának, a Pinnyédi
Művelődési Ház vezetőjének adta át a
városrész kulturális és közösségi élet-
ének fejlesztése érdekében végzett
munkája elismeréseként.

Ezen a napon vehette át Kálmánné
Fekete Mária, a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztálya Kereskedelmi és
Vállalkozási Csoportjának vezetője a Köz
Szolgálatáért érdemjel ezüst fokozata
belügyminiszteri kitüntetést kimagasló
szakmai tevékenysége elismeréséül.

Országos fotós siker
ger című sorozatával, Ferenczi Attila III.
díjat kapott Aratás című alkotására. A
Tatán megrendezett ünnepélyes díját -
adón vehette át Becker Irén, Erdélyi
Ákos és Prauda Miklós a Nemzetközi
Fotóművészeti Szövetség (FIAP) kitün-
tető elismerését, az AFIAP címet. A
Kontraszt tagjai hivatásos fotográfusok
vagy kimagasló tevékenységet folytató
autonóm alkotók: Becker Irén (Buda-
pest), Erdélyi Ákos (Rábapatona),
Erdős László (Öttevény), Ferenczi Attila
(Győr), Mekli Zoltán (Győr), Péli László
(Dabas), Prauda Miklós (Dabas) és
Szabó Béla (Öttevény). 

Szerdától: IV. Győr Open 

Sakktanítókat képez az Apáczai-kar
nítói diploma kísérőjeként kapott
sakkpedagógusi oklevélért. 

Dr. Szabó Péter szerint a pedagó-
gusoknak a tárgyi tudás helyett ké-

pességeket, készségeket kell átad-
niuk a gyerekeknek, amire a sakk az
egyik legalkalmasabb eszköz. Egy-
maga tizenegy kompetenciát fejleszt
a memóriától a versenyszellemig, a

logikától a sportszerűségig. S való-
ban csak eszközről van szó, a képzés
nem edzés, sehol sem lehet cél ver-
senyzők felnevelése. A dékán maga

is szerepet vállal a team munkájában,
a négyezer éves játék históriáját ta-
nítja majd.

S ha már a történelemnél tartunk,
hazánk első nemzeti mesterversenyét

Chalupetzky Ferenc győri rendőrkapi-
tány szervezte meg 1906-ban, termé-
szetesen a saját városában. Van tehát
régi dicsőségünk, amit az Apáczai-kar
tervei remélhetően felélesztenek. Szep-
temberben Portisch Lajos olimpiai baj-
nok nagymesterünk és Vizi E. Szilvesz-
ter mesterjátékos méri össze tudását
egy barátságos parti erejéig a kar Liszt
Ferenc utcai épületének dísztermében.
Az MTA egykori elnöke még egy elő-
adást is tart közönségének a sakk ideg-
rendszerre gyakorolt hatásáról. Dr.
Szabó Péter Polgár Judit győri vendég-
szereplését is szívesen venné, hiszen a
sakktörténelem legjobb női játékosá-
nak köszönhető az, hogy a sakk választ-
ható tantárgy lett Magyarországon.  

S végül egy jövő szerdai esemény. Jú-
lius 10-én kezdődik és négy napon át tart
a IV. Győr Open, a megyei sakkszövetség
Szimultán egyesületének nyílt sakkbaj-
noksága, amely szintén az ország képze-
letbeli sakktérképére szeretné visszahe-
lyezni a megyét és a várost. Az évente is-
métlődő, nyár eleji pénzdíjas versenyt ez-
úttal már az Apáczai-kar is támogatja, he-
lyet ad a felnőtt és korcsoportos játéko-
sok győri összecsapásának.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: szigethy teodóra

Aratással nyitotta meg Borkai
Zsolt polgármester és Várszegi
Asztrik pannonhalmi főapát a
Pannonhalmi Levendulahetek
elnevezésű programsorozatot,
amely múlt pénteken kezdődött
és egészen július 13-ig tart.

A levendula virágzásának idejére
időzített Pannonhalmi Levendulahe-
tek megnyitóján Várszegi Asztrik rá-
mutatott, több olvasata is van a
Pannonhalmi Főapátságnak: ha
Győrből közelítjük meg, először a

könyvtárral, a tudással találkozunk.
Ha a Bakony felől érkezünk, az isko-
lát pillantjuk meg, a pedagógia szín-
terét. Ha a dombok felől jövünk, a
legszelídebb oldalát láthatjuk az
apátsági területnek: a kertet, a par-
kot, most pedig a lila mezőt, amely
jelzi, közel vagyunk Isten csodájá-
hoz, a természethez.

A főapátság évente megrendezi
a Levendulahetek programsoroza-
tát, mely a nyugat-dunántúli turisz-

Elkezdődtek
a levendulahetek

tikai régió kiemelt kulturális és örök-
ségturisztikai rendezvénye. Veiland
László, a Pannonhalmi Főapátság
értékesítési és marketingigazgatója
elmondta, a levendulahetek ideje
alatt 11 és 16 óra között önállóan és
ingyenesen látogatható a gyógynö-
vénykert és a levendulalepárló mű-
hely, a betakarítás idején időjárástól
függően nyomon követhető az ara-
tás és feldolgozás. A gyógynövény-
házban tablókon tekinthetjük meg a
hagyományos kolostori gyógynövé-
nyeket, ezek hatásait és a kolostori
gyógyászatot.

Természetesen a rendezvény
alatt is megvásárolhatók az apátság
gyógynövényes termékei, valamint
gyógynövényes méz, tea és leven-
dulaszörp kóstolható. Kifejtette, a
rendezvény minden napján 13 órá-
tól fogadják az egyéni érdeklődőket,
akik többet szeretnének tudni az
apátsági levendulatermesztés törté-
netéről és a gyógynövény felhaszná-
lásáról. A levendulahetek kiemelt
programja a világzenét játszó Besh
o droM július 12-i koncertje a
gyógynövénykertben, a programso-
rozat pedig július 13-án zárul a Pan-
nonhalmi Levendulaszürettel. Vei-
land László hozzátette, csoportokat
is fogadnak délelőttönként előzetes
bejelentkezés alapján. A rendez-
vény ideje alatt a Viator apátsági ét-
teremben különleges, az alkalomra
készített levendulás menüsorral vár-
ják a látogatókat.

Borkai Zsolt, városunk polgármes-
tere a Győr+ Televíziónak hangsú-
lyozta, Győr és a Pannonhalmi Fő -
apátság között nagyon jó kapcsolat
alakult ki az elmúlt időszakban. „A le-
vendulatenger nyugalmat áraszt, jó
ide jönni” – tette hozzá.

A levendula termesztése Pannon-
halmán évszázados múltra tekint visz-
sza, felhasználás szempontjából az
egyik legsokoldalúbb gyógynövény:
főként kedélyjavító hatásáról ismert,
molytávoltartó hatásáról is híres, és
amit talán kevesebben tudnak, hogy
égési sérülésekre is gyógyír. A leven-
dulaültetvények ölelésében 2010-ben
a Pannonhalmi Főapátság egy kettős
hasznosítású gyógynövénykertet ala-
kított ki, melyben a gyógynövények
termesztése azok bemutatását, a ven-
dégekkel való megismertetését is
szolgálja.

„Közel Isten csodájához, a természethez”
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HIRDETÉS   KULTÚRA

A készülékek szivargyújtóról mûködnek:

ÁRUFUVAROZÓK, FIGYELEM: OBU
Bôvebb információ, megrendelés:    www.gyoriipartestulet.hu Telefon: 96/317-624 E-mail: titkarsag1@gyoriipartestulet.hu

1. IG Alap készülék                       
Bruttó 27.813 Ft/db

2. IG Plusz készülék                       
Bruttó 31.623 Ft/db

(Tengelyszám közvetlenül
állítható)

Győr Megyei Jogú Város Örmény
Nemzetiségi Önkormányzata július
12-én 19 órától tartja ünnepi meg-
emlékezését az örmény Független-
ségi Nap alkalmából Győr egyik új
szállodájában, a Jedlik Ányos utcai
Barokk Hotel Promenádban. A ren-
dezvényen az örmény származású
művész, Lázár Imola tűzzománc
képei kerülnek kiállításra, valamint a
résztvevők ízelítőt kaphatnak az ör-
mény gasztronómia ízeiből is. A ren-
dezvény nyilvános és díjmentesen
látogatható, amelyre az Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat szere-
tettel vár minden kedves érdeklődőt.

szerző: földvári gabriella
fotó: tóth ildikó

Tóth Ildikó győri kékfestő is
részt vesz Washington június
26-án nyílt szabadtéri népmű-
vészeti és hagyományőrző fesz-
tiválján. Az amerikai főváros
központjában megrendezett,
közel fél évszázados Smithso-
nian Folklife Festival idei dísz-
vendége Magyarország.

Tóth Ildikó lapunknak küldött beszámo-
lója szerint óriási az érdeklődés a ma-
gyar kézművesek iránt, az amerikaiak
legszívesebben minden mesterséget ki-
próbálnának, megtanulnának. A ma-
gyar mesterek folyamatosan előadáso-
kat, bemutatókat tartanak, a kékfestő
mellett lószőrékszer-készítő, csikóska-
lap-készítő, mézeskalácsos, citeraké-

Örmény 
Függetlenségi
Nap

Washingtonból érkezett

szítő, gyertyaöntő és szarufaragó érke-
zett hazánkból. Az egyik házban kalo-
csai és kalotaszegi asszonyok festenek,
szőnek, hímeznek, bemutatva a sárközi,
a széki és a kalocsai hagyományokat.

A magyar kézművesség mellett a
zene és a tánc, valamint a gasztronómia
kap szerepet a Capitolium tövében. Fo-
lyamatosan szól a magyar népzene, a

látványkonyhában bácskaiak főzik a táj -
egység ételeit washingtoni alapanyag-
ból.  A hazai szakácsok a magyar mellett
a zsidó és a cigány konyha remekeit is
bemutatják. A fesztivál idejére esik a jú-
lius 4-ei Függetlenség napja is, az álla-
mok legnagyobb ünnepe. A július 7-ig
tartó eseményre összesen másfél millió
embert várnak.
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BALETT HIRDETÉS

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

A Győri Balett is megtartotta évadzáró
ülését csütörtökön, ahol Kiss János
igazgató hangsúlyozta, a mögöttük álló
év még nagyobb felelősséggel telt, hi-
szen a társulat nemzeti minősítést ka-
pott. Ez több feladattal járt, főként vi-
déki és nemzetközi fellépésekkel.
A Győri Balett a 2012–13-as évadban

58 hazai és 12 külföldi helyszínen sze-
repelt: táncoltak többek között a Pécsi
Nemzetközi Tánctalálkozón, a Művé-
szetek Palotájában, illetve az együttes
a Magyar Nemzeti Balettel és a Pécsi
Balettel közösen nyitotta meg az Erkel
Színházat. Népszerű mesebalettjük, a
Forgószél, avagy a képzelet csodája vé-

gigsöpört az országon, számos helyszí-
nen mutatták be nagy sikerrel. Fellép-
tek Ingolstadtban az ötvenéves Audi-
gyár gálaműsorán, a magyar követség
meghívására pedig Ljubljanában adtak
elő részleteket a Magyar Rapszódiából
és a Rózsaszínház című darabból. Tur-
néztak Ausztriában és Németország-
ban, és az együttes három művésze fel-

Sikeres évadot zárt
a Győri Balett

lépett Nyizsnij Novgorodban a testvér-
városi megállapodás előkészítéseként.
A győri közönséghez is érkeztek társu-
latok, például New Yorkból és Kijevből.
A Győri Balett a 2012–13-as évadban
összesen 83 előadást szervezett, ebből
a társulat 70 saját előadást tartott. Az
évad előadásainak nézőszáma megha-
ladta a 30 ezret.

Az együttes által szervezett IX. Ma-
gyar Táncfesztiválon 23 profi tánctár-

sulat és 25 különböző műfajú profi és
amatőr együttes lépett fel hét helyszí-
nen, a szabadtéri színpadon és egyéb
belvárosi helyszíneken 26 együttes és
produkció, a színházban további 24
társulat mutatkozott be.

A táncfesztiválon mutatta be a
Győri Balett az Áttörés című legújabb

darabját, melynek két egy
felvonásos műve Az üveg-
ház és egy Kodály tisztele-
tére készült darab. A követ-
kező évadban a Szentivánéji
álom című táncjátékot viszik
színre Mendelssohn zené-
jére. A darab koreográfusa a
magyar származású, világ-
hírű Vámos (Youri) György. A

próbák már megkezdődtek, a darabot
október 19-én mutatja be az együttes.
Kiss János elmondta, a kompozíció –
amelyet Európa-szerte operaházak
tűztek műsorukra – nagy kihívás a
Győri Balett számára.

Az évadzáró ülésen az igazgató
örökös taggá nevezte ki Fuchs Rená-
tát, aki 21 éve dolgozik a társulatnál.

A Szentivánéji
álom című darabot
mutatják be ősszel 
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS 
kínáló

A NYÁRI ÉGBOLT CSILLAGKÉ-
PEI. Előadással egybekötött távcsöves
bemutatót tartanak július 10-én, szer-
dán 21 órától a győri egyetemi csillag-
vizsgálóban. A programon előzetes be-
jelentkezés alapján lehet részt venni. Az
est házigazdái a Magyar Csillagászati
Egyesület helyi csoportjának tagjai. 

A CSOBBANJ EURÓPÁVAL című roadshow július 8-án
a lipóti, július 9-én a kapuvári strandon várja az érdeklődőket.
A szervezők sátrakat állítanak fel, ahol minden korosztály
hasznos információkhoz juthat az EU-ról és az EU nyújtotta
lehetőségekről, legyen az külföldi utazás, továbbtanulás,
munkavállalás vagy a jövő évi európai parlamenti választások.

KLASSZIKUS ZENEI CSE-
MEGÉK várják a zene rajongóit a
Xantus János Múzeum díszter-
mében július 7-én 19 órától. Mű-
soron: W. A. Mozart: D-dúr vonós-
négyes, KV 575; F. Mendelssohn–
Bartholdy: Vonósnégyes, op. 81 –
Capriccio; Weiner L.: Diverti-
mento op. 20 (vonósnégyesre);
Tempo di Csardas (Jó alapos
csárdás); Presto (Csűrdöngölős);
Allegretto Moderato (Marosszéki
kerengős); Vivace (Rókatánc); F. X.
Frenzel: Versenymű két vonósné-
gyesre – magyarországi ősbemu-
tató. Közreműködik a Raab Vonós-
négyes és a Győri Filharmonikus
Zenekar kiváló művészei, valamint
a Franz Xaver Frenzel Quartett.
Jegyek 1000 forintért a helyszínen
kaphatóak a koncert napján 18
órától.

SZUMMA 11 néven új információs
füzetet jelentetett meg a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum. A jö-
vőben negyedévente megjelenő kiad-
vány első számában többek között az
Esterházy-palota történetéről, a Rad-
nai-gyűjtemény kincseiről és az Audi-
gyár területén 2010–2012 között vég-
zett ásatásokról olvashatunk. Szó van
a füzetben a múzeumi gyűjtemény új
darabjairól, két új bécsi kályháról és
Zsemlye Ildikó kortárs képzőművész
két bronzplasztikájáról is. 

AZ OROSZ-MAGYAR EGYESÜLET 
szervezésében július 8-án 17 órakor az
Apáczai-kar hallgatóinak fotókiállítása
nyílik a Petőfi művelődési házban. A Víz
című kiállítást Borbély Károly festőmű-
vész, főiskolai docens ajánlja a látoga-
tók figyelmébe. A képek július 22-ig te-
kinthetők meg.

NYÁRI MÚZEUMI FESZTIVÁLhelyszíne lesz
az Apátúr-ház, a programok szombaton és vasár-
nap 10 és 16 óra között várják a látogatókat. Far-
kas Árpád zenetanár hangszerekkel ismerteti
mg az érdeklődőket, az Európa Koncert Szalon-
együttes mesekoncerteket ad, Varga Attiláné
múzeumpedagógus foglalkozásokat tart, Tanai
Péter néprajzkutató a népi, falusi élet, a korabeli
gyermekjátékok világába avat be, N. Mészáros
Júlia művészettörténész a barokk korról mesél
előadásaiban.  

TÓTH GÁBRIELNemzeti Kulturális Örökség Minősítés-
sel jutalmazott Jelenlét-díjas festőművész és Szabadi Zol-
tán-díjas faszobrász művész kiállítása nyílik július 5-én 17
órakor a győri kereskedelmi és iparkamara épületében, a
Beőthy Galéria szervezésében. A tárlat három hétig láto-
gatható.

A MOBILISBEN a hétvégén a Győrkőcfesztiválhoz kapcsolódóan érdekes programokat szerveznek. Szombaton és vasárnap 10-től 18
óráig Robstep- és járműmodell-bemutató, 11, 14 és 16 órakor GPS-es kincskereső kaland várja az érdeklődőket. Vasárnap 10-től 18 óráig
Pocket Bike elektromos crossmotorokat mutatnak be és tesztvezetési lehetőség lesz elsősorban 5–8 éves gyermekek számára.

BARABÁS GÁBORNÉ
ezüstkoszorús szabó-
mester divatbemutatóval
kedveskedik városának
abból a jeles alkalomból,
hogy harmincöt éve űzi
az ipart. A nyolcvan öltö-
zetet felvonultató show-n
a menyasszonyi ruháktól
a kiskosztümökig, az atil-
láktól a formaruhákig szá-
mos, manapság hord-
ható alkalmi és hétköznapi viseletet megcsodálhat a kö-
zönség július 13-án, szombaton 18 órától a Rába hotel
alkalmi kifutóján.  

HAJCI-HŐ-SÉG. A
Gyermekek Házában
július 10-én 10 és 12
óra között madaras
kitűzőt és békás hű-
tőmágnest készíthet-
nek a 7–12 éves,
szünidőző lurkók. 

GRAFIKA. A Beze-
rédj-kastély könyvtá-
rában július 10-én
13 órától a gyerekek
megmutathatják,
hogyan tudják hasz-
nálni a grafikai prog-
ramokat. A legszebb
alkotásokat kiállítják.

HAJÓ- ÉS VASÚT-
MODELL-KIÁLLÍ-
TÁS, valamint börze
lesz július 8-án 15 és
19 óra között a Beze-
rédj-kastélyban. 

DANIEL ZARETZKY
orosz orgonaművész, a
szentpétervári filharmo-
nikusok szólistája ad

koncertet július 7-én,
vasárnap 18 órá-
tól a Szentlélek-
templomban. A
hangversenyen
Bach darabjai
mellett a leg-
népszerűbb
francia orgona-
művek csen-
dülnek fel. 
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JÚLIUS 6., SZOMBAT
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Nemzeti Nagyvizit
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Aranyfeszt 2013
09:30 Pecatúra
10:00 Történetek a nagyvilágból 
10:30 Életművész 
11:30 Valóságos Kincsesbánya 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 KorTárs 
12:40 Másfélmillió lépés 

Magyarországon - 32 év múlva 
13:35 Forma-1 Német Nagydíj - 

Időmérő edzés
15:20 A világörökség kincsei 
15:40 Így készült 
16:15 Fábry 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Robin Hood, a tolvajok 

fejedelme 
22:40 A musicalsztár 
00:00 Nagyon zene 
01:00 Szerencsétlen baleset 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Dirty Dancing - A koncert 
12:00 Gasztrotúra - extra 
12:25 4ütem 
13:00 Dilinyósok 
13:30 Agymenők 
13:55 Eastwicki boszorkák 

15:00 A hős legendája 
16:05 Aranyoskám 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Házasodna a gazda 
20:10 Gagyi lovag 
21:55 Halálos fegyver 3. 
00:20 A Beach Boys - 

Amerika zenekara 

04:25 Alexandra Pódium 
04:50 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Monster High 
11:30 Babavilág 
12:00 Stílusvadász 
12:30 Én is menyasszony vagyok 
13:00 Abraka Babra 
13:30 Doktorok 
14:30 Tequila és Bonetti 
15:30 A férjem védelmében 
16:30 Luxusdoki 
17:30 Sas kabaré 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 Indiana Jones és a Végzet 

Temploma 
21:55 Vadászat a Sas Egyre 2: 

Robbanáspont 
23:40 Ádám és Éva 
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:20 A férjem védelmében 

05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:25 Hol volt, hol nem volt... 
06:40 Gyökerek 
07:25 Századfordító magyarok 
08:15 Élő egyház
08:45 Isten kezében
09:10 Mesélő cégtáblák 
09:40 Sírjaik hol domborulnak... 
10:10 Akadálytalanul 
10:35 Székely kapu 
11:05 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:15 Budapesti díszpolgári címek 

átadása
12:45 Ízőrzők: Bajna 
13:20 Holtan érkezett 
14:45 Táncvarázs 
15:35 Önök kérték! 
16:35 Az éjszaka lánya 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Fölszállott a páva Párizsban 
19:00 Éjfélre kiderül 
20:20 Futótűz 
21:15 A vadnyugat hőskora 
23:40 Kultikon + 
00:05 Dunasport
00:25 Napok, évek, századok 
01:15 Koncertek az A38 hajón 

JÚLIUS 5., 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
11:05 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Történetek a nagyvilágból 
13:55 Ridikül 
14:45 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
20:05 Boxutca Extra
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 S.O.S. szerelem! 
22:00 Híradó
22:15 Forma-1 Német Nagydíj - 

Szabadedzés
00:00 Munkaügyek - IrReality Show 
00:30 Család csak egy van 
01:15 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 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 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 CSI: Miami helyszínelők 
22:40 Gyilkos hajsza 
23:45 Gyilkos elmék 
00:45 Reflektor 
01:05 Gasztrotúra 
01:35 4ütem 
02:05 Dilinyósok 

04:05 Segíts magadon! 
04:30 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 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 Kettőt találhatsz 
23:55 Jog/Ászok 
00:55 Tények Este
01:30 Astro-Világ Éjjel
02:35 Kettőt találhatsz 

07:00 Kvartett
07:30 Híradó 
07:35 Akadálytalanul 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:05 Mesélő cégtáblák 
09:35 Angyali érintés 
10:25 Kisváros 
11:00 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:15 Csonkavár a romokon 
12:45 Európa egészsége 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:05 Angyali érintés 
20:00 Vérvörös nyár 
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:15 Ecc, pecc, kimehetsz! 
22:45 Koncertek az A38 hajón 
23:45 Himnusz
23:50 Hírek 
23:55 Vérvörös nyár 
00:45 Ecc, pecc, kimehetsz! 

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Vény nélkül 
09:40 Széchenyi Híradó (ism.)
10:10 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Pomodoro 
19:45 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
19:50 Kantharosz Gála 
21:20 Híradó
21:40 Konkrét 
21:50 Pomodoro 
22:05 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
22:10 Kantharosz Gála
23:40 Híradó
00:00 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Konkrét 
09:30 Pomodoro 
09:45 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
09:50 Kantharosz Gála                 
11:20 Közvetlen ajánlat
17:30 Credo – Katolikus krónika
18:00 TV torna ism
18:10 Konkrét (ism.)
18:20 Győr+ Sport  (ism.)
19:15 Konkrét (ism.)
19:25 Vény nélkül  (ism.)
19:45 Ráta (ism.)
20:15 Konkrét 
20:25 Győr+ Sport (ism.)
21:20 Konkrét (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
21:50 Ráta 
22:20 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

RTL Klub, július 6., szombat, 16:05

Aranyoskám
Amerikai vígjáték

Michael Dorsey (Dustin Hoffman) szí-
nésznek nehezére esik megkeresni a
lakbérre valót.  Ám egy nap nagyszerű
lehetőségre bukkan: meghallgatásra mehet egy menő foly-
tatásos sorozat egyik szerepére. Csak egy a bökkenő: közép-
korú nőt keresnek. De Michael nem ismer lehetetlent: csak
egy kis smink, egy paróka, kitömött melltartó, és Dorothy
Michaelsként máris tarolhat a meghallgatáson. Hamarosan
megindul a siker útján, ám arra nem számít, hogy beleszeret
egyik kolléganőjébe, a csodaszép Julie-ba (Jessica Lange), aki
azonban Dorothyt legjobb barátnőjének tekinti.

M1, július 6., szombat, 22:40

A musicalsztár
Amerikai vígjáték

Marc huszonnyolc éves fiatalember, de lélekben még mindig
középiskolásnak érzi magát. Tíz esztendő telt el azóta, hogy
befejezte a sulit,  de még mindig a múltban él. A középiskolá-
ban ugyanis ő volt a sztár, a tinimusicalek kedvence. Majd
egyik nap felfedezi, hogy egykori
tanára és mentora, Mr. Gribble egy
show bemutatásán dolgozik. Talál-
kozásukkal Marc élete új értelmet
nyer. Ráadásul mindkét férfi éle té -
ben fontos szerepet kap ugyanaz
a végzős középiskolás lány. 

Duna Televízió, július 5., péntek, 21:15

Ecc, pecc, kimehetsz!
Francia–svájci krimi

Meggyilkolnak egy köztisztelet-
nek örvendő hölgyet, aki jótéte-
ményeiről volt híres, ugyanis
több árvaházat is alapított és öt el-
hagyott gyereket fogadott örökbe.
Larosiere felügyelőt és Lampiont
bízzák meg, hogy derítse ki, ki le-

hetett a gyilkos. A gyilkosság pillanatában a házban tartóz-
kodott az áldozat összes hozzátartozója és a cselédek is. Ap-
ránként kiderül, hogy a jótékony hölgynek egy barátja, jó -
akarója sem volt, viszont annál több ellensége. 
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08:50 TV torna
09:00 Pomodoro (ism.)
09:15 Konkrét (ism.)
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
09:30 KultÓra (ism.)
10:25 Kantharosz Gála (ism.)  
11:55 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna 
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Győr+ Sport 
20:25 Híradó (ism.)
20:45 Konkrét (ism.)
20:55 Győr+ Sport (ism.)
21:50 Híradó (ism.)
22:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

JÚLIUS  9., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Barangolások öt kontinensen 
05:55 Ma Reggel
07:30 Zöld Tea
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:10 Balatoni Nyár
11:05 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Aranyfeszt 2013
13:55 Ridikül 
14:45 Balatoni Nyár 
15:55 Elcserélt lányok 
16:40 Híradó Nyár 2013
16:50 Család csak egy van 
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:10 King 
22:00 Borgiák 
22:55 Híradó
23:05 Kukkoló kultúra 
00:10 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 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 Valami van odalent 

04:45 Aktív Extra 
05:10 Műsorszünet
06:00 TotalCar 
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
14:55 Csapdába csalva 
15:30 Az élet iskolája 
16:30 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:05 Bűnök és szerelmek 
22:05 A verda horda - Adj el, 

vagy hullj el! 
23:50 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 Magyar szépség 

JÚLIUS 8., HÉTFŐ
M1
05:55 Ma Reggel
07:30 Pecatúra
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:10 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:25 Balatoni Nyár 
16:10 Elcserélt lányok 
16:55 Család csak egy van 
17:40 Híradó
17:50 A szenvedélyek lángjai 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Régimódi történet 
21:10 Kékfény 
22:05 Borgiák 
23:05 Híradó 
23:20 Aranyfeszt 2013
23:50 Az utolsó előtti út 
00:15 Munkaügyek - IrReality Show 
00:45 Család csak egy van 
01:30 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 Portré 
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 
00:40 Reflektor 
00:55 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
14:55 Csapdába csalva 
15:30 Az élet iskolája 
16:30 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:05 Bűnök és szerelmek 
22:05 NCIS 
23:05 NCIS: Los Angeles 
00:05 Összeesküvés 
01:05 Tények Este
01:40 Astro-Világ Éjjel
02:45 Volt egyszer egy másik 

Amerika 

06:30 Híradó 
06:35 Székely kapu 
07:00 P'amende
07:30 Híradó 
07:35 Élő egyház
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Isten kezében
09:05 A kék madár nyomában 
09:45 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Szerelmes földrajz
12:45 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
21:00 Csillagóra
23:40 Sportaréna 
00:10 MüpArt - Szakcsi Climate 

Change: Tükrök 

JÚLIUS 7., VASÁRNAP
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Esély
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Katolikus krónika
09:40 Úton-útfélen
09:50 Megkeresni az embert
10:05 Biblia és irodalom
10:25 Református magazin
10:50 Református ifjúsági műsor
11:05 Református istentisztelet - CEC
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Világ Kép 
12:40 Séf
13:00 Telesport 
13:30 Forma-1 Német Nagydíj - Futam
16:10 A legyőzhetetlenek 
17:20 Avalon Gimi 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Maradj talpon! 
21:35 Valami más - Polyák Lilla énekel
21:45 A törvény gyilkosa 
23:25 MüpArt Classic - Haydn: 

Az évszakok

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 EgészségKalauz 
10:40 Teleshop
11:35 Gasztrotúra 
12:10 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:50 Tuti gimi 
13:55 Míg a halál el nem választ 
14:30 Gagyi lovag 

16:30 Castle 
17:30 Castle 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Az üresfejű 
21:45 Ne nézz vissza! 
23:55 Portré 
00:35 Cobra 11 

04:00 Kalandjárat 
04:25 Műsorszünet
06:00 Teleki Sámuel útján 
06:25 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 
16:40 Nicsak, ki beszél még! 

18:30 Tények
19:00 Napló 
20:00 Hogyan veszítsünk el egy pasit 

10 nap alatt 
22:15 A kaptár 3. - Teljes pusztulás 
00:05 Októberi égbolt 
02:05 Astro-Világ Éjjel
03:10 Napló 

06:00 Gazdakör
06:25 Önkéntesek
07:15 Zöld jelzés
07:40 Nyelvőrző
08:10 Világ-nézet
09:05 Újra nyár, újra Balaton 
10:00 Hagyaték
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Római katolikus szentmise
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:15 A világörökség kincsei 
12:35 Ízőrzők: Orfű 
13:15 Semmelweis 
14:35 Hazajáró 
15:05 Csellengők 
15:35 Hogy volt!? 
16:35 Éjfélre kiderül 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték! 
20:00 Különös házasság 
21:15 Csontváry 
23:05 Dunasport
23:20 Világ-nézet
00:10 Koncertek az A38 hajón 
01:10 Himnusz
01:15 Holtan érkezett 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó  (ism.)
08:50 TV torna ism
09:00 Híradó  (ism.)
09:20 Konkrét (ism.)
09:30 Győr+ Sport (ism.)
10:25 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Vény nélkül 
19:40 KultÓra 
20:35 Híradó  (ism.)
20:55 Vény nélkül  (ism.)
21:15 KultÓra (ism.)
22:10 Híradó  (ism.)
22:30 Közvetlen ajánlat 

GYŐR+ TV

08:20 Credo 
08:50 TV torna
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Győr+ Sport (ism.)                                      
10:05 Konkrét (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:35 Ráta
11:05 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna ism
19:00 Pomodoro (ism.)                               
19:15 Konkrét (ism.)
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.)             
19:30 KultÓra (ism.)
20:25 Kantharosz Gála (ism.)
21:55 Pomodoro (ism.)                    
22:10 Konkrét (ism.)
22:20 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.) 
22:25 KultÓra (ism.)
23:20 Kantharosz Gála (ism.)     
00:50 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Sportaréna 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Rocklexikon 
09:25 A papiros története 
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 
19:55 Két pisztolylövés 
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:20 Belső útvesztő 
22:50 Koncertek az A38 hajón 
23:45 Vers
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Tankoljon! Olcsóbban mint máshol! 
Gyôr, Vasvári Pál utca, Mc Donald’s mellett!

TANKOLJON
GYORSAN

ÉS OLCSÓN!Sôt! Autómosó is 0–24 h

Automata töltôállomásunk

0–24 H-IG
• E85-bioetanol
• 95-ös
• Dízel
• készpénzes
és kártyás fizetés

JÚLIUS 11., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Summa
05:55 Ma Reggel
07:30 A mi erdőnk
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:10 Balatoni Nyár
11:05 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:25 Átjáró
13:55 Ridikül 
14:40 Balatoni Nyár 
15:45 Elcserélt lányok 
16:25 Híradó Nyár 2013
16:40 Család csak egy van 
17:25 Szerencse Híradó 
17:40 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Good bye, Lenin! 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:05 Borgiák 
00:00 Nemzeti Nagyvizit
00:30 A rejtélyes XX. század 

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 
00:45 Reflektor 
01:00 Infománia 
01:35 Remington Steele 

04:10 Babavilág 
04:35 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Csapdába csalva 
15:30 Az élet iskolája 
16:30 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:05 Bűnök és szerelmek 
22:05 Nyerő páros 
23:55 Grimm 
00:55 Tények Este
01:30 Astro-Világ Éjjel
02:35 Telitalálat 

JÚLIUS 10., SZERDA
M1
05:25 Múlt-kor 
05:55 Ma Reggel
07:30 Angi jelenti 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:10 Balatoni Nyár
11:05 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 Ridikül 
14:30 Balatoni Nyár 
15:55 Elcserélt lányok 
16:40 Híradó Nyár 2013
16:55 Család csak egy van 
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Gyulai István Memorial - Atléti-

kai Magyar Nagydíj 2013 (élő)
21:30 Gyilkosság 
22:20 Borgiák 
23:15 Híradó
23:30 Átok 
00:00 Átok 

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 
00:10 Döglött akták 
01:10 A Grace klinika 

04:25 Super Car 
04:50 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
14:55 Csapdába csalva 
15:30 Az élet iskolája 
16:30 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:05 Bűnök és szerelmek 
22:05 Sherlock és Watson 
23:10 Én is menyasszony vagyok 
23:40 Ringer - A vér kötelez 
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:20 Kettős ügynök 
03:15 Sherlock és Watson 

06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Határtalanul magyar 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Kultúra a nagyvilágból 
08:55 Közlekedés XXI. 
09:25 Angyali érintés 
10:10 Kisváros 
10:45 Két pisztolylövés 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:15 Voyager - A múlt titkai és 

legendái 
12:45 Az emlékezet helyszínei 
13:15 Zebra
13:35 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 Linda 
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:15 A calabriai fiú 
23:05 Koncertek az A38 hajón 
00:00 Vers

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó  (ism.)
08:00 Híradó  (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Vény nélkül  (ism.)
09:40 KultÓra (ism.)
10:35 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Konkrét
19:30 Kitekintő 
20:00 Híradó  (ism.)
20:20 Konkrét (ism.)
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Konkrét (ism.)
09:30 Kitekintő (ism.)
10:00 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Vény nélkül 
19:40 Credo 
20:10 Híradó (ism.)
20:30 Vény nélkül  (ism.)
20:50 Credo (ism.)
21:20 Híradó (ism.) 
21:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Nyelvőrző 
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 
12:15 Afrika világa 
12:40 Szeuthész, a halhatatlan 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 T.I.R. 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Tanmesék a szexről 
22:40 Koncertek az A38 hajón 
23:30 Vers
23:35 Himnusz

• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok: augusztus 12–24.
• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk

külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD elôkészítôk a nyári nyelvvizsgákra
• 40 órás elôkészítô a júliusi EURO nyelvvizsgára
• Nyelvvizsgára felkészítés magánbérletes rendszerben is
• Olasz-, spanyol-, francia-, orosztanfolyamok minden nyelvi szinten
• Önéletrajzok, bizonyítványok fordítása kedvezményes áron

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

Június 10-tôl minden hétköznap 13–15 óráig

–  közkívánatra – KÍVÁNSÁGMÛSOR Adorján Andival!

Kérjenek dalt szeretteiknek,  ismerôseiknek,

vagy csak saját maguknak!  444-222

A Gyôr Plusz

RÁDIÓ ismét
megújul!
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A Rómer-könyvtár
ki szemétként. A múzeum bátor mun-
katársai mentették meg a kincseket.
A könyvgyűjtemény, a muzeológuso-
kat kiszolgáló szakkönyvtár 2002-

ben vette fel Rómer Flóris nevét, s
lett az ország első nyilvános múzeu -
mi könyvtára.

Csécs Teréz a legféltettebb kincse-
ket bemutatva elmondta, hogy pályá-
zaton nyert pénzből elsőként az 1628-

szerző: földvári gabriella
fotó: tanai csaba taca

Kevesen tudják, hogy az Apátúr-ház-
ban működik egy 160 éves, nyilvános
bibliotéka. A Rómer Flóris Múzeumi
Könyvtár ma 30 ezer tételt, könyvet,
folyóiratot számlál. Az állomány a ré-
gészet, a néprajz, a művészettörténet,
a történelem, a numizmatika és a mu-
zeológia témaköreiben tud segítséget
nyújtani kutatóknak, tanulóknak, ér-
deklődőknek. A bibliotékában Csécs
Teréz könyvtáros kalauzolja az olvasót.

Rómer Flóris Szent Benedek rendi
tanár 1839-ben kezdte meg a gimná-
ziumi szertár, a győri régiségtár mód-
szeres gyarapítását, neki köszönhető
a múzeum 1859-es alapítása. A
könyvtár régebbi, Csécs Teréz az
1627-ben alapított jezsuita gimná-
zium szertárát tekinti a Rómer-biblio-
téka ősének. A gyűjteményt a városi
legenda szerint két nagy megrázkód-
tatás érte az idők folyamán. A máso-
dik világháborúban a könyvtár anya-
gát bedobozolták, vagonba rakták,
elszállították. Később, a szerzetes-
rendek szétverésekor a bencések
könyveit a Széchenyi térre dobálták

ban kiadott, Zvonarics Mihály evan-
gélikus prédikátor szentbeszédeit tar-
talmazó, pergamenkötéses könyvet
restaurálták. A Magyar postilla címen

Csepregen készült munká-
ból tizenegy példány ma-
radt fenn a világ nyolc mú-
zeumában. Még régebbi,
1580-as évjáratú Aquinói
Szent Tamás Summa theo-
logiae című főművének egy
példánya, amely Velencéből
került Győrbe. 

A Rómer-könyvtárban
megtalálható többek között
Bod Péter „Szent írás értel-
mére vezérlő magyar leksi-
kona”, az első magyar nyelvű
építésztörténeti mű. Molnár
János győri jezsuita szerze-
tes „Régi Jeles Épületekről
Kilentz Könyvei” című mun-
kája, a Fruhmann-család
1734-es faborításos, német

nyelvű bibliája metszetekkel, vagy az
első magyar nyelven nyomtatott sza-
kácskönyv, amely 1742-ből származik.
A Streibig-gyűjtemény, a Madách-
gyűjtemény, a Cziráky-letét is nagyban
hozzájárult a könyvtár gazdagításához. 

Csécs Teréz elmondta, hogy pá-
lyázati forrásokból nyílik mód a mu -
zeá lis értékű kiadványok restaurálá-
sára, újrakötésére, s a cserekapcso-
latok révén kerülhetnek Győrbe más
országok szakkönyvei. A múzeum Ar-
rabona évkönyve háromszáz hazai és
külföldi intézményhez jut el, a New
York Public Library-ben ugyanúgy ol-
vasható, mint a Brit Tudományos
Akadémia Könyvtárában, hogy cse-
reként Győrbe érkezhessenek az or-
szág és a nagyvilág legjelentősebb
múzeumainak friss nyomdatermékei.
A könyvtár kedden és csütörtökön
10 és 16 óra között látogatható, hely-
ben kutatni, olvasni, fénymásolni
lehet, kölcsönözni nem.
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szerző: földvári gabriella
illusztráció: gy. p.

Jubilál, ötvenedik évfolyamához
érkezett az Arrabona múzeumi
évkönyv, amelynek első száma
1959-ben jelent meg, az akkori
múzeumigazgató, Uzsoki And-
rás szerkesztésében. 

Az 1959-es első számot a múzeum-
alapító Rómer Flóris emlékének aján-
lotta a szerkesztő. Szó van benne a
múzeum történetéről, gyűjteményei-
ről, az Apátúr-ház múltjáról. Már az
első szám kijelölte az évkönyv felada-
tait, hiszen régészeti ásatások, hely-
történeti, néprajzi és művészettörté-
neti tudományos kutatások eredmé-
nyeit publikálta. A szűkösebb eszten-
dőkben több összevont évfolyam je-
lent meg egy-egy kötetben.

Az elmúlt 54 évben a múzeum dol-
gozói mellett a városi és megyei társ-
intézmények munkatársai, országos
hírű szakemberek publikáltak a kiad-
ványban, jórészt alapkutatásokat. A
több mint 800 tanulmány, közlemény,
könyv- és kiállítás-ismertetés áttekin-
tést ad Győr és a megye történetéről,

kép és szöveg: gy. p.

Különleges előadás helyszíne lesz a kö-
vetkező hétvégén a győr-gyirmóti Rodeo
Ranch: az Ezeregyéjszaka meséi eleve-
nednek meg hastáncosokkal és lovasok-
kal. A Fatime Hastánciskola évek óta
játssza a kelet csodáiról szóló darabot,

idén pedig csatlakozik hozzájuk a Rodeo
Team. A közös produkció az Ali Baba
címet kapta. „Kaszkadőrcsapatunk töké-
letesen beleillik a darabba, mi alakítjuk a
40 rablót: izgalmas csatajelenetekkel,
párviadalokkal, tüzes akciókkal, leány-
rablással színesítjük az előadást” – árulta
el Tóth Szilárd, a Rodeo Ranch vezetője

www.robinsontours.hu

7 és 10/11 éjszakás turnusok
Pozsonyból is repülővel!

BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!

BULGÁRIA REPÜLŐVEL (Pozsonyból)

2013. 07. 16. – 11 nap/10 éj!
Hotel Sunny Garden 3*, R 97 300 Ft-tól/fő/10 éj
Hotel Forum 4*, AI 189 300 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. 13.
Central Plaza 4*+, ÖE (2+2 fős apt. 4 fő esetén)

38 900 Ft-tól/fő/hét
ÚJ! Hotel Diamant Res. Hotel & Spa 4*,  AI

103 900 Ft-tól/fő/7 éj

2013. 07. 24–28.
Közvetlen járat repülővel, 3* vagy
4*-os szállodában, reggelivel
5 nap/ 4 éj reggelivel már 104 900 Ft-tól/fő/4 éj

TÖRÖKORSZÁG (Pozsonyból)

E
n
g
.s

z
.:

 R
O

1
1
5
2
/1

9
9
5
/1

9
9
9

2013. 07. 13.
Krizantem Hotel 4*, AI 159 900 Ft-tól/fő/7 éj
Katya Hotel 5*, AI 171 900 Ft-tól/fő/7 éj
Club Insula 5*, UAI 181 900 Ft-tól/fő/7 éj

Zenés, táncos, lovas színházi
mesejáték Gyirmóton

és hozzátette, természetesen a szerelmi
szál sem maradhat ki a történetből. El-
mondta, a darabban rengeteg lesz a
tánc, igazi csemege tehát a zenés művek
kedvelőinek. A darab eleje még világos-
ban játszódik, majd a „forgatókönyv sze-
rint” beesteledik. „Az előadás ugyanis
szabadtéri lesz, készítettünk egy 70x40
méteres arénát és egy 10x15 méteres
színpadot. Utóbbin a szultáni palotában
történő eseményeket mutatjuk be, az
arénában pedig a palotaudvarban ját-
szódó jeleneteket rendezzük meg. Olyan
egyedi konstrukciót sikerült összerak-
nunk, ami egyedülálló lesz az országban,
a szabadtéri előadás ötvöződik a lovas
színház élményével” – mondta el Tóth
Szilárd. Azt is elárulta, régi elképzelésük,
hogy Gyirmóton állandó szabadtéri
lovas színházi produkciójuk legyen, ami
egyedülálló a régióban. A megvalósulás
érdekében már fel is vették a kapcsolatot
győri művészeti intézményekkel.

Az Ali Baba című előadás július 12-
én és 13-án 20.30 órakor kezdődik, a
nézőket már 19 órától várják a Rodeo
Ranchre. Az előadásokat 600-600 lá-
togató tekintheti meg a lelátó korláto-
zott férőhelyei miatt.

Jubilál az Arrabona évkönyv
néprajzáról, művészeti emlékeiről, ki-
emelkedő személyiségeiről.

Az 50. évfolyam első kötete régészeti
tanulmánnyal kezdődik, Horváth Ciprián
egy Mosonmagyaróvár határából előke-
rült kengyel alapján készíti el a trapéz
alakú kengyelek tipológiáját. Simmer
Lívia a Templomos Lovagrend 13. szá-
zadi, keresztényi uradalmát igyekszik re-
konstruálni angol és francia példák alap-
ján. Dominkovits Péter
Gálházy Miklós mosoni bí-
rónak Sopron város ma-
gisztrátusához küldött
1608-as levelét közli, míg
Horváth Gergely Krisztián
Moson vármegye történe-
téből a nem nemes társa-
dalom strukturális sajátos-
ságait ismerteti.

Tar Attila Szilárd a né-
metországi egyeteme-
ken tanuló győri diákok
névsorát gyűjtötte össze az 1789–
1918 közötti időszakból. Németh Il-
dikó Wurditsch Antal soproni tanügyi
népbiztos Tanácsköztársaság alatti
működését ismerteti egy fegyelmi tár-
gyalás kapcsán. Szalai Attila az 1922–
25 közötti győri nemzetgyűlési válasz-

tásokat mutatja be, Nemesné Matus
Zsanett egy 19. századi rege kapcsán
kitér a győri vár 1598-as töröktől való
visszafoglalása időszakára.

Perger Gyula a Rómer Flóris Ben-
cés Múzeum egy korábbi őre, Méry
Etel győri gyermekdalgyűjtését re-
konstruálja a múzeumban található
korabeli kéziratok alapján. Brauer-
Benke József a dunántúli hosszú furu-

lya történetét vizsgálta.
Csiszár Attila a rábaközi
Mária-szobor öltözte-
tési szokását és fennma-
radt tárgyait ismerteti,
Szilárdfy Zoltán azokat
az ábrázolásokat mu-
tatja be, melyeket Krisz-
tus hitelesnek tartott
profiljaként ismernek el. 

A kötet Rechnitzer
János kortárs gyűjtőket
és gyűjteményeket be-

mutató munkájával zárul, Pápai
Emese két írása a Rechnitzer–Gyi-
mesi Gyűjteményről és Joseph Kadar
kiállításáról szól. A kötetet Székely Zol-
tán szerkesztette, az arculatterv Tanai
Csaba Taca munkája. Az évkönyv
megvásárolható az Apátúr-házban.
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG

Fittnek lenni ma már követelmény, és
ehhez elengedhetetlen a kiegyensúlyo-
zott táplálkozás. Az egészséges táplál-
kozás lényegét sokan sokféleképpen
próbálták már meg összefoglalni, hol jól,
hol rosszul. Mindenki szeretne egészsé-
gesen élni és táplálkozni, azonban konk-
rét tanácsok nélkül ez bizony nehezen si-
kerülhet, hiszen nem lehet mindenki
képzett egészségügyi szakember. Ez a

szerző: dr. strényer ferenc belgyógyász-
kardiológus főorvos, repülőorvostan szakorvos 
fotó: illusztráció

Repülőgéppel történő tartósabb utazás kismértékben
megnöveli az érpályán belüli vérrögképződés (trombó-
zis) kialakulásának lehetőségét, a kockázat 5 óránál
hosszabb repülőút során a legnagyobb.

Mi a trombózis?
Trombózisról akkor beszélünk, ha véralvadék képződik
az érrendszerben. Ez az alsó végtagi visszerekben (vé-
nákban) fordul elő leggyakrabban. A vérrög elzárja az
eret, az ez alatti területen pang a vér, emiatt féloldali
lábfej-, lábszárduzzanat, lábikrafájdalom jelentkezik.
Önmagában a helyi véralvadék nem túl veszélyes, de
ha leszakad belőle egy darabka és az a vérárammal to-
vasodródik, a jobb szívfélen keresztül a tüdőbe juthat,
elzárhatja a tüdőartériát. Az így kialakult tüdőembólia
viszont életet veszélyeztető állapot lehet. 

Hosszú repülőút
Hosszabb repülőúton üléskor az alsó végtagok izmai
elernyednek, tehát nem működik a szív felé a vénás

kis könyvecske Szegedi Eszter fordítá-
sában olyan recepteket tartalmaz, me-
lyek segítségével bűntudat nélkül étkez-
hetünk. Az egészséges szendvicsek,
friss saláták, vegetáriánus fogások, rafi-
nált hús- és halételek mellett a finom
édességekről sem kell lemondanunk.
Minél változatosabban, minél többféle
élelmiszerből, különböző ételkészítési
módok felhasználásával állítsuk össze

vért továbbító „izompumpa”, emellett a térdhajlati
vénák összenyomódása szintén akadályozza a vénás
visszaáramlást. Az alvó vagy szunyókáló embernek rit-
kább, felületesebb a légvétele, így csökken a mély be-
légzésnek vénás keringést támogató „szívó” hatása.
Repülőn az alacsony páratartalom fokozza a bőrön ke-
resztüli vízvesztést. Ha közösen utazunk másokkal,
eleve hajlamosabbak vagyunk kevesebb folyadékot fo-
gyasztani, hogy WC-re járkálásunkkal ne zavarjuk a
többiek nyugalmát. Tartós üléskor a függőleges, moz-
dulatlan lábszárban pang a vér, a hidrosztatikai nyo-
más következtében a hajszálerekben a nyomás meg-
emelkedik, víz préselődik a
szövetek közé. Ez okozza a
hosszabb repülőút során
szinte törvényszerűen kifej-
lődő szimmetrikus lábfej-,
boka-, illetve lábszárduzzana-
tot. Ez önmagában teljesen ár-
talmatlan jelenség, de a duz-
zanatban felhalmozódott víz is
némi veszteséget jelent. 

A megelőzés lehetőségei
Utazás közben szabályos időközönként tornáztas-
sák a lábaikat. A lábak mozgatása a bokaízületben,

az alsó végtag izmainak rendszeres, mozgásmen-
tes megfeszítése igen hatékony eszköz mind az ár-
talmatlan szimmetrikus bokaduzzanat, mind a fél-
oldali duzzanattal járó trombózis megelőzésére. A
folyamatos járkálás semmivel sem hatékonyabb, és
esetleg zavarja is az útitársakat. Ne tegyenek cso-
magot az előző ülés alá, mert az akadályozza a
lábak szabad mozgását. Ne súlyosbítsák azzal a
helyzetet, hogy lábaikat keresztbe teszik egymáson.
Ne aludjanak utazás közben, főleg ne összezsugo-
rodott testhelyzetben. Bőséges folyadékbevitelre
mindenképpen szükség van, ez óránként minimum

2 decilitert jelent. Nem ta-
nácsos azonban a tömény
alkohol fogyasztása. Komp-
ressziós harisnya viselését
5 óránál hosszabb repülés
ideje alatt még teljesen
egészséges utasoknak is
ajánlom, 40 éves kor fölött.
Nagy trombózisrizikó ese-

tén az utazás előtt és alatt öninjekciós formában
„vérhígítót” kell alkalmazni. Ha utazásuk során vagy
utána mégis féloldali, fájdalmas lábikraduzzanatot
észlelnének, a nagyobb baj megelőzése érdekében
haladéktalanul forduljanak orvoshoz.

étrendünket. Ne ragaszkodjunk a meg-
szokotthoz, ízleljünk meg más ételeket
is, kipróbálás után mondjunk csak véle-
ményt, ne legyenek előítéleteink. A sok-
színű, nem gyakran ismétlődő ételsoro-
kat tartalmazó étrend önmagában ko-
moly biztosítékot jelent arra, hogy min-
den szükséges tápanyagot megkap a
szervezetünk. Koplalás nélkül is lehe-
tünk fittek!

Olvasni jó!

Fitneszkonyha – ízletes, könnyű és friss

A hét orvosi témája:

A repülés és a trombózisveszély

Utazás közben
tornáztassák

a lábaikat
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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A hét kérdése: a nyaralásról

Válaszol: Dr. Zselló Ferenc háziorvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Nyaralásra ajánlatos fájdalom- és lázcsillapítót, görcs -
oldót, valamint allergia elleni gyógyszereket vinnünk
magunkkal. A naptej alkalmazása is fontos bőrünk vé-
delme érdekében – tanácsolja a szakember. 

Milyen gyógyszereket vigyünk magunk-
kal, ha nyaralni indulunk?

Természetesen függ attól, hogy hová utazunk el.
Mindenképpen ajánlatos azonban vinnünk egyszerű
fájdalom- és lázcsillapítót, görcsoldót, székletfogót, há-
nyáscsillapítót, allergiaellenes gyógyszert, valamint le-
égést megelőző krém vagy naptej használata is szük-
séges. Ne feledkezzünk meg a székletfertőtlenítő sze-

A nyár veszélyei

A Vény nélkül rovat szerkesztője: Dr. Dézsiné Szentes Veronika

Asztmás rohamok
Az asztmások számára egyaránt veszé-
lyes évszak a nyár. Az asztma krónikus
gyulladásos tüdőbetegség, a tüdők és a
légutak túlérzékenysége okozza. A tüdő
bizonyos kiváltó okokra túlzott reakcióval
válaszol, a hörgőcskék begyulladnak, a
légutak elzáródnak, ami ismétlődő lég-
zési nehézséget, sípoló légzést és köhö-
gést okoz. Nyáron több a szmog, a lég-
szennyezettség, magas a pollenszint, és
a párásság miatt a penész veszélye is
megnő. Ha valaki asztmás, gondosan
szedje az előírt gyógyszereit és ügyeljen
arra, milyen levegőn tartózkodik.

A hallójárat gyulladása
A fülgyulladás gyakori fertőzés és igen

sokakat érint. Előzzük meg a bajt:
úszás után szárítsuk ki jól a fülünket.
Hajtsuk a fejet oldalra, és várjuk meg,
míg kifolyik belőle a víz, majd töröljük
szárazra a fülkagylót. Ha ez sem segít,
próbálkozzunk alacsony fokozatra állí-
tott hajszárítóval. Semmi esetre se
piszkáljuk a fülünket, a fülzsír éppen a
fertőzéstől véd meg.

Ételmérgezés
Statisztikák szerint nyáron kétszer annyi
az ételmérgezéses eset, mint az év többi
szakában. Ennek az oka, hogy párás me-
legben gyorsabban szaporodnak a fer-
tőzést okozó baktériumok. Az ételmér-
gezés különösen súlyos lehet az elesett
és gyenge idősek körében. Ilyenkor fo-

kozottan kell ügyelni a hányás, hasme-
nés következtében elvesztett folyadék
pótlására. Az ételmérgezés megelőz-
hető, ha az élelmiszereket hűtőben vagy
hűtőtáskában tartjuk. Egy-két óránál to-
vább semmiképpen se hagyjunk kint
hűtés nélkül ételt.

Kimelegedés, hőguta
A hőség sok kellemetlenséget okozhat,
a fáradtságtól egészen a hőgutáig. Itt is
az idősebbek vannak fokozott veszély-
nek kitéve, mert az ő szervezetük nem
tud olyan gyorsan alkalmazkodni.
Érzékenyek még a hőségre a krónikus
szívbetegek, azok, akiknek keringési
zavaraik vannak, valamint az elhízot-
tak. A magas vérnyomásra és dep-

rekről sem. Amennyiben egzotikus tájakra utazunk,
ajánlatos az ÁNTSZ szakértőinek véleményét kérnünk
az adott országokban ajánlott oltásokról. 

Érdemes-e rutinvizsgálatot – s amennyi-
ben igen, milyent – kérni a háziorvosunktól,
ha hosszabb időre utazunk el?

Ha csak nem hosszú hónapokig vagyunk távol, úgy
feleslegesnek tartom megelőző rutinvizsgálat elvégez-
tetését. Ha sokáig nem térünk haza a nyaralásból, akkor
esetleg egy vérvétel s a fogászati vizsgálat biztonságo-
sabbá, ezáltal nyugodtabbá teheti a szabadságunkat. 

Ha valaki nyaralás közben, számára ide-
gen településen lesz beteg, hova fordulhat
segítségért? 

Országon belül a helyi háziorvoshoz, külföldön pedig
a helyi hatóságoktól kell érdeklődni, illetve interneten
lehet utánanézni, milyen intézményt kereshetünk fel.

resszióra szedett gyógyszerek is csök-
kenthetik a szervezet hőingadozá-
sokra adott megfelelő reakcióját. Fon-
tos, hogy a hőségben elegendő folya-
dékot, elsősorban vizet igyunk.

Kullancsveszély 
A kullancscsípés okozta Lyme-kór is ti-
pikusan nyári betegség. Ha valaki belá-
zasodik, fáj a feje vagy egyéb fájdalmat
érez, kiütések jelennek meg a testén
vagy megbénul az arca, azonnal fordul-
jon orvoshoz. A betegség antibiotikum-
mal jól kezelhető, de kezelés nélkül ká-
rosodhatnak az ízületek, a szív vagy az
idegrendszer. A legjobb, ha megfelelő
ruházattal és riasztókrémekkel védeke-
zünk a kullancsok ellen.

A hüvelyes zöldségek védenek
A fehérjében és vízoldékony rostokban
gazdag hüvelyesek rendszeres fogyasz-
tása feltehetően csökkenti a szív-koszo-
rúér betegség kockázatát. A hüvelyesek

általában nátri-
umban szegé-
nyek, viszont ká-
liumban, ásvá-
nyi anyagokban,
kalciumban és

magnéziumban gazdagok.  Egy tanul-
mány szerint akik hetente több alkalom-
mal fogyasztottak hüvelyes zöldségfélék-
ből készült ételeket, azoknál ritkábban
fordult elő a magasvérnyomás betegség
és a cukorbetegség.

A szemszárazság okai
A szemszárazság akkor lép fel, ha a ter-
melt könny mennyisége csökken. Kialaku-
lásához több tényező is hozzájárulhat: ha
a könny víztartalma elpárolog, ezt okoz-
hatja szemgyulladás, a szemhéjak zsírmi-
rigyeinek csökkent működése vagy pajzs-
mirigy-betegség.  A könnytermelési reak-
ció része a szaru-
hártya érzékeny-
sége is, ha ez
csökken, keve-
sebb a könny.
Oka lehet a kon-
taktlencse hosszú távú viselése, valamint
egyes vírusfertőzések. A kezelés lényege a
műkönnyekkel való könnypótlás, súlyo-
sabb esetben szakorvos felkeresése.
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szerző: horváth-simon barbara
fotó: marcali gábor

„Van-e a nőnek lelke? Csupán a
18. század végére dőlt el a kér-
dés: igen, van. A magyarázat
azonban – ami nyugvópontra
juttatta ezt az akkortájt komoly
vitát – inkább mondható kínos-
nak, mintsem elismerőnek. A
nőknek is kell, hogy legyen lel-
kük, hiszen a férfiaknak is van,
és őket is asszony szüli” –
mondta dr. Kertész Botond tör-
ténész a városi könyvtárban
tartott előadásán. 

Manapság egyértelműnek tűnik
ugyan, de a modern nő nem létezett
mindig. A társadalmi változások, a
szociális krízisek és a hagyományos
női szerep kibővülése keltette életre,
majd formálta. „A hagyományos tár-
sadalomban a gondoskodó család-
anya szereppel azonosították az asz-
szonyokat, amelybe a gyermekneve-
lésen kívül a háztartás fenntartása
éppúgy beletartozott, mint a család
tulajdonában lévő, akár több ezer
holdas birtokokkal kapcsolatos ügy-
intézés. Két archetípust azért hadd
említsek kivételként: Szűz Máriát,
az életét Istennek szentelő asszonyt,
illetve Kleopátrát, a helyzeténél
fogva hatalommal bíró nőt. Egyikük

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A kisállatokkal, a házi kedven-
cekkel pozitív energiák költöz-
nek lakásunkba, természetes vi-
selkedésük, ösztönös mozgásuk
javítja lakásunk energiakörnye-
zetét. Kerecsényi Éva feng-shui
szakértőnkkel ezúttal a kisálla-
tok otthoni tartásának szabá-
lyairól beszélgettünk. 

Ha háztartásunkban állat van, az
minket is közelebb visz a természetes
állapothoz, de kizárólag a gondos-
kodó szeretet által. Fontos megje-
gyezni, hogy míg a kutyák a lakásban
a pozitív földkisugárzások mentén te-
lepednek le, addig a cicák éppen a ne-
gatív, az emberre káros sugarak góc-
pontját választják pihenőhelyül. Kis
barátaink segítségével így ügyesen
meghatározhatjuk ágyunk földener-

KOS
A héten nagyon jókedvűek lesznek,
mintha minden egyszerre sikerülne. Használják
ki ezt a lendületet és oldjanak meg minél több fél-
bemaradt helyzetet. Ne idegeskedjenek, mindenre
jut idejük. Párjukkal legyenek többet.

BIKA
Nagyon jó pénzügyi döntéseket hoznak.
Minden hivatalos ügyet sikeresen intézhetnek el,
illetve minden munkaügyi döntést sikerre visz-
nek. Persze a magánéletükről sem szabadna meg-
feledkezniük, szervezzenek programot párjukkal.

IKREK
Foglalkozzanak kicsit családjukkal, ottho-
nukkal, szakadjanak ki a munka mókuskerekéből.
Nem árt kicsit önmagukkal is foglalkozni, pótol-
ják be, amit elhanyagoltak. Így elkerülik a morcos
napokat, engedjék meg maguknak a lazítást.

RÁK
Pénzügyi helyzetük nagyon jól alakul, de
vigyázzanak, ne költsék el azonnal a pluszpénzt. Pár-
jukkal most összevesznek, ha nem figyelnek oda, in-
kább beszéljék meg a visszás kérdéseket. A nagy han-
gulati ingadozások áldozata lehet, ha nem vigyáz.

OROSZLÁN
Itt a pihenés ideje. Utazzanak el mesz-
szire és kapcsolják ki telefonjaikat. Ha ez nem
megoldható, amikor csak tudnak, aludjanak vagy
tervezzenek vidám programokat. Ne vegyék nya-
kukba más problémáit.

SZŰZ
Rájönnek egy hazugságra a héten, ami
eléggé megviseli önöket. Próbálják ezt barátaikkal,
családjukkal megbeszélni, ne maradjanak egyedül
ezzel a felismeréssel. A héten nem sok mindent
tudnak elintézni, fogják lazábbra a teendőket.

MÉRLEG
Figyeljenek jobban párkapcsolatukra.
Rendezzék a félreértéseket, különben csak hal-
mozzák a problémákat. Egészségükre is figyelniük
kellene, főként a vérnyomásukra. Lelki problémá-
ikkal most ne maradjanak egyedül.

SKORPIÓ
Munkahelyükön sok pletyka kerül napvi-
lágra. Jobb, ha higgadtan kezelik ezeket a helyzete-
ket, különben álmatlan éjszakák várnak önökre.
Családjukra ne hárítsák ezeket a problémákat, in-
kább találjanak ki jó programokat.

NYILAS
Életük most nem szól másról, mint a munkáról.
Kicsit besokallhatnak a héten ezért. Próbáljanak
meg néha lazítani, nem árt kicsit az egyedüllét
sem, hogy végiggondolhassák életüket. Párkapcso-
latukra jobban oda kellene figyelniük.

BAK
Lelkük olyan, mint a hullámvasút. Vonul-
janak inkább vissza, különben nagyon megbánt-
hatnak olyan embereket is, akiket nem volt szán-
dékuk. Munkahelyükön is sok a konfliktus. Spor-
toljanak, hogy a sok feszültséget le tudják vezetni.

VÍZÖNTŐ
Figyeljenek pénzügyeikre, különben hamar
becsapják önöket. Ne legyenek annyira jóhiszeműek.
Munkájukban változások várhatók, amiket a saját
hasznukra is fordíthatnak. Családjuk, párjuk kitart
önök mellett. Vigyázzanak lelkükre.

HALAK
Nagyon jó, de pörgős hét elé néznek. Hasz-
nálják ki ezt az időszakot az ügyes-bajos dolgok in-
tézésére, most minden sikerül. Családjuk kitart
önök mellett, barátaik is támogatják önöket. Mer-
jenek belevágni a változásokba.

Horoszkóp

A bájos, tizenegy éves kicsi Toinette
serdülőévei kezdetén még nem is
sejti, hogy három év múlva a bécsi ud-
vart maga mögött hagyva Versailles-
ban találja majd magát, méghozzá a
francia trón közvetlen közelében. Az
osztrák császárné, Mária Terézia nem
ismer lehetetlent, hogy az önfeledten
játszadozó, szeleburdi Mária Antóniá-
ból egy napon méltóságteljes és
bölcs Marie Antoinette-et varázsoljon.
A történelmi regény hű képet fest a
pompában úszó, de intrikus francia
udvarról, miközben az olvasó izgul a
francia dauphinná előlépett kis her-
cegnőért, aki már-már önmagát is
megtagadva küzd az elfogadásért. 

Híres asszonyok 
sem felel meg a tipikus családanya
képnek, mégis elfogadott volt akko-
riban az a viselkedésminta is, ame-
lyet ők képviseltek” – magyarázza
dr. Kertész Botond.

A történész a ’48–49-es szabad-
ságharcot követő megtorlást, majd a
kiegyezés utáni gazdasági fellendü-
lést nevezi meg fordulópontként a
modern nő megszületésének folya-
matában Magyarországon. „A kivég-
zések, a fogság, illetve a kényszerbe-
sorozás következtében családok szá-
zai, ezrei maradtak férfiak nélkül,

tehát az egye-
dül maradt
nőkre új fel-
adatok vártak.
A gazdasági
fejlődés a
n a g y v á r o s i
é l e t f o r m á t
hozta magá-
val, az új szel-
lemi irányza-

tok megjelenése pedig már egyenes
utat jelentett a modern női karakter ki-
alakulásához. Milyen egy modern
asszony? Hasonlít már a férfihoz, ál-
talában egyedül van, ad a külsejére
és kifejezi önmagát. Nem feltétlenül
akar tovább a férfi árnyékában élni”
– hangsúlyozza a történész. 

Az előadás során bemutatott női
arcképcsarnokban többek között

Juliet Grey:
Királyné
lettem

„Franciaország a lábaink előtt
hever – jegyeztem meg, a szokásos
kis gombóccal a gyomromban. Aj-
kamhoz emeltem az ujjamat, hogy
csókot intsek vele a népnek odakint. –
És képzeljétek el, mi mindent műve-
lünk majd az új világgal!”

A feng-shui és a
getikai szempontból megfelelő helyét,
helyzetét. Elég megfigyelni például,
hogy kedvenc kutyusunk hol szeret
összegömbölyödve aludni.

A feng-shui azt vallja, állataink akkor
töltik be jótékony energiával a teret, ha
egészségesek, hisz az ő betegségeik
közvetve vagy közvetlenül előbb-utóbb
minket is megbetegítenek. Ezért pél-
dául rendkívül fontos a macskaalom el-
helyezése. Legjobb, ha lakáson kívül
tartjuk, de amennyiben ez nem meg-
oldható, akkor érdemes a vécében tá-
rolni, rendszeresen takarítani.

A háziállatok tartása nagy felelős-
séggel jár, ám a féltve, szeretettel ne-
velt állat meghálálja a gondoskodást,
a jó bánásmódot. A macskák simoga-
tása például gyógyíthatja, enyhítheti
az epilepsziás betegséget. Kísérletek-
kel bizonyították, hogy az ölben do-
romboló macska húsz százalékkal
csökkenti az ember vérnyomását. A
kutyák is jó doktorok, egy szelíd, ked-
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a nyirokáramlást is. Az ultrahangos
zsírbontás alkalmával a készülékfej
mozgatásával és annak a felmelege-
désével felgyorsul a nyirokáramlás,
valamint a sejtanyagcsere. A salak-
anyag-kimosó hatás folytán az ultra-
hang a cellulit eltüntetésének és a
fogyasztásnak a leghatásosabb
módszere. Mivel az erek kitágulnak,
és a sejtmembránok is áteresztőbbé
válnak, könnyebben jutnak el az al-
kalmazott természetes növényi
anyagok a sejtekbe, így nagyobb ha-
tékonysággal lehet őket használni.
Ezenkívül az ultrahang hatására a
zsírszöveti sejtburok szétpattan, a
zsír elfolyik, az üres sejtburok pedig
hatásosabban megtámasztja a laza
kötőszövetet. 

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

szerző: gy. p. 
fotó: marcali gábor

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

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

Ultrahangos zsírbontás

 nyomában 
olyan életutakkal ismerkedhetett
meg a hallgatóság, mint a szí-
nésznő Laborfalvi Rózáé, a pápától

kihallgatást nyert Slachta Margité,
a reformkor első irodalmi nemzedé-
kének női költőjeként számon tar-
tott Dukai Takách Judité, valamint a
francia típusú szalonjukról híressé
vált Wohl nővéreké. 

„A megismert életrajzokkal cáfol-
hatók Madách szavai, miszerint a
nők nem alkalmasak olyan fokú szel-
lemi tevékenységre, mint férfitársaik.
Láthattuk, hogy a fent említett asszo-
nyok a kulturális élettől kezdve a po-
litikán és az irodalmi tevékenységen
át egészen a társasági lét színteréig
mindenhol megállták a helyüket, és

nem is akárhogyan” – összegez dr.
Kertész Botond. 

Az előadó végül – a híres asszo-
nyok életrajzaiban közös pontokat ke-
resve – arra adta meg a választ, hogy
miként írhatjuk be magunkat nőként
a történelembe. A „recept” a követ-
kező: Vészeljük át a magán életi vagy
társadalmi kríziseket, tehetségünk
mellé kellő bátorsággal rendelkez-
zünk, és a korszerűség elve szerint
mérjük fel, majd teljesítsük be a ko-
runk kívánta igényeket. Így talán ránk
is emlékeznek majd. 

házi kedvencek
ves eb jelenléte, szőrének simogatása
jótékony hatással van az egészségre.
A kutya testi-lelki nevelőeszköz, segít-
ség és igazi társ. Oldja a magányt, fi-
gyelmével nap mint nap gyógyít.

A halak a feng shui szerint az átme-
neti, nehéz időszakokra készíthetnek
fel, bizonyos kultúrákban a pénzt is jel-
képezik. Aki gazdagságra vágyik, tart-
son aranyhalat. A házon belül, a gaz-
dagság területén, az aranyhal közelé-
ben érzik jól magukat a szorgos kis
aranyhörcsögök is. A haltartást azért
is ajánlják a kínai tanok, mert az akvá-
rium a világ mind az öt alapelemét
megjeleníti. Egyes szakértők azt ajánl-
ják, hogy az akváriumba fekete halat
is helyezzünk el, mert az magához
vonzza a ránk leselkedő szerencsét-
lenséget. A feng shui a kalitkában tar-
tott madarakat nem kedveli, mivel
ezek a rabságot és a fejlődés megre-
kedését szimbolizálják, rossz energiá-
kat vonzanak.  



24 / + / 2013. július 5.

HIRDETÉS  ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

A minden évben nagy népszerűségnek ör-
vendő Halloween-éjszakához hasonlóan
idén nyáron három alkalommal is – július
12-én, augusztus 2-án és augusztus 30-
án – éjszakába nyúlóan, este 22 óráig
tartja nyitva kapuit a győri Xantus János
Állatkert. 

Idén először jövő hét pénteken tekinthe-
tik meg látogatóink a naplementét és az azt
követő életet az állatkert kapuin belül. Sétál-
hatnak a hangulatosan megvilágított utakon,
továbbá különböző programok is várják az
érdeklődőket, akik betekinthetnek az állatok
esti életébe, a kijelölt időpontokban megfi-
gyelhetik, hogyan vacsoráznak az állatkert
lakói. A merészebbek kipróbálhatják a bátor-
ságpróbát és a TapogatóZOO-t, simogat-
hatnak kígyót, csótányt és egyéb „nemsze-
retem” állatokat. Ezen a napon esti kaland-
játékra csábítják az állatkert munkatársai a
vállalkozó szellemű gyermekeket, akiknek a
rejtélyes feladatok megoldásával nem csak
mókás időtöltésben lehet részük, de új isme-
retekkel is gazdagodhatnak. 

Az állatkert lakói mindenkit szeretettel
várnak egy kalandokkal teli, élményekben
gazdag állatkerti éjszakára.

További információ: www.zoogyor.com.

Éjszakai kalandok az állatkertben
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

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:
„Nem látom a kerekeket, őrmester úr.” Nyertes: Melis Bence (Győr). Nyereményét
a szerkesztőségünkben veheti át.

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

Tájékoztatjuk tisztelt Felhasználó-
inkat, hogy a rezsicsökkentések
végrehajtásáról szóló 2013. évi
LIV. törvény előírásainak alapján
a Pannon-Víz Zrt. 2013. július 1-
jétől 10%-kal csökkenti a víz- és
csatornadíjakat, az alapdíjat, va-
lamint a nem közművel össze-
gyűjtött szennyvíz díját lakossági
felhasználók, társasházak, lakás-
szövetkezetek lakossági felhasz-
nálói esetében.

Mint ismeretes: lakossági fel-
használó az a természetes sze-
mély felhasználó, aki nem jöve-
delemszerző gazdasági tevé-
kenység keretében, saját háztar-

szerző: győr-szol

A Győr-Szol Zrt. a hatályos új jogszabá-
lyoknak, a kormány rezsicsökkentésre
vonatkozó előírásainak megfelelő szám-
lákat bocsátott ki júniusban a távhőszol-
gáltatást igénybe vevő fogyasztói szá-
mára. A korábban küldöttekhez képest a
legfontosabb változás, hogy a számlák
jobb felső harmadában, a fogyasztó
neve és címe alatt, egy bekeretezett me-
zőben a rezsicsökkentés végrehajtásáról
szóló törvénynek megfelelően a szolgál-
tató feltüntette az adott elszámolási idő-
szakra vonatkozó megtakarítás össze-
gét. Mint ismeretes, a távhőszolgáltatás
árának 10 százalékos csökkentése ez év
elejétől volt kötelező, így a számla egy
másik sorában a 2013. január 1-jétől
elért összes megtakarítás is olvasható.

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

Különleges kézi készítésû gyertyák

GyertyaSzalon.hu
Mintabolt:

Orange Ajándék Kuckó

A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatója 
tása, üdülő, hétvégi ház vagy ga-
rázs ellátása érdekében veszi
igénybe a víziközmű-szolgálta-
tást, valamint a társasház és a la-
kásszövetkezet.

A rezsicsökkentés nem vonat-
kozik a számlában feltüntetett ké-
sedelmi kamat összegére és a fize-
tési felszólítók után felszámított
külön eljárási költségre (KEK).

A fent említett jogszabály vég-
rehajtásához kapcsolódóan tár-
saságunk 2013. július 31-ig vala-
mennyi lakossági felhasználó ré-
szére az alábbi elérhetőségeken
biztosít lehetőséget a vízmérőál-
lás bejelentésére: 

• honlapunkon keresztül:
www.pannon-viz.hu

• személyesen: ügyfélszolgá-
lati irodáinkban.

Kérjük, hogy a mérőállással
együtt a leolvasás időpontját is
adják meg! Azon felhasználási
helyeken, ahol nem áll rendelke-
zésre leolvasási adat, társasá-
gunk időarányos becsléssel álla-
pítja meg a díjváltozás időpontjá-
nak mérőállását.

Tájékoztatásul közöljük, hogy
az előre meghatározott vízmérő-
leolvasási rendtől társaságunk
nem tér el.

Köszönjük együttműködésüket! 

Látható a megtakarítás
A számla mellett a Győr-Szol Zrt. egy

mellékletben arról is tájékoztatta fo-
gyasztóit, hogy az egyes hónapokban
egyenként és kumuláltan mekkora ösz-
szegű volt a rezsicsökkentésből adódó
megtakarításuk az elmúlt időszakban.

A júliusban érkező szám-
lákon további módosítások-
kal találkozhatnak az ügyfe-
lek. Ugyanis a távhőszolgál-
tatás után az ivóvízdíj köte-
lező mérséklése miatt a
használati melegvíz díja is
csökken, amit – a fogyasztó-
védelmi hatóság ajánlásával
összhangban – külön nyomon követ-
hetnek a bekeretezett, és már eltérő
(sárga) színnel is kiemelt részben. Az
előbbiekben ismertetett módon lát-
ható az adott számlázási időszakra,

valamint a díjcsökkentés életbe lé-
pése (2013. július 1.) óta eltelt teljes
periódusra vonatkozó használati me-
legvízdíj összesített megtakarítása is.

Hasonló változás lesz a hulladékszál-
lításról szóló számlák esetében is, hiszen

a díj itt is csökken július elsejétől 10 szá-
zalékkal. Győrben a fogyasztók erről elő-
ször szeptemberben kapnak elszámo-
lást, ugyancsak feltüntetve az adott hó-
napban, illetve a díjcsökkentés érvénye-

sítésétől számított időre vonatkozó ösz-
szesített megtakarítást.

A törvény új kötelezettséget ró a
közös képviselőkre. Azon társasházak
és lakásszövetkezetek esetében, ame-
lyek egyben fizetik a hulladékszállítás
díját, nyilatkozniuk kell arról, mely ingat-
lanok használói természetes személyek
és melyeké nem természetes szemé-
lyek. A rezsicsökkentés ugyanis a ter-
mészetes személyekre (illetve költség-
vetési szervekre és bizonyos típusú in-
tézményekre) vonatkozik, akik e körbe
nem tartoznak, azok nem a mérsékelt
díjon vehetik igénybe a szolgáltatást. Az
erre vonatkozó nyilatkozatot a közös
képviselő bármikor eljuttathatja a szol-
gáltatóhoz, a számla kibocsátója a be-
nyújtást követő elszámolási időszakra
érvényesíti a módosítást.

Júliustól
módosítások
a számlákon

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!



SZOLGÁLTATÁS

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

Külső szigetelést, szo-
bafestést, mázolást,
gipszkartonozást vál-
lalunk elfogadható
áron, garanciával.
20/6298-769

L a k a t o s m u n k á k !
Kerítések, kapuk,
biztonsági rácsok,
korlátok stb. készí-
tése, javítása, kar-
bantartása. Ajtó-,
ablak-, zárjavítás!
70/2237-957

Gépi földmunka, alapásás,
tereprendezés kedvező áron, Győr-
ben és környékén. 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. Felesle-
gessé vált holmiját elszállítom: táro-
lóját, garázsát kitakarítom. Stuka
Tibor: 30/217-0848.

EGYÉB

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény

szerint rakodókkal, teljes körű elszál-
lítással, akár díjmentesen, hétvégén
is. Tel.: 20/944-6667. 

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

COFIDIS gyorshitel
48 órán belül (max. 800 e Ft),
Új SZOCPOL, támoga-
tott lakáshitel, árfolyamrögzítés.
Tel.: 20/951-0235

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
20/947-3928.

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

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

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

LAKÁSCSERE

Győri, 36 m2-es, önkormány-
zati, összkomfortos, 1,5 szobás,
fűtés-korszerűsített, hőszigetelt, mű-
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Bankhitelek!
Személyi kölcsön:
– nyugdíjasoknak akár 80
éves korig, BAR-lista
nem akadály
– alkalmazottaknak, min.
6 hónapos munkaviszony
szükséges
20/922-3330

MESTER-GÁZ KFT.
9022 Gyôr, Újkapu u. 1–3. Nyitva tartás: 7.30-16 óráig
Tel.: +36-20/946-1511, 96/335-443 mestergaz@mail.kabelnet.hu    

A Zepternél új munkatársaink napjainkban
is gyorsan és sikeresen tudnak elindulni,
nyugat-európai szintû jövedelemre
tehetnek szert és vezetôvé válhatnak.

• 25 éves nemzetközi cég
• Ingyenes alap- és továbbképzés 
• Kiemelkedô kereseti lehetôség

Éljen Ön is olyan életet, amilyet megálmodott,
csatlakozzon a Zepter csapatához még ma!

Jelentkezzen fényképes önéletrajzzal
a zepter.gy@gmail.com-on.

+36 70 314 01 57 | +36 70 315 92 10
www.furgonkolcsonzes.hu

*Nem minôsül ajánlatnak, további információ weboldalon, telefonon.

Furgon & személygépkocsi
KÖLCSÖNZÔ Furgonkölcsönzés

már 2.400 Ft
+ áfa/3 óra*

Kaució nélkül is, általunk
megbízott kizárólagos sofôrrel.

Személygépjármû-
kölcsönzés napi

3.150 Ft
+ áfától

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

Akciós termékeink:
Soproni kenyér 0,5 kg ........................ 139 Ft
Zsemle .................................................. 15 Ft
Ízes bukta, 100 g ................................ 109 Ft

Ajánlatunk július 1-tôl 13-ig érvényes!

Címünk: 9021 Gyôr, Árpád út 69.

anyag ablakos, acél bejárati ajtós la-
kásomat elcserélném győri, 1,5-2
szobás, 44–49 m2-es, összkomfor-
tos önkormányzati lakásra. Tel.:
70/633-4773

INGATLAN

B a l a t o n a l m á d i b a n
eladó kétszintes ikernyaraló egyik
része. A nagy strandtól 700 m-re, 75
m2-es, két és fél szobás, berendezés-
sel, kis kerttel, terasszal, kocsibejáró-
val. Irányár: 11,9 M Ft. 20/327-8603

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

Győri színháznál 2 emeletes, java-
részt irodás, patinás társasház I.
emeletén külön bejáratú, 103 m2-
es, jó állapotú lakás tulajdonostól
eladó vagy csendes vállalkozásnak
kiadó. Jó elrendezésű, távfűtéses
(ennek ellenére kedvező rezsijű),
parkettás, járólapos. Parkosított
udvar és teremgarázs-bérlési lehe-
tőség! Azonnal költözhető! Érd.:
20/3668-480

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

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

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

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

OKTATÁS

Korrepetálás: matematika,
fizika, kémia, általános és középisko-
lásoknak!  Pótvizsgára fel-
készítés nyáron is! Tel.:
30/928-7711.  nmnmnm@index.hu

Tanár házaspár matematikából, fizikából,
elektrotechnikából általános és középisko-
lásokat pótvizsgára, pótérettségire felké-
szít! Tel.: 96/412-076, 30/538-4366

Angol nyelvi tábor Győr-
ben, magyarul is beszélő amerikai há-
zaspárnál! 15 ezer Ft/hét, napi három-
szori étkezéssel!  Tel.: 20/418-0181

TÁRSKERESÉS

160/64 kg, igényes hölgy keresi társát ked-
ves, segítőkész, intelligens úr személyében
60-65 éves korig. Tel.: 20/925-0102

ÉPÍTŐANYAG

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.  

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

Irányár: 24.900.000 Ft
Érdeklődés: sorhaz@gmail.hu
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SPORT MOZAIK

Az élvonalba feljutott SZESE Győr
kézilabdacsapata leigazolta a Csurgó
irányítóját, Simon Bencét. A 24 éves
játékossal közel teljessé vált a játékos-
keret, a klub még egy balkezes szélső-
vel szeretne erősíteni. 

Két év után visszatér a Hat-
Agro UNI Győr női kosárlabdacsa-
patához Kovács Krisztina. A rutinos
bedobó 2008 és 2011 között szere-
pelt a zöld-fehéreknél, azóta meg-
fordult az FTC és a Pinkk Pécsi 424
együttesében. 

Rátvay Tamás lesz a Győr-Szol–
Széchenyi Egyetem férfi kosárlab-
dacsapatának szakmai igazgatója. A
szakember korábban dolgozott felnőt-
tekkel Németországban, Magyaror-
szágon pedig utánpótlás-nevelésben
vett részt.

A labdarúgó NB II-ben szereplő
Gyirmót FC Győr szerződtette a
Békéscsaba 24 éves belső védőjét,
Lengyel Dánielt és a bajnokságból ki-
zárt Dunakanyar–Vác 20 éves után-
pótlás-válogatott középpályását,
Papp Kristófot. 

A Hat-Agro UNI Győr kiemelt figyelmet
fordít az utánpótlás-nevelésre, mely-
nek köszönhetően – az alapképzésben
résztvevőkkel együtt – most már 360
fiatal kosárlabdázik az egyesület kere-
tein belül. A zöld-fehérek idén a korosz-
tályos bajnokságokban valamennyi ka-
tegóriában – kenguru, gyermek, ser-
dülő és kadett – országos döntőbe ju-
tottak. Ez alól csupán a juniorok kivéte-
lek, mivel ebben a kategóriában még
nem indult győri csapat.

A legjobban a Gálos László és Sán-
dor Zsuzsa edzette kadettek teljesítet-

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Sorozatban játssza a felkészülési mér-
kőzéseket a Bajnokok Ligája selejtező-
jére készülő Győri ETO FC. A zöld-fe-
hérek múlt pénteken a Zala megyei
Tekenyén léptek pályára, ahol 21–0-ra
nyertek. Ezt követően szombaton 3–
2-re múlták felül az osztrák másod-
osztályba feljutott Parndorf csapatát
egy rendhagyó, kétszer hatvan percig
tartó mérkőzésen. Szerdán a cseh
Slovacko ellen kettős mérkőzést ját-
szottak a zöld-fehérek, előbb 1–1,
majd 4–0 lett a végeredmény. Szom-
baton 18 órakor Abdán folytatódik az
edzőmérkőzések sora, majd szerdán
20 órakor a román bajnokság ezüstér-
mese, a Pandurii érkezik Győrbe.  

A csapatban pályára lépett egy
francia-kongói hátvéd, Kevin Vinetot
és a paksi támadó, Lázok János.
Ugyan mérkőzésen nem játszott, de
Győrött készül az angol ötödosztályú
Lutontól távozó Kovács János is. Lap-
zártánkig egyik játékos sorsa sem
dőlt el, a zöld-fehérek ezenkívül egy
csatár szerződtetéséről sem tettek le.

Hétfő óta a zöld-fehéreket erősíti
Rafe Wolfe, a 27 éves jamaicai váloga-

Edzőmérkőzések futószalagon
tott labdarúgó 1+2 éves szerződést
kötött a bajnokcsapattal. Wolfe eddig
belső és jobb oldali védőt játszott két
korábbi magyarországi klubjánál, a
Ferencvárosnál és az MTK-nál. „Na-
gyon örülök, hogy itt lehetek, hiszen
Magyarország egyik legjobb csapatá-
hoz kerültem. Mindent meg fogok
tenni azért, hogy játékommal hozzájá-
ruljak ahhoz, hogy az ETO megvédje
címét a bajnokságban. Természete-
sen én is nagyon szeretném, ha a
nemzetközi kupában a lehető leg-
messzebbre jutnánk, így már nagyon
várom a közös munkát a csapattal.
Boldog vagyok, hogy a bajnokcsapat-
nál számítanak rám” – nyilatkozta a
hátvéd.

A lejáró szerződésű játékosok
közül Nikola Trajkovic újabb két évig
marad zöld-fehérben. Jarmo Ahju-
pera Újpesten futballozik jövőre, a
kapus Molnár Péter Pakson folytatja
pályafutását, míg Rati Aleksidze haza-
tért Grúziába és az FC Dila Glori csa-
patába szerződött. Amint arról koráb-
ban beszámoltunk, a télen igazolt Ma-
rian Had is biztosan távozik Győrből.
Az előző szezont kölcsönben töltő já-
tékosok jövőjéről továbbra sem szüle-
tett döntés. 

Átigazolási
körkép

Egyre eredményesebb a hátország
tek, akik harmadik helyen zártak a ki-
emelt bajnokságban, megszerezve
ezzel az első utánpótlásérmet a győri
női kosárlabdázás történetében. A
győri fiatalok mindannyian a Széche-
nyi Kosárlabda Akadémia növendékei.
A klub idén összesen 12 csapatot in-
dított a különböző sorozatokban, ez a
szám jövőre 15-re bővül. 

Remekül szerepeltek a győri lányok a
diákolimpián is, a Kazinczy-gimnázium
csapata bejutott az országos döntőbe,
ahol bronzéremmel zártak Gálos László
tanítványai. Az akadémián végzett mun-

kát dicséri, hogy a klub saját nevelésű já-
tékosa, Horváth Krisztina bekerült a júliu -
si utrechti Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tiválon részt vevő válogatottba. 

További hír, hogy a Magyar Kosár-
labdázók Országos Szövetségének
szakmai bizottsága a serdülőcsapat
edzőjét, Fűzy-Antolovics Adélt dele-
gálta az európai szövetség szlovéniai
edzőképző táborába. A magyar szer-
vezet minden évben egy edzőt, egy já-
tékvezetőt és két játékost küldhet a
rendezvényre, idén pedig a győri után-
pótlás-nevelőre esett a választás.



2013. július 5.   / + / 29

MOZAIK SPORT

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a
schönbrunni kastélyban elkészítette a női
kézilabda Bajnokok Ligája főtáblájának cso-
portbeosztását. A címvédő Győri Audi ETO
KC az első kalapból várta a főtábla sorsolá-
sát a következő szezonban is erős ellenfél-
nek tűnő norvég Larvik, a montenegrói Bu-
ducnost és a szlovén Ljubljana mellett. A
győriek az A-csoportban kaptak helyet, a
második kalapból a német Thüringer HC,
míg a harmadikból az osztrák Hypo NÖ ke-
rült a győriekhez. A negyedik ellenfél a se-
lejtezőkörből csatlakozik a csoporthoz, a
kiadó helyért a román Baia Mare, a dán Tvis
Holstebro, a holland Dalfsen és a török Mu-
ratpasa párharcának győztese és a szintén
dán Viborg csatázik majd. 

„Elégedett vagyok a sorsolással, de az
is biztos, hogy nem lesz könnyű dolgunk.
Címvédőként bárhol lépjünk majd pályára,
mindenki minket szeretne legyőzni. A kö-
vetkező hetek során elkezdjük a csapattal
a felkészülést a szezonra és megpróbáljuk
minél jobban feltérképezni ellenfeleinket
a BL csoportkörében. Célunk nem lehet
más, mint a továbbjutás a csoportból” –

Elhunyt
Laczik László
Életének 83. évében
elhunyt Laczik
László, a Győri Lö-
vészklub megalapí-
tója, kiváló sportlövő
és sportvezető. Laci
bácsi rajongásig
imádta szeretett
sportágát, és azt val-
lotta, hogy a lövésze-
tet csak szívből lehet
űzni. Nem csoda,
hogy egész család-
jára átragadt fanatiz-
musa, fia, Zsolt a Pa-
tent Győri LK vezető-
edzője, unokái, Zsolt,
Ádám és Anita pedig
országos bajnok
sportlövők. Távozá-
sával hatalmas űrt
hagyott maga után a
győri sportéletben.

Az Európai Labdarúgó Szövetség
(UEFA) a svájci Nyonban elkészítette az
UEFA Futsal Cup csoportbeosztását. A
nemzetközi rangsorban az előkelő tizen-
egyedik helyen álló magyar bajnok Rába
ETO a 2. csoportban kapott helyet a
grúz Iberia Star Tbilisi társaságában. A
másik két ellenfél a D és az E jelű selejte-
zőcsoport győztese lesz, előbbiben az iz-
raeli Asa Ben Gurion, a bosnyák KMF
Tango Sarajevo és a walesi Wrexham
Futsal Club, utóbbiban a macedón KMF
Zelezarec Skopje, a bolgár FC Grand

Régi ismerős az ellenfelek között
Pro Varna, az örmény FC Shahumyan
Yerevan és az andorrai FC Encamp küzd
meg a továbbjutásért. 

Érdekesség, hogy a győriek már ne-
gyedszer találkoznak a sorozatban grúz
ellenfelükkel, eddigi mérlegük egy győze-
lem és két döntetlen. Amint arról koráb-
ban beszámoltunk, a csoport házigaz-
dája a Rába ETO lesz, a tornát október ha-
todikáig kell megrendeznie a magyar baj-
noknak. A zöld-fehérek célkitűzése ter-
mészetesen ezúttal is a továbbjutás az
elit körbe, a legjobb tizenhat csapat közé. 

Nyonban arról is döntöttek, hogy
a magyar futsalválogatott Ukrajna
legjobbjaival vív oda-vissza vágós
párharcot az Európa-bajnoki részvé-
telért. Az első mérkőzést Ukrajnában
játsszák szeptember 17-én, míg a
visszavágó Magyarországon lesz
szeptember 24-én. A magyar csapat
második helyen végzett selejtező-
csoportjában, ezért kényszerül pót-
selejtezőre. Az Európa-bajnokságot
január 28. és február 8. között rende-
zik Antwerpenben. 

Ambros Martin elégedett a sorsolással

értékelte a sorsolást Ambros Martin, a
Győri Audi ETO KC vezetőedzője. 

A zöld-fehérek menetrendje. 1. forduló,
október 5–6.: Audi ETO–Hypo NÖ. 2. forduló,
október 12–13.: selejtezős csapat–Audi ETO.

3. forduló, október 19–20.: Thüringer HC–
Audi ETO. 4. forduló, november 2–3.: Audi
ETO–Thüringer HC. 5. forduló, november 9–
10.: Hypo NÖ–Audi ETO. 6. forduló, novem-
ber 16–17.: Audi ETO–selejtezős csapat. 
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Az egyetemista és főiskolás sportolók világjátékát
július 6–17. között rendezik az oroszországi Ka-
zanyban. Magyarország képviseletében három
csapat indulhat: a férfi és női vízilabda-, valamint

a női kosár-
labda-csapat.
A legutóbbi,
2011-es ver-
senyről a ma-
gyar küldöttség
hat arany-, egy
ezüst- és négy
bronzéremmel
tért haza. Az
Universiade az
olimpiai játékok
után a világ leg-

nagyobb sporteseménye, amelyen 20-25 sport-
ágban 150-160 ország 10-12 ezer versenyzője
vesz részt.

A 2013-as nyári Universiade mind a sportágak
(27), mind a várható résztvevők számában (12
ezer) rekordokat dönt. A versenyek megrendezé-
sére és az edzéslehetőségek biztosítására össze-
sen 64 sportlétesítmény (ebből 30 kifejezetten az
Universiade kiszolgálására épült) áll rendelkezésre
Kazanyban. A 12 ezer sportoló elszállásolására és
teljes körű kiszolgálására alkalmas Universiade-
falu a viadalt követően egyetemi campusként üze-
mel tovább.

Hat győri sportoló is ott lesz Kazanyban, a Győri
Vízügy-Spartacus Evezős Klub tagjai közül Bártfai
Péter, Lovass Márk, Porubszky Norbert és Doho-
vics Virág vesz részt a megmérettetésen, az eve-
zősök szakvezetője pedig szintén egy győri edző,
Kiss László lesz. A Bercsényi DSE tornásza, Szabó
Nándor és a Hat-Agro UNI Győr frissen igazolt ko-
sárlabdázója, Mansaré Anna Manty teszi teljessé
a névsort. 

Hétfő délután történelmi pillanatok szemtanúja le-
hetett, aki kilátogatott a Győri Vízügy-Spartacus
Evezős Klub telepére, ekkor gördült be ugyanis a
kapun az egyesület vadonatúj nyolcasát és négye-
sét szállító autó. A két új hajót a világ egyik leghíre-
sebb, olaszországi gyárában építették meg a leg-
korszerűbb technikával. A beruházás értéke 15 mil-
lió forint, a költség jelentős részét az 1952-ben né-
gyesben magyar bajnok dr. Emődi Gábor állta. 

„Huszonnyolc éve került utoljára új nyolcas hajó az
egyesülethez, így komoly mérföldkő a klub életében
a beruházás. Százharminchat éve nem nyert felnőtt
férfi győri nyolcas magyar bajnokságot, a célunk,
hogy az új hajóval megszakítsuk ezt a rossz sorozatot.
Bizakodásra ad okot, hogy idén a felnőtt könnyű- és
normálsúlyú, az ifjúsági és a serdülő nyolcasunk is ve-
retlen” – mondta Papp Oszkár klubigazgató, aki hoz-
zátette, hogy a nyolcas hajót az egykori kitűnő evezős-
ről, Kormos Andrásról nevezik el. 

Az evezősklub tagjai a megérkezést követően
rögtön nekiláttak a kicsomagolásnak és az össze-

A magyar versenyzők tizennyolc érem-
mel térhettek haza a poznani ifjúsági
és U23-as kajak-kenu Európa-bajnok-
ságról. A sikerből a győri sportolók is
kivették a részüket, a Graboplast
GYVSE tagjai három arany-, egy
ezüst- és egy bronzérmet szereztek.
Az U23-asok között Lakatos Zsanett
a kenu egyesek 200 méteres verse-
nyében és Takács Kincsővel párban a
kenu kettesek 500 méteres számá-
ban is Európa-bajnoki címet szerzett.
A kajak egyesek 1000 méteres verse-
nyében Farkasdi Ramóna harmadik-
ként ért célba, a kajak négyesek 500
méteres számában pedig tagja volt a
hatodik helyezett magyar egységnek.

Nagy sikerrel zárult a SZESE Győr kézilabdatábora, melyen két tur-
nusban közel nyolcvan fiatal fejlesztette kézilabdatudását vagy éppen
most ismerkedett meg a sportág alapjaival. A tábor vezetője a sok-
szoros válogatott beállós, Rosta Miklós volt, a felügyeletet és a szak-
mai segítséget az élvonalba frissen feljutott csapat további játékosai
biztosították. A fiúk napi két edzésen vettek részt az egyetemi csar-
nokban, a klub pedig felszerelést és teljes ellátást – reggelit, ebédet
és uzsonnát – biztosított számukra. A táborlakók, akik a 9–14 éves
korosztályból kerültek ki, sok egyéb programon is részt vehettek,
meglátogatták például a Mobilist, a MeXtrém Parkot és a Füles Bás-
tyát is. A résztvevők nyolcvan százaléka iskolai szinten már űzte ezt a
sportágat, de a többiek most először vettek labdát a kezükbe – a visz-
szajelzések alapján aligha bánták meg a döntésüket. 

Európa-bajnoki érmek
Lengyelországból

A kajak egyesek 200 méteres verse-
nyében Hérics Dávid hatodik helye-
zést ért el. Az ifjúságiaknál a kajak ket-
tesek 500 méteres számában arany-
érmes lett a Takács Tamara–Czéllai-
Vörös Zsófia páros (képünkön). Khaut
Kristóf második helyezést ért el a
kenu egyesek 1000 méteres számá-
ban, a kenu ketteseknél ugyanezen a
távon Balla Levente és Svajda Vajk ha-
todik lett. A kenu négyesek 1000 mé-
teres versenyében hatodik lett a ma-
gyar egység, melynek tagja volt Rum
Richárd és Horváth Ákos. A kenu ket-
tesek 500 méteres futamában Koncz
Mercédesz a szolnoki Pogány Nikolet-
tel párban szintén hatodik helyen zárt. 

Győri sportolók
az Universiadén

Új hajókban evezhetnek

szerelésnek, és alig várták, hogy végre vízre szállja-
nak a komoly értéket képviselő új hajókkal. Papp
Oszkár hozzátette, elsősorban a nagyobb verse-
nyekre való felkészüléskor és magukon a versenye-
ken használják majd őket, szigorúan edzői felügye-
let mellett. 

Nagy siker volt
a kézilabdatábor
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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. 08. 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

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!

A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövetsége az
Erdészei Horgász Egyesület közreműkö-
désével rendezte meg a megyei amatőr
horgászbajnokságot. A rendezvénynek
a versenyzők előtt eddig ismeretlen új
helyszín, a mosonszolnoki nagy tó adott
otthont. Takács Ferenc elnök elmondta,
az Erdészeti Horgász Egyesületnek ösz-
szesen 170 tagja van, az önkormányzati
tulajdonban lévő, az egyesület által ke-
zelt tó kéthektáros, a vízpart szépen par-
kosított. A fogható halakra rátérve Ko-
csis Péter versenyfelelőstől megtudtuk,
fő hal a ponty, de van a tóban süllő, ká-
rász, keszegfélék és harcsa is. A helyi
horgászok hagyományos fenekező és
feederes technikával eredményesek.

A versenyről a Sporthorgász Egye-
sületek Győr-Moson-Sopron megyei

Az Arrabona Rally Club hétvégén már
12. alkalommal rendezi meg a Hor-
váth „Boci” Jótékonysági Emlékver-
senyt az Alexovics Kupáért, amely a
Céltrans 2013 Rallye Sprint Bajnok-
ság sorozatának harmadik futama és
a Magyar Nemzeti Autósport Szövet-
ség által kiírt Amatőr Rallye Kupa 10.
futama is egyben. A szervezők a bevé-
telből minden évben fiatalon elhunyt
versenyzőtársuk, Horváth László csa-
ládját támogatják. A várhatóan másfél
órás prológ szombaton 15 órakor kez-
dődik az ETO Park parkolójában,
majd a verseny 18.30 órakor folytató-
dik az első gyorsasági szakasszal az
écsi Rábaringen. Az előzetes tervek
szerint vasárnap hajnalban, 1.30 óra-
kor zárul a futam, amelyre idén is
megéri kilátogatni. 

A Győri BKSE négy versenyzője kép-
viselte Magyarországot a marokkói
felnőtt strandbirkózó világbajnoksá-
gon. A legjobban Gyurasits Csaba
szerepelt, aki nehézsúlyban negye-
dik helyezést ért el. A strandbirkó-
zás küzdőfelülete 6 méteres átmé-
rőjű kör a homokba rajzolva vagy
egyéb módon jelezve, elemei pedig
a birkózás hagyományos formájából
kerülnek ki. A képen Rigó Attila
elnök, Gyurasits Csaba, Maruzs Ri-
chárd, Gyurasits Ottó és Csonka
Csaba látható. 

Strandbirkózó
világbajnokság

Megyei horgászvetélkedő

Horváth „Boci”
Emlékverseny

Szövetségének ügyvezető elnöke, Ta-
kács Péter nyilatkozott lapunknak.
„Profi módon megrendezett viadalon
vagyunk túl, ahol a mind a versenypá-
lya, mind pedig a versenyzők kiszolgá-
lása a lehető legmagasabb fokon va-
lósult meg. A derbin kilenc csapat har-
minchat versenyzője vett részt. Az
amatőr megyei horgászbajnokságot a
Mosonszolnoki Erdészeti Horgász
Egyesület nyerte meg, második he-
lyen végzett a Győr-Gyárváros és
Elektromos Horgász Egyesület alaku-
lata, míg a dobogó harmadik fokára a
szintén győri székhelyű Szigetköz Hor-
gász Egyesület gárdája léphetett fel.
Győrből részt vett még a versenyen a
Magyar Vagon és Gépgyár Horgász
Egyesület és a Nádorvárosi Sporthor-
gász Egyesület csapata.”
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HIRDETÉS

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

KÖRNYEZETVÉDELEM
MUNKAVÉDELEM

VÁLLALATI ÉS HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉSEK
SZAKÉRTÉSEK, VIZSGÁLATOK, FELMÉRÉSEK

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

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.


