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6. oldal Iparos értelmiségi-
ként határozza meg önmagát
Jancsó Péter. És lokálpatrióta-
ként, hiszen – mint mondja –
élete minden fontos mozzanatá-
nak Győr a kulisszája. 

4. oldal Magyarország első lát-
ványpalackozó üzemét nyitotta
meg a Pannonhalmi Főapátság Ra-
vazdon, ahol a helyi Béla király kút-
ból nyert 17.500 éves ásványvizet
palackozzák. 

11. oldal A minden évben olyannyira várt nyárnyitó koncerten
idén több előadó is fellép: az Eurovíziót megjáró Boggie-t, Wolf Katit,
Kállay-Sunders Andrást, Dér Henit és a Fooll Moon együttest is lát-
hatjuk, hallhatjuk, a műsorvezető pedig Harsányi Levente lesz. Júni-
us 13-án azonban nem csak a nyár kezdetét ünnepeljük, az ese-
mény egyben a felújított Dunakapu tér átadását is jelenti.
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MOZAIK  KISHÍREK

A közelmúltban zárult le a Molnár Vid Bertalan Műve-
lődési Központ Arrabona Évszázadai című városisme-
reti vetélkedője, amelynek megvalósulását mások mel-
lett a Győr+ Média is segítette. Az általános iskolások-
nak meghirdetett versenyt a Ménfőcsanaki Petőfi Sán-
dor Általános Iskola PQRS csapata nyerte. A második
helyezést a Gárdonyi Géza Általános Iskola Ütős né-
gyes csapata érte el, a harmadik helyen pedig a Ko-
vács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola Zöld manók csapata végzett. A nyertes csapat
tagjai: Pápai Laura, Kiss Virág, Rom Zsófia és Sélley
Regina, felkészítőtanáruk Bősze Levente volt. 

A magyar hősök tiszteletére tartották a
városi megemlékezést. A magyar hősök
emléknapjának eredete egészen 1917-
ig nyúlik vissza.

A győri önkormányzat és a Honvéd
Hagyományőrző Egyesület a Radó szige-
ti I. világháborús hősi emlékműnél tartot-
ta koszorúzási ünnepségét. Fekete Dávid
alpolgármester emlékező beszédében
hangsúlyozta, múltunk sikeres és siker-
telen harcaiban egy dolog mindenképp
azonos:Mindig voltak emberek, akik a ha-
za érdekében mindent feláldoztak. 

Fekete Dávid kifejtette, Győr mindig
törekedett arra, hogy méltó emléket ál-
lítson nagyjainak, és az önkormányzat
ezúttal is küldetésének tekinti, hogy a
győriek, fiataljaink ismerjék az elmúlt
idők eseményeit. A tavalyi év végén
azért jött létre az I. világháborús Cen-
tenáriumi Emlékbizottság is, hogy a
száz évvel ezelőtti eseményekre, hő-
sökre méltóképpen tudjunk emlékezni,
oly módon, hogy az eljusson a fiatal ge-
nerációkhoz is, hogy ők is magukénak
érezzék ezt a küldetést.

Nagyobb sebességre kapcsolt a város-
üzemeltetés, az önkormányzat a Győr-
Szol Zrt. munkatársaival közösen min-
dent megtesz azért, hogy szép, kelle-
mes és tiszta környezetet biztosítson a
győrieknek és az ide látogató turisták-
nak – mondta Radnóti Ákos, városüze-
meltetésért felelős alpolgármester
szerdán, azon a sajtótájékoztatón,
amelynek fő témája a Széchenyi tér kő-
burkolatának tisztítása volt.

A sebességváltás egyik látványos
eleme, hogy a Győr-Szol Zrt. koordi-
nálásában a nyári fesztiválsorozat kez-
dete előtt megtörtént a Széchenyi tér
burkolatának mosása. A beavatkozás
itt mintegy ötezer négyzetméteres fe-

Önkéntes munkájáért kapott elisme-
rést a Győr+ Média újságírója, rádió-
sa, Harcsás Judit a Lions Clubok éves
közgyűlésén, melyet városunkban ren-
deztek meg a hétvégén. Harcsás Ju-
dit évtizedek óta aktív résztvevője a
térség sajtótörténéseinek, emellett
könyveket ír és számos társadalmi
szerepvállalásáról is hallhattunk.

Izgalmas játékban, egy-két pontos különbséggel nyerte a szombat reg-
geltől vasárnap délelőttig tartó Aludj máskor! 24 órás vetélkedőt a Ré-
vai-gimnázium csapata, másodikak lettek a PÁGISZ, harmadikak pe-
dig a Kazinczy-gimnázium diákjai. A 10. vetélkedő témája a televíziózás
volt, a nyolc résztvevő csapatnak tévéstábokat kellett alakítaniuk. A ver-
seny a felvonulást követően a Magvassy-sportcsarnokban 10 órakor
rajtolt tortaevéssel, majd látványos show-műsorral kellett bebizonyíta-
niuk, az ő csatornájuk a legjobb. Az egyik csapatnak a Széchenyi téren
koncertet adó Compact Disco együttes tagjait is sikerült rávennie arra,
hogy a Magvassyban is lépjenek fel.

A Győr-Szol Zrt. ismét szúnyoggyérítést végzett a napok-
ban – tudtuk meg a társaságtól. Ezúttal elsősorban a vá-
ros vizes élőhelyein került sor légi biológiai gyérítésre,
azokon a helyszíneken, ahol a tocsogókban, álló és pan-
gó vizekben magas lárvaszámot mértek a szakemberek.
A beavatkozás a megelőzést szolgálja, a kifejlődés előtt
akadályozza meg a szúnyogok későbbi elszaporodását.
A légi gyérítést földi melegködös gyérítés egészíti ki. Az
erre alkalmas, közelmúltban vásárolt berendezés többek
között parkokban, temetőkben és a vízpartok egyes sza-
kaszain végzi a munkát. Ezek azok a területek, ahol a légi
beavatkozás a zárt lombkorona miatt nem kellően haté-
kony. A szerkezet működése zajhatással jár, ezért a szol-
gáltató kéri a lakosság elnéző türelmét.

Hôseinkre
emlékeztünk

Lions-díjat kapott
Harcsás Judit

A Petôfi-iskola nyerte az Arrabona vetélkedôt

Takarítás a Széchenyi téren
lületen zajlott. Elsősorban a rágógu-
mikat, majd a többi szennyeződést –
zsír, gumi, korom – távolították el, a
munkatársak speciális, forgókefés ta-
karítógépekkel és magas nyomású
víz sugárral, illetve a nehezen elérhető
helyeken kézi erővel dolgoztak. A taka-
rítás során olyan vegyszereket hasz-
náltak, amelyek környezetkímélőek és
nem károsítják a térkövet.

A Széchenyi tér burkolatának tisz-
títása után a népszerű közösségi he-
lyen lefestették a faburkolatokat, az
ülőkéket és a padokat. 

Radnóti Ákos a rendezvényen el-
mondta: a városüzemeltetésért felelős
alpolgármesterként törekszik arra,

hogy az eddig esetenként kevésbé
hangsúlyos elemekre is jusson figye-
lem. Az új szemléletnek köszönhetően,
a közkedvelt Széchenyi téri szökőkút ze-
nejátéka hamarosan újra hallható lesz.
Naponta kétszer, 11 és 17 órakor csen-
dülnek fel a „Fújdogál a szél az Öreg-
Duna felől” valamint Brahms: Magyar
táncok muzsikájának hangjai.

Ismét szúnyoggyérítés

Aludj máskor: révais gyôzelem



Értékesítési hirdetmény

KISHÍREK MOZAIK

2015. június 5.   / + / 3

www.hatos.hu 

Német: +36-30/986-2800
Angol: +36-30/254-8521
Újlatin és orosz szekció:
+36-30/520-1895

AKKREDITÁLT
NYELVVIZSGAHELY
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
ENG. SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS:
+36-30/

628-3070

• Külföldi nyelvtanfolyamok, nyári táborok anyanyelvi
környezetben (Anglia, Ausztria, Spanyolország)

• Junior (12–17 éves korosztály) 
felnôtt nyelvtanfolyamok (18 év felett)

• Délelôtti nyelvtanfolyamok anyanyelvû tanárokkal
• Délutáni szabadidôs programok, kirándulások
• Elhelyezés családoknál félpanzióval 

vagy apartmanokban önellátással

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján
értékesíti az alábbi kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát.

Cím Helyrajzi szám Terület (m2)
Győr (belterület) 5387/303 6302

Az ingatlan a Győri Ipari Park területén, a Homokbánya út mellett található, köz-
műcsatlakozással ellátva nincs. A teljes hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes
oldalon tekinthető meg.

További információ a GyŐr-Szol Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, 
Orgona u. 10., tel.: 06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be,
munkaidŐben 8 és 16 óra között.

Új lehetőséggel bővült a győri ál-
latkert szolgáltatásainak köre. A
múlt hétvégétől elérhető állat-
kerti mobilapplikáció nemcsak
hasznos segítséget nyújt az láto-
gatás során, hanem még izgal-
masabbá is teszi az állatkerti ba-
rangolást.

Egy interaktív térképes navi-
gáció segít az állatok kifutói közti
eligazodásban, ahol egy-egy ál-
lat képére kattintva, sok érdekes
információhoz juthat a felhaszná-
ló. Akik nem csupán az adott fa-
jok életmódját ismerhetik meg, il-

letve képeket, videókat nézhet-
nek meg, hanem megtudhatják
az adott faj egyedeinek nevét is. 

A „támogatom” menüben egy-
egy SMS-sel járulhatunk hozzá az
állatkert lakóinak napi etetéséhez,
itatásához, vagy orvosi ellátásá-
hoz. Az adományozók nagylelkű-
ségét egy automatikus Facebook
poszttal köszöni meg az állatkert,
melyet az intézmény üzenőfalán
jelenítenek meg – hozzájárulás
esetén névvel együtt. A mobilal-
kalmazáson keresztül időnként
speciális üzeneteket is kapnak a

látogatók, így biztosan nem ma-
radnak le egyetlen izgalmas állat-
kerti programról vagy eseményről
sem. A játékok menüpontból né-
hány kifejezetten gyermekeknek
szóló izgalmas állatkerti játék tölt-
hető le. 

Ezután az alkalmazás min-
den kedves érdeklődő számára
elérhető, a www.zoogyor.com ol-
dalról, illetve készüléktől függő-
en a Play Áruházban vagy az
App store-ban.

Az alkalmazás fejlesztését kö-
szönjük a Szintézis-NET Kft.- nek!

Újabb szoborral gazdagodik városunk. Úr-
napján, június 7-én, vasárnap a fél 11 órás
szentmisét követően a Szentlélek téren avat-
ják fel II. János Pál Pápa szobrát, melyet Al-
berto Bottari de Castello érsek, apostoli nun-
cius áld meg. A bronzalkotást Páljános Ervin
szentendrei szobrászművész készítette, a
költségeit a Vill-Korr Hungária, Gasztonyi
László és családja vállalta. 

Ünnepélyesen átadják Győrben június 13-án a felújí-
tott Dunakapu teret, és ezzel egy időben megnyílik a
tér alatt található háromszintes, 265 férőhelyes mély-
garázs is. A felszín alatti parkolót már a június 13-án in-
duló Győri Nyár nyitórendezvényén is használhatják a
közlekedők, a parkolás díja a mélygarázsban minden
nap – így a nyitórendezvény napján is – egységesen
140 forint/30 perc lesz (minden megkezdett 30 perces
egység díjköteles). Ezzel a következő időszakban be-
vezető áron, a környező felszíni parkolók díjánál kedve-
zőbb tarifával találhatnak parkolási lehetőséget a köz-
lekedők a belváros szívében. A 0–24 órában nyitva tar-
tó parkolóház különálló be- és kijárattal rendelkezik, a
foglaltságot már a behajtás előtt láthatják a kijelzőn az
érkezők. A parkolás díját készpénzzel és bankkártyával
is kifizethetik a használók. Az üzemeltető Győr-Szol Zrt.
bérletes parkolási lehetőséget is biztosít a létesítmény-
ben, a végleges díjakról a bevezető időszak tapaszta-
latinak értékelése után születik döntés.

Gyönyörű napsütéses idő, látványos bemutatók, több száz
sportkedvelő család – ez a II. Ménfőcsanaki Családi Sport-
nap mérlege. A jó időnek és a színes programoknak köszön-
hetően, rengetegen látogattak ki a Takács Tímea önkor-
mányzati képviselő által kiemelten támogatott városrészi
sportrendezvényre. Helyi egyesületek, csoportok mutatkoz-
tak be, így a ménfőcsanaki ovisok tehetséggondozó, illetve
fitneszcsoportja, a Free Fighter Sportegyesület csanaki ka-
ratésai, a Marcal Tánc- és Népművészeti Egyesület táncosai
és a Sokoró RC Modellező Klub. A Yakuza Fitness jóvoltából
lehetőség volt kipróbálni a crosscore-t is. A kicsik körében a
három ugrálóvár és az arcfestés bizonyult a legnagyobb ked-
vencnek, de nagyon népszerű volt a buborékfoci is. A vállal-
kozó kedvűek kipróbálhatták a sportos akadálypályát.

Parkolhatnak 
az autósok a Dunakapu
téri mélygarázsban

II. János Pál pápa szobra

„Szent Benedek regulája a kottánk,
miként kell keresztény módon ven-
déget fogadni” – mondta a Viator
Étterem és Borbár születésnapi ün-
nepségén Várszegi Asztrik bencés
főapát. Öt éve ugyanis, hogy a Pan-
nonhalmi Főapátság megnyitotta a
hagyományt, a tradíciót és a mo-
dernitást ötvöző vendégváróját a
Kosaras-dombon. Az étterem, azóta
nem csak a Szent Márton hegyére
érkező turisták kedvence lett, de a
gasztronómiai szakma elismerően
beszél róla.

Állatkerti mobilalkalmazás 

Sportos hétvége Ménfôcsanakon

Ötéves a Viator



4 / + / 2015. június 5.

PROGRAMOK  GAZDASÁG

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

Vállalkozásoknak,
kamarai tagoknak ajánljuk

„Befektetés az egészségbe”
című munkahelyi egészséget támogató
workshopra lehet jelentkezni június 10-ig.

Szakmai út
Győr és környéke élel-
miszeriparban működő
vállalkozásaihoz: Várják
a jelentkezőket! Június
11., 8–16 óráig.

Vezetői akadémia
Partnerrendezvény kamarai tagoknak jelentős

kedvezménnyel! Június 11., 9 órától.

XIII. Euroregionális Kenyérfesztivál
és Kézműves Találkozó
június 14., 9 órától.

Fém- és gépipari beszállítói börze
Győrben. Lehet még jelentkezni. Június 16., 9 órától.

Ajánló: Magyar–Afrikai
Innovációs és Üzleti Konferencia Budapesten
június 17. 

Kereskedelmi Tagozat Családi Napja
Sokorópátkán. Várják a kamarai tagokat

és családjukat. Még lehet jelentkezni. Június  21.

A közelmúltban három győri vál-
lalkozó vett részt a Bank of China
által szervezett „Kínai–KKE Válla-
lati Együttműködés Ösztönzési
és Üzleti Kapcsolatteremtési Kon-
ferencián”, amelyet Peking köze-
lében, Hebei tartomány Langfang
városában rendeztek. A konferen-
cia fő témája az együttműködés
Közép- és Kelet-Európával, fő cél-
ja pedig a két régió vállalkozásai-
nak közös projektek-
ben lévő összekap-
csolása az egyszerű
szállítási szerződések-
től kezdődően egé-
szen a közös vállalko-
zások létrehozásáig
volt, a Bank of China
pénzügyi támogatásával.

A résztvevő győri Kayla Sun Kft.
részéről Balogh László ügyvezető,
a Pannonhalmi Tájegység Vállalko-
zói Egyesülésének elnöke, a VOSZ
megyei vezetőségének tagja kifej-
tette, „cégem Kínában együttmű-
ködési szándéknyilatkozatot írt alá
kínai partnerünkkel, amit egy új ba-

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Magyarország első látványpalackozó üzemét nyitot-
ta meg a Pannonhalmi Főapátság Ravazdon, ahol
a helyi Béla király kútból nyert 17.500 éves ásvány-
vizet palackozzák. Az érdeklődők egyedi tervezésű
gépeken követhetik végig az éltető víz útját a földtől
a palackba kerülésig.  A legenda szerint IV. Béla ki-
rály a tatárok elől menekülve ivott a ravazdi kút vizé-
ből, ezért adták a helyiek a Béla király kút nevet a
82-es út mellett csordogáló forrásnak. A víz számos
feljegyzés szerint gyógyító hatású, a Pannonhalmi
Főapátság azonban nem csak a legendára alapoz,
amikor azt állítja, kiváló minőségű ásványvizet kezd-
tek el forgalmazni Vis Vitalis néven: hazánkban
egyedülállóként kapta meg az ásványvíz Masaru
Emoto certifikiációját. „A japán professzor – magya-
rázza Érsek Roland, a Bencés Ásványvíz Palackozó
Kft. ügyvezető igazgatója – a kristályszerkezet vizs-
gálatával bizonyította be, hogy az ásványi anyagok
harmonizációja pozitív hatással van az emberi szer-
vezetre, a Vis Vitalisban pedig az évek alatt felhal-
mozott ásványi anyagok tökéletes harmóniában ke-
verednek egymással a vizsgálatok szerint.

Az időtlen örökségként is hirdetett ásványvíz for-
galmazását gondosan előkészítették, a palackozót
működtető cég öt éve alakult meg – a ravazdi önkor-
mányzat kisebbségi tulajdonrészével – a termelés
azonban csak tavaly kezdődött. A kitermelhető víz
mennyisége 80 liter/perc, 3000 palack készül el egy

Gyôri vállalkozók Kínában
rátság elindulásának tekintek. A
Bank of China vezetőségével na-
gyon konstruktív baráti kapcsola-
tot sikerült kialakítani, bízom ben-
ne, hogy ennek segítségével több,
a pannonhalmi tájegységhez tar-
tozó vállalkozást juttathatunk ki a
jövőben a kínai piacra, vonzóvá
tudjuk tenni megyénket a kínai be-
fektetőknek”. A konferenciát szin-
tén megjárt Tálos Gergő, a Yakuza

Fitness tulajdonosa kiemelte, „uta-
zásom célja az volt, hogy az álta-
lunk kifejlesztett és hamarosan re-
mélhetőleg Győr városában is te-
lepítésre kerülő ABS kültéri fitnesz-
parkhoz szükséges eszközök le-
hetséges gyártóját megtaláljam.
Sikerült is olyan kínai partnert ta-
lálnom, aki rendelkezik a megfele-

lő technológiával. Terveink között
szerepel, hogy tárgyalóasztalhoz
üljünk a kínai népegészségügyi mi-
niszterrel a park országos telepíté-
se kapcsán. A mostani úttal az el-
ső lépést megtettük”. 

„Cégünk számára óriási kihí-
vás volt a kínai piacon lévő meg-
jelenés és intenzív kapcsolatte-
remtés a szakirányú partnerek-
kel. Remélem, hogy közös vállal-
kozások létrehozásában hamaro-
san előrébb tudunk lépni partne-
reinkkel, továbbá a Belgrád–Bu-
dapest vasútvonal lehetséges kí-
nai fővállalkozójával a napokban
felvett kapcsolat is cégünk rész-
vételét jelentheti az említett vas-
útvonal műtárgyépítési felada -
taiban” – hangsúlyozta a  Kútház
Kft., építőipari vállalkozás cégve-
zetője, Bella Tamás. A Pannon-
halmi Tájegység Vállalkozói Egye-
sülés tervei szerint a jövőben
nem csak Kínában, hanem több
országban is lehetőség nyílik a
vállalkozások számára üzleti kap-
csolatok kiépítésére.

Bepalackozta az idôtlen örökséget 
a Pannonhalmi Fôapátság

óra alatt, naponta 9-10 raklapnyi. Három műszakban
évente legfeljebb 12 millió palack kerülhetne le a
gyártósorról, azonban egyelőre egy műszakban, hét-
főtől péntekig 9 ember dolgozik az üzemben.

Prémiumkategóriás tehát a ravazdi ásványvíz a
lehetséges mennyisége és a minősége okán, ehhez
pedig megfelelő csomagolás is dukál. A gondos pa-

lacktervezés végeredményeként a modern és a tra-
dicionális dizájn találkozott, a Vis Vitalis magán hor-
dozza a főapátság ezeréves tradícióit, s a bencés
szerzetes, Jedlik Ányos feltaláló szódásüvegének
szerkezetét. Az egyedi kiszerelésű ásványvizet egy-
részt a gasztro-piacra szánják, másrészt kiskeres-
kedelmi forgalomba is került, már néhány győri pol-
con is ott van, és valószínűleg külföldre is eljut.

Vonzóvá tudjuk tenni
megyénket a kínai 
befektetôknek 
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Szadi papír. Ez az egyik legmaradan-
dóbb emlékem a hajdani gimnáziu-
mi latinóráinkról. Szigorú, szálfa
egyenes ember volt a tanárunk, csak
annyit beszélt, amennyit kellett, és
akkor, amikor kellett. A bölcs ember
egyik erénye. Polihisztor volt és mé-
lyen vallásos. Igazából nem ismer-
tük, de végtelenül tiszteltük. A szadi
papír természetesen a szadizmus
szóhoz kapcsolható: minden óra vé-
gén (!) kis papírlapon kérte számon
tudásunkat, csak röviden, egy-egy
igeragozás vagy tíz szó volt a feladat.
Szerettük érte, talán valahol sejtet-
tük, hogy ez is a mi érdekeinket szol-
gálja, még akkor is, ha a modern em-
ber látszólag nem használja a latint.
Akkoriban, 15-20 éve, nem gondol-
kodtunk azon, hogy a tanár vajon jó
módszerrel tanít-e, vagy azon, hogy
nekünk milyen jogaink vannak. A
kötelezettségeinkre koncentráltunk
– hellyel-közzel. A szüleink is ezt vár-
ták el tőlünk, soha nem hallottam,
hogy anyám vagy apám valamelyik
tanáromat szidta volna. Nekem ez az
idilli kép ugrik be a közelgő pedagó-
gusnapról, ami persze lehet, hogy
csak az agy szelektáló képességének
köszönhető.
Egykori, ma tanári pályán dolgozó
osztálytársaimnak viszont egészen
más jut eszébe. A közoktatás reform-
jaként bevezetett változásokról
most nem beszélnék, mindenesetre
ahogy mesélik, nem túl rózsás a
helyzet. A tanár–diák, tanár–szülő
kapcsolatban bekövetkezett negatív
változásokat viszont nem értik. A di-
ákjogok kerültek előtérbe, a kötele-
zettségek háttérbe, miközben a ta-
nár szankcionálási lehetőségei be-
szűkültek. A tisztelet és a lelkileg is
egészséges családok pedig napról
napra vesznek el a félreértelmezett
individualizmus rögös útjain. Hogy
mit kellene újratanulnunk pedagó-
gusnapon? Humilitas – mondja a la-
tin – alázat.

Wurmbrandt András

Szadi

Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Négy gyémánt díjjal és a
Városmarketing Nagyköve-
te címmel ismerték el az ön-
kormányzat és intézményei -
nek azt a munkáját, amely-
lyel a várost és kínálatát
népszerűsítik.

A Magyar Marketing Szövetség
Márkamonitorral közösen kiírt or-
szágos pályázatán négy győri
attrakció is elnyerte a 2015-ös
Városmarketing Gyémánt Díjat.
A gyermekek körében nagy nép-
szerűségnek örvendő Győri Me-
séskönyvem foglalkoztató, város-
ismereti verses kiadványsorozat
a belső, míg az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivált népszerűsítő
kisfilm a külső kommunikációs
megoldások és tartalom kategó-
riában ért el kiemelkedő sikert. A
városmárka-, városimázs-építő
nem marketing teljesítmények
kategóriájában a Győri Balett te-
vékenységét ismerték el a díjjal,
míg a rendezvény-esemény kate-
góriában a Vaskakas Bábszínház
által benevezett 8. Győrkőcfesz-
tivál érdemelte ki a gyémánt mi-
nősítést. Győr a legaktívabb ne-
vezőként a legtöbb jó marketing-
megoldást vonultatta fel, így a vá-
rosmarketing 2015. évi nagykö-
vetévé nevezték ki, Egerrel egye-
temben.

A Magyar Marketing Szövet-
ség által meghirdetett Országos
Városmarketing Díj célja az volt,
hogy a városok fejlesztésében
egyre fontosabbá és egyre inten-
zívebbé váló marketingtevékeny-
ségre, annak gyakorlati hasznára
felhívják a figyelmet, a jó megoldá-
sok elismerésével pedig hozzájá-
ruljanak az igényes, szakmailag
helyes gyakorlatok elterjedéséhez.

„Az elismerés igazolja, a győri
önkormányzat jól döntött, amikor
felismerte ennek a területnek a
fontosságát, gyakorlati hasznát és
a polgármesteri hivatalon belül kü-
lön szervezeti egysé-
get hozott létre a város
marketingtevékenysé-
gének kialakítására,
koordinálására. A mo-
dell hatékonyságát
mutatja, hogy prog-
ramjainkkal, kampá-
nyainkkal jelentősen hozzá tud-
tunk járulni a város idegenforgal-
mának növeléséhez, a színvonalas
fesztiválok és városi attrakciók pe-
dig jó hírét vitték városunknak
nem csak az országban, de hatá -
rainkon túl is” – fogalmazott Do-
manyik Eszter, a városmarketing
és programszervezési főosztály
vezetője. Hozzátette, a város mar-
ketingtevékenysége kettős célt
szolgál, a turisták városunkba csá-
bítása mellett Győr kiemelt figyel-
met szentel az itt élők lokálpatrio-
tizmusa erősítésének, hogy minél

többen ismerjék és legyenek
büszkék Győr értékeire. „Az el-
nyert gyémánt minősítések is jól
mutatják, hogy a legfiatalabb kor-
osztályra különös hangsúlyt fekte-
tünk. A Győrkőcfesztivál egyedivé
teszi városunkat, a verseny szerve-
zői által eredetisége, ötletessége
miatt külön kiemelt meséskönyv-
sorozat azt szolgálja, hogy a fiata-
lok tisztában legyenek vele, milyen
csodás városban élnek, az EYOF-
ot népszerűsítő film üzenete, hogy
bárkiből lehet bajnok, a Győri Ba-
lett pedig ma már egy márka,
amelyre korhatár nélkül büszkék

lehetünk.” A főosztályvezető hang-
súlyozta, ha a fiatalokkal már gyer-
mekkorban megismertetjük a vá-
ros szépségeit, bemutatjuk a lehe-
tőségeket, megszeretik, maguké-
nak érzik és jobban kötődnek
majd Győrhöz, hosszú távon is itt
tervezik életüket, amellyel a város
további gyarapodását szolgálják.
„Az, hogy törekvéseinket a város-
marketing szövetség is ilyen po-
zitívan értékeli, nagyon jó vissza-
jelzés számunkra, megerősít
minket abban, hogy ezt az utat
folytassuk tovább.”

Gyémántok elismerésül

Gyôr vonultatta fel
a legtöbb jó
marketingmegoldást 
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Iparos értelmiségiként határoz-
za meg önmagát. És lokálpatri-
ótaként, hiszen – mint mondja –
élete minden fontos mozzanatá-
nak Győr a kulisszája. Diszkrét
tanúja zenélő fiatalkorának,
párkapcsolata kialakulásának,
szakmai érdekelődésének és
pályafutásának.  

Született győri vagyok, ez persze nem
jelent előjogokat, aki betelepedett eb-
be a városba, az is lehet kiváló lokál-
patrióta, s rengeteg értékkel gyarapít-
hatja ezt a közösséget. Született győ-
riként azonban, nem tudom mérnöki
pontossággal, hideg fejjel megvála-
szolni a kérdést, hogy miért szeretem
a városomat. Olyan ez, mintha arra
kellene felelnem, hogy szeretem-e
apámat. Ami természetes, annak
okán ritkán gondolkodik az ember.

A március 15-i díszközgyűlésen
díszpolgárrá választott Jancsó Péter
a Révai Miklós Gimnáziumban tanult,
majd Budapesten szerzett diplomát. 

Az egyetem vége felé talán minden
vidéki fiatalt megérinti a Budapesten
maradás gondolata, hiszen egy fővá-
rosban óhatatlanul színesebb a kíná-
lat az üzleti életben éppúgy, mint a kul-
túrában – emlékszik vissza azokra az
időkre, amikor pályája helyszínéről
döntenie kellett. – Több színház, zene-

terem programjai közül válogathat az
ember, s a fiatalok számára fontos
szórakozásnak is rengeteg lehetősé-
ge van. Győr élhetőségével azonban
versenyezni a számomra egyik város
sem tudott.

Szinte vallomásosan fejti ki, mire
gondol:

Minden olyan gazdasági, kulturá-
lis, oktatási szükségletet, mely éle -
tem lényeges része, igénye, azt ez a
város felkínálta nekem. Győrnek
vannak jó iskolái, az általánostól az
egyetemig, van színháza, balett-tár-
sulata, bábszínháza, zenekara, igé-
nyes, tömeges érdeklődésre számot
tartó fesztiválja. Ebben a városban
élénk az üzleti élet, Tom Jones éne-
kel a Városháza előtt, ha kedvem
van hozzá, akkor pálinkázhatok, bo-

rozhatok a Belvárosban. Nem kell
órákat töltenem a napi közlekedés-
sel, a városon belül 8 percen belül
bárhová odaérek. Igaz, a Belváros-

ban kevés a parkoló, s ezt meg kell
oldani, de ez a város élhető.

A fiatal, vezető menedzserek a ta-
pasztalatok szerint gyorsan elkopnak,
kiégnek.  Jancsó Péterre fiatalon bíz-
ták rá a Győrben ikonikus Graboplast
minden értékét, és útkereső jövőjét.
Ma is ő irányítja a gyárat, s ő volt az,
aki a szocialista iparterületről átvezet-
te a szabad piac frissebb levegőjű, ám
gyötrelmes versenyvilágába. Abban is
közreműködött, hogy a Rába, a szo-
cialista nagyipar zászlóshajója, a kapi-
talizmus vizeire evezzen. 

A Győr iparában meghatározó sze-
repet játszó Jancsó Péter úgy fogal-
maz: iparos értelmiségként, gazdasá-
gi vezetőként egy-két év kivételével

biztonságot kaptam ettől a várostól.
Az „egy-két év” pedig a politikai és
gazdasági rendszerváltás időszaka,
amikor – nem a város hibájaként –
mély depresszióba került az útkereső
gazdaság. 

Győrnek volt képessége és ambíci-
ója a változáshoz, a gazdaság helyi és
a letelepedő világcégek szereplőinek
jóvoltából. 

Jancsó Péter a kritikus értelmisé-
giek közé tartozik, aki nem fogad el
mindent automatikusan, de nem is
utasít el semmit aszerint, hogy éppen
kitől származik az ötlet. Kiegyensúlyo-
zott ember, aki vállalja idetartozását,
meg is küzdött érte, hogy példának te-
kintsék. 

Jancsó Péter:
képesség, ambíció

és lokálpatriotizmus

Az új identitás
Győr jó egyetemmel megáldott
iparváros, mely a változások örvé-
nyében is  megtalálta  az új identi-
tását. A folytonos önkeresésnek
és az új utakra történő rátalálásnak
számomra a fiatal értelmiség a ga-
ranciája. A Széchenyi-egyetem
nemcsak idevonzza a fiatalokat,
hanem a város itt is tudja tartani
őket. Friss gondolatok kerülnek be,
s a fiatalok képesek gyorsan rea-
gálni a mindenkori kihívásokra.

Magas kultúra
A győriek szeretik az igényes tö-
megrendezvényeket. Hallottam
persze olyan hangokat, hogy
mindez messze van a magas kul-
túrától. Én azt hiszem, a kultúrá -
ban is sokféleségre van szükség.
A nyárnyitók és -zárók iránti hatal-
mas érdeklődés azt jelzi, hogy
ezeknek a kigondolói, szervezői
valamibe nagyon beletaláltak.

A vita tárgya
Egy város állapotát és erejét jelzi,
hogy milyen közéleti viták forog-
nak napirenden. Én jó érzéssel
hallom, hogy ezek a viták mind a
fejlődésről szólnak, s általában
két jó, elfogadható megoldás kö-
zül kell dönteni. Milyen legyen a
Széchenyi tér? Milyen a Dunaka-
pu tér? Legyen-e belvárosi parko-
ló az ifiház helyén? Én úgy gondo-
lom, az ezekre a kérdésekre adott
válaszok mind gyarapítanak  ben-
nünket, a város lehetőségeit, ér-
tékeit gazdagítják és jelzik. 
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BULGÁRIA — busszal
NAPOSPART, 2015. július 17. 10 nap/7éj
H. Sunny Garden 3* R 52 900 Ft-tól/fô
Aparthotel Rio Grande 4* AI (MA) 59 900 Ft-tól/fô
Hotel Kotva 4* FP (MA) 94 900 Ft-tól/fô

BULGÁRIA — repülôvel Pozsonyból

NAPOSPART, 2015. június12. 8 nap/7éj
Aparthotel Rio Grande 4* AI (MA) 59 900 Ft-tól/fô
Hotel Calypso 3* AI 93 900 Ft-tól/fô
Hotel Kotva 4* FP (MA) 108 900 Ft-tól/fô

MA= Kölyök Klub — magyar nyelvû animációval.
Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket.

Az árak a megadott szállást, ellátással
és közlekedéssel tartalmazzák.

INGYENES
REPTÉRI TRANSZFER*

*Meghatározott idôpontokra.

Felszállási helyek: Gyôr, Mosonmagyaróvár,
Szombathely, Sárvár, Csorna 

Kérjük, adja meg a „Gyôr+” jelszót
az akció érvényesítéséhez! 

További információkért keresse gyôri partnerirodáinkat.
www.robinsontours.hu kl
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Autó higiéniai

szagmentesítése:

Vegyszermentes

ózonos

Kellemetlen szagok

dohányfüst
megszüntetése

2.500 Ft-tól

fertôtlenítés

www.anemooptima.
webnode.hu

70/521-9212 
Anemo Optima Kft.

kezelése,

KÉT NAPOS PROGRAMJAINK:
Cesky Krumlov — Prága aug.1—2. 28.500 Ft/fô
autóbusszal, ***szállodában reggelivel
Krk-sziget—Plitvicei-tavak autóbusszal, szept. 6—7. 29.900 Ft/fô
**depandance-ban félpanzióval
Csodálatos Szlovénia autóbusszal, okt. 10—11. 33.000 Ft/fô
***szállodában reggelivel

ÍZELÍTÔ EGYNAPOS KIRÁNDULÁSAINKBÓL:
A császárok birodalma — Bécs jún. 14., szept. 20. 5.300 Ft/fô
Levendulafesztivál 
Tihanyban — Veszprém jún. 20. 6.700 Ft/fô
Bécs: Parlament és Operaház jún. 27., szept. 5. 6.000 Ft/fô
Végig az Alpokon — Mariazell jún. 28., szept. 6. 7.000 Ft/fô
Klagenfurt és a Wörthi-tó varázsa júl. 4. 11.500 Ft/fô
Opatija — irány az Adria! júl. 4., aug. 1. 12.900 Ft/fô
Bécs könnyedén: Prater és az Állatkert júl. 5., aug. 20. 5.300 Ft/fô 
Bécsújhely—Puchberg—Semmerin júl. 12., okt. 11. 5.300 Ft/fô 
Esztergom—Vác—Vácrátóti arborétum júl. 12. 6.600 Ft/fô
Salzkammerguti-tóvidék júl. 18., okt. 10. 11.000 Ft/fô
Sárgabarackfesztivál 
az Osztrák Dunakanyarban júl. 18. 7.900 Ft/fô 
Kirándulás a Plitvicei-tavakhoz júl. 25., szept. 12. 11.500 Ft/fô

A részvételi díj a belépôket nem tartalmazza!

ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • Gyôr, Árpád út 51/b.
Tel.: 317-133, 317-313 • utiroda.gyor@enykk.hu

A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol vár-
juk még kulturális körutazások széles választékával, tengerparti nyara-
lóprogramokkal, belföldi ajánlatokkal és partnerirodáink kedvezô elô -
foglalási kedvezményeivel.

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Sétára invitálta a sajtó munkatár-
sait a Belváros két önkormányzati
képviselője, dr. Somogyi Tivadar
és Fekete Dávid. A több mint hét-
százmillió forintos Lüktető Belvá-
ros projekt révén számos belváro-
si utca és épület újult meg.

Fekete Dávid alpolgármester a
programról szólva elmondta, 725
millió forint vissza nem térítendő
Európai Uniós támogatás révén si-
került a történelmi belváros funk-
cióbővítésének fejlesztése.

A projekt része volt a Király ut-
ca és a Dr. Kovács Pál utca meg-
újítása, ahol a rossz minőségű
burkolatot cserélték ki félbe vá-
gott bazaltkövekkel. A felújítások
révén terek jöttek létre, vendéglá-
tó teraszok nyílhattak.

A program részeként elké-
szült az Esterházy Palota léghű-
téses rendszere, így az intéz-
mény nem csak komfortosabb
körülményeket teremt a látoga-
tók számára, de műtárgyvédelmi
szempontból is nagy segítség.
Valamint új világítástechnikai

Színt vittek a Belvárosba 
rendszert építettek ki, amelyet
már a Batthyány Gyula-kiállítás
látogatói meg is tapasztalhatnak.

A program keretében néhány
üzlet fölé cégéreket helyeztek ki.

A projektpartnerek fejlesztése-
ként a La Maréda étterem és a

Matróz vendéglő újult meg, és két
lakóház felújítása történik meg.

Fekete Dávid kiemelte, a pro-
jekt keretében különféle kulturá-
lis programok is megvalósulhat-
tak, többek mellett a tematikus
idegenvezetések, a győri legen-

dák felelevenítése, a Győri Me-
séskönyvem megjelentetése.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester hangsúlyozta, most lát-
szik igazán, milyen szépek a Bel-
város kis utcái, többek között a
felújított Hal köz, a Káposztás

köz, a Kenyér köz, a
Zsák köz és a Stel -
czer Lajos utca. A
félbevágott macska-
köves burkolat adja
az ódon hangulatot,
de a hölgyek köröm-
cipőben is biztonsá-
gosan sétálhatnak
rajta.

Dr. Somogyi Tiva-
dar tervei szerint ez a
terület lehetne a vá-
ros „mulatónegye-
de”. Úgy, mint a lon-
doni Soho vagy a
dublini Temple Bar. A

képviselő hangsúlyozta, a Belvá-
ros ezen területét éttermekkel, ká-
vézókkal, bárokkal, kiskocsmákkal
lehetne igazán élővé tenni.

A belvárosi funkcióbővítő város-
rehabilitáció második üteme a ter-
vek szerint őszre fejeződik be.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Összesen hat helyszínen alakí-
tanak ki a motorok, robogók
számára parkolóhelyeket a vá-
rosközpontban.

„A közelmúltban kiemelt festést kaptak
a mozgássérültek számára fenntartott
parkolók, amelynek rendkívül pozitív a
fogadtatása, ráadásul a szabálytalan
parkolások is visszaszorultak a figye-
lemfelkeltő felfestés hatására” – fogal-
mazott Radnóti Ákos alpolgármester,
aki egy újabb belvárosi parkolási újítást

Motoros parkolóhelyek
is bemutatott. „Sokszor fordul elő,
hogy a fizetős parkolóhelyeken –
egyébként szabályosan – motorosok
állnak meg. A nyári időszakban egyre
többen használják motorjaikat, robo-
góikat, ezért aktuális különösen is
azoknak a motoros parkolóhelyeknek
a bevezetése, amelyeket először a Bel-
város hat pontján hozunk létre. Kérjük
az autósokat, ne álljanak a motorkerék-
párosoknak kijelölt megállóhelyekre,
és kérjük a motorosokat, hogy lehető-
ség szerint a nekik kialakított parkoló-
kat vegyék igénybe, ez az autósok és a
motorosok javát is szolgálja.”

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szerve-
zet vezetője hozzáfűzte, az új parkoló-
kat olyan forgalom elől elzárt területe-
ken hozzák létre, amelyek eddig nem
voltak hasznosítva, vagyis a fejlesztés
nem érinti a meglévő autós parkolóhe-
lyeket. Az 1,5 méter szélességű motor-
parkoló helyeket jelzőtáblák és pikto -
gramok jelzik majd, amelyeket össze-
sen hat helyszínen alakítanak ki. Ilyen
parkolók létesülnek az Aradi vértanúk
útja–Árpád út sarkán, az Árpád út–Ba-
ross út sarkán, a Bajcsy-Zs. úton, a
posta előtt, a Czuczor G. utca–Árpád
út sarkán, a Jókai utcában a Révai-
gimnáziumnál és a Kiss János utca–
Rákóczi utca sarkánál. 
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Egyedülálló ötlettel rukkolt elő a
közel tíz éve sikeresen működő
győri Go-Go Büféáru Nagyker tu-
lajdonosa. Mivel rendre bosszúsá-
got okozott neki, hogy legalább 5-
6 helyre el kellett autóznia, hogy
egy-egy házibulihoz vagy grillpar-
tihoz beszerezze a hozzávalókat,
üzletet nyitott, ahol minden kap-
ható. A Kandó Kálmán utcai Go-Go
Piknik Mintaboltban a bográcstól
a pácolt húson át a tisztítószerekig
minden partikellék beszerezhető,
sőt kérésre még ugrálóvár is. 

Jó helyen nyitotta meg üzletét Pusztai
Péter: a Fehérvári-híd közelében talál-
ható Kandó Kálmán utca 1. ugyanis
könnyen és gyorsan megközelíthető,
ezenkívül senki nem zavarja a vásárlót
abban, hogy kedvére összeszedjen
mindent a nyár elején egyre aktuálisab-
bá váló bográcsozáshoz vagy grillpar-
tihoz. A Go-Go Piknik Mintabolt tulaj-
donosa azt mondja, a büféáru nagyke-
rébe gyakran toppantak be olyan ma-
gánszemélyek, akiket nem szolgálha-
tott ki, mivel ott csak viszonteladók vá-
sárolhatnak. Rájuk is gondolt, amikor

Grillpartit szervez?
Szerezzen be mindent egy helyen!

megnyitotta új üzletét, ahol minden
kapható, ami egy grillpartihoz, szülina-
pi rendezvényhez, baráti összejövetel-
hez, gyerekzsúrhoz vagy
akár egy egyszerű vacso-
rához szükséges. 

És valóban, vannak itt
különböző méretű bográ-
csok, grillrácsok, faszén,
de még gázpalack és nap-
ernyő is. Lehet venni gyros-sütőt, sörpa-
dot, vagy akár bérelni is, hiszen Pusztai
Péter azokra is számít, akik bár panella-
kásban élnek, de egyszer-egyszer kisza-
badulnak a szabadba főzőcskézni. 

És hogy mi kerül az asztalra? Példá-
ul olyan termékek, amiket máshol nem
lehet megkapni, mint a hamburgerhú-
sok, a hozzá való zsemlék, vagy éppen
olyan chiliszószok, amik kereskedelmi
forgalomban nem kaphatók. Persze ta-
lálunk nála vadhúst, cápasteaket, bá-
rányt, vagy éppen előre elkészített pa-
calpörköltet is lefagyasztva, és van itt
szendvicskrém, gombapaprikás, vala-
mint gombafasírt is a vegetáriánusok-
nak. Konyhakész zöldségek, megpu-
colt, felkockázott krumpli, hamburger-
hez salátaalap, zöldséggrillnyárs is

akad a hűtőpultban. Az üzlet tulajdono-
sa kiemelt figyelmet fordít a minőség-
re, ezért előre pácolt, fűszerezett saját
márkás húsokat kínál, de a lekvárok,
mézek, gyümölcslevek is kézművester-
mékek. Laktóz- és gluténmentes éte-
lek is kaphatók, s ha már itt tartunk,
friss pékáru és tejtermékek, hogy a kör-
nyéken járók akár egy gyors reggelire
is be tudjanak ugrani. 

A partikellékek, mint a gyertyák, lufik,
csákók, tortalapok mellett egyéb kiegé-
szítő szolgáltatások is elérhetők a hétköz-
nap 6 és 18, valamint szombaton 6 és 14
óra között nyitva tartó Go-Go Pikniknél,
hiszen lehet itt bohócot, ugrálóvárat vagy
éppen lovaskocsikázást is rendelni. Pusz-
tai Péter azt mondja, neki az a legfonto-
sabb, hogy kielégítse a vásárlói igényeket,
kínálatát folyamatosan ehhez igazítja. (x)

Go-Go Piknik Mintabolt
Győr, Kandó Kálmán u.1
+3670/323-4006
www.gogopiknik.hu
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Allergiás panaszokkal, valamint
nőgyógyászati problémákkal
keresik fel napjainkban legtöb-
ben Barti Ildikó természetgyó-
gyász, reflexológus, Joalis-tera-
peutát, aki szerint a gyógyulás-
hoz a tünetek lelki okait is mu-
száj megkeresni.

Közel két éve nyitotta meg egészségstú-
dióját a Rába Quelle Termál és Élmény-
fürdő földszintjén Barti Ildikó, akihez az
első időszakban mozgásszervi, emész-
tőszervi és lelki problémákkal fordultak a
legtöbben. Idén azonban feltűnően meg-
nőtt azon allergiások száma, akik tünete-
in már a gyógyszerek sem használnak,
így az alternatív módszerektől várják a se-

gítséget. Barti Ildikó elmondta, rengeteg
méreganyaggal és tartósítószerrel ter-
heljük a szervezetünket, kezel például né-
hány hónapos babát is antibiotikum al-
lergiával. Kiderült, az édesanyja táplálko-
zásával van probléma, s miután ő glutén-
mentesen kezdett étkezni, illetve terme-
lőktől vásárolja az élelmiszer nagy részét,
megszűnt a kisgyermek allergiája.

A táplálkozás helyes útra terelése
mellett Barti Ildikó fontosnak tartja, hogy
a pácienssel közösen megtalálják a tüne-
tek lelki okait is: az allergiás tünetek mö-
gött általában valaminek a túlreagálása
húzódhat, de ugyancsak szerepet játsz-
hat a bánat, az elszigeteltség érzése.

Rengeteg női problémával is találko-
zik a szakember: „Sok nő tűr, kiszolgál, te-
remt, segít, próbál összetartani helyzete-
ket körömszakadtáig. A szervezet azon-
ban jelezni fogja, hogy valami nem műkö-
dik, a gondolataink fizikai szinten leképe-

Gyakran lelki okok állnak 
a gyógyulás útjában

ződnek, s jönnek a nőgyógyászati prob-
lémák” – magyarázza a természetgyó-
gyász és hozzáteszi, több olyan fiatal lány-
nyal találkozott, akiknek a cisztás elválto-
zását  reflexológiával kezelte s átbeszélték
min lehetne változtatni, s ezután jobban
lettek. „A szüleinkkel való kapcsolat ren-
dezésével indul minden probléma meg-
oldása. Minden információ hatással van
az életünkre, ha valaki nehéz családi kö-
rülmények között nőtt fel, elképzelhető,
hogy felnőttként nagyon meg kell küzde-
nie a pénzért, a párkapcsolatért, a nőies-
ségéért” – hangsúlyozza Barti Ildikó és
újra a helyes táplálkozás jelentőségéhez
tér vissza: „Ha túl sok szénhidrátot fo-
gyasztunk, elsavasodik a szervezet, ami
az érzelemvilágunkat is megborítja, s eh-

hez csak hozzátesz, ha túl sokat rágó-
dunk problémákon.” Azt tanácsolja, ha
valami nagyon nyomaszt minket, amin
nem tudunk túllépni, keressünk egy
olyan embert, akivel meg tudjuk beszélni
a gondjainkat. Persze – teszi hozzá – ne
csak felhozzuk az elfojtott érzéseket, ha-
nem értsük is meg az üzenetüket.

A természetgyógyász reflexológus
tapasztalatait kitűnően egészítik ki pél-
dául az EFT, vagyis emócióoldás mód-
szerei. A szervezet önregenerációját
biorezonanciával indítja be. Ezt segítik
a Joalis-cseppek is, melyek feloldják a
testben keletkezett gócokat, amelyek-
ből kialakulhatnak a betegségek. A gyó-
gyításban használja az algát is, amely
mint mondja, egy szuper táplálék, ben-
ne vannak azok az aminosavak, amik a
jó közérzetért is felelősek.

Tehát összegezve, ha nem akarjuk el-
használni a testünket, figyelnünk kell a
táplálkozásra, a mozgásra, a pihenésre
és a gondolkodásunkra. „A mi kezünk-
ben van az életünk megteremtése. Gyak-
ran nehéz átlépni a határainkat, de meg
kell tanulnunk, hogy a céljaink érdekében
le tudjuk tenni a kisebbrendűségi érzést”
– mutat rá végül a szakember. (X)

Barti Ildikó
elérhetőségei:
Rába Quelle Gyógy-, 
Termál- és Élményfürdő
– Győr, Fürdő tér 1.
Telefon: 06-30/950-0336.
E-mail: thermal.
egeszsegstudio@gmail.com
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Ezen a hétvégén rajtol a Kisalföld
Vágta, a Nemzeti Vágta hivatalos elő-
futama a gyirmóti Rodeo Ranch-en.

Rengeteg programmal várják a családokat a
Kisalföld Vágta szervezői: június 5-én, pénte-
ken érkeznek meg a lovasok, s rögtön egy, a
versenyekre hangolódó mulatsággal kezdik
a hétvégét. Szombaton a western programo-
ké a főszerep, igazi vadnyugati hangulat vár-
ható a Rodeo Ranch-en cowboyokkal és
cowgirlökkel. A régi marhapásztorok csorda-
terelési technikáit is felidézik játékosan, pél-
dául a hordókerülési gyorsasági versennyel,
amin minél rövidebb idő alatt kell három, egy-
mástól húsz méterre lévő hordót az előírt mó-
don megkerülni. Tóth Szilárd főszervező el-
mondta, a nagy tempó miatt igazi adrenalin-
bomba ez a versenyszám, versenyzőnek és
nézőnek egyaránt, látványos versenyre ké-
szülhetünk tehát. A programok nem csak a
gyorsaságról, hanem az ügyességről is szól-
nak: a lovasoknak vizesárkon kell átgázolniuk,
5-6 méter magas dombra felugratniuk, majd
lecsúszniuk, és hullámvölgyön átvágtatni, s
lehetőleg száraz ruhában befejezni az izgal-
mas versenyt, amire ráadásul egy ketrecből
rajtolnak a résztvevők. Este a hangulatot és
az adrenalinszintet pedig az országosan is-
mert Rodeo Team fokozza 15 fős lovaskasz-
kadőr-bemutatójával: a westernshow-n a

Nyeregbe, Kisalföld, a hétvégén vágtázunk!
résztvevők mindenhol ülnek majd a lovon,
csak ott nem, ahol az megszokott – ígérte
Tóth Szilárd. Ezután jótékonysági lovasbálra
várnak mindenkit, a talpalávalót a Jolly Joker
együttes szolgáltatja.

Vasárnap aztán indulnak a hivatalos futa-
mok, igazi lóversenyhangulatra számíthatnak
a kilátogatók! Délelőtt a gyerekeket is játékra
hívják a szervezők, a falu ördöge versenyen
rengeteg móka lesz, többek között zsákban-
futás és kengyelhajítás. A falvak pedig azért
érkeznek, hogy megszerezzék az első helyet.
Az elmúlt öt évben gyirmóton felkészített ló
nyert, s a három évig veretlen Hédervárt ta-
valy tudta csak legyőzni Győrújfalu. Hogy va-
jon ki lesz az idei befutó, az 19 órakor kiderül
a döntőn, az első három helyezett pedig to-
vábbjut a fővárosi Nemzeti Vágtára. Ugyan a
műsor nem tartalmazza, de a döntő után a
Rodeo Team bemutatja azt a produkcióját,
amivel hatalmas sikert aratott tavaly a Papp
László Sportarénában megrendezett Uniqa
Lovas Világkupán. Ezt követően pedig kezde-
tét veszi a Kisalföld Sztárja zenés tehetség-
kutató verseny, ahol korábban például a Fies-
ta együttes énekesnőjét, Kocsis Renátát is
felfedezték.

A rendezvényen a Győri Állatmenhely is
részt vesz. A főszervező bízik benne, hogy
sok kutya és macska talál majd gazdára a
Kis alföld Vágtán.
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szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Újra a tánc fővárosa lesz Győr június
15. és 21. között, hiszen a Győri Balett
11. alkalommal rendezi meg a Ma-
gyar Táncfesztivált, a hazai táncélet
egyik legrangosabb eseményét. Kiss
János, az együttes igazgatója elmond-

ta, idén is sikert várnak a fesztiváltól,
mert az azt jelenti, hogy jól érzi magát
a néző, olyan élményeket kap, melye-
ket remélhetőleg soha nem felejt el.
„Rengeteg programot próbáltunk ez-
úttal is összegyűjteni, hiszen van, aki

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A könyvhét a kultúra és a művelt győri
emberek ünnepe – hangsúlyozta Ró-
zsavölgyi László, az önkormányzat ok-
tatási, kulturális, sport és turisztikai bi-
zottságának elnöke az esemény sajtó-
tájékoztatóján. Rózsavölgyi László
szerint valakit a könyvespolca alapján
sokkal jobban meg lehet ismerni,
mint a facebook profilján keresztül.
Horváth Sándor Domonkos, a prog-
ramszervező Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi tér igazgatója
kiemelte, 2007 óta támogatja az ön-
kormányzat a könyvheti eseményeket.
Idén közel hárommillió forintból gaz-
dálkodhattak, így színes, gazdag a
programkínálat, író-olvasó találkozók,
koncertek és gyermekműsorok is vár-
ják az érdeklődőket. 

Grászli Bernadett, a Rómer Múze-
um igazgatónője, Molnos Péter: Gróf
Batthyány Gyula – Képek egy eltűnt vi-
lágból című, a közelmúltban megje-
lent munkáját ajánlja a művészetbarát

Nyár- és térnyitó sztárokkal

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

A minden évben olyannyira várt nyárnyitó
koncerten idén több előadó is fellép: az Eu-
rovíziót megjáró Boggie-t, Wolf Katit, Kál-
lay-Sunders Andrást, Dér Henit és a Fooll
Moon együttest is láthatjuk, hallhatjuk, a
műsorvezető pedig Harsányi Levente lesz.
Június 13-án azonban nem csak a nyár kez-
detét ünnepeljük, az esemény egyben a fel-
újított Dunakapu tér átadását is jelenti.

A Dal című műsor kedvelt sztárjai hozzák el legjobb
zeneszámaikat Győrbe, melyek között természete-
sen hallható lesz a nyertes, Csemer Boglárka, azaz
Boogie Wars for Nothing (magyarul: Háborúk a sem-
miért) című balladája is. Az énekesnő elárulta, nem
a Quartettjével érkezik, ugyanis mindenkit ugyan-

azok a zenészek kísérnek majd. Az Eurovíziós Dal-
fesztiválról nemrég hazatért művész elmondta, to-
vábbra is hisz a Wars for Nothing című dalában, s
abban, hogy szükség van ilyen jellegű zenékre. „Erre
az elmúlt fél évben rengeteg bizonyítékot kaptam:
csodaként éltem meg, hogy egy abszolút nem tren-
di, hanem lassú, hiteles balladára szavaztak a leg-
többen Magyarországon, megértették az értékét, az
üzenetét. A második visszaigazolás az a flashmob-
turné volt, amely során nem csak Budapesten, ha-
nem még hat európai városban énekelték velem. A
dalnak közösségformáló ereje van, együtt kiállunk
valamiért, a békéért, a jövőnkért, és ez fantasztikus”
– hangsúlyozta Boogie és hozzátette, Bécsben a he-
lyezéstől függetlenül szerették a dalt, rendszeresen
gratuláltak, egy svájci újságíró például egy Wars for
Nothing feliratú pólót viselt a fesztivál alatt.

Boogie a közelmúltban a szakmától is fontos
visszaigazolást kapott, Magyarország legrango-

sabb zenei díját, a Fonogramot kapta meg: az All Is
One Is All az év hazai klasszikus pop-rock albuma
lett. „Nagy boldogság ez, tudom, honnan indultam,
mennyi munka, tanulás, kitartás van e mögött, s ezt
most a szakma is visszaigazolta” – mondta az éne-
kesnő, akit a Parfüm című száma által világszerte
megismertek, s már a világhír előtt is turnézott Eu-
rópában. „Sűrű időszak áll mögöttem, rengeteg si-
ker, élmény. Tovább dolgozom, beindultak a nyári
fesztiválok, ősszel európai turnéra indulok, és újra
meghívtak az USA-ba” – árulta el.

A nyárnyitó egy másik fellépőjét, Dér Henit is elér-
tük telefonon, aki izgatottan számolt be közelgő szín-
házi premierjéről: az Átrium Film-Színházban jövő hé-
ten mutatkozik be a Cabaret című előadás főszere-
pében. „Most a végső hajrában vagyok, de Győrben
már lazán, a megszokott energiával állhatok a szín-
padra” – hangsúlyozta az énekesnő, aki a Sugarloaf
zenekarban vált ismertté, de 2013-ban úgy döntött,
a saját útjára lép és megvalósítja az álmait, szólókar-
rierbe kezd. A döntését azóta is zseniálisnak tartja,
megjelent az első szólóalbuma Inteo címmel. Reme-
kül érzi magát, nem kell kompromisszumokat kötnie.
„Közel a harminchoz fontos tudnom, hogy mit szeret-
nék az életben elérni” – mutatott rá a művész. Az éne-
kesi karrier és a színészkedés mellett tanít is, az egyik
növendékét, Juhos Zsófiát a jelenleg futó Az ének is-
kolája című műsorban is láthatjuk. Elárulta, a nyár a
fellépésekről szól számára, az évszak végére pedig
egy új dalt is bemutat a közönségnek, valamint nagy
élő koncert-show-val is készül bemutatkozni az
egyébként operaénekes, politológus és közgazdász
végzettségű Dér Heni.

A nyárnyitó koncert ideje alatt forgalmi változá-
sokra kell számítani, ami érinti a buszközlekedést is.
A szórakozók hazajutását az önkormányzat éjszakai
buszjáratokkal segíti, az erről szóló részletes tájé-
koztatást jövő heti lapszámunkban olvashatják.

Ünnepi Könyvhét 

olvasók figyelmébe, a Batthyány-kiál-
lításhoz kapcsolódva.

A 86. Ünnepi Könyvhét és a 14.
Gyermek Könyvnapok programjai
csütörtöktől szombatig tartanak a
Belvárosban. A könyvvásár a Baross
úton naponta 10 és 18 óra között
várja az érdeklődőket, a dedikálá-
sokra a könyvbemutatók, beszélge-
tések után kerül sor. Bővebb infor-
mációk: 96/516-670. http://www.
gyorikonyvtar.hu/   

Újra a tánc fôvárosa leszünk
a néptánckultúrát szereti, van, aki a ba-
lettért, vagy a kortárs táncokért rajong,
sokan pedig az extrém előadásokat
kedvelik. Nálunk egyikből sem lesz hi-
ány” – tette hozzá Kiss János. 
A társművészetekkel is találkozhat a
közönség, a Rómer Házban a Táncoló
Ikonokat láthatjuk, mely a film- és tánc-
művészet közös történetét tárja a né-
zők elé. A fesztivál idején Pysar Yuri uk-
rán festőművész Piano című kiállítása
is látható lesz a Győri Nemzeti Színház-
ban. A fesztivált záró esten pedig a Re-
cirquel Újcirkusz Társulat az érzések vi-
lágába csábítja az érdeklődőket.

„Ahhoz, hogy az ember egy város-
ban jól érezze magát, nemcsak az kell,
hogy munkahely legyen és tisztessé-
ges megélhetés, hanem a kultúrának
is be kell kapcsolódnia a mindenna-
pok körforgásába. Támogatjuk a fesz-
tivált, mert színvonalas és minőségi
élményeket kaphatnak az itt élők és a
városba látogatók” – mondta dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester. (A
táncfesztivál programja lapunk 19. ol-
dalán olvasható.)
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www.vidrauszoiskola.hu

Érdeklődés: Rákosfalvy Ferenc 96/322-657; 30/272-2064
Kovács Aliz 70/947-9409

Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő
Jelentkezés: hétfőn, szerdán és pénteken 16–18 óra között 

a Győri Sátoros Fedett Uszodában, illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

• A győri strand területén 5 éves kortól
• Minden hétfőn indul, heti turnusokban, naponta 7:30-tól 16:15-ig 
• Táborvezető és úszóedző- tanárok felügyeletével 
• Ebéd (választható) és uzsonna 

Programok: úszásoktatás, úszóedzés, football-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aerobic, vízitorna, játékos vetélkedők
ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS!

JÚNIUSI TÁBOROK ESETÉN EXTRA KEDVEZMÉNY!

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Am 13. Juni zwischen
16 und 20 Uhr erwarten
die Kellereien der PAN-
NONHALMER WEIN-
REGION die Freunde
des edlen Getränkes im
Besucherzentrum (Ba-
ross Gábor u.21.). Die
Weinkeller präsentieren
sich im Rahmen einer
Spaziergangsweinpro-
be, ebenso bekommen
die Besucher bei einem
Wein auf der Veranstal-
tung reichlich Informati-
on und Interessantes zu
hören. Eintritt: 1500 Ft,
rückumtauschbares
Weinprobenglas:
500 Ft.

ZÁTONY RESTAURANT und Anlege -
stelle startet im Juni und Juli immer am Wo-
chenende (ausgenommen am Kinderfesti-
valwochenende) samstags um 9:30 Uhr ein
Sightseeingschiff in den Xantus János Tier-
garten. Sonntags um 10.30 Uhr erwartet
das Märchenschiff auf Kindergarten- und
Kleinkinder. Auf dem 1-1,5-stündigen In-
nenstadtausflug bekommen die Kinder
Sprüche und Märchen, die mit dem Wasser
und unseren Flüssen zu tun haben, zu hören
und zu lernen und zu spielen.

DER XVI. DECATHLON –
Büchl Félmaraton (Halbma-
rathon) erwartet alle Sport-
fans am 7. Juni beim Bahn-
hof Lokal der Győrer Univer-
sität (Győr-Révfalu, Arany-
part I. Szabad Strand). Strec-
ken: 4 km, Halbmara thon, 3
Personen-Halbmarathon
mit Wechsel und 7 km Nor-
dic Walking (Der Großteil der
Strecken ver läuft im Wald
und auf dem Kieseldeich,
ein kleinerer Teil auf dem
betonierten Deich). 

GYŐRER BÖRSE am 07.
Juni im Duna Center, von 9
bis 17 Uhr. Der Győrer Anti-
quitätenmarkt bietet nun be-
reits im 17. Jahr seinen Be-
suchern jeweils am dritten
Sonntag jeden Monats wert-
vollen Pofel. Dieses Mal
möchte er sich mit einer von
ihm organisierten Börse an
ein breiteres Publikum wen-
den. Der Eintritt ist frei. 

Die Kämpfe der kommenden Judogeneration am 8.
JUGEND JUDO EUROPA-CUP am 6. Und 7. Ju-
ni in der AUDI-Arena. In diesem Jahr erwarten die Or-
ganisatoren mehr als dreihundert Judokämpfer aus
mindestens neun Ländern (Belgien, Kroatien, Polen
Moldawien, Montenegro, Deutschland, Rumänien,
Slowenien und Ungarn) in Győr zum wichtigsten in-
ternationalen Wettkampf der unter Fünfzehnjährigen.

BÁCSAER JUNIFEST am 6. Juni ab 15:30 Uhr auf
dem Platz zwischen Arztpraxis und Kirche Der Dr. Ko-
vács Pál Komitatsbibliothek- und Gemeinschaftsraum
erwartet herzlich alle Besucher zu der in den Abend
hineinreichenden kostenlosen Veranstaltung. 

Ein spannendes FAMILIENPROGRAMM
bietet am 5.-7. Juni auf der GYIRMÓTER
RODEO RANCH der offizielle Vorlauf zum
Nationalrennen, das Kisalföld Rennen. Begab-
tenwettbewerb, Streichelzoo und noch viele
andere spannenden Programme warten auf
Klein und Groß. 
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

MRS. COLUMBO A PANNONHALMI JAZZ-TERASZ 2015
programsorozat keretében lép fel június 5-én 19.30 órakor a Pan-
nonhalmi Apátság Pincészetének kóstolóteraszán. A Mrs. Co-
lumbo megmutatja a jazz napos oldalát! A Mrs. Columbo stílu-
sában ötvözi a jazz, a klasszikus zene, a rock és minden, a zene-
kar számára kedves műfaj sajátosságait.

BÁCSAI JUNIÁLIST TARTANAK június 6-án
15.30 órától az orvosi rendelő és a templom kö-
zötti téren. A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér éjszakába nyúló, ingyenes rendez-
vényére szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Részletes program a gyorplusz.hu oldalon.

A KELETI ISTVÁN ALAPFOKÚ MŰVÉ-
SZETI ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖ-
ZÉPISKOLA (KIMI) győri színjáték tagozatá-
nak és a Kazinczy Ferenc Gimnázium közös Na-
meless csoportja SEMMI című diákszínjátszó
előadását láthatják az érdeklődők június 5-én,
pénteken 5 órakor a Bezerédj-kastélyban.

NYÁRINDÍTÓ NAP AZ EGÉSZ CSALÁD-
NAK! A rendezvény június 13-án 15 órakor kez-
dődik a Móra parkban (Győr-Szabadhegy). A
gyermekeket ugrálóvár, bohóc, óriás buborék és
sportolási lehetőség várja. Amíg a kicsik játsza-
nak, a család többi tagja kellemes zene mellett
kötetlen beszélgetéssel töltheti az időt. A rendez-
vényt közös vacsora zárja. 

A GYŐRI BÖRZE
várja a látogatóit jú-
nius 7-én a Duna
Centerben 9–17 óra
között. A Győri Régi-
ségvásár immár 17
éve, minden hónap
harmadik vasárnap-
ján kínálja értékes
portékáit az érdek-

lődőknek. Most szélesebb rétegeket kíván megszó-
lítani az általuk szervezett börzével. A belépés in-
gyenes. Színes programok, kiállítás, árverés, érde-
kes beszélgetések színesítik a napot. A rendezvény
ideje alatt lehetőség lesz segíteni a Győri Anya-,
Csecsemő- és Gyermekotthon gyermekeit az ott-
honról hozott játékokkal. Részletes program:
gyorplusz.hu oldalon.

„DIVATPARÁDÉ MUZSIKÁVAL” címmel a
Győri Polgári Szalon előadására várják az érdek-
lődőket június 9-én 18 órakor a Zichy-palotá-
ban. Az est vendégeivel: Szarka Zsuzsa ruha-
tervezővel és Szarka Gyula Kossuth-díjas éne-
kes, gitáros, zeneszerzővel Szigethy Gábor
házi gazda beszélget. A rendezvényt Szarka
Zsuzsa által tervezett ruhaköltemények bemu-
tatója teszi színesebbé.

A II. JETMODELL TALÁLKO-
ZÓ várja az érdeklődőket június
6–7-én Győr-Ménfőcsanakon,
az SRCM modellreptéren. A ren-
dezvény célja, hogy a modelle-
zést megismerje a nagyközön-
ség, a magyar és külföldi JET
modellezők által. RC repülőmo-
dellek, helikoptermodellek kiállí-
tása, ügyességi repülős vetélke-
dők, siklóernyős bemutatók te-
szik színessé a napot. Bővebben:
jet.airportmodell.hu oldalon.

„ISZTAMBULI VEN-
DÉGSÉG" címmel be-
szélgetést hallgathatnak
az érdeklődők a török
konyháról Szentesi Zöldi
László újságíró könyvbe-
mutatója alkalmából. A
Pinnyédi Juniális ren-
dezvénye június 6-án 16
órakor lesz a Pinnyédi
Művelődési Házban.

A PANNONHALMI BORVIDÉK MEGHATÁ-
ROZÓ PINCÉSZETEI várják a nemes nedű
kedvelőit június 13-án 16–20 óra között, a Láto-
gatóközpontban. A pincészetek sétálókóstoló
keretében mutatkoznak be, a rendezvényen sok
információt és érdekességet hallhatnak a láto-
gatók kiváló borok kíséretében.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
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HIRDETÉS  KENYÉRFESZTIVÁL

SZÍNES NYÁR ELEJI FORGATAG
a XIII. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézmûves Találkozón

2015. június 14. vasárnap 9.00—18.00
9028 Gyôr, Külsô Veszprémi u. 3. (Veres Péter Mezôgazdasági Szakképzô Iskola)

A fesztiválon hazai és külföldi pékvállalkozások, sütô-
üzemek, kézmûves ipar mû vé szek és gasztronómiai cé-
gek mutatják be termékeiket.  

Magyarországról, Szlovákiából és Romániából érkezô
pékvállalkozások gondoskodnak a finom illatokról és
falatokról, kedvezményes termékvásárlási lehetôséget
biztosítva az érdeklôdôknek!

A kézmûves kiállítás és vásár keretében fazekas, folt-
varró, szalmafonó, kosárfonó és csipkekészítô ipar -
mûvészek mutatják be termékeiket.

Kézmûvesfoglalkozás, brióskészítés, gyermekkörhinta
és a Gézengúz Alapítvány tanácsadással egybekötött
játszóháza is várja a gyermekeket.

A nap során a programban kemencében készített
langallósütés, gasztronómiai sarok, húskészít-
mények kóstolása,  szörpvásár, homoktövis-
termékbemutató, beré- és bográcsgulyás-
készítés is szerepel. A kulturális mû so rok
mellett önvédelmi bemutató színesíti a
programot.

Könnyed hétvégi
nyár elejei program 
az egész családnak!

Szeretettel várjuk!

Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézmûves Találkozó védnökei:
• Dr. Nagy István, parlamenti államtitkár, Földmûvelésügyi Minisztérium • Borkai Zsolt, Gyôr Megyei Jogú Város polgármestere 
• Dr. Parragh László, az MKIK elnöke • Németh Gergely, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke
• Németh Zoltán, a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés elnöke • Simon Róbert Balázs, országgyûlési képviselô
• Széles Sándor, kormánymegbízott • Mihalicz Antal, a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
• Dr. Lakatos István, a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézmûipari Tagozatának elnöke

9.15-9.45 óra Gyôrszentiváni Cserók Nótaklub (nótacsokor)

10.00 óra Megnyitó

10.20 óra Táncstúdiók fellépése (Grácia, Rábapatonai Bolero tánccsoport)

11.00 óra Gyôri Obsitos Nosztalgia Dalárda (katonadalok)

11.15 óra Önvédelmi bemutató (Marcus Security)

11.35 óra Gyôri Obsitos Nosztalgia Dalárda (katonadalok)

12.00 óra Talpasok Kara: Hazafias dalok és népdalok

Tárogatón közremûködik: Dr. Szabó János

12.30-13.30 óra Ebédszünet

13.30 óra József Attila Kórus (magyar népdalok,

többszólamú kórusmûvek)

14.15 óra Gyôri Tánc- és Képzômûvészeti Iskola

növedékei 

15.00 óra Rábca Dalkör

(nosztalgiaslágerek, filmdalok)

15.45 óra Díjátadó

16.30 óra BOGI ÉS ZENEKARA
ÉLÔ KONCERT

17.30 óra Zárás
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szerző: dr. wentzely edit 
bőrgyógyász szakorvos

Az ekcéma a bőr felszínes gyulladása, mely
bőrpírt, duzzanatot, nedvezést, hámlást és
pörkképződést okoz, kifejezett viszketéssel.

Gyermekkori ekcémák
A bőrtünetek két nagy csoportba oszthatók: a

belső eredetű, veleszületett, endogén ekcémára,
mely főleg gyermekeknél figyelhető meg, és a fel-
nőttkorban kialakuló, különböző okokra visszavezet-
hető ekcémákra. A gyermekkori ekcéma öröklött
hajlamon alapuló, fellángolásokkal járó, nagyon

gyakori bőrbetegség. Csecsemőkön főleg az arcon,
majd a törzsön jelennek meg hámló, viszkető vörös
foltok, súlyosabb esetben nedvező bőrkiütések.
Gyakran érintett a hajas fejbőr is. Kisdedkortól a tü-
netek egyre inkább a térd- és könyökhajlatban, nya-
kon láthatók, de gyakori az arcbőr és a szemhéjak
vörössége, hámlása is. Ifjúkorban az idült hajlati
bőrgyulladás mellett a tenyerek, talpak érintettsége,
valamint a végtagokon látható, erősen viszkető, vö-
rös, beszűrt területek a jellemzőek.

Oka és kezelése
Ez nem egy specifikus allergia. Az ekcémás bőr

abban tér el az egészséges bőrtől, hogy a legfelső

A hét orvosi témája:

Az ekcémás
bôrbetegségrôl

rétege nem képes ugyanannyi nedvességet tárolni,
így az fokozottan érzékeny különböző környezeti al-
lergénekre. Hatékony kezelése nehéz. Mivel idült ál-
lapotról van szó, sok türelemre, kitartásra és meg-
felelő gyermek-szülő-orvos kapcsolatra van szük-
ség. Fontos az állandó bőrápolás. A gyermek fürde-
téséhez nem szabad szappanokat,illatos tusfürdő-
ket használni,helyette visszazsírozó fürdőemulzió-
kat, olajos fürdetőket kell alkalmazni. Fürdés után
testápoló készítmények használata szükséges. Fellán-
golások esetén a gyulladt bőrterületekre szteroid tar-
talmú kenőcsöket, illetve újfajta immunológialag ható
készítményeket kell alkalmazni az orvos által előírt mó-
don. Fontos a pamutruházat, a por-, állatszőr- és füst-
mentes környezet. A viszketés csillapítására belsőleg
antihisztamin tartalmú gyógyszerek adhatók.

Felnőttkori ekcéma
Leggyakrabban a bőrgyulladást a bőrrel érintkező

irritáló (vegyszerek, különböző kémiai anyagok) vagy
allergizáló anyagok (nikkel, illatanyagok, kozmetiku-
mok tartósítószerei, festékanyagok, ragasztó-cserző
szerek) okozzák. Ha kerüljük a kiváltó okokat, a pana-
szok rendeződnek. Bizonyos esetekben allergológiai
vizsgálati tesztsorok találják meg a kiváltó tényezőt. Az
elhúzódó vénás elégtelenség, visszeresség miatt a
lábszárakon a bokák körül is kialakulhat bőrgyulladás.

Kezelése
Az ekcéma kezelésében a legfontosabb az aller-

gizáló anyagok felkutatása és kiiktatása. Megfelelő
helyi, illetve gyógyszeres kezeléssel a működés
helyreállítása és az ekcéma visszatérésének a meg-
előzése a fő cél. A viszketés csillapítására ún. anti-
hisztamin hatású gyógyszereket használunk.
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SZÉPSÉGÁPOLÁS, TREND, ÉLETMÓD BEAUTYBOX

A Vény nélkül rovat szerkesztôje: dr. Dézsiné Szentes Veronika
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A hatékony zsírégetés
semmilyen formában (még méz formájában sem). Mit
érünk el ezzel? A szervezet az alacsony szénhidrátbevi-
telnek köszönhetően kénytelen lesz a zsírraktárakból
fedezni az energiaszükségletet. Ráadásul jó eséllyel ke-
vesebb kalóriát eszünk, mint amennyit elhasználunk. 

Zsírégetés és mozgás
A zsírégetés egyik nagyon fontos eleme a moz-

gás. A mozgással kalóriákat égetünk el. Azonban
arra is figyelnünk kell, hogy az adott mozgás az iz-
mainkat is kellően megmozgassa, stimulálja. Ideális
esetben először elhasználjuk a raktározott szénhid-
rátot, majd amikor ez elfogy, szépen átállunk a zsír-
ra. Ezt egy 30-45 perces aerob edzésen, megfelelő
étrend mellett gond nélkül el tudjuk érni. Ne legyen
túl magas az edzés intenzitása – ha mégis az, akkor
a raktározott szénhidrátok után a zsír mellett tes-
tünk elkezdi felhasználni az izmainkat is.

A hét kérdése: a bárányhimlôrôl

Válaszol dr. Muzsay Géza gyermekorvos, 
a Házi Gyermekorvosok Országos
Egyesületének alelnöke 

szerző: győrplusz
fotó: illusztráció

A bárányhimlő esetenként súlyos következményei-
nek megelőzésére hívja fel a figyelmet a Védőoltás-
sal a bárányhimlő ellen program, melyet a Házi Gyer-
mekorvosok Országos Egyesületének Szövetsége
kezdeményezett.  Erről kérdeztük a szakembert. 

Melyik a leggyakoribb fertőző betegség
Magyarországon?

Hazánkban éppen a bárányhimlő a leggyakoribb
bejelentett fertőző betegség. Évente 30-40 ezer bá-
rányhimlős megbetegedés fordul elő. Az idei év első

heteiben a tavalyihoz ké-
pest is jelentősen nőtt a
hazai bárányhimlős meg-
betegedések száma.

Ezek mennyire súlyos lefolyásúak?
Többnyire enyhe lefolyású, viszont a betegek mintegy

2-6 százalékánál szövődményeket okozhat, és ritkán ha-
lálos kimenetelű is lehet.  A rendkívül ragályos bárány-
himlőt a cseppfertőzéssel is terjedő varicella vírus okoz-
za. A beteg már a lappangási idő végén, a tünetek meg-
jelenése előtt fertőz, ezért a bárányhimlő megjelenése a
közösségben könnyen járvány kialakulásához vezet.

Megelőzhető ez a betegség?
Fel kell hívnunk a szülők figyelmét, hogy a bárány-

himlő védőoltással megelőzhető. Azokban  a közös-
ségekben, ahol magas az úgynevezett  átoltottság,
alig fordul elő a betegség.

Híznak a fiúk
Öt év alatt kilencről húsz százalékra nőtt
az elhízott fiatal férfiak aránya Magyar-
országon – állítja az Országos Gyógysze-
részeti és Élelmezés-egészségügyi Inté-
zet. Élettani magyarázatai is vannak,
hogy az életkorral
nő a túlsúlyosak
és elhízottak
aránya. De más
okai lehetnek, pél-
dául a mozgássze-
gény életmód és a marketing hatása,
vagyis, hogy az emberek sokszor kis tá-
volságra is autóval mennek, illetve, hogy
az elmúlt húsz évben másfél-kétszeresé-
re nőttek az ételadagok. Az egyén, a szülő,
a család és a társadalom felelőssége
mind fontos tényező a megelőzésben.

Terhesség és paracetamol
A terhesség alatt hosszú időn át szedett
paracetamol később a fiúk meddőségét
okozhatja – derült ki egereken végzett kí-
sérletekből. Emberi magzat szöveteit ültet-
ték a szervezetükbe és hét napon át kap-

tak paraceta-
molt. Ezután
sokkal alacso-
nyabb teszto -
szteronszintet
mértek a vérük-

ben, mint azoknál az egereknél, amelyek
placebót kaptak. Ha csak egy nap kaptak
paracetamolt, nem volt különbség a hor-
monszintjük között. A kutatás vezetője azt
tanácsolta, hogy a fájdalomcsillapítót a
legkisebb, még hatásos adagban, a lehető
legrövidebb ideig szedjék a várandós nők. 

ből, hogy elsősorban a szénhidrátok mennyiségét kell
csökkenteni az étrendben. Ez sokkal fontosabb, mint
a zsírszegény étrend. A zsírok, nagy kalóriaértékük foly-
tán természetesen nem fogyaszthatók nyakló nélkül
egy diétában, azonban vészesen lecsökkenteni a
mennyiségüket teljesen hasztalan, sőt, hosszú távon
még ellenünk is dolgozik. Ahhoz, hogy az izmainkat
megóvjuk, szükség lesz az izmok építőanyagára: a fe-
hérjére. Megfelelő mennyiségű fehérjét kell fogyaszta-
ni ahhoz, hogy az izomszövetet megóvjuk.

Sok fehérje, kevés szénhidrát, közepes zsírbevitel
Amennyiben nem akarjuk kifejezetten számolni a ka-

lóriákat, valamint a fehérje és szénhidrát mennyiségét
az étrendben, együnk fehérjeforrásokat zöldségekkel.
Felejtsük el a köreteket, nincs rizs, krumpli, tészta stb.,
saláta van meg hús. Ne együnk sok gyümölcsöt, ha
mégis, inkább reggel, délelőtt és persze semmi cukor,

A zsírégetés akkor valósul meg, ha kalória-
deficitben vagyunk, azaz kevesebb kalóriát
fogyasztunk, mint amennyit a szervezetünk
napi szinten elhasznál. Úgy kell beállíta-
nunk a különféle tápanyagok arányát az ét-
rendünkben, hogy szervezetünk rá legyen
kényszerítve arra, hogy a zsírraktárainkat
használja fel az energia-utánpótlás érdeké-
ben, és ne az izomzatot áldozza be.

Mivel kényszeríthetjük testünket zsírégetésre?
A közhiedelemmel ellentétben nem a zsírok jelentik

a fő ellenséget a zsír elleni harcban. Szervezetünk el-
sődlegesen sokkal szívesebben használ szénhidráto-
kat energiaforrásként. Első körben az elfogyasztott
szénhidrátokat, második körben az izomzatból nyert
szénhidrátokat használja fel, és csak harmadik körben
fog a zsírokhoz nyúlni. Logikusan következik tehát eb-
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

JÚNIUS 6., SZOMBAT
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:55 Szellem a pa-
lackból 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 Világ-nézet
06:25 Kerékpártúra 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:30 Csa-
lád-barát 09:05 A varázslatos Lassie
10:40 A világörökség kincsei 11:00
Hazajáró 11:30 Csodabogár 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 WTCC-túra -
autó magazin 13:10 Ízőrzők 13:40
Don Camillo visszatér  15:30 Tér-
kép 16:00 Szeretettel Hollywoodból
 16:30 Noé barátai 17:00 Gasztro-
angyal  18:00 Híradó 18:25 Időjá-
rás-jelentés 18:30 Boxutca 18:45
Forma–1 20:25 SzerencseSzombat
 21:20 Ryan közlegény megmenté-
se  00:05 Labdarúgás 00:15 Mü-
pArt 01:35 Himnusz 01:40 Tökéletes
másolat  03:35 Noé barátai  

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:05 A nagy svindli  04:45 A nagy
svindli  05:25 Gossip girl – A plety-
kafészek  06:05 Top Shop 06:40
Kölyökklub 09:40 Ízes élet  10:00
Teleshop 10:50 Kalandor 11:10 a'la
CAR  11:40 Trendmánia  12:10
Brandmánia  12:40 Street Kitchen
13:15 Nevelésből elégséges  13:45
Nevelésből elégséges  14:15 A
nagy svindli  15:15 Több mint sport
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz Plusz  19:10 A végzet ereklyéi
– Csontváros  21:35 Szex és New
York 2.  00:40 A Zodiákus  03:30
Gálvölgyi-show 

04:10 Pan Am  04:50 Aktív  05:10
Babavilág  05:35 Super Car 
06:00 Látlelet a Földről 06:25 Mizu?!
08:30 Kezedben az életed  08:55
Otthon a kertben  09:25 Astro-Vi-
lág 10:35 Babavilág  11:05 Balfé-
kek  11:30 Kandász Travel  12:00
Propaganda  13:00 Knight Rider 
14:05 Walker, a Texas-i kopó  15:05
Kasza!  16:10 Simlisek akcióban 
18:00 Tények 19:05 Csak tudnám,
hogy csinálja  21:00 Miss Universe
Hungary 2015  22:35 S.O.S. szere-
lem!  00:50 Sportos 01:05 A férjem
védelmében  01:50 90210  02:30
13-as raktár  03:15 Mrs. Klinika 

04:15 Park sugárút 666  05:10
Igazgyöngy  06:00 TV-Shop 06:35
Trendközelben 07:05 Peren kívül 
07:50 Candleford-i kisasszonyok 
08:55 Candleford-i kisasszonyok 
10:05 Kutyám, Jerry Lee 3.  12:10
Monk – Flúgos nyomozó  13:05
Doktor House  14:05 Szívek szállo-
dája  15:00 Szívek szállodája
15:55 CSI: A helyszínelők  16:55
Kutyám, Jerry Lee 3.  18:55 Beleva-
ló papapótló  21:00 Hazugságok
hálója  23:40 A bolygó neve: Halál
 02:25 Jackie nővér  02:55 Jackie
nővér  03:25 Férjek gyöngye 
03:50 Férjek gyöngye 

08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Hello Győr! (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Credo 18:30 Hello Győr! (ism.)
19:00 Győri7 19:50 Konkrét (ism.)
20:05 Szabadhegyi találkozások
21:35 Konkrét (ism.) 21:55 Hello
Győr! (ism.) 22:30 Győri7 (ism.)
23:20 Jövőkép (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 7., VASÁRNAP
DUNA TV
04:55 Táncvarázs 05:50 Hajnali gon-
dolatok 05:55 Rome Reports 06:15
„Így szól az Úr!” 06:25 A sokszínű val-
lás 06:35 Kérdések a Bibliában 06:55
Labdarúgás 09:00 Isten kezében
09:25 Engedjétek hozzám 09:35 Ka-
tolikus krónika 10:00 Református ifjú-
sági műsor 10:10 Evangélikus ifjúsá-
gi műsor 10:15 Úton-útfélen 10:25
Református magazin 11:00 Evangéli-
kus istentisztelet Erdélyből 12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:40 Idő-
járás-jelentés 12:45 Hagyaték 13:20
Telesport 13:50 A búbos banka visz-
szatérése 14:50 Áll a bál  16:30 Le-
genda a vonaton  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Hogy
volt!? 19:30 Forma–1 22:30 WTCC
Túraautó-világbajnokság 00:00 Lab-
darúgás 00:10 Dumas  01:55 Ryan
közlegény megmentése 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:30 A fan-
tasztikus Róka úr  05:45 Fókusz
Plusz  06:05 Top Shop 06:40 Kö-
lyökklub 09:40 EgészségKalauz 
10:10 Teleshop 11:00 A Muzsika TV
bemutatja!  11:30 4ütem  12:00
Egy rém modern család  12:30 Ha-
zug csajok társasága  13:35 Nyo-
mul a banda  15:40 Nincs kettő
négy nélkül  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Cobra 11  19:50 Exférj újra-
töltve  22:00 Az időutazó felesége
 00:10 Portré  00:40 Exférj újra-
töltve  02:40 Titkok otthona 
03:20 Gálvölgyi-show 

04:00 Retkes verdák rémei  05:35
Babavilág  06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné 09:00 Több mint
TestŐr  09:30 Astro-Világ 10:40
Otthontérkép  11:10 Walker, a texa-
si kopó  12:10 Stahl konyhája
12:40 Falforgatók  13:45 Knight
Rider  14:50 Walker, a Texas-i kopó
 15:50 Bölcsek kövére 2. – A Klump
család  18:00 Tények 18:55 Az
ének iskolája  21:20 Összezárva Fri-
derikusszal  22:35 A Vaslady 
00:45 Szabadság szárnyán – Moka
Béla igaz története  01:50 Sportos
02:00 Kettős ügynök  02:45 Psych
– Dilis detektívek  03:30 Haláli zsa-
ruk 

05:15 Igazgyöngy  06:05 TV-Shop
06:40 Szívek szállodája  07:30 Szí-
vek szállodája  08:20 Férjek gyön-
gye  08:50 Férjek gyöngye  09:15
Férjek gyöngye  09:45 Férjek gyön-
gye  10:15 Férjek gyöngye  10:45
Trendközelben 11:15 Az utolsó zsaru
 12:15 Az utolsó zsaru  13:15 Gyil-
kos számok  14:15 CSI: A helyszíne-
lők  15:15 Belevaló papapótló 
17:20 Zűr az űrben 19:00 CSI: New
York-i helyszínelők  20:00 CSI: New
York-i helyszínelők  21:00 Amerikai
pite 5. – Pucér maraton  23:10 CSI:
New York-i helyszínelők  00:10 CSI:
New York-i helyszínelők  01:10
Amerikai pite 5. – Pucér maraton 
03:00 Trendközelben 03:25 Férjek
gyöngye  03:50 Férjek gyöngye 

08:00 Credo (ism.) 08:35 Hello Győr!
(ism.) 09:10 Konkrét (ism.) 09:30 Hel-
lo Győr! (ism.) 10:00 Konkrét (ism.)
10:15 Jövőkép (ism.) 10:35 Képújság
18:00 Üzleti negyed (ism.) 18:30 Hel-
lo Győr! (ism.) 19:00 Győri7 (ism.)
19:50 Konkrét (ism.) 20:05 Széche-
nyi Híradó (ism.) 20:30 Konkrét (ism.)
20:50 Hello Győr! (ism.) 21:20 Üzleti
negyed (ism.) 22:50 Győri7 (ism.)
23:40 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 8., HÉTFŐ
DUNA TV
05:20 Szeretettel Hollywoodból 
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ro-
ma Magazin 06:25 Domovina 07:00
Híradó 07:25 Charly, majom a család-
ban  08:10 Jamie 30 perces kajái
08:40 Ének az életért 09:35 A szen-
vedélyek lángjai  10:25 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Ja-
mie 30 perces kajái 13:15 Kívánság-
kosár 15:20 Lola  16:10 Charly, ma-
jom a családban  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Don Matteo 
19:35 Brown atya  20:25 Kékfény 
21:25 Az On The Spot bemutatja:
Egy gádzsó utazása Romanisztánban
 22:25 Az internet veszélyei 
23:15 Univerzum  00:05 Himnusz
00:10 Dumas  01:55 Magyar elsők
Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A vihar  16:50 A szerelem
foglyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont  22:25 RTL Klub
Híradó 22:50 Magyarul Balóval
23:25 Gyilkos elmék  00:25
Chuck  01:30 Reflektor  01:45
Chuck  02:25 Teresa  03:10 Fur-
csa páros 

04:15 Zsaruvér  05:05 Csapdába
csalva  05:35 Békétlen békítő 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:55
NCIS  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Valentina titka  15:55 Emlé-
kezz, Reina  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Hal a tortán a javából  22:20
Beverly Hills-i zsaru 2.  00:30 Tények
Este 01:15 Aktív  01:35 Sportos
01:50 Ezo.TV 02:55 Elit egység 
03:35 Tiszta szerencse 

04:39 Férjek gyöngye  05:35 Igaz-
gyöngy  06:20 TV-Shop 06:55 Will
és Grace  07:20 Will és Grace 
07:45 Monk – Flúgos nyomozó 
08:35 Monk – Flúgos nyomozó 
09:30 Született detektívek  10:25
Született detektívek  11:15 A cél-
személy  12:10 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  13:10 Gyilkos szá-
mok  14:10 CSI: A helyszínelők 
15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul 
18:00 Jóbarátok  18:35 Jóbarátok
 19:05 Jim szerint a világ  19:35
Jim szerint a világ  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Largo Winch
– Az örökös  23:20 Tengeri farkas 
01:20 Gyilkos számok 

08:00 Konkrét (ism.) 08:15 Hello
Győr! (ism.) 08:45 Konkrét (ism.)
09:05 Hello Győr! (ism.) 09:35 Konk-
rét (ism.) 10:00 Képújság 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Civil kurázsi (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Civil kurázsi (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Civil kurázsi (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Civil kurázsi (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 9., KEDD
DUNA TV
04:25 Hazajáró   04:50 Szellem a pa-
lackból 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 Srpski Ek-
ran 06:25 Unser Bildschirm 07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Charly, majom a családban  08:10
Jamie 30 perces kajái 08:35 Don
Matteo  09:35 A szenvedélyek láng-
jai  10:25 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Jamie 30 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:20 Lo-
la  16:10 Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:35 Rex felügyelő 
20:25 Önök kérték!   21:25 Furcsa
pár 2.  23:00 Faust  01:55 Him-
nusz 02:00 Temető fejfák nélkül 
03:30 Magyar elsők 03:55 Határtala-
nul magyar

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A vihar  16:50 A szerelem
foglyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Castle  22:20 RTL Klub Hír-
adó 22:45 Magyarul Balóval 23:20
Tökéletes célpont  00:25 Nevelés-
ből elégséges  00:55 Nevelésből
elégséges  01:20 Reflektor 
01:35 EgészségKalauz  02:00 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsi-
kus lelkek 02:30 Teresa  03:15
Furcsa páros 

05:05 Csapdába csalva  05:35 Bé-
kétlen békítő  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:35 Baba-
percek  09:45 TeleShop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:55 NCIS  13:55 Magán-
nyomozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 Fio-
rella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Kuzey Güney –
Tűz és víz  21:15 Hal a tortán a javá-
ból  22:20 Hawaii Five-0  23:25
Last Resort – A belső ellenség 
00:25 Tények Este 01:10 Aktív 
01:30 Sportos 01:40 Ezo.TV 02:40
Szinglik éjszakája 

06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek 
10:25 Született detektívek  11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Gyilkos
számok  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul
18:00 Jóbarátok  18:35 Jóbará-
tok  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Jim szerint a világ  20:10 Két
pasi – meg egy kicsi  20:35 Két pasi
–meg egy kicsi  21:00 War. Inc. – Jó
üzlet a háború  23:20 A hipnotizőr
 01:50 Gyilkos számok  02:35 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
03:20 Gyilkos körzet 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Civil kurázsi (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Civil kurázsi (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Civil kurázsi (ism.) 10:00 Képújság
18:45 TV torna  19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Hello Győr! 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Hello Győr! (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV
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WWW.HATOS.HU 

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04) ENG. SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Nyári intenzív tanfolyamok: jún. 16–26., jún. 29–júl. 10., aug. 10–25.
• Gyerektábor (német: jún. 29–júl 3., angol: júl. 6–10.)
• 20 órás angol gyerektanfolyam aug. 10–14., 11–12 éves gyerekeknek
• 40 órás angol EURO középfok felkészítô tanfolyam július 20–31.
• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út

nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben 
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

JÚNIUS 10., SZERDA
DUNA TV
04:50 Szellem a palackból 05:20
Akadálytalanul 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Hrvatska kronika 06:25
Ecranul nostru 07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:20 Charly, ma-
jom a családban  08:10 Jamie 30
perces kajái 08:35 Don Matteo 
09:35 A szenvedélyek lángjai 10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Jamie 30 perces kajái 13:15
Kívánságkosár 15:20 Lola  16:05
Charly, majom a családban  17:00
Ridikül  18:00 Híradó 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Don Matteo 
19:35 Párizsi helyszínelők  20:30
Szabadság tér '89 21:20 Zsüti 100 
22:15 Aranymetszés 23:10 Labdarú-
gás 23:20 101 éjszaka  01:00 Him-
nusz 01:05 Furcsa pár 2. 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A vihar  16:50 A szerelem
foglyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Szulejmán  22:25 RTL Klub
Híradó 22:50 Magyarul Balóval
23:25 Döglött akták  00:30 A Grace
klinika  01:30 Reflektor  01:40
Piszkos csapat  02:25 Teresa 
03:10 Furcsa páros 

04:20 Pan Am  05:05 Csapdába
csalva  05:35 Békétlen békítő 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:55
NCIS  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Valentina titka  15:55 Emlé-
kezz, Reina  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Hal a tortán a javából  22:20
Sherlock és Watson  23:20 Lángoló
Chicago  00:25 Tények Este 01:10
Aktív  01:30 Sportos 01:45 Ezo.TV
02:45 Hazugságok gyűrűjében 
03:35 Hazugságok gyűrűjében 

07:00 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek 
10:25 Született detektívek  11:20 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Gyilkos
számok  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul
18:00 Jóbarátok  18:35 Jóbará-
tok  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Jim szerint a világ  20:10 Két
pasi – meg egy kicsi  20:35 Két pasi
– meg egy kicsi  21:00 Másodper-
cekre a haláltól  23:00 War. Inc. – Jó
üzlet a háború  01:15 Gyilkos szá-
mok  02:05 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  02:50 Gyilkos körzet
 03:40 Igazgyöngy 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Hello
Győr! (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Hello
Győr! (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Hello
Győr! (ism.) 10:00 Képújság 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Épí-tech 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Épí-tech (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Épí-
tech (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Épí-tech
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 12., PÉNTEK
DUNA TV
05:55 P'amende 06:25 Hazajáró
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Charly, majom a családban 
08:15 Jamie 30 perces kajái 08:40
Don Matteo  09:35 A szenvedélyek
lángjai  10:25 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Jamie 30 per-
ces kajái 13:15 Kívánságkosár 15:20
Lola  16:10 Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:40 Rocca parancsnok 
20:35 Columbo: Melegházi dzsungel
 21:50 King  22:40 A rejtélyes XX.
század  23:10 Hat nő és a gyilkos 
00:35 Himnusz 00:40 Le a fejjel! 
02:15 Magyar elsők 02:30 Gyökerek
03:10 Pannon expressz                        

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A vihar  16:50 A szerelem
foglyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Showder Klub  22:25 RTL
Klub Híradó 22:50 Magyarul Balóval
23:25 Minden lében négy kanál 
00:30 Minden lében négy kanál 
01:30 Reflektor  01:40 Street Kit-
chen  02:10 Kalandor 02:30 4ütem
 02:55 Teresa 

04:40 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:35 Békétlen békítő  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája
09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:55
NCIS  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Valentina titka  15:55 Emlé-
kezz, Reina  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Hal a tortán a javából  22:20
Hazudj, ha tudsz!  23:25 Propagan-
da  00:25 Tények Este 01:10 Aktív
 01:30 Sportos 01:40 Ezo.TV 02:40
Ringer – A vér kötelez  03:25 A tör-
vény embere 

05:35 Igazgyöngy  06:20 TV-Shop
06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek 
10:25 Született detektívek  11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Gyilkos
számok  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul 
18:00 Jóbarátok  18:35 Jóbarátok
 19:05 Jim szerint a világ  19:35
Jim szerint a világ  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 A végső meg-
oldás: Halál  23:25 A hipnotizőr 
01:50 Feketelista 02:40 Park su gárút
666  03:25 Park sugárút 666 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Vény
nélkül  (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Vény
nélkül  (ism.) 10:00 Képújság 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Hello Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

JÚNIUS 11., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Rondó 07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:20 Charly, ma-
jom a családban  08:10 Jamie 30
perces kajái 08:40 Don Matteo 
09:40 A szenvedélyek lángjai 
10:25 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjárás-
jelentés 12:45 Jamie 30 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 15:05 Lola 
15:50 Charly, majom a családban 
16:40 Szerencse Híradó  17:00 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 Don Matteo  19:30
Szívek doktora  20:20 Fábry 
21:40 Római helyszínelők 22:45
kult.hu 23:15 Labdarúgás 23:25
Keresztúton  00:55 Himnusz 01:00
Temető fejfák nélkül  02:30 Magyar
elsők 02:50 Szerelmes földrajz 03:25
Pannon expressz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A vihar 16:50 A szerelem fog-
lyai  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz  19:25 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:45 Barátok közt  21:20
Cobra 11  22:25 RTL Klub Híradó
22:50 Magyarul Balóval 23:25 Brand-
mánia 00:00 A harc szelleme 
01:50 Reflektor  02:10 a'la CAR 
02:35 Trendmánia  03:00 Teresa 

04:20 Franklin és Bash  05:05
Csapdába csalva  05:35 Békétlen
békítő  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:35 Babapercek 
09:45 TeleShop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:55 NCIS  13:55 Magánnyomo-
zók  14:55 Valentina titka  15:55
Emlékezz, Reina  16:55 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Hal a tortán a javából  22:20
Doktor Rush  23:20 Belső ellenfél 
00:25 Tények Este 01:10 Aktív 
01:30 Sportos 01:40 Ezo.TV 02:40 A
Sakál árnyéka 

06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek 
10:25 Született detektívek  11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Gyilkos
számok  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul 
18:00 Jóbarátok  18:35 Jóbarátok
 19:05 Jim szerint a világ  19:35
Jim szerint a világ  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –meg
egy kicsi  21:00 Feketelista  22:00
Feketelista  22:55 Largo Winch –
Az örökös  01:15 Feketelista 
02:05 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  02:55 Gyilkos körzet 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Épí-tech (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Épí-
tech (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Épí-tech
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 TV tor-
na 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Vény nélkül  (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV
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www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN
INGATLANBÖRZE

Győrújfalu kedvelt utcájában eladó ez az összközműves
építési telek!A 805 nm-es telek beépíthetősége 30%. Telek
szélessége 19 m, hossza 42 m. Kiváló fekvésű telek, melyre
jó tájolású ingatlan építhető. Itt biztosan napsütéses reggel-
re ébredhet! Építse meg álmai otthonát, Győr környékének
legkedveltebb községében!
Ár: 10,5 M Ft • Érd.: 06-30/640-8794. 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Belvárosban eladó ez a 107 nm-es, magasföldszinti
lakás. A társasház csendes, 6 lakásos, jó lakóközösséggel.
Maga a társasház nagyon jó állapotban va, de a lakás teljes
felújításra szorul, így bármilyen elképzelés megvalósítha-
tó. Fekvése és napozottsága kiváló, nagy ablakai miatt. El-
rendezése különleges, mert a 4 szobát a folyosóról is meg
lehet közelíteni illetve egymásból is. Ideális többgyerme-
kes családok számára, illetve azoknak, akik szeretik a tá-
gas tereket. Az ingatlanhoz tartozik 2 nagyméretű pince
is a ház alatt. Parkolási lehetőség a társasház előtt. Ne gon-
dolkozzon, legyen Ön az új tulajdonos! Jó döntés lesz! Az
árban is megegyezünk!

Ár: 25,9 M Ft • Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Csendes, nyugodt környezetben szeretne élni? Távol a
város zajától, de mégis Győr közelében? Akkor ez a meg-
felelő ingatlan! Győrszentivánon eladó ez a gyönyörű,
1600 nm-es telken elhelyezkedő családi ház. A 120 nm-
es belső kétszintes családi ház emeletén található 2 szo-
ba, gardrób, valamint fürdő és WC. A földszinten egy
hálószoba, nappali, konyha, mosókonyha, fürdőszoba,
valamint étkező kapott helyet. Fűtése gázkazánnal, ve-
gyes tüzelésű kazánnal, valamint kandallóval is történ-
het. A gyönyörűen gondozott kertben gyermekek részére
kialakított csúszda, hinta került kialakításra, valamint a
kerti partik kihagyhatatlan kelléke is megtalálható, a ker-
ti sütő-grillező. Az udvaron egy 20 nm-es melléképület
is található, mely kívülről hangszigetelt, valamint 80
nm-es pince is kialakításra került. Megegyezés szerint
győri panellakás csere is szóba jöhet!

Ár: 25,9 M Ft • Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Szigetben, az egyetem közelében, a Köztelek ut-
ca elején eladó ez az 55 nm-es, igényesen felújított, er-
kélyes lakás. Az ingatlan 4 emeletes társasház máso-
dik emeletén található. Elosztása nappali+ 1 szoba. A
lakás 2010-ben felújításra került.  A villany- és vízve-
zetéket kicserélték, a parketták felújítása (csiszolás és
lakkozás) megtörtént. Új konyhabútor került beépítés-
re. A nappaliból nyílik az erkély, mely csendes parkra
néz. Az ingatlanhoz saját tároló tartozik. Igény szerint
bútorozva is eladó! A lakás kiválóan alkalmas fiatalok-
nak, vagy az egyetem közelsége miatt befektetési cél-
ból is! Hívjon MOST! Az ár alkuképes!
Ár: 13,4 M Ft • Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Gyárvárosban eladó ez a 3. emeleti, kétszoba-er-
kélyes, szépen karbantartott lakás. A lakás az Audihoz
közel található, jó és gyors közlekedéssel. A nappalihoz
csatlakozik az erkély, melynek falait kívülről a tulajdo-
nosok 10 cm-es szigeteléssel láttak el. A lakásba hűtő-
fűtő klíma került, illetve egy infra panel is beépítésre
került, melynek kiváló a hőkibocsátása, fogyasztása na-

gyon kedvező. Az in-
gatlan fűtését egyéb-
ként gázkonvekto-
rok biztosítják. Re-
dőny, illetve rolós
szúnyogháló került
az ablakokra. A me-
leg vízről gyújtóláng
nélküli vízmelegítő
gondoskodik, amely
még garanciális. A
lakáshoz tartozik
egy önálló tároló a
pincében, de közös kerékpártároló is biztosított.
Ár: 14,2 M Ft • Érd.: 06-70/866-7424.  
edesotthongyor@gmail.com

Győr-Sziget rendezett, csendes utcájában eladó ez a kb.
70 nm-es családi ház. Elosztása: étkezős konyha, 2 és
fél szoba, fürdő, spejz. Jelenleg egybenyílók a helyisé-
gek, de könnyedén külön bejáratúvá tehetők a hálószo-
bák. A fűtést cirkó gázkazán biztosítja. Az egyik szobá-
ban működő cserépkályha található. A ház téglából
épült, a fa födémes, tetőcseréppel burkolt. A betonko-
szorú lehetőséget jelent a tetőtér kialakítására is.  A pici
udvaron műhely és garázs található. A házikó sok lehe-
tőséget rejt magába! Nézze meg, érdemes! Bővebb infor-
mációért hívjon!
Ár: 14,9 M Ft • Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

Győrújbaráton eladó ez a jelenleg hétvégi nyaralóként
működő házikó, mely belterületi ingatlan, amihez egy ga-
rázs is tartozik. A kis ház 937 nm-es telken helyezkedik
el, melynek utcafrontja 15 m széles. A házban víz, villany
és csatorna is van, a gáz a telekhatáron. A telket gyü-
mölcsfák is díszítik. A kis ház alatt pince és nagyon jó
hangulatú borospince található. A házban jelenleg egy te-
tőtéri szoba, egy konyha étkező résszel és egy kis fürdő-
szoba található,de ez bármikor bővíthető, mert a beépít-
hetősége a teleknek 30%.
Ár: 11,5 M Ft • Érd.: 06-20/579-1037. 
horvath.klaudia@edesotthongyor.hu

Győr történelmi Belvárosa egyik legszebb barokk terén,
közel a Bécsi kapu térhez eladó egy 114 nm-es jól bejára-
tott vendéglátó-ipari egység. Minden engedéllyel rendel-
kezik, komplett infrastruktúrával, illetve kialakult ven-
dégkörrel. Az étteremben menüztetés és a'la carte is van,
így egyaránt kedvelt a fiatalok és a turisták körében is az
év minden hónapjában. Berendezése nagyon stílusos,
színvonalas. Minőségi faburkolatokkal,  teraszbútorokkal,
napernyőkkel felszerelt. A konyha gépesített, inox pultok,
olasz karos kávégép, előkészítő, raktár stb. számítógépes
rendszer  is van. Az üzlethelyiséghez tartozik az alapte-
rületen kívül (75 nm-es eladótér) egy kb. 30 nm-es terasz,
mely tavasztól nyár végéig üzemel. Jelenleg a belső tér 60
fő, a terasz pedig 50 fő befogadására képes. A vételár tehát
tartalmazza az üzlet bérleti jogát, teljes felszerelését és az
üzemeltető céget. Az ár alkuképes!

Ár: 20 M Ft • Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

KARNYÚJTÁSNYIRA A BELVÁROSTÓL

PINNYÉD

Győr, Kálvária utca 27/A.
06-70/866-7424, 06-30/640-8794

06-70/866-7426

Egy telekre 3 ház kerül felépítésre, melyek teljesen különállóak, közös
faluk nincs, ezért olyan, mintha családi házuk lenne. Az ingatlanhoz
garázs is tartozik. Alapterülete 90 nm+ garázs+331 nm saját kert. Vár-
ható átadás emelt szintű fűtéskészen 2015. december.
Bomba ár: 22,9 M Ft. Érd.: Budai Mónika, 06-30/640-8794.

Mostanában Pinnyéd hihetetlen fejlődésnek indult, egyre többen kedvet kap-
nak, hogy ide költözzenek, ami érthető is, hiszen gyönyörű zöldövezeti ré-
szen tölthetjük mindennapjainkat. Pár percre van az új uszodától, a termál-
tól, és az egyetemtől.  Kerékpárral is könnyedén be lehet jutni a Belvárosba,
de a buszközlekedés is jó. Mindenkinek kiváló választás lehet, aki szereti a
madárcsicsergést és a jó levegőt, de mégis közel szeretne lenni a belvárosi
pezsgéshez. Szeretnénk az Önök figyelmébe ajánlani két új projektet is eb-
ben a városrészben. Mindegyikre jellemző a kitűnő ár–érték arány.

ÚJ KIALAKÍTÁSÚ UTCÁBAN ÉPÜL
EZ A 6 LAKÁSOS, IMPOZÁNS TÁRSASHÁZ. 

Hamarosan kezdik a kivitelezést is. Aki augusztusig bármelyiket leköti,
vagy kertet, vagy gépkocsibeállót kap ajándékba. Most ezt a földszinti
56 nm-es, 2 szoba +nappali lakást ajánlanánk figyelmükbe, melynek
emelt szintű fűtéskész ára 16,3 millió Ft. Ne feledkezzünk el arról sem,
hogy július 1-jétől már erre is igényelhetünk CSOK-ot (szoc.polt). Aki
nagyobbat szeretne, annak is tudunk ajánlani lakást ebben a tömbben.
Várható átadás 2015. december. Érd.: Pozsgai Éva, 06-70/866-7424.

A másik ingatlan, amit a figyelmükbe ajánlunk:

Most kiváló áron foglalhatja le otthonát!
Részletekért hívjon!
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

A jó idő megérkeztével bővültek a vízparton
tartózkodás lehetőségei Győrben. A Duna
és mellékfolyóinak apadását követően, júni-
us 1-jétől az Aranypart I. és az Aranypart II.
szabad strandon is várják a fürödni, pihenni
vágyókat. Mindkét említett szabad strandon
a víz fürdésre alkalmas.

A biztonságos üzemeltetéshez szükséges
előkészítő munkák részeként a Győr-Szol Zrt.
szakemberei mindkét helyszínen megmet-
szették a fákat, lenyírták a füvet, lefestették a
padokat, pótolták azok hiányzó deszkáit, ki-
helyezték a víz mélységét jelző bójákat és a
hulladékgyűjtő edényeket, kifestették a fürdő-
házat, valamint a helyszínre szállították az
életmentéshez szükséges csónakot. A sza-
bad strandokon augusztus 31-ig, naponta 8
és 20 óra között mentőőr felügyeli a területet,
emellett illemhely, zuhanyzó és öltöző teszi
kellemesebbé a kikapcsolódást. A szabad
strand házirendje a biztonság érdekében elő-
írja, hogy tilos motorkerékpárral és gépkocsi-
val behajtani, illetve oda kutyát bevinni. Nem
szabad tüzet gyújtani és üveget a vízbe vinni.
A fürdőzőkre és a napozókra nézve veszélyes
lehet a vízparton hagyott horog, ezért a sza-
bad strandok területén a horgászás is tilos.

Vizes játszótér: A Bisinger parkban talál-
ható Vizes játszótér a karbantartási és előké-
szítő munkákat követően, június 2-ától szin-

tén kinyit, a komplexum naponta 10 és 20
óra között látogatható. 

Fürödni tilos!: Vannak a városban olyan
vízterületek, ahol nem biztonságos a vízben
tartózkodás, ezért egy jegyzői határozat ér-
telmében, tilos fürödni az adyvárosi tározó-
tóban, a József Attila-lakótelep területén lé-
tesített kettő tározótóban, az Iparcsatorna
teljes hosszában, a Rába folyó mindkét felén,

a bácsai vízáteresztő zsilip környékén (Holt-
Duna-ágban), a pinnyédi híd győri hídfőjé-
nél, a püspökerdei átvágás teljes hosszában,
Győr-Újvárosban a Mákos-dűlői volt kavics-
bányában, Győr-Gyirmóton a Marcalban, a
bácsai bányagödrökben, a Holt-Marcalban
(rabkerti tóban) és a győrszentiváni volt sza-
bad strandon.

A Kovalter pihenőpark területe kizárólag
napozásra használható.

A GYHG Nonprofit Kft. Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő kérésére és támogatá-
sával a háztartásokban felhalmozódott lom jel-
legű hulladékok elhelyezésére gyűjtőpontot
üzemeltet egyszeri alkalommal. 

Az esemény június 13-án, szombaton 8 és
17 óra között lesz Győrben, az Arany János Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarán. (Ör-
kény István út 6. Bejárat a kiserdő felől.)

A hulladékok átvételére kizárólag a gyűjtő-
helyen van lehetőség. Elhelyezhető itt: elektro-
nikai, fém, műanyag, nyesedék, építési törme-
lék, csomagolóanyagok, bútorok, berendezési
tárgyak stb. Veszélyes hulladékot a kihelyezett
gyűjtőponton nem lehet leadni, a veszélyes
anyagokat az állandó helyszíneken működő
hulladékudvarokban fogadják be. 

A hulladék lerakására a győri lakosok, a
Győrben szemétszállítási díjat fizetők jogosul-
tak. Jogosultságukat igazolhatják a hulladék-
szállítási díj befizetéséről szóló számlával, akik-
nek pedig ilyen nincs – mert a társasház közö-
sen fizet –, a korábban kiadott Győr Kártyával
vagy lakcímkártyával, illetve személyi igazol-
vánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladékgyűjtés a
rendőrség és a közterület-felügyelet kiemelt
biztosítása mellett zajlik.

kép és szöveg: pannon-víz

Esőzések, belvíz vagy utcai csa-
tornadugulás alkalmával a szoká-
sosnál magasabb az utcai csator-
nák vízszintje. Nem szeretnénk,
hogy ez bárkinek is kellemetlen-
séget okozzon, ezért arra kérjük
olvasóinkat, időnként vizsgálják
(vagy vizsgáltassák) meg a pincé-

jükben az utcaszint alatt húzódó
csatornavezetékeiket. Egy kis
odafigyeléssel megelőzhető a baj.

Amikor az utcai csatorna tele
van, akkor elég a pincében az ut-
caszint alatti csatornacsöveken
egy kis rés, valamilyen szerelési
hiba vagy tömítetlenség, máris

A térszint alatti helyiségek elöntése megelôzhetô! Kihelyezett
hulladékudvar 
Marcal II-n

ömlik ki belőle a víz és elárasztja a
pincét. Győrben legutóbb például
egy rosszul rögzített tisztítónyílás
vágódott le a záporeső idején és
percek alatt feltelt vízzel a pincé-
ben kialakított számítógépterem.
A fedelek, tisztítónyílások rögzíté-
sét mindenképpen ajánlott ellen-
őrizni, érdemes akár utólag is rög-
zíteni vagy leterhelni azokat.

A térszint
alatti helyisé-
gek elöntése
megelőzhető,
ha a pince csa-
tornavezetéké-
be visszaáram-
lást gátló mű-
szaki védelmet
építenek be.

Teljes körű
védelmet nyújt
egy házi kisát -
emelő egység,
amit a pince

szennyvizét gyűjtő csatornacső-
re szerelnek fel. A beszereléshez
érdemes szakember segítségét
kérni. A kisátemelő egység szi-
vattyúja a pincében keletkező
szennyvizet felemeli utcaszint
fölé, és itt biztonságos magas-
ságban, gravitációsan bejuttatja

a házból kimenő szennyvízveze-
tékbe. 

Lényegesen olcsóbb megol-
dás a szennyvizes visszacsapó
szelep beépítése. A szerkezet ti-
zenöt-húsz ezer forintért besze-
rezhető, de sajnos az utóbbi idő-
ben egyre kevésbé nyújt teljes
körű védelmet. Részben a takaré-
kosság, részben a víztakarékos
technikai megoldásoknak kö-
szönhetően, ma már lényegesen
sűrűbb és töményebb szennyvíz
áramlik a csatornákban. Ha a
visszacsapó szelep tányérján
fennakad egy darabos vagy szá-
las szennyeződés, átszivároghat
rajta a szennyvíz. A visszacsapó
szelep beszereléséhez is érde-
mes szakember tanácsát kérni.
Legjobb, ha csak a pince csator-
nacsövére szerelik fel, mert így a
ház magasabb részein  mindig
használhatók a kézmosók, vécék.  

A Pannon-Víz Zrt. szakembe-
rei  előzetes egyeztetés után akár
a helyszínen is tanácsot adnak a
megfelelő műszaki megoldás ki-
választásához. Az egyeztetésre
munkanapokon 14 óráig a
96/522-658-as telefonszámon,
vagy az iktato@pannon-viz.hu
e-mail címen lehet jelentkezni.

Szabad strandok és a Vizes játszótér nyitása
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Bôvebb információ kezeléseinkrôl:
Tel.: +36 70 398 7756, 
+36 70 944 6482 

www.zsireltavolitasgyor.hu

Végleges szôrtelenítés Intense Pulsed Light
technológiával Gyôrben, a MediShape Esztétikai
Szalonban az ETO Park Élmény Szigeten

Próbálja ki a forradalmian új Intense Pulsed Light 
technológián alapuló végleges szôrtelenítô eljárásunkat.
Rendkívül hatásos kezelések hajszálerek, seprûvénák,
megvastagodott erek kezelésére, eltüntetésére.

KEZELÉSEK MÁR 3 290 FT / 30 PERCES ÁRTÓL

HIRDETMÉNYEK

Győr MJV Önkormányzata, a tulajdonában
lévő nem lakás célú helyiségeit, bérleti díjra
történő nyílt pályáztatással hirdetmények
útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021
Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti épület hirdetőtábláján
(üvegfalon), a Győr-Szol Zrt. központjában (9024 Győr,
Orgona u. 10.), valamint a  www.gyor.hu  honlapon
Vagyonhasznosítási felhívás menüpontban tekinthetők
meg 2015. május 27-től 2015. június 17-ig, ahonnan
a pályázati nyomtatványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal
(9021 Győr, Városház tér Gazdálkodási Főosztály Va-
gyongazdálkodási Osztályán, ügyfélfogadási időben,
vagy telefonon: (96) 500-236-os és (96) 500-277-es
számon.

RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI 
HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSÉNEK
HATÁRIDEJE: 2015. június 17. (szerda) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: Városháza, 
GyŐr, Városház tér 1. Zechmeister II. terem

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. június 25-én licit útján értékesíti:

• a Győr, Tábor u. 16. mellett; beépítetlen terület (kert-
városias lakóövezet); hrsz.: 11992/1. Teleknagyság:
739 m2. Kikiáltási ár: 18.250.000 Ft + ÁFA.

• Győr, Bálint M. u. 101., beépítetlen terület (falusias
lakóövezet); hrsz.: 7615. Teleknagyság: 1225 m2.
Kikiáltási ár: 17.490.000 Ft + ÁFA.

• Győr, Kertész u. 14., beépítetlen terület (falusias la-
kóövezet); hrsz.: 10999. Teleknagyság: 1506 m2.
Kikiáltási ár: 26.490.000 Ft + ÁFA.

• Győr, beépítetlen terület (nem beépíthető), hrsz.:
11005/4. Teleknagyság: 178 m2. Kikiáltási ár:
1.460.000 Ft.

• Győr, beépítetlen terület (nem beépíthető), hrsz.:
0778/12. Teleknagyság: 1016 m2. Kikiáltási ár:
740.000 Ft.

• Győr, Koltói A. u., beépítetlen terület (nem beépít-
hető), hrsz.: 27444. Teleknagyság: 476 m2. Kikiál-
tási ár: 3.140.000 Ft.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongaz-
dálkodási Osztályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon:
96/500-239), valamint az interneten (www.gyor.hu
Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekint-
hetŐk meg.

Téma: A győri égetőmű
több évtizedes története
bonyolult jogvitákkal volt te-
le. Az egymást érő, keresz-
tező engedélyek, fellebbe-
zések, bírósági tárgyalások
dzsungelében nehéz tisztán
látni. Megfelel-e az égető-
mű a hatályos műszaki, biz-
tonsági, közegészségügyi,
vízvédelmi, természetvédel-
mi, településrendezési, hul-
ladékgazdálkodási és leve-
gővédelmi jogszabályok-
nak? És ha nem, mit tehe-
tünk? Bevezető előadó: dr.
Fülöp Sándor környezetjo-
gász. A fórum június 11-én,
csütörtökön 18 órakor Kis-
bácsán, a Dombháti Úti Is-
kolában lesz.

Lakossági
fórum
a bácsai
égetômû
ügyében

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

06. 05.—06. 12.
DELIKÁT

Faros csirkecomb

HB Lager
dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l

Hazai túró
450 g,
775,55 Ft/kg 

75,-db
kartonos ár

Magyar burgonya

Marhalábszár

1599,- kg

CBA ízesített
víz, citromos

1,5 l, 52,67 Ft/l 

399,-kg

349,-db

229,-kg

159,-db
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Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

A hét minden napján 
ízletes ételekkel, frissítô italokkal
várjuk Kedves Vendégeinket 
Duna-parti teraszunkon!

A KC Kosztolányi Consuasor Kft.
gyôri munkahelyre keres

BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT

Feltételek:

• minimum
szakmunkás- 
bizonyítvány, 

• Gyôri lakhely

• Három mûszakos
munkavégzésre
való hajlandóságJelentkezés telefonon: +36 70 / 7038-533

Új címünk: GYÔR, TELEKI U. 8.

RUHAVÁSÁR!
NYÁRBAN NYÁRI

NAGY ÁRENGEDMÉNYEK!

ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Audi-gyárba keresünk
állandó szombat éjszakára takarí-
tókat. Bejelentett munka. Érdek-
lődni munkanapokon: 9–17-ig.
Tel.: 06-20/993-5575.

Mindenféle házimunkát,
idősgondozást vállalok ott lakással.
Tel.: 06-70/225-3812.

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kő-
művesmunkák végzése.
Tel.: 06-30/355-6991.

Beton- és téglafalra
tárgyak felfúrása,
rögzítése és minden-
nemű villanyszerelés,
bojlertisztítás. Érdek-
lődni: 06-30/314-3370.

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkezetek,
kerítések, korlátok készítése, felújítása.
Tel.: +36-30/313-2351. www.iro-
nart.hu  e-mail: ironart@ironart.hu

Autóalkatrészek teljes
választéka minden autó-
típushoz, utángyártott
és gyári alkatrészek,
kedvező árakon. R&R-
Car Tel.: 06-70/ 223-7957.

Kaszálás, fűnyírás, sövény-
vágás, fakivágás, gyökérkivétel, met-
szés, kerti munkák! Tel.: 06-96/826-
322, 06-30/403-6810.

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes
felméréssel, vidéken is. Tel.:
06-20/239-9198.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,
SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE
Samodai +36-30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

Győrben élő idősek otthoni
ápolását, gondozását vállalja nagy gya-
korlattal rendelkező, középkorú nő. Hív-
jon bizalommal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény szerint
rakodókkal, teljes körű elszállítással,
akár díjmentesen, hétvégén is. 06-
20/944-6667

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műsza-
ki termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készíté-
se, lakatosmunkák, ajtó-,
ablak- és zárjavítás, költ-
ségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/223-7957.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pin-
céjéből, padlásáról, lakásából, ill.
udvaráról. Hívjon bizalommal!
Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tárolóját,
garázsát kitakarítom. Feleslegessé vált
holmiját ingyen elszállítom. Stuka
Tibor: 06-30/ 217-0848.

EGYÉB

SZÉLVÉDŐ-JAVÍTÁS
kőfelverődés- és repedésjavítás
H e l y s z í n i  k i s z á l l á s s a l  i s !
A  M e g b í z h a t ó  P o n t !
+ 3 6  7 0 /  2 8 6  3 6  6 5

Keresek 2 heverőt, étkezőasztalt
székekkel, kanapét és rekamiét, lehe-
tőleg Győrből. 96/418-983, 06-
70/238-9589.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és be-
váltása. 06-70/564-2280

Készpénzért antik bútort,
festményeket, herendi és Zsolnay-
porcelánt, ezüsttárgyakat, könyve-
ket, antik órákat, szőnyeget, teljes
hagyatékot vásárolunk. Hívjon bi-
zalommal! 06-70/640-5101. Ké-
résre házhoz megyünk!

Bélyeget, képeslapot, pénzt,
kitüntetést (náci, Waffen-SS is),
jelvényt, könyvet, egyéb régiséget
vásárol magángyűjtő. Pál István.
Tel.: 06-20/947-3928.

INGATLAN

Kiadó 110 nm-es családi ház Ná-
dorvárosban, igényes, korrekt bérlők-
nek. 120.000Ft + rezsi. 96/418-983,
06-70/238-9589.

Győrújbarát Paperdőn
örök panorámás telek eladó. Irány -
ár: 5.300.000 Ft. Érdeklődni: 06-
30/474-4013.

Győr-Adyvárosban 63
nm-es, háromszobás, klímás la-
kás eladó. Irányár: 13.500.000 Ft.
06-30/742-6430

Révfaluban garázst vennék, az
Ady Endre, Damjanich utca, Rakpart
környékén. Tel.: 06-20/950-9571.

Felmondott hitellel ter-
helt ingatlanokat vásárolunk Győr-
ben és környékén, négyzetmétertől, ál-
lapottól függetlenül. Végrehajtás alatt
lévő nem akadály. Hívjon most! 06-
30/612-6301

LAKÁSCSERE

37 nm-es, teljesen felújított
önkormányzati lakásomat na-
gyobbra cserélném. Minden meg-
oldás érdekel. 06-20/434-4526

Gyárvárosi , 1 szobás, 45 nm-
es, komfortos, egyedi gázfűtéses, kar-
bantartott, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 40–50 nm-es, 2
szobás, határozott-határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 471.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne  65–75 nm-es, 3 szobás, hatá-
rozott-határozatlan idejű adyvárosi,
szabadhegyi, Marcalváros I-II-n lévő
bérleményre. Bán Aladár utca kizár-
va. Tartozás átvállalása lehetséges.
(Hirdetésszám: 472.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

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

Adyvárosi, 3 szobás, 67 nm-
es, összkomfortos, általános állapot-
ban lévő, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 40–55 nm-es,
2 vagy 2 + fél szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 473.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 3 szobás, 75 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne határozat-
lan, megvásárolható bérleményre. Bel-
város és Révfalu előnyben. (Hirdetés -
szám: 474.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 3 szobás, 71 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne határozott-határo-
zatlan, 2 szobás, 40–55 nm-es bérle-
ményre. Újváros kizárva.  (Hirdetész-
szám: 475.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 1 szobás, 32 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 44–55 nm-es, 2 szobás,
határozott-határozatlan idejű, első-
sorban Adyvárosban és környékén
lévő bérleményre. Sziget, Újváros ki-
zárva. (Hirdetésszám: 476.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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Elbúcsúzott az NBI-től a Győri ETO FC. A Pécs elleni
hazai győzelmet követően Vasile Miriuta úgy döntött,
a debreceni, utolsó élvonalbeli találkozón már a jövő
reménységei képviselik az ETO-t, így az NB III-ban
szereplő fiatalok léptek pályára a Loki stadionjában.
A Loki a 9. percben szerezte meg a vezetést egy sze-
rencsés góllal, hiszen Ferenczi lövésénél megpattant
a labda egy védőn, így Cellar tehetetlen volt, 1–0. Ne-
gyed óra elteltével már kettő volt a hazai előny, egy
lepattanó labdát Bódi lőtte el kapásból a bal alsó sa-
rokba, 2–0. Nem sokkal később ismét Bódi érkezett
és lemásolta az előző találatát. Egy rossz felszabadítás
után kereste, és meg is találta a lövőhelyzetet, 3–0.
Az ETO-s fiatalok is eljutottak helyzetekig. A 20. perc-
ben Verpecznek kellett védenie Szabó Bence lövését.
Az első félidőben helyzet akadt bőven, de több gól
már nem esett. A szünet után Bódi kétszer is eltalálta
a felső lécet, aztán a 65. percben megint pontosan
célzott. Távoli lövéséhez, és a mesterhármashoz
ugyan egy kis segítség is kellett, 4–0. Az 5–0-ás vég-
eredményt a 81. percben egy kontra végén állította
be a hazai csapat. Ferenczi centerezésére az első NB
I-es meccsén pályára lépő Sós érkezett.
Az ETO a 8. helyen zárta a bajnokságot, és ősszel,
több más élvonalból kizárt klubbal, a Nyíregyházával,
a Kecskeméttel és a Péccsel együtt az NB III-ban
folytathatja. A bajnokságot a Videoton nyerte a Fradi
előtt. Kiesett a Dunaújváros és a Pápa.

A Haladás elleni bajnokival végleg lezárult a Rába
ETO FC idei bajnoki szezonja. Az utolsó futsalbaj-
nokin ráadásul igazi gólparádét rendeztek a zöld-
fehérek. Nem kellett sokat várni, hogy megszerez-
zék a vezetést Lódiék, Dróth már a 3. percben be-
talált. Aztán fél percen belül sikerült kiegyenlítenie
a Halinak. Ezt követően akciók sorát mutatták be
a csapatok, mindkét oldalon, ám a következő talá-
latra egészen a 12. percig kellett várnia a közön-
ségnek. Ekkor Juanra volt eredményes, majd két
perccel később Noé is betalált, így már 3–1-re ve-
zetett a bajnok. A szünetig pedig már maradt is ez
az eredmény. 

Már csak száz nap, vagyis a képen lát-
ható óra szerint pontosan 99 nap 23
óra és 59 perc volt hátra a szeptembe-
ri maratoni kajak-kenu világbajnoksá-
gig. Szerdán délelőtt a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség képviselői, Győr Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, a
helyi szervezőbizottság, illetve a spor-
tolók leplezték le azt az órát, amely
mostantól egészen őszig mutatja
majd, mennyit kell várni arra, hogy el-
kezdődjön a vb. 

Fekete Dávid, Győr alpolgármeste-
re úgy fogalmazott, nagy öröm, hogy
egy ilyen rangos esemény házigazdá-
ja lehet Győr. Szerencsére nem ide-
gen a város számára a maratoni világ-
bajnokság szervezése, hiszen már két
sikeres vb-rendezésen van túl. Ezzel
egyedülállóak vagyunk. 

Minden idők legsikeresebb világ-
bajnokságát akarják megszervezi vá-
rosunkban, nem mellesleg szeretnék
még közelebb hozni a nézőkhöz a ma-
ratoni versenyt, így olyan pályát alakí-
tottak ki, ami sokkal látványosabb lesz
szurkolói szemmel. Kadler Gusztáv, a
világbajnokság szervezőbizottságá-
nak elnöke elmondta, sokkal rövidebb
köröket fognak megtenni a verseny-
zők, pár percen belül visszaérnek a
fordulóból a sportolók, így minden a
nézők szeme előtt zajlik majd a rajttól
a futószakaszon át a célig. 

Megkezdôdött a visszaszámlálás 

Az első főpróba, a nagyjából két
héttel ezelőtti országos bajnokság jól
sikerült. Akkor közel 2000 sportoló
mérte össze tudását Győrben. A világ-
bajnokságra már most 25 ország adta
le a nevezését, ám ez a szám csak nő-
het, mondta el Weisz Róbert, a mara-
toni szakág vezetőedzője, hiszen sok
országban a júliusi Európa-bajnokság

Szomorú búcsú

még válogató lesz, így csak utána vál-
nak véglegessé a válogatott keretek.
Augusztusig pedig még lehet nevezni. 

A maratoni táv koronázatlan királynő-
je, Csay Renáta is várja már, hogy újra
vízre szállhasson győri világbajnoksá-
gon. Ő az egyik, abból az ötből, aki már
biztos részvevője a vb-nek, miután tava-
lyi világbajnoki címeinek köszönhetően

– egyesben, valamint Bara Alexandrával
párosban is – védettséget élvezett,
ezért elég volt egy-egy válogatót nyer-
nie, és mindkét versenyszámban rajt-
hoz állhat az EB-n és a VB-n is.

A világbajnokságig (lapzártánk idő-
pontjában) tehát még 99 nap van hátra,
ahol remélhetőleg jó pár magyar érem-
nek is örülhetnek majd a szurkolók. 

Bajnokavatás gyôzelemmel 

A fordulást követően nagyobb fokozatra kapcsolt a
vendéggárda, és szépített is pár perccel a sípszó után.
Az ETO azonban csak eddig engedte, hogy zárkózzon
a Hali, és igazi gólparádéval folytatta. Újabb Noé-gól a
23. percben, majd még ugyanebben a minutumban
Solano is betalált, 5–2. Nem sokkal később pedig Lódi
növelte négyre a zöld-fehér előnyt. Így már teljesen el-
úszott a Hali győzelemről kecsegtetett álma, igaz, Hor-
váth még szépített pár perccel a mérkőzés vége előtt.
Ám erre is jött válasz Sáhótól, így végül 7–3-as győze-
lemmel zárta utolsó bajnokiját az ETO. A mérkőzés
után Lódiék pedig átvehették a bajnoki címért járó ér-
meket és kupát is.
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Az elmúlt hétvégén rendezték meg he-
tedszer, ám idén először a Győri Atléti-
kai Club szervezésében a Sillai László
Birkózó Emlékversenyt. Két napra ha-
zánk és a néhány külföldi klub legjobb
utánpótlás-birkózói vették birtokukba
a Molnár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pont csarnokát, hogy összemérjék ere-
jüket. Sokak már többedszerre vettek
részt a rangos tornán, így náluk az is ki-
derült, mennyit sikerült fejlődni az előző
évekhez képest. Az első napon a gyer-
mek, a diák, a serdülő, illetve egy kadet,
valamint egy U23-as korcsoport küz-

Június 6-án és 7-én az AUDI Aréná-
ban rendezik meg a hagyományos
Serdülő Judo Európa-kupát, immár
nyolcadszor. Kilenc ország több mint
háromszáz judokáját várják Győrbe,
az ebben a korosztályban legrango-
sabb nemzetközi viadalra. 2008-ban
rendeztek először Világkupa-viadalt

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a XVI. Kendo Világbaj-
nokságot, Tokióban. A magyar csapatból ezúttal sem hi-
ányozhattak a győrzámolyi Szigetközi Junior Kendo Klub
sportolói, akik már évek óta erősítik a nemzeti csapatot.
Az SZJKK-ból Dubi Attila, Dubi Sándor, Babos Gábor és
Schreiner Dávid utazhatott Japánba. Az idei vb újabb fan-
tasztikus magyar sikert hozott a férfi válogatott számára,
2012 után újra bronzérmes lett. Ez mellett Dubi Sándor
Fighting Spirit díjat kapott. Illetve Japánban az is kiderült,
hogy a 28. Kendo Európa-bajnokságot 2017-ben Buda-
pesten, Magyarország rendezheti meg. 

Az Edutax Kft. szervezésében jó-
tékonysági squash-versenyt ren-
deznek június 14-én 9 és 15 óra
között a Marcal Teniszcentrum-
ban, amire várják a bátor jelentke-
zőket. Nevezni június 11-én 10
óráig lehet a hlavacs.viktoria@
edutax.hu, 06-70/455-0120 tele-
fonszámon vagy személyesen, a
teniszcentrumban. A nevezési díj
önkéntes hozzájáruláson alapul,
melyet a „Híd a jövőbe” Értelmi
Sérülteket Segítő Alapítvány javá-
ra ajánlanak fel.

Újabb rangos viadallal készül az Aqua Sportközpont
és a Győri Úszó SE a június végi országos bajnokság-
ra. A 4. Győr Open világbajnoki kvalifikációs verseny-
re közel 70 klub küldött úszókat. Ez a viadal az új
uszoda eddigi legnagyobb versenye, hiszen négy
nap alatt 14 országból 562-en álltak rajthoz. Miköz-
ben a Győri Úszó SE az egyik meghatározó egyesü-
let lett, a fejlődés pedig nemcsak az érmekben, de a
versenyzők létszámában is megmutatkozik, 4 nap
alatt 128 versenyzőjük 721 számban nevezett az
olimpiai és világbajnoki kvalifikációs versenyen.

Az EYOF-ig még két év van hátra, az első nagy
vizsgáig, a győri országos bajnokságig azonban alig

Félezer induló a Gyôr Openen
egy hónap. A szervezők erre is készen állnak, így az-
zal sem lesz gond, hogy hiba nélkül lemodellezzék
a kazanyi világbajnokság teljes programját, ezzel is
segítve a válogatott felkészülését. A győri versenye-
ken a hazai úszók kimagaslóan teljesítenek. A Győri
Úszó SE válogatottjainak száma már 10 fölött van –
mondta el Petrov Iván, a Magyar Úszó Szövetség
nyugat-dunántúli régiójának vezetője. Nagy előre-
lépés ez ahhoz képest, hogy nagyjából 30 úszóval
kezdték el nemrég a munkát.  

A 4. Győr Open összesített éremtáblázatát is végül
a Győri Úszó SE nyerte meg, 33 arany-, 25 ezüst-,
14 bronzéremmel.

Utoljára idegenben
A múlt héten utoljára lépett pályára idegen környezetben
a Széchenyi Egyetem Győri KC. Molnár István csapata
Szolnokon szerepelt, ahol az első két negyed alatt
még sikerült tartani a lépést. A harmadik negyed-
től azonban pontatlanná vált a győri játék és
Gombásék ellenfele ellépett. Utolérni a szolnoki-
akat nem is sikerült, akik 74–65-re győztek. 

Hazai érmek a birkózó emlékversenyrôl
delmei zajlottak. A látványos és színvo-
nalas küzdelmeket hozó versenyen 260
birkózó mérte össze erejét. A Győri At-
létikai Club és a Győri Birkózó Klub SE
15 fiatallal lépett szőnyegre a megmé-
rettetésen. Közülük hárman – Tichi At-
tila (GYAC), Reznyák Máté (GYAC), Hor-
váth Vendel (GYAC) – aranyéremmel
zárták a viadalt. Második lett Márton
Hunor (GYBKSE), Tichi János (GYAC)
és Takács Bendegúz (GYAC). Harma-
dik pedig Nyuli Csegő (GYAC), Nyuli
Mátyás (GYAC), Rigó Balázs (GYAC), il-
letve Zsuppán András (GYAC).  

A következő napon rendezték meg
a Junior Szabadfogású Magyar Bajnok-
ságot, amelyen 80 birkózó küzdött a
bajnoki címekért, illetve az Európa-baj-
nokságra utazó csapatba való bekerü-
lésért. A győriek közül 60 kg-ban Ma-
ruzs Roland (GYBKSE), egy győzelem
és egy vereséggel helyezetlenül zárt.

Ugyanezen a napon vehette át a
Magyar Birkózó Szövetség kitünteté-
sét Rigó Attila, a Győri Birkózó Klub
SE elnöke, és az MBSZ elnökségi tag-
ja, Győr város birkózósportjában elért
eredményeiért, munkájáért.

Judósok lepik el az Arénát

a serdülők, vagyis a 15 évnél fiata-
labbak számára. Akkor hét ország
csaknem 250 versenyzője lépett ta-
tamira a Magvassy Mihály Sport-
csarnokban. Érdekesség, hogy az
akkori győztesek közül Tóth Krisztián
azóta felnőtt világbajnoki ezüstér-
mes, Európa-bajnoki bronzérmes,

U23-as Európa-bajnok, ifjúsági olim-
piai bronzérmes, junior vb-bronzér-
mes és ifjúsági vb-ezüstérmes lett,
jelenleg a felnőtt világranglista má-
sodik helyén, az olimpiai kvalifikáci-
ós ranglista első helyén áll.

Nagy György, a Magyar Judo Szö-
vetség főtitkára elmondta, bár még
két év van az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválig, ez a verseny mégis főpró-
baként tekinthető. Itt remélhetőleg
majd lesz olyan judós, akiért szólhat a
magyar himnusz. A főtitkár hozzátette,
azért is különleges a korosztály a szö-
vetség számára, mert más országok-
nak nincsen serdülő válogatottja. 

Takács Tímea, Ménfőcsanak ön-
kormányzati képviselője nagyon bol-
dog, hogy újabb rangos tornát ren-
dezhet Győr. 2006 óta folyamato-
san nőtt és felvirágzott a helyi sport-
élet. Így már a judo sem ismeretlen
a városban. 

Jótékonysági 
squash-verseny

Kendósok bronzérme Japánból
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