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4. oldal Polgárbarát rendőrsé-
get ígér Váczi Attila, Győr új rend-
őrkapitánya, aki elmondta, újra-
gondolja a közterületi és bűnügyi
szolgálatok szolgálatszervezését
és reagáló képességét is. 

9. oldal Győrben zárja Igazán cí-
mű turnéját Ákos az Audi Aréná-
ban, október 3-án. A Kossuth-díjas
énekes  lapunknak elmondta,
nagykoncertje a múlt és a jelen da-
laiból is építkezik. 

Írásunk a 2. oldalon

Megtisztult
a Baross út

6. oldal Látványos szakaszába érkezett a győri kötött gyűjtésű
kerékpárkölcsönző rendszer kialakitása: az elmúlt héten elkezdték
telepíiteni a GyőrBike színes gyűjtőállomásait is. Szeptembertől ösz-
szesen 180 darab kerékpár áll az érdeklődők rendelkezésére a városi
közlekedéshez. A kerékpárokat vandálbiztosra tervezték, súlyukat te-
kintve pedig strapabíróak. 
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MOZAIK  KISHÍREK

A győri önkormányzat a „Magyaror-
szág–Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési program 2007–
2013” keretében, Nagymegyer önkor-
mányzatával közösen valósította meg
a „Nagymegyer–Győr menetrendsze-
rű retúr buszjárat kialakítását az ide-
genforgalom és a foglalkoztatottság tá-
mogatása céljából” a (HUSK/1101/
2.3.2/0140) című projektet, amely
2015. június 30-án sikeresen lezárult.
A projekt összköltségvetése 518.220
euró volt, amiből Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata 51.170 euróval
gazdálkodhatott. Ez 85%-os ERFA és
10%-os hazai támogatást, valamint
5%-os önrészt jelentett.

A több mint két évig tartó projekt
elérte átfogó célját, a közös szlovák–
magyar határ menti térség elérhető-
ségének és információáramlásának
javítását. A projekt elsősorban a két
település között ingázók (diákok, mun-
kavállalók), valamint a turisták növek-
vő számára reagálva, a közösségi köz-
lekedés szolgáltatási színvonalának
fejlesztését tűzte ki célul. 

A projekt eredményeképpen jelen-
leg napi 6 menetrend szerinti buszjá-
rat közlekedik a két város között. A
projekt fenntartási időszakában a
buszjáratokat Nagymegyer önkor-
mányzata üzemelteti.

A Nagymegyer által beszerzett 2
darab IVECO típusú autóbusz 43
utas szállítására alkalmas, mozgás-
korlátozottak számára is hozzáférhe-
tő. A projekt eredményeképpen két
újonnan kialakított munkahely is lét-
rejött Szlovákiában.

Győrben az önkormányzat által be-
szerzett, és a Mátyás király téren, va-
lamint a Híd utcában kihelyezett két
digitális utastájékoztató oszlop a bu-
szokba beszerelt fedélzeti számító-
géppel kommunikálva, kijelzi a buszok
érkezési idejét. Az önkormányzat
emellett a közös menetrend kidolgo-
zásában és az új buszjárat népszerű-
sítésében is részt vett.

Fröccs, legendák, jótékonyág és zene
– ezt kínálja idén is a XI. Győri Rotary
Fröccsnapok a legendák napjával ki-
egészülve, július 17–19-ig a Széche-
nyi téren.

„Győr a fröccs városa” – ezt a címet
szóvédjegy-oltalomként már koráb-
ban bejegyeztette a fröccsfesztivál öt-
letadója, dr. Horváth József. A Rotary
Club Győr minden évben jótékony cél-
lal rendezi meg a fröccsnapokat, s a
szervezésbe néhány éve a Győri Mű-
vészeti és Fesztiválközpont is bekap-
csolódott. Fekete Dávid alpolgármes-
ter a programokat ismertető sajtótá-
jékoztatón rámutatott, az évek során
július legnagyobb szabadtéri rendez-
vénye lett a Győri Rotary Fröccsnapok
a legendák napjával kiegészülve.
„Büszkék vagyunk a város legendáira”
– hangsúlyozta, és kiemelte a bencés
szerzetest, Jedlik Ányost, aki Győrt a
fröccs városává tette.

Németh Tibor, a Rotary közelmúlt-
ban kinevezett elnöke felidézte, a szó-
da feltalálása előtt vízzel és uborkalé-
vel hígították a bort. „Szerencsére
Jedlik feltalálta a szódavizet” – tette
hozzá.

Serfőzőné Tóth Andrea, a Győri Mű-
vészeti és Fesztiválközpont igazgatója
elmondta, a hétvége tartalmas prog-
ramkínálatában megtaláljuk többek

Befejeződött Győrben a Baross út kö-
vezetének tisztítása. Radnóti Ákos vá-
rosüzemeltetésért felelős alpolgár-
mester kezdeményezésére a Győr-
Szol Zrt. által megbízott vállalkozó jú-
nius 15-én kezdte meg a Belváros ta-
karítását, melynek teljesítésére össze-
sen 720 munkaórát fordítottak.

A Kazinczy utcától a Szent István útig
mintegy 6800 négyzetméter felületen
dolgozott naponta 5-7 munkatárs, egy-
részt több magasnyomású (150 bar), 50
centiméter szélességű forgófejes gépet

Sajtóközlemény

Buszjárat
Nagymegyer
és Gyôr
felfedezésére

használva, másrészt négy, kifejezetten a
rágógumik okozta szennyeződéseket el-
távolító berendezést alkalmazva. Ez
utóbbiak 140 fokos százarazgőz és
vegyszer keverékével lazították fel a kö-
vezetről a foltokat, s összesen több mint
100 ezer rágó nyomát tüntették el.
Akadt olyan szakasza a Baross útnak,
ahol egy négyzetméteren majd 100 rá-
gófoltot találtak, de az átlag 16 darab
volt négyzetméterenként.

Radnóti Ákos elmondta, hogy a
munka során összesen 35 ezer liter vi-

zet, közel 1500 liter desztillált vizet és
240 liter tisztítószert használtak fel, s
figyeltek arra is, hogy környezetbarát
tisztítószereket használjanak. 

A rágógumik mellett az olajszeny-
nyeződések, különösen a motorolajok
okozta lerakódások, az ételmaradé-
kok és különböző folyadékok marad-
ványainak eltávolítása jelentett kihí-
vást a takarítóknak.  Az alpolgármes-
ter hozzátette: a Baross út megtisztí-
tása ilyen mértékben most először
történt meg az 1997-es felújítása óta,
s köszöni a lakosságnak és az üzlettu-
lajdonosoknak a munkák ideje alatt ta-
núsított megértését.

A munka néhány nap szünetet kö-
vetően, a jövő héten folytatódik: az
Arany János utca teljes hosszának ta-
karítása megtörténik 2-3 hét alatt,
majd a Városház tér burkolata is
megtisztul.

Mint emlékezetes, a Belváros köve-
zetének takarítása júniusban, a Széche-
nyi téren kezdődött, ott közel 5000
négyzetméternyi követ tisztítottak meg
a mostanihoz hasonló eljárással. 

Megtisztították
a Baross út kövezetét

A fröccsé és a legendáké lesz a jövô hétvége
között a Győri Nemzeti Színház színé-
szeinek, stúdiósainak műsorait és Né-
meth Hajnal Auróra képzőművész per-
formanszát, mely szintén a legendák-
ról szól, ám másképpen, többek között
a Tündérrózsáról, valamint a „Kisfa-
ludy-szoborról is keringenek érdekes
történetek”. A korábbi évekhez hason-
lóan, idén is látható lesz Hámori Sán-
dor szódásüveg-kiállítása. A fröccsna-
pok hétvégéjén ingyenes, tematikus
városnéző séták is indulnak, a legen-
dák mellett például szerelmi története-

ket hallgathatnak az érdeklődők. A
koncertek között megtaláljuk például
az Apnoé zenekar és a Colombre
Band fellépését, lesz Boogie Woogie
Show Dániel Balázzsal, Rutkai Bori pe-
dig gyermekeknek ad elő.

A Rotary Club faházaiban árult
fröccs és zsíros kenyér bevételéből
egymillió forintot a „Kazinczy” Szép
magyar beszéd verseny támogatásá-
ra ajánlottak fel a szervezők.

A programot bővebben a 15. olda-
lon olvashatják.
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Bôvebb információ kezeléseinkrôl:
Tel.: +36 70 398 7756, +36 70 944 6482 

www.zsireltavolitasgyor.hu

Végleges zsíreltávolítás Gyôrben,
az ETO Park Élmény Szigetben!
Egyedi, világszabadalommal védett technológián alapuló,
végleges orvosesztétikai zsíreltávolítás. Kezelések végén
akár 15 cm körtérfogat-csökkenés, plasztikai beavatkozás
nélkül. Hatékony kezelés a stria és cellulitisz ellen.

KEZELÉSEK MÁR 3 700 FT/ALKALOM ÁRTÓL

A Hotel Famulusban rendezték meg a XVll. Szent László Kupa nemzetközi páros bridzsversenyt. Végeredmények: 1.
Szilágyi László–Molnár László, 2. Marjai György–Zöld Ferenc, 3. Mezei Katalin–Honti László. A különdíjasok a Győri
Bridzs SE versenyzői: legjobb női páros: Sörös Edit–Komlós Zsuzsanna, legjobb vidéki páros: Horváth András–Pataki
Iván, legjobb győri páros: Gyarmathy Ernő–Zalka József, legjobb vasárnapi páros: Kadler Éva–Zombori Györgyné. 

Regionális logisztikai központot épít a
Győri Nemzetközi Ipari Parkban az
ARRABONA INVEST KFT. – tájékoz-
tatta lapunkat a társaság, amely köz-
leményében azt írja, a logisztikai köz-
pont létrehozásához az Európai Unió
és a magyar állam az Új Széchenyi
Terv keretében közel 1 milliárd forint
támogatást nyújt.

Az ARRABONA INVEST KFT. ki-
emelkedő színvonalú, a piaci igé-
nyeket kielégítő logisztikai beruhá-
zás megvalósítását tűzte ki célul,

A nyáresti koncertek idei első fellé-
pője a legendás Korál zenekar lesz,
a Dunakapu téren szombaton 21
órától olyan slágerek csendülnek fel,
mint például a Homok a szélben, a
Maradj velem, és az Évszakok. Ba-
lázs Fecó nagyszabású koncertet
ígért, s lapunknak elmondta, mindig
örömmel érkezik városunkba, s várja
a régi ismerősökkel való találkozást.
A Liszt Ferenc-díjas zenésznek, éne-
kesnek a napokban jelent meg új al-
buma „Változnak az évszakok” cím-
mel. A húsz dalt tartalmazó CD-t a
rajongók javaslatai alapján állította
össze Balázs Fecó a szerzői, előadói
pályafutásának gyöngyszemeiből. A

Szombat este a Korál lép fel a Dunakapu téren
győri koncertre a korálos slágerek
mellett természetesen ezekből is
hoz egy csokorral. „Időrendi sor-
rendben fogunk haladni. A közön-
séggel együtt emlékezünk, a mai na-
pig a velük való kapcsolat adja a da-
lok erejét. 40-50 év távlatából több
dal is felidézhet bennünk egy-egy
emléket” – mutatott rá és hozzátet-
te, minden korszakból vannak sze-
mélyes kedvencei, például a Kőfalak
leomlanak, a Kell, hogy várj és az
Érints meg különösen közel állnak a
szívéhez. Balázs Fecó ma is szerez
zenét, s elárulta, új CD-vel is készül-
nek a gourmandoknak, a gyűjtők-
nek. „Az elmúlt években összegyűlt

rengeteg emlékből áll össze a lemez,
s bízom benne, hogy még idén meg-
jelenik”. Elmondta azt is, mostaná-
ban az egészsége, a családja foglal-
koztatja a leginkább, és az a felgyor-
sult kor, amiben próbál megmaradni
annak, ahogy megszerette őt a kö-
zönség. „Örülök, hogy nem sikerült
elvinni a celebvilágba, szeretném
megtartani, folytatni a közös társas-
játékot a közönséggel” – hangsú-
lyozta az énekes, aki a közelmúltban
Ausztráliában turnézott, az ott élő
magyarok meghívására. A jó hangu-
latú utazásról a Duna Worldön lát-
hatnak filmet július 19-én 19.30 óra-
kor az érdeklődők.

Új logisztikai telephely létesül
mely növeli a Nyugat-dunántúli Ré-
gió versenyképességét. A projekt
célja egy logisztikai épületegyüt-
tes kialakítása, mely magában fog-
lal egy csarnoképületet és egy –
vele egy dilatációs egységben ké-
szülő – háromszintes irodai részt.
A fejlesztési helyszín az ipari park
területén található. A projekt ered-
ményeképpen egy intermodális át-
terelés megvalósítására alkalmas
regionális logisztikai központot
alakítanak ki.

Kerékpárút épült az Új Bácsai úton

Ismét bővült Győr kerékpáros úthálózata. A győri ön-
kormányzat kivitelezésében egy két méter széles, 341
méter hosszú szakasz készült el a Széchenyi híd és a
Szabadrév utca között, közvetlenül a zajvédő fal mö-
götti területen. Radnóti Ákos alpolgármester stílszerű-

en kerékpáron érkezett a sajtótájékoztatóra, s mint fo-
galmazott, Győr kerékpáros város, ahol nem csak új
utak épülnek, hanem a régiek felújítása is folyamatos.

A beruházás költsége közel 19 millió forint volt,
további 2,6 millió forintba került a kerékpárút közvi-
lágítása. Az építés során az aszfaltozott útburkolat
mellett kiemelt kerti szegély is létesült, közúti jelző -
táblákat helyeztek ki, füvesítettek, fákat ültettek.

Bárány István, a körzet önkormányzati képvise-
lője köszönetet mondott az önkormányzatnak a be-
ruházásért, s hangsúlyozta, a bácsaiak hasznára vá-
lik az út, sokan nem csak szabadidejükben kerék-
pároznak, hanem munkába is azzal járnak.

A hiányzó szakasz megépítésével teljes lett az Új
Bácsai út melletti kerékpárút, amely a Széchenyi hí-
don már meglevő kerékpárúthoz csatlakozik, s azon
keresztül a Belvárosig biciklizhetnek az itt élők.

Radnóti Ákos alpolgármester bejelentette, Győrben
folytatódik a kerékpárutak építése, a régiek felújítása.

Bridzsverseny-eredmények
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BULGÁRIA — busszal
NAPOSPART, 2015. július 17. 10 nap/7éj
H. Sunny Garden 3* R 49 900 Ft-tól/fô
Aparthotel Rio Grande 4* AI (MA) 64 900 Ft-tól/fô
H. Fiesta Beach 4* FP 89 900 Ft-tól/fô

BULGÁRIA — repülôvel Pozsonyból
NAPOSPART, 2015. augusztus 7. 8 nap/7éj
Aparthotel Rio Grande 4* AI (MA) 89 900 Ft-tól/fô
Hotel Calypso 3* AI 129 900 Ft-tól/fô
NESZEBÁR, 2015. augusztus 7. 8 nap/7éj
H. Mirage of Nessebar 4* R 119 900 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.

Ingyen reptéri transzfer*
*Meghatározott idôpontokra.

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

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

További információkért keresse irodánkat.
Gyôr, Kazinczy u. 10. Tel.: +36 96 / 388 055

E-mail: info@galbusz.hu

Utazzon velünk biztonságban!

Syncreon Hungary Logisztikai
és Szállítási Kft., mely Európa egyik
leggyorsabban növekvô, világ-
viszonylatban 94 telephellyel rendelkezô
vállalata, Gyôri Telephelyére
több mûszakos munkarendbe
felvételre keres

Targoncavezetôket/
Sorkiszolgálókat/
Híddaru kezelésére
jogosultakat
Elvárások
– OKJ-s bizonyítvány
– Új típusú jogosítvány:

•  3324 Elektromos vezetôüléses targonca
• 3313 Elektromos vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

– Híddaru kezelésére jogosult vizsga

Betanított munkásokat
Amit kínálunk
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer

Kapcsolat
Jelentkezni hétfôtôl péntekig,
8–15 óráig az alábbi telefonszámon lehet:
Tel.: 96/661-213.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Június elsejétől Váczi Attila alezredes
vezeti a Győri Rendőrkapitányságot.
Az új kapitány sajtóreggelin mutatko-
zott be Csizmadia Gábor megyei főka-
pitány jelenlétében.

Váczi Attila régóta a rendőrség kö-
telékében dolgozik. 1992 novemberé-
től a rendőrség hivatásos állományá-
nak tagja, 1994-ig a Győri Rendőrka-
pitányság tiszthelyettes nyomozója,
majd 1997-ig a Rendőrtiszti Főiskola
nappali tagozatos hallgatója volt.

Első tiszti kinevezésemet követő-
en 1997-től 2010-ig a főkapitányság
bűnügyi osztály vagyonvédelmi szak-
területén töltöttem be különböző be-
osztásokat, 2010-től mostanáig a fel-
derítő osztályt vezettem – mondta el
magáról. Egyetemi tanulmányait a
napokban fejezte be a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Rendészettudo-
mányi Kar rendészeti mestervezető
szakán. 

Kapitányságvezetői feladataim el-
látása során fontosnak tartom, hogy
a főkapitányság vezetése által kije-
lölt úton folytatni tudjuk munkánkat,
s hogy a rendőri állomány a lehető

Polgárbarát rendôrséget ígér Gyôr új rendôrkapitánya
legteljesebb képzésben részesülve
és az elérhető legjobb feltételek kö-
zött a legtöbbet tudja nyújtani Győr
város polgárai szubjektív biztonság -
érzetének javítása érdekében – jelöl-
te meg céljait.

Elmondta, a lakosság mindin-
kább növekvő igénye, hogy a bűnös
támadásokkal szemben hatásosab-
ban biztosítsák védelmüket, a köz-
biztonság zavartalanságát, a köznyu-
galom fenntartását, a személy- és
vagyonvédelmet, az emberi méltó-
ság tiszteletben tartását. E feladatok
megvalósításához, mind az állami
szervek, mind pedig a magánbiz-
tonság szereplőinek aktív együtt-
működése szükséges.

Hozzátette, a bűncselekmé-
nyek megelőzése érdekében
újragondolják a közterületi
és bűnügyi szolgálatok szol-
gálatszervezését és reagá-
ló képességét. Ennek
eredményeként növelni
tudják a közterületi jelen-
lét óraszámát. Az önkor-
mányzat továbbra is tá-
mogatja a járőrszolgálati
tevékenységet Győr vá-
rosában.

Kiemelt feladatként kezeljük váro-
sunk közlekedésbiztonságá-
nak helyzetét. Célunk a
balesetek, és a közleke-
dés biztonságát nega-
tívan befolyásoló sza-
bályszegések szá-
mának csök kentése
– fogalmazott Győr
rendőrkapitánya.

Beszélt arról is, hogy folytatják a
polgárbarát rendőrség építését,

melynek legfontosabb eleme az
intézkedési kultúra. A rendőrök
határozottan, de ugyanakkor
udvariasan, kulturáltan, törvé-
nyesen és a megfelelő diffe-
renciáltsággal fognak intéz-
kedni a polgárokkal szem-

ben – ígérte Győr új
rendőrkapitánya. 

Kara Ákos országgyűlési képvi-
selő választókörzetében 24 tele-
pülés összesen 38 szervezete
nyert 100 százalékos támoga-
tást közösségi célú mikrobusz
vagy gépjármű vásárlásához. A
támogatás összértéke az érin-
tett településeken közel 320 mil-
lió forint. A támogatói döntés
megszületett, várhatóan ősz vé-
géig minden pályázó megkapja
a járművet – derül ki a képviselő
sajtóközleményéből.

A támogatás célja, hogy ösz-
tönözze a vidéki településeken
az alapszolgáltatások fejleszté-
sét és bővítését. Számos polgár -
őr egyesület, sportklub, önkor-
mányzat és egyházi szervezet
az új közösségi célú mikrobu-
szok, gépjárművek és a hozzá-
juk kapcsolódó kiegészítő esz-
közök beszerzésével közösségi
szolgáltatását tudja fejleszteni.
Például az egyházak és önkor-
mányzatok szeretetszolgálati,
idősgondozási, illetve jótékony-
sági tevékenysége lesz köny-
nyebb és hatékonyabb ezáltal a

320 millió forint
közösségi célú kisbuszokra

jövőben. „Már most is sok jó te-
lepülési példánk van, de egy
időben, egyszerre ennyi telepü-
lés még soha nem kapott tá-
mogatást a térségünkben” –
emelte ki Kara Ákos. A nyertes
pályázatok teljes listája a képvi-
selő honlapján,  www.karaa-
kos.hu oldalon megtekinthető.

A közösségi célú mikro-
busz- és gépjármű-pályázatra
nagyon nagy volt az érdeklő-
dés, ezért az előre megállapí-
tott országos 15 milliárd forin-
tos keretösszeget a kormány
22 milliárd forintra emelte. 
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…akik gólt rúgtak az MLSZ-nek!
Méghozzá óriásit. Kötelező helyett
lehetőség, ebből sem kértek a
drukkerek. „Nem kell kártya!” –
ezt a szurkolói kártya 2014-es be-
vezetése, és a mostani eltörlése
óta is hangoztatják a szurkolók.
Nagy vihart kavart a Magyar Lab-
darúgó Szövetség akkori döntése,
amely előírta, hogy csak klubkár-
tyával lehet NBI-es csapatok mér-
kőzéseire jegyet vásárolni, 2013 jú-
liusától már amúgy is csak névre
szóló jegyeket adtak ki. Az MLSZ
ezt az „álláspontját” gondolta át,
és – ahogy fogalmaztak – a kötele-
zettséget lehetőséggé alakította. A
jövő szezonban tehát nem kötele-
ző sem az első osztályú bajnokik-
ra, sem a válogatott mérkőzésekre
a szurkolói kártya. Ez után kapta
azt a bizonyos gólt az MLSZ. A klu-
bok reakciója: egyedül a Ferencvá-
rosnál maradt továbbra is kötele-
ző a használat. Igaz, a vagyonért
kialakított vénaszkenneres belép-
tető rendszer bevezetése után vár-
ható volt, hogy nem dobják csak
úgy a kukába. Mindössze két klub
nem reagált még a „lehetőségre”,
a többiek köszönték szépen.
A nézőszám az ultrák kötelező
kártya miatti bojkottjának kö-
szönhetően, drasztikusan meg-
csappant. A felmérések szerint a
2013/2014-es bajnoksághoz képest
az átlag nézőszám közel 16%-kal
csökkent a következő szezonra, de
volt olyan csapat, ahol felére esett
vissza a meccsek látogatottsága.
Ráadásul nemcsak a beléptető
rendszer és a kártya ellen tiltako-
zók körében adtak el jóval keve-
sebb jegyet és bérletet, hanem a
semleges szurkolók nagy része is
hátat fordított a labdarúgásnak. A
szurkolói bojkottnak köszönhető-
en, a vadonatúj stadionok nagy ré-
sze üresen kongott, ráadásul pont
a „hangulatfelelősök” tűntek el.
Az egyelőre kérdéses, hogy az ult-
rákat ezzel a döntéssel vissza tud-
ják-e csalogatni a stadionokba,
vannak ugyanis még fenntartá-
sok a regisztrációval kapcsolat-
ban is. Ám az biztos, hogy az MLSZ
visszalépett egyet, és szabadrú-
gáshoz jutottak a szurkolók…   

Csizmadia Dóra

A kluboknál
a labda

szöveg: gy. p.
fotó: marcali gábor

Győr, Debrecen, Kecskemét és
Szeged agglomerációs települé-
sein egyértelműen nőtt a lakos-
ság száma – derül ki a Geoindex
nemrég közzétett, tavalyi felmé-
résen alapuló adataiból. A KSH a
most szombati Népesedési Vi-
lágnap alkalmából jelentet meg
majd demográfiai portrét. 

Egy város rohamos fejlődéséhez, tu-
datos jövőépítéséhez, életminőségé-
nek javításához, innovációs erejének
növekedéséhez elengedhetetlenül
fontos az úgynevezett „méretnagy-
ság.” Kellő és jól képzett munkaerő
nélkül esély sincs új világcégek letele-
pedésére, fejlődésére, a részben ne-
kik beszállító kis- és középvállalatok
életképességének fokozására. Ezért
is vannak halálra ítélve azok a bezár-
kózó városok, amelyek a múltjukból él-
nek, s csak azokat becsülik, akik so-
kadíziglen vissza tudják vezetni szár-
mazásukat a településre. 

Győr nyitott város, ez az évtizedek,
századok alatt kialakult tulajdonsága
persze az érdekek alapján jött létre.
Amikor a szocialista nagyiparosítást
meghirdették, a környékből hozták be
tömegével az embereket, lakótelepe-
ket építettek nekik. Ez utóbbival per-
sze van baj elég – szerencsére a me-
gyeszékhely kitalálta ezeknek az épü-
leteknek a sorsát, sok segítséget nyújt
a felújításukhoz –, mégis lélekszám-
ban is jelentősen gyarapodott a város,
mégpedig többnyire szakemberekkel.
A rendszerváltás után a világcégek
ugyancsak jó kvalitású munkavállaló-
kat vettek fel, s szükség esetén hoztak

Szombaton Népesedési Világnap
távolabbi magyar vidékekről is. Nem
is beszélve a nálunk átmenetileg vagy
végleg letelepedett németekről.

A minőségi élet egyik fontos, bár
nyilván nem kizárólagos alapja a tele-
pülés lélekszáma. Kisváros nem tud
eltartani egy korszerű kórházat, fon-
tos egyetemet, népszerű középiskolá-
kat, jelentős méretű kulturális és
sportintézményeket, szociális ereje ki-
sebb, üzleti, szolgáltatási kapacitása
mérsékeltebb. Márpedig ezek mind-
mind részei a jó életminőségnek.
Nemcsak a mindennapi közérzetün-
ket határozza meg, de a születéskor
várható élettartamot is.

Nyilvános a Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) 1990-től 2014-ig mért adatso-
ra egyes tájegységek lakóinak születés-
kor várható élettartamáról, átlagéletkorá-
ról. (A közeljövőben megjelenő kiadvá-
nyuk persze frissíti majd a legújabbakat.)

Ezek szerint a születéskor várható
élettartam a mi megyénkben 1990-
ben, a férfiak esetében 66,81, nőké-
ben 75,02 év volt. Tizenegy év múlva
a férfiak és nők kilátásai ebben a
régió ban is tovább javultak: 69,48, il-
letve 78,04 esztendőre. Mit mutatnak
a tavalyi adatok?  A Győr-Moson-Sop -
ronban lakó férfiak átlagosan 72,66, a
nők 79,36 évet élnek. 

Mindehhez persze a környezetvé-
delmi tudatosság, a sportlehetőségek
gyarapodása mellett az egyén belátása

szükséges. Rájöttek az emberek, hogy
az egészség egzisztenciális érték. Őriz-
ni kell, vigyázni rá, hiszen a munkaerő-
piacon egyértelműen kapósabb és
megbecsültebb az egészséges ember.
Önmagában ez persze nem túl rokon-
szenves gondolkodásmód, főleg ha az
egyén egyáltalán nem tehet a betegsé-
géről. Ám ma már olyan a vállalatok lo-
gikája, hogy percre kell az adott helyen
késznek lenni az alkatrésznek, egész
termelési folyamatok állnak le, ha töme-
gesen hiányoznak a munkavállalók.
Igaz, hogy a munkaképesség csökke-
nését korábban könnyen megítélő gya-
korlatot most egy szigorúbb ellenőrzés

váltotta fel, s nemegyszer
átesünk a ló másik olda-
lára. Sokszor olyanokat
találnak munkaképes-
nek, akik a munkaerőpia-
con teljes biztonsággal
esélytelenek. Az ilyen sta-
tisztikai szépítésnek sem-
mi értelme sincs. 

A város és az agglomeráció népes-
ségnövekedésének természetes forrása
természetesen a gyermekszülés. Ebben
a tekintetben a mi térségünk sem áll jól.
Általános tapasztalat, hogy a modernebb
nagyvárosokban letelepedő, jól képzett fi-
atalok nehezen szakítják meg karrierfo-
lyamataikat, mobilitásuk miatt sokat van-
nak távol. Esetenként évekig más ország-
ban kapnak megbízatást. Előfordul, hogy
kinn alapítanak családot, s már vissza
sem térnek egykori városukba. 

A város mégis olyan jövőképet mu-
tat fel önerejéből, melyben a moderni-
tás együtt él a hagyományokkal, sta-
bilan fejlődőképes, a jó minőségű élet-
körülmények pedig nemcsak más-
honnan vonzanak embereket, hanem
helyben teremtenek is. 

A Gyôr-Moson-Sop ron
megyében lakó férfiak
átlagosan 72,66,
a nôk 79,36 évet élnek 

Gyôrben és környékén egyre többen élünk 
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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Látványos szakaszába érkezett
a győri kötött gyűjtésű kerék-
párkölcsönző rendszer kialakí-
tása: az elmúlt héten elkezdték
telepíteni a GyőrBike színes
gyűjtőállomásait. Szeptember-
től összesen 180 darab kerékpár
áll az érdeklődők rendelkezésé-
re a városi közlekedéshez.

Győr évek óta a Kerékpárosbarát Tele-
pülés verseny abszolút győztese, hi-
szen az elmúlt években számos inf-
rastrukturális fejlesztés valósult meg,
ilyen a Jedlik híd és a hozzá kapcsoló-
dó úthálózat vagy az Új Bácsai út ke-
rékpárútjainak kiépítése például. Ösz-
szesen mintegy hat kilométerrel bő-
vülhetett a város belterületi bicikliút-
hálózata, valamint elkészült a Győr–
Abda kerékpárút is. 

Polgári István, a polgármesteri hi-
vatal stratégiai csoportvezetője fel-
idézte, a kerékpárkölcsönző rendszer
ötlete a város 2009-ben felvázolt ke-
rékpáros koncepciójában már szere-
pelt. A terv hamarosan megvalósul, a
kerékpárok gyűjtőállomásai már elké-
szültek, s a rendszer belső tesztelése
a héten elindult, a következő időszak-
ban már találkozhatunk is néhány
GyőrBike kerékpárral, a telepítő cég
munkatársai a gyűjtőállomásokon va-
lamennyi dokkolót és információs osz-
lopot tesztelni fognak. Ezzel párhuza-
mosan zajlik az információs háttér-
rendszer finomhangolása is. Ezt köve-
tően önkénteseket is bevonnak a tesz-
telésbe, hogy kiderüljön, a rendszer
terhelés esetén is jól működik-e. A 30
napos próbaüzem augusztusban kez-
dődik, az „éles” indulás pedig szep-
temberben várható.

A GyőrBike főként a városunkban
tanulóknak és dolgozóknak jelenthet
alternatívát a buszozással szemben, il-
letve gyorsabb, egészségesebb lehe-
tőséget a gyalogosan vagy autóval
közlekedőknek. Összesen 23 állo-
mást alakítottak ki városszerte 265
darab dokkolóval, többek között a fel-
sőoktatási intézményeknél, a vasútál-
lomásnál, a kórháznál és az egyes vá-
rosrészek legforgalmasabb pontjainál.

Hamarosan elkészül a GyôrBike rendszer
Az év minden napján éjjel-nappal
igénybe vehető rendszer kiépítését és
üzemeltetését a Cycleme Bérkerék-
pár Rendszerek Kft. és a Neuzer Ke-
rékpár Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. nyerte el. A GyőrBike kiépítése
mintegy 125 millió forintból valósul

meg, 100 százalékos európai uniós
pályázati támogatással.

Borbély András, a Cycleme Bérke-
rékpár Rendszerek Kft. ügyvezetője
hangsúlyozta, ne klasszikus kerékpár-
kölcsönzésre gondoljunk, hanem
olyan rendszerre, ami segítségével el-

juthatunk A-ból B pontba. Kétféle fel-
használót különböztetnek majd meg:
a GyőrBike-ot rendszeresen haszná-
lóknak elég egyszer regisztrálniuk, s a
kapott kártyával bármikor elvihetik a
kerékpárokat bármely gyűjtőhelyről.
Az alkalmi használók pedig két belvá-
rosi kölcsönző oszlopon keresztül,
vagy a www.gyorbike.hu weboldalon
regisztrálhatnak. Ez esetben 30 ezer
forintot lefoglalnak a használó kártyá-
ján, amit természetesen – a használati
díjat levonva – visszakap a kerékpár
beérkezése után. Borbély András ki-
fejtette, az informatikai háttér lehető-

vé teszi, hogy követni tudják a kerék-
párok helyét és kihasználtságát, így
ha egy-egy állomásnál több bicikli
gyűlik össze, mint ahány dokkoló van,
az üzemeltetők átszállítják máshová.

Polgári István hozzátette, a kerék-
párokat „vandálbiztosra” tervezték,

súlyukat tekintve pe-
dig fontos volt, hogy
strapabíróak legye-
nek. Megjelenésük
elegáns, dinamikus,
ugyanakkor minima-
lista stílusú, a 2017-
ben megrendezendő
EYOF arculatát is
tükrözi.

A rendszert ön-
fenntartóra tervezték,
a díjstruktúra még
nem alakult ki végle-

gesen, a budapesti „Bubinál” azon-
ban olcsóbb lesz. A napijegyeken túl
fél- és egyéves bérletet is lehet majd
váltani, diákoknak kedvezménnyel. A
használatból befolyó bevétel a fenn-
tartót illeti meg.

A vidéki városok közül hasonló
nagyságrendű kerékpárkölcsönző
rendszerre egyébként máshol még
nem volt példa. A stratégiai csoport-
vezető végezetül arról is beszélt,
hogy a kerékpáros koncepció felül-
vizsgálata az idén esedékes, s akár
öt éven belül bővülhet a GyőrBike
hálózat.

A kerékpárokat
„vandálbiztosra” tervezték,
súlyukat tekintve pedig
fontos volt, hogy
strapabíróak legyenek
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Nincs olyan Európában készülő
autó, amelybe ne építenének be
a győri GraNa Kft.-ben készült
műanyag alkatrészeket. A cégnél
egyebek mellett visszapillantó
tükrök burkolatai, hangszórók,
tetőalkatrészek készülnek. Öt-
száz féle terméket gyártanak, évi
16 milliós darabszámban. 

A vállalkozás most egy 650
négyzetméter alapterületű fröcs-
csöntő üzemcsarnokot épített fel,
hogy a folyamatosan növekvő meg-
rendeléseiket teljesíteni tudják. 

A GraNa Kft. esetében ez a fej-
lesztés egy több éves folyamat
része – mondta az ünnepélyes
csarnokavatón Simon Róbert Ba-
lázs győri országgyűlési képvise-
lő.  Elmondta, az elmúlt három
esztendőben beruházásaik össz -
értéke meghaladta az 1,2 milli-
árd forintot, aminek része a most
átadásra kerülő csarnok, és a
benne található modern gépek
mintegy 600 millió forint érték-
ben. Az Új Széchenyi Terv kereté-
ben elnyert támogatásaik pedig
elérik az 500 millió forintot.

Simon Róbert Balázs hangsú-
lyozta, a cég fontos szereplője a
város gazdasági életének, immár
több mint másfél évtizede. Lo-
gisztikai felkészültségüket és az
általuk előállított alkatrészek
megbízható minőségét talán az

Új fröccsöntô üzemet avatott a GraNa Kft.

Fejlesztett a gyôri autóipari beszállító
bizonyítja legjobban, hogy gyárt-
mányaik megjelentek az Egye-
sült Államok és Dél-Afrika piaca-
in is.

Sikerült tehát egy modern
technológiát alkalmazó, nemzet-
közi cégeknek beszállító, megha-
tározó vállalkozássá válniuk.

Országgyűlési képviselőként
sok alkalommal elmondtam már,
hogy a város büszke a gazdasá-
gára, és büszke az egyetemére,
az ott folyó kutatási, fejlesztési
munkára, és bízunk abban, hogy
városunk jövőjének egyik megha-
tározó eleme lesz a tudáson, di-
vatos szóval a kompetencián ala-
puló gazdaság. Hiszen jelmonda-
tunk így hangzik: „A jövő Győr-
ben épül!” – fogalmazott Simon
Róbert Balázs.

Méltatta a vállalkozást Földesi
Péter, a Széchenyi István Egye-
tem rektora, aki példaértékűnek
nevezte Győrben a felsőoktatás
és a gazdaság együttműködését.

Mihalicz Antal, a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke pedig

azt emelte ki, húsz éve ismeri a
cégvezetőt, Nagy Pétert, aki ví-
zióit, stratégiáját céltudatosan
valósította meg mindig, s klasszi-
kus életpálya az övé.

A GraNa Kft. hatvanszázalékos
tulajdonosa Nagy Péter és fia,
negyven százalékban pedig né-
met tulajdon. Száztíz alkalmazot-
tal dolgoznak, s termékeiket száz
százalékban exportálják. A cég ár-
bevétele az utolsó két évben nettó
kétmilliárd forint volt. 
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A Rotary Club Győr elnöke mostantól
Németh Tibor, aki Fónai Lászlót váltja.
Az elnökök a világ minden klubjában
évente cserélődnek. A 2015–2016 Ro-
tary-világelnök az indiai Ravi Ravid-
ran, akinek mottója: Légy ajándék a
világnak. 

Az első rotary klub 1905-ben alakult Chicagó-
ban. Ma a világ 159 országában több mint
29.000 klub működik, 1,2 millió klubtaggal.

Célunk, hogy a hétköznapokban nyújtsunk
segítséget. Kitaláljuk a legfontosabb célokat, s
megkeressük annak a mód-
ját, miként gyűjtsük össze a
szükséges összeget, amit tel-
jesen a támogatásra fordí-
tunk. Természetesen maguk
a klubtagok egyénileg is se-
gíthetnek. Minden klubtag-
nak vannak kötelmei, min-
denki fizet tagdíjat, ennek egy része megy a Ro-
tary Magyarország és a világszervezet céljaira
– avatott be a részletekbe Németh Tibor.

A magyarországi rotary mozgalom egyik
legfontosabb programja a Gift of Life, mely-
nek célja, hogy a környező országokban élő
szívbeteg gyermekeken szakképzett ma-

gyarországi orvosok segítsenek. Mind a
műtéti beavatkozásokat, mind a gyerekek
kardiológiai szűrését nemzetközi támoga-
tással a Rotary Magyarország fedezi.

A civil társadalom értelme az legyen,
hogy amit az egyén megkapott a tehetsé-
gén, a szerencséjén keresztül, azt próbálja
meg visszafordítani oda, ahol segíteni tud
vele – véli az új elnök.

Győrben az egyik legjelentősebb bevételi
forrás a Győri Rotary Fröccsnapok, amelyet
idén tizenegyedik alkalommal rendeznek
meg. Ezt dr. Horváth József alapító elnök ta-
lálta ki, a munkában pedig több környékbeli
klub is a segítségükre van. A tiszta bevétel
egy részéből a Kazinczy-szép magyar be-
széd versenyt támogatja a Rotary.

Idén kiemelt célunk a hátrányos helyzetű,
tehetséges gyerekek támogatása, például az
állami gondozásban élők segítése. Mi többek
között ösztöndíjat adunk, a tanulók pedig
meghatározott időnként eljönnek a klubba és
beszámolnak majd arról, milyen eredménye-
ket értek el – ígéri az új elnök. – Emellett fon-
tos a környezetünkben működő civil szerve-
zetek támogatása is, valamint azok a szociális
projektek, amiket évek óta segítünk.

A klubtagok minden héten találkoznak, kü-
lönböző témákban előadókat hívnak, illetve ők
tartanak előadásokat, kirándulásokat szervez-
nek. Tag bárki lehet a klubtagok ajánlásával.

„Légy ajándék a világnak”

Célunk, hogy
a hétköznapokban
nyújtsunk segítséget 
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KONCERT HIRDETÉS

Jásdi Olaszrizling  1790 Ft / 1,5 L Magnum palack

„Ha fröccs akkor, Borháló”

Győr, Pálffy utca 3.  |   www.borhalo.com/gyor   |   Facebook: borhalogyor

A legfontosabb szempont a jó minőségen kívül, hogy min-
dig a legfrissebb évjáratból, reduktív eljárással készült bort
válasszunk. Sokan gondolják, hogy elkendőzhetik az alap-
anyag hibáját, ha szódával hígítják, de ez nem megoldás,
rossz borból a fröccs is rossz lesz.

Milyen fehér bor alkalmas a fröccs elkészítéséhez?
Készítsük bátran illatos fehérborból! A virágos, illatos aro-
máiknak köszönhetően, sokak kedvence a cserszegi fűsze-
res, Irsai Olivér és királyleányka. Ha megbolondítjuk egy
kis szódával, például az Irsait, akkor sem veszíti el fajta-
jellegét. Így aki rajong ezekért a borokért, az a belőlük ké-
szült fröccsöt is kedvelni fogja. Egyre vigyázzunk, ha kicsi
a bor savtartalma, akkor inkább magában igyuk, mert a
szénsav hatására édeskés ízű lesz az italunk.

A klasszikus megoldás egy friss, reduktív olaszriz-
ling, ez a legalkalmasabb fajta a fröccs készítésére,
de a szürkebarát és a Sauvignon Blanc sem elveten-
dő. 
Jó szívvel és őszinte meggyőződéssel ajánlom a Jásdi
Pincészet friss évjáratú, 2014-es magnum palackos
olaszrizlingjét, ami minden fröccskedvelő számára
kincs ebben a forróságban. A Csopaki Borvidék min-
den báját, simogatását képviseli ez az olaszrizling. Ha
kíváncsiak vagyunk, hogy milyen egy „kedves bor”, ak-
kor válasszuk ezt. Klasszikus, lágy olaszrizling tele já-
tékossággal, üdeséggel. Friss gyümölcsösség, könnyű
kortyok, nem szereti a kimértséget, nem tartózkodó.
Újra és újra kínálja magát, sokpoharú bor, a fröccs pe-
dig maga a „balatoni élmény” vele!

A nyár beköszöntével a levegő hőmérséklete is napról napra melegszik, így egyre több szabadtéri programot, ki-
rándulást,nyaralást és grillezést tervezünk. Ezek száma egyenes arányban nő a fröccsfogyasztással. Minden
borkedvelő tudja, hogy a legjobb szomjoltó italok közé tartozik a hosszúlépés. Fröccsöt inni szerencsére kezd
nagyon trendivé válni, mindenki szereti. De mi is szükséges a tökéletes fröccsrecepthez? – Erről kérdeztük
Németh Ágnest, a Borháló Győr borszakértőjét.

3 Tipp:

2.

Ha a bor alkalmas

a fröccskészítésre, 

akkor előbb a szóda, 

majd a bor kerüljön

a pohárba. Így a vizet

„javítjátok fel”.

3.
Lehetőség szerint
szódát használj 

és ne
ásványvizet.

1.
Először

kóstold meg
a bort

tisztán!

szerző: w. a.
fotó: o. jakócs péter

Hat éve nem adott kon-
certet Győrben a ma-
gyar popzene egyik
meghatározó alakja,
Ákos. Igazán című, 2015-
ös turnéját viszont a Rá-
ba-parti városban zárja
október 3-án este, az Au-
di Arénában. A szerve-
zők a látványos nagy-
koncert mellett azt is
megígérték a Látogató-
központban tartott be-
harangozó sajtótájékoz-
tatón, hogy a jegyet vá-
sárlók közül három sze-
rencsés találkozhat a
Kossuth-díjas énekessel.

A múlt és a jelen dalaiból egy -
aránt építkezik az a nagykon-
cert, amellyel Ákos hosszú
évek után újra visszatér Győr-
be. Az énekes sajtótájékozta-

Októberben Ákos-koncert
az Audi Arénában

Gyôrben zárja Igazán címû turnéját az énekes

tóján úgy fogalmazott, na-
gyon izgalmas produkciót si-
került összeállítani, olyat, ami-
ben bemutatják az Igazán cí-
mű középlemez anyagát, de
felcsendülnek benne akár két
évtizedes dalok is, és hallható
lesz egy – rá és zenésztársaira
hatással lévő együttesektől
vett – zenei idézetekkel kiegé-
szített egyveleg is. Ezzel kap-
csolatban megjegyezte, a sok-
színűség ellenére egy nagyon
egységes előadással készül-
nek, amely az áprilisban indult
turné során sikert hozott már
többek között Pécsett és Zala-
egerszegen, de látható és hall-
ható volt Londonban és Zü-
richben is. Legutóbb pedig a
napokban léptek fel vele a
sop roni VOLT  Fesztiválon
mintegy 40 ezer ember előtt. 

Ákos beszélt arról is,
hogy triója egy régi-új tag-
gal egészült ki idén, hiszen
azzal a Hauber Zsolttal dol-

gozik újra együtt a dalokon,
akivel az egykori Bonanza
Banzait megalapították. 

A győri koncert kapcsán, a
27 éves színpadi tapasztalat-
tal rendelkező énekes kiemel-
te, mindenhova ugyanazzal a
lelkülettel mennek, és szeret-
nének minden koncertet ün-
neppé tenni, ami a közönség-
nek hála, rendszerint sikerül is.
Hozzátette, neki minden fellé-
pés olyan, mintha az első len-
ne, hiába tartják róla sokan
azt, hogy „profi”, ő a lelkében
amatőr maradt. A legjobbat
szeretné adni, így egy nagy, in-
tenzív és látványos koncertet
hoz az Audi Arénába. 

Ákos koncertjére a je -
gyek többek között a Győr+
Baross úti pavilonjában és a
Látogatóközpontban is meg -
vásárolhatók, három szeren-
csés pedig személyesen is
találkozhat majd Ákossal ok-
tóber 3-án. 
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KIÁLLÍTÁS KULTÚRA

szerző: gy. p.

Almási Tibor és Belovicz Ferenc, két jeles múzeumi
szakember több évtizedes munkásságának tiszte-
letére adott ki könyvet a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum.

Pápai Emese, a kötet szerkesztője lapunknak el-
mondta, az emlékkönyv meglepetés volt a neves mű-
vészettörténész és az ismert restaurátor számára. A kö-
tetben pályatársak, munkatársak, művészbarátok szó-
lalnak meg, egy-egy írott mű vagy műalkotás bemuta-
tásával tisztelegnek Almási Tibor és Belovicz Ferenc
előtt. Almási Tibor 1989-ben települt át Erdélyből Győr-
be, a Xántus Múzeumban helyezkedett el művészettör-
ténészként. Az azóta eltelt negyed évszázad alatt  szá-
mos képzőművészeti kiállítást rendezett, közben folya-
matosan publikált, kritikái, művészeti írása országos és
szakmai lapokban jelentek meg. Foglalkozott többek
mellett a Patkó-gyűjteménnyel, a Xántus Múzeum mű-
vész-érem gyűjteményével, több, a régióban tevékeny-
kedő művész monográfiáját elkészítette. Jelenleg a szá-
zadelejei Győr képzőművészeti életét dolgozza fel. 

Belovicz Ferenc több mint négy évtizede dolgo-
zik restaurátorként a Xántus, ma Rómer Múzeum-
ban. Kevesen tudják, de ő restaurálta többek között
a győri Aranyhajó cégért. A csornai, a kapuvári mú-
zeum történeti és néprajzi gyűjteményeinek karban-
tartása, a tényői, a tápi, a bágyogszováti tájház be-
rendezéseinek restaurálása az ő nevéhez köthetők. 

A  kötet mellett július közepéig egy kiállítással is
tisztelegnek a szakemberek előtt a Napóleonházban. 

KÉP-ÍRÓ

Győri gyógyítók és Szük Norbert
képzőművész képei szerepelnek
a Beteljesült álmok című kiállítá-
son a győri Bartók Béla Megyei
Művelődési Központban.

Az úgynevezett Frezetto techni-
kát megalkotó és levédető Beöthy
Élő Hajnalka tanítványainak művei -
ből nyílt tárlat a BBMMK-ban múlt
pénteken. A Beöthy Képző- Ipar-
művészeti és Irodalmi Társaság
rendezvényén a győri származású,
de jelenleg Szentendrén élő, és
Balin is alkotó Szük Norbert társa-
ságában három egészségügyi
dolgozó képeit láthatja a közön-
ség. A kórusban is éneklő Portik
Irén a megyei kórház munkatársa,
a kardiológia intenzív osztályán

ápolja a betegeket. Dr. Hegyi Ilona
főorvos kardiológusként ismert a
városban. Dr. Dézsi Csaba András
professzor, pedig a kardiológia
osztályvezető főorvosa. Valameny-
nyiükben megfogalmazódott az
igény, hogy saját munkájukon túl
más tevékenységben is megmu-
tassák gondolataikat, érzéseiket.
Ahogy Szük Norbert fogalmazott,
az alkotás mindig érzelem, látvány
és ötlet, s ő ezeket látja visszatük-
röződni a kiállított műveken.

Beöthy Élő Hajnalka elmond-
ta, hogy ő is orvosnak készült, s
mostani tanításaiban azokat a
pedagógiai elveket tartja a leg-
fontosabbnak, amelyeket a
gyógyszertanórákat tanító dr.

Szeness Ágnestől, Dézsi profesz-
szor édesanyjától sajátított el.

A kórházban is festek, igaz,
hogy ott ereket, mondta a kardio -
lógus professzor, aki szerint taná-
ra több mindent kihozott belőle,
mint amire a festészetben egyál-
talán képes. Ezt követően méltat-
ta Szük Norbert Aki mer, az sze-
relem című kötetét, s személyes
emlékekkel elevenítette fel az al-
kotó életútját. A könyv önvallo-
más, melyből komoly bölcses-
ség sugárzik, fogalmazott.

A nagy érdeklődésre számot
tartó megnyitón énekelt a Balla
Ica Kamarakórus, fellépett P.
Nagy Gabriella, valamint Ada-
mecz László előadóművész.

Beteljesült álmok
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HIRDETÉS  EMLÉKEZET

Vitéz Marton Géza, volt börtönpa-
rancsnokra emlékeztek Szent
László napján a megyei büntetés-
végrehajtási intézetben. Mihály At-
tila intézetparancsnoktól megtud-
tuk, hogy a testület idéntől minden
évben koszorút helyez el az egykori
példamutató előd sírján. Jánosa At-
tila lelkész visszaemlékezésének
szerkesztett változata.

Éppen 120 éve, a Hunyad megyei Dé-
ván született Marton Géza, aki 14 éve-
sen a Dévai Királyi Törvényszék iroda-
gyakornokaként kezdte igazságügyi
pályafutását. Az I. világháború alatt Er-
délyben védte a hazát, majd a Trianoni
Békediktátum aláírása után 25 éve-
sen kiutasítják Romániából. 1921 nya-
rán ismerte meg Debrecenben Leh-
mann Irmát, akivel házasságot kötött.
Egy lányuk és egy fiúk született. 

Budapesten még 1920 júniusában
segédhivatali tisztviselői vizsgát tett.
1920 szeptemberében pedig már újra az
igazságügy kötelékében van: a Magyar
Királyi Igazságügy Minisztériumban a
Nagyszebeni Járásbíróság irodasegéd-
tisztjévé nevezte ki a miniszter. A rendel-
kezésre álló iratok alapján 1926-tól sze-
repel neve előtt a vitézi cím. 31 évesen a

Az egykori börtönparancsnokra emlékeztek
Bethlen-kormány igazságügy-miniszte-
re Pesthy Pál nevezte ki a Győri Királyi
Törvényszéki Fogház fogház-főfelügye-
lőjévé, két évvel később pedig fogház-
gondnokká lép elő. Családjával együtt a
börtön első emeletén laknak. Itt vészelik
át a 1929–33-as nagy gazdasági világ-
válság éveit is. Az intézet igyekezett a ne-
héz anyagi körülmények között is fenn-
tartani magát, a rabok munkája révén. A
„Rabkert”-nek nagy jelentősége volt
ezekben az években. Itt termelték meg a
konyhára való alapanyagok egy részét. 

A válság utáni második világháború
alatt, mivel fogházgondnok volt, nem hív-
ták be katonának. 1943 decemberében

a „tekintetes, vitéz” megszólítású Mar-
ton Géza, Győr város nagy tekintélyű ve-
zető elitjébe tartozott. Humánus beállí-
tottságú ember lévén, a rabokkal ember-
ségesen bánt. A politikai foglyokat kie-
melte a többiek közül, az akkori törvény
adta lehetőségeknek megfelelően, saját
lakásán, házi munkára osztotta be őket.
Ez az időszak volt pályájának fénykora. 

A Szálasi-érában, majd 1946 után is
sikerült pozíciójában maradnia, az ira-
tokban, mint letartóztató intézeti alezre-
des rendfokozatú törvényszéki fogház-
felügyelő szólíttatik meg. 1947 januárjá-
ban a Győri Vasasok Egyetértés Torna-
osztály társelnökévé választották. 

Sokat elárul azonban a korról és
Marton Géza helyzetéről az az 1949-
ben írt támogató levél, amelyet egy
volt politikai fogvatartott írt, aki addig-
ra már politikai szerepet játszik. Amel-
lett tesz tanúságot, hogy rabsága ide-
jén az intézet vezetője a politikai fog-
lyoknak előnyöket biztosított.

1949. október 6-ától állásából en-
nek ellenére felfüggesztették, és úgy-
nevezett „végelbánás alá vonták”.
Szolgálati lakását el kellett hagynia –
50 évesen nyugdíjazták. A megélhe-
tés miatt azonban még 10 évig kavics-
bányában dolgozott, idősödő felesé-
ge pedig pénztárosi iskolát végzett,
és bolti pénztárosként helyezkedett el.

Vitéz Marton Gézát 1965. december
13-án helyezték örök nyugalomra. Élete
arra példa, hogy a történelem viharainak
hánykolódásai idején hogyan lehet és
kell az embernek megőriznie a hazához
való elköteleződését, keresztyén alapo-
kon mintázódó emberi arcát.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Az élet olyan, mint a jazz, akkor a leg -
izgalmasabb, ha improvizálsz!” – vallja
Iván Csaba, a Krúdy Gyula Gimnázi-
um magyar-, valamint film- és média-
tanára, aki a közelmúltban Jazztérkép
címmel adott ki kötetet. A könyv nem-
csak a zenei műfaj rejtelmein kalauzol-
ja végig az olvasót, de számos „em-
bermesét” is kínál, s felvillantja azt az
életérzést, ami a jazz-szel jár.

Iván Csaba hat évig szerkesztett és
vezetett a Magyar Rádió egykori győri
stúdiójában két magazint, a Kávézót,
ami az irodalomról, színházról, képző-
és iparművészetről szólt, és az Akkord
című jazz-magazint, amelyben heten-
te beszélgetett zenészekkel, valamint
foglalkozott a dunántúli események-
kel, fesztiválokkal és lemezeket, kon-
certfelvételeket mutatott be. „Több-
ször beszélgettem például Simon Gé-
za Gáborral, hazánk egyik legtájéko-
zottabb jazz-történészével. A jazz un-
derground titkos bázisán is járhattam:
a lakásán kötetek, kották, bakelit- és
CD-lemezek tornyosultak a plafonig,
Mindenki megfordult ott, aki a jazz-
ben tevékenykedett: zenész, kompo-
nista, szervező, fotós, szakíró és gyűjtő
is. Megszállottak és bohémek furcsa,
a 60-as évek Londonját idéző világába
csöppentem. Az ott megörökített be-
szélgetések lettek aztán a könyv alap-
kövei” – meséli a szerző, akinek a kö-
tetkiadáshoz az a bátorító elismerés is
kellett, hogy 2014-ben megnyerte a
Nemzetközi Jazz Nap alkalmából kiírt
esszépályázatot. A „Legyen nekünk
jazz!” című esszében megfogalmazza
például, hogy „a közös felfedezés és
teremtés élményét kínálja fel a jazz a
legihletettebb pillanatában. Nincs mű-
vészeti ág, ahol a közönségnek ennyi-
re aktív szerepe lenne, s ennyire része-
sévé válhatna az előadásnak. A kon-
cert sajátos ceremónia, Szelevényi
Ákos szerint egyenesen szakrális szer-
tartás, ahol megidézik a kreatív terem-
tés és a boldog létezés isteneit. Nem
új keletű mindez, a művészek mindig
imádtak improvizálni.” Meggyőződé-
se, hogy a jazz különlegessége abban
áll, hogy az improvizáció miatt nem le-
het rosszul játszani, mert ha rosszul
játsszák, akkor már nem jazz.

Iván Csaba képes egy jó koncertért
Dublintól Istanbulig is utazni, mert az
élőzene híve, „amikor a hideg futkos az
ember hátán” és mert folyamatosan

„Aki egyszer belekóstolt ebbe a szabadságba,
az nem akart másként élni”

keresi az élményeket. Persze közelebb
is nagyszerű zenészekkel  találkozha-
tunk, a fővárosban és a Dunántúlon is
szerveznek több jazz-fesztivált: például
Székesfehérváron az Alba Regiát,
Szombathelyen Lamantin Jazz Feszti-
vált, vagy Nagykanizsán a Kanizsa
Nem zetközi Jazz- és Világzenei Feszti-
vált. „Győrben régebben a Mediawave
vonultatta fel a jazz-élet elitjét, de ma
sem tűnt el a városból a műfaj teljesen.
Győrnek fantasztikus belső udvarai
vannak, csodálatos díszletei a kulturá-
lis élményeknek” – mondja és rámutat,
egyre jellemzőbb, hogy gasztronómiai
élvezetek mellé választják társul a jazz-t,
például Pannonhalmán rendszeresen
tartanak jazz-esteket.

A magát újságírónak is valló könyv-
szerző a két hivatása között párhuza-
mot von: a tanári pályának és az újság-
írásnak is lényege a tehetség. A tanár
dolga, hogy megkeresse a diákban
rejlő tehetséget, az általa művelt kul-
turális újságírásé pedig, hogy meg-
mutassa a tehetséges embereket, s
amit létrehoznak. A győri iskolában
ezért is indította útjára a Krúdy Sza-
lont, ahol pedagógustársaival Győr iz-
galmas szellemi életének képviselőit
vonultatta fel a diákoknak, hiszen
„mindig az a hiteles, ha eljön egy épí-
tész, egy zenész és vele beszélgethet-
nek”. A diákok hálásak az élménye-
kért, viszont Iván Csaba szerint nincs
ma könnyű dolguk: „Szegény fiatal-

embereket folyamatosan bombázza a
kereskedelmi alapon működő világ,
állandóan alakítani akarják az ízlésü-
ket.” Viszont szerinte, aki még nem ta-
lálkozott a jazz-szel, annak nem sza-
bad direkt, erőszakos módon megmu-
tatni. Azzal, hogy végigmondják nekik
a zeneelméletet, nem szerettetik meg
velük a zenét. Hagyni kell, hadd ízlel-
gessék a különböző irányzatokat, s ha
nyitottak, úgyis magával ragadja őket
ez a különleges világ. „Mert aki egy-
szer belekóstolt ebbe a szabadságba,
az nem akar másként élni.”

A Jazztérkép című könyvbe Iván Csaba a magyar jazz jeles képvise-
lőivel folytatott beszélgetésekből válogatott. Mesélnek a már az égi
koncerteken muzsikálók: a bőgős Pege Aladár, a zongorista Vukán
György és Pleszkán Frigyes. De olvashatóak a ma is aktív zenészek-
kel rögzített beszélgetések, többek közt a hegedűs Deseö Csabá-
val, a szaxofonos Borbély Mihállyal, Dresch Mihállyal, Szelevényi
Ákossal, Grencsó Istvánnal és Burány Bélával, a gitáros Szabó Sán-
dorral és a fuvolista Horgas Eszterrel.

PORTRÉ KULTÚRA
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PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

Die nächste Veranstaltung
in der Programmreihe
1XKONZERT + 1XAUS -
STELLUNG findet am 11.
Juli um 18 Uhr im Esterházy-
Palast statt (Király u. 17.). Die
Interessierten können dabei
eine Führung durch die Ge-
mäldesammlung der Aus -
stellung des Grafen Bat -
thyány Gyula erleben und

sich danach das
Konzert der

Urbán Orsi
Group zu
G e m ü t e
führen. ADLER UND WIDDER Familientag für Klein und

Gross am 11. Juli von 10-16 Uhr im Kinderhaus.
Motto der Veranstaltung: „Gesellschaftsspiele ent -
spannen, entwickeln und bringen zusammen!” Der
Eintritt ist frei.

In der Reihe der sich mit
der Stadt Győr verbinden-
den Geschichten nimmt
„DIE ERFINDUNG DES
SODAWASSERS UND
DES FRÖCCS” eine
wichtige Stelle ein. Unter
Regie des Győrer Rotary
Clubs wird Jedlik Ányos
mit den „Győrer Legen-
den- und Fröccstagen”
am 18. und 19. Juli ein
würdiges Andenken ent-
richtet. Viele Spannende
und aussergewöhnliche
Veranstaltungen erwcken
die alten Geschichten wie-
der zum Leben, dadurch
wird die Geschichte der
Stadt und ihre schönen
Schauplätze, die eine Men-
ge Innovationen für die
Győrer und Besucher der
Stadt bereithalten, präsen-
tiert. Mehr darüber auf der
Websteite:  gyorplusz.hu  

KLICKTOUR UND SPAZIERKUTTERFAHRT im
Lichte und der Stimmung angenehmen Schaffens am
11. Juli um 19:30 in Győr. Treffpunkt: Bécsi kapu tér, Kis-
faludy-Säule. Nach einem angenehmen Spaziergang -
nachdem die Gäste einen Vorgeschmack von der ba-
rocken Innenstadt bekommen – steigen sie aufs Schiff
und bekommen bei einer lustigen Schifffahrt noch Ge -
schichten von Győr zu hören. Die Brücken, die Radó-In-
sel, die Burg und Burgmauern und die äusseren Stadt-
teile bilden die Kulisse zu dieser Spazierkutterfahrt wäh-
rend auch für die gute Stimmung gesorgt wird.

Im Juli startet das ZÁTONY RESTAURANT UND
ANLEGESTELLE an jedem Wochenende samstags
um 9:30 Uhr ein Sightseeingschiff in den Xantus Já-
nos Állatkert. Sonntags um 10:30 werden Kindergar-
tenbesucher und Grundschulkinder auf deren Mär-
chenschiff erwartet. 

Die PANNONHAL-
MER LAVENDE-
LERNTEbeginnt am
11. Juli im Pannonhal-
mer Benediktinerklos-
ter. Einzelne Besucher
erhalten Einblick in die
Geschichte der klös-
terlichen Lavendel-
züchtung und können
sich über die vielfälti-
gen Möglichkeiten
der Lavendelverwen-
dung informieren. Zu
zwei Terminen: von 11
bis 13 Uhr bzw. zwi -
schen 13 und 15 Uhr
kann man den Pro-
zess der Duftölerzeu-
gung mitverfolgen. 
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

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!

Egynapos szabadtéri kiállítás, a Győri
Fotópiknik várja a fotózás szerelme-
seit július 12-én 9–15 óra között, a
Radó-szigeten. A rendezvényen
Győr és a régió fotósai mutatják be
alkotásaikat, emellett külföldről is ér-
keznek kiállítók.

A LEVÉLTÁR PINCÉJÉBEN SÉTÁT TEHET-
NEK a látogatók a középkori győri tömlöc erede-
ti állapotban megmaradt szakaszán július 18-án
17–21 óráig minden egész órakor (17, 18, 19, 20,
21 órakor). Közben találkozhatnak korabeli bör-
tönszokásokkal, részt vehetnek a bácsai boszor-
kányperen, és megismerhetik Győr város hősei-
nek – Pálffy Miklósnak, Schwarzenberg Adolfnak
és Ferdinánd Hardegg várkapitánynak – a törté-
neteit, mindezt helyi színészek és stúdiósok tol-
mácsolásában. Idén a különteremben a betyár-
világ néhány legendás alakját mutatják be – rend-
hagyó módon: a „korabeli szemtanúk” (szülők,
barátok, szerelmek és ellenfelek) mesélnek nép-
szerű haramiákról.

A MISKOLCI CSODAMA-
LOM BÁBSZÍNHÁZ előadá-
sában a Kiskakas gyémánt fél-
krajcárja című előadást láthat-
ja a közönség július 18-án 10
órakor a Széchenyi téren, a
nagyszínpadon.

A VÁROSUNK NÉPSZERŰ
MŰFAJA A SZÍNPADI IM-
PROVIZÁCIÓ. Az előadásra
azokat a nézőket várják, akik sze-
retik a rögtönzéseket és a meg-
lepetéseket, és szeretnek nevet-
ni… Mihályi Orsolya, Fejszés At-
tila, Molnár Zsolt, Kardos Ró-
bert és Varjú Nándor arra vállal-
koznak, hogy rögtönzést mutat-
nak be a középkori győri vár la-
kóinak életéből. A helyben szü-
lető előadás hangulatáért vállal-
juk a felelősséget, de történelmi
hitelességéért semmiképpen…
A bemutató július 18-án 22 óra-
kor kezdődik, a Vaskakas dísz-
kútnál, a Dunakapu téren.

1 KONCERT + 1 KIÁLLÍTÁS
sorozat következő rendezvényén
az érdeklődők tárlatvezetéssel te-
kinthetik meg a Gróf Batthyány
Gyula festészete című időszaki
kiállítást július 11-én 18 órakor,
az Esterházy-palotában. A tárlat-
vezetés után Urbán Orsi Group
koncertezik.

E G Y H Ú R O N -
P E N D Ü L Ő K
akusztikus gitár -
estjét hallhatja a
közönség július
11-én 21 órai kez-
dettel a Kozi Drink
Bárban.

A zenés nyári estéken kellemes han-
gulat, kikapcsolódás és szórakozás
várja önöket a Széchenyi téri és a
Dunakapu téri koncerteken. A KO-
RÁL EGYÜTTES KONCERTJÉT
ÉLVEZHETI a közönség július 11-
én 21 órai kezdettel, a Dunakapu té-
ren. (Esőnap: július 12. 20 óra.)

„SZÓDAVÍZTŐL A MAFLÁSIG” – A ménfőcsanaki Un-
ger kocsma tárgyi és szellemi kincseit ismerhetik meg az
érdeklődők kocsmai anekdoták, tréfás történetek, borda-
lok Unger Kati néni és egy maflás kísére-
tében, Lanczendorfer Zsuzsanna
közreműködésével, július 18-án 17
órai kezdettel. A program kereté-
ben megtekinthető a kocsma-
múzeum és a működő szikvíz-
üzem is. Találkozó a ménfőcsa-
naki posta előtt.

A LEGENDA FOLYTATÓDIK…
A Frigyláda, a Vaskakas díszkút
és Szent Mihály-arkangyal szob-
rának történetét Hegedüs Péter
mutatja be az érdeklődőknek, jú-
nius 18-án 16 órakor, a Városi Le-
véltárban .

Az ingyenes VÁROSNÉZŐ SÉTA egy plasztikonnal kezdő-
dik, ahol megelevenedik a város néhány legendás története
színészek, rendezők, zenészek és a színház stúdiósai, a kö-
zépkori vásári komédiák stílusára hajazó, sajátos előadás-
módban, a Belváros utcai színpadain. (Helyszín: három kis
színpad: 1.) Szent György-szobor a Baross úton, 2.) A Frigy-
láda és a Szódásszifon díszkút között, 3.) Vaskakas díszkút
a Dunakapu téren. Ezt követően olyan helyeket fedezhetnek
fel a látogatók a séta során, amelyekhez csodás történetek
kapcsolódnak és bemutatják sokszínű városunkat. Indulás:
július 18-án 11 órakor, a Vaskakas díszkúttól. 
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JÚLIUS 11., SZOMBAT
DUNA TV
04:15 Hazajáró 04:50 Zegzugos tör-
ténetek 05:15 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Mesélő
cégtáblák 06:30 Vízitúra  07:00 Hír-
adó 07:20 Hogy volt!? 08:15 Herman
Ottó, az utolsó magyar polihisztor
09:15 Egy rendőrkutya kalandjai: ka-
rácsonyi történet  10:45 A világ -
örökség kincsei 11:00 Építészkorzó
11:30 Csodabogár 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 WTCC-
túraautó magazin 13:15 Térkép
13:45 Nyugaton a helyzet változat-
lan  16:00 Balatoni Nyár 18:00 Hír-
adó 18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Meseautó  21:10 Egy gésa
emlékiratai  23:35 8 és 1/2 
01:50 Himnusz 01:55 Meseautó 
03:35 Vízitúra 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:05 Chuck  04:50 Chuck 
05:30 Gossip girl – A pletykafészek 
06:10 Top Shop 06:40 Kölyökklub
09:55 Ízes élet  10:20 Teleshop
11:10 Kalandor 11:35 Street Kitchen
12:05 Egy rém modern család 
12:35 Egy rém modern család 
13:00 Nevelésből elégséges  13:30
Nevelésből elégséges   13:55 A
harc törvénye  15:00 A harc törvé-
nye  16:00 Született bankrablók 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
Plusz  19:10 Miről álmodik a lány?
 21:10 A 13. harcos  23:05 Miss
Március  00:55 Ötös szövetség 
02:55 Castle 

04:25 Zsaruvér  05:10 Babavilág 
05:35 Super Car  06:00 Teleki Sá-
muel útján 06:25 Tv2 matiné 08:30
Állati dokik  09:00 Astro-Világ
10:10 Babavilág  10:40 Kandász
Travel – Nyár  11:45 Pimasz úr ott
alszik  12:55 Kasza!  14:00 Kuzey
Güney – Tűz és víz  15:00 Kuzey Gü-
ney – Tűz és víz  16:00 Columbo:
Végzetes nyom  18:00 Tények
19:00 Jöttünk, láttunk, visszamen-
nénk 2.  21:40 Herkules legendája
 23:40 Eden Lake – Gyilkos kilátá-
sok  01:40 Sportos 01:55 A férjem
védelmében  02:40 90210  03:20
13-as raktár 

05:40 Doktor House  06:25 TV-
Shop 07:00 Peren kívül  07:45 Will
és Grace  08:10 Will és Grace 
08:40 Will és Grace  09:10 Szívek
szállodája  10:05 Szívek szállodája
 10:55 Beethoven 5.  12:40 Monk
– Flúgos nyomozó  13:40 NCIS 
14:35 NCIS  15:30 NCIS  16:30
Örökkön-örökké  18:55 Szerelmi
bájital  21:00 The Blues Brothers –
A blues testvérek  23:45 Trója –Há-
ború egy asszony szerelméért 
01:25 Jackie nővér  02:00 Jackie
nővér  02:30 Will és Grace  02:55
Candleford-i kisasszonyok  03:55
Candleford-i kisasszonyok 

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 Jövőkép 18:30 Vény nélkül 
(ism.) 19:00 Győri7 20:00 Hello Győr!
(ism.) 20:30 Szabadhegyi találkozá-
sok (ism.) 22:00 Hello Győr! (ism.)
22:30 Üzleti negyed (ism.) 23:00
Győri7 (ism.) 23:50 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 12., VASÁRNAP
DUNA TV
04:30 Építészkorzó 04:55 Táncva-
rázs 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Rome Reports – Vatikáni híradó
06:20 "Így szól az Úr!" 06:25 Refor-
mátus riportok  07:00 Híradó 07:25
Hogy volt!? 08:25 A világörökség kin-
csei 08:40 Ízőrzők 09:10 Isten kezé-
ben 09:35 Engedjétek hozzám 09:45
Katolikus krónika 10:10 Új nemzedék
 10:35 Baptista magazin 11:05 Az
utódok reménysége 11:30 Mai hitval-
lások 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 Telesport 13:10 A harapós
férj  14:35 Forró mezők  16:05 Ba-
latoni Nyár 18:00 Híradó 18:35 Rá-
menős páros  19:30 Neveletlen her-
cegnő  21:25 Az idők végezetéig 
23:05 WTCC 2015, Túraautó 00:40
DTM futamok 02:00 Himnusz 02:05
Egy gésa emlékiratai 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:05 Gálvölgyi-show  04:35 Egon
és Dönci – Mindenütt jó, de legjobb
otthon 05:45 Fókusz Plusz  06:10
Top Shop 06:40 Kölyökklub 10:05 Te-
leshop 10:55 A Muzsika TV bemutat-
ja!  11:25 4ütem  12:00 Hazug
csajok társasága  13:00 Hazug csa-
jok társasága  13:55 Miről álmodik
a lány?  16:05 Dr. Dolittle: Millió dol-
láros szőrmókok  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Cobra 11  19:50 Egy
boltkóros naplója  21:50 A testőr 
00:00 Portré  00:30 Egy boltkóros
naplója  02:30 Castle  03:10 Cob-
ra 11 

04:05 Mrs. Klinika  04:50 Mrs. Kli-
nika  05:35 Babavilág  06:00 Tele-
ki Sámuel útján 06:25 Tv2 matiné
08:25 Nagy Vagy, Kecskemét! 08:55
Több mint TestŐr  09:25 Astro-Vi-
lág 10:35 ÁllatoZOO  11:05 Apa -
ütők  11:30 Apaütők  11:55 Stahl
konyhája  12:25 Knight Rider 
13:30 Walker, a Texas-i kopó  14:35
Walker, a Texas-i kopó  15:35 Közös
többszörös  18:00 Tények 19:00
Dick és Jane trükkjei  21:00 Újra-
kezdők – Szerelmes szingli szittert ke-
res  23:00 Solo – A tökéletes fegy-
ver  01:00 Kivonulás a Paradicsom-
ba  02:05 Sportos 02:15 Psych –
Dilis detektívek  02:55 Haláli zsaruk
 03:35 Mrs. Klinika 

05:15 Doktor House  06:00 TV-
Shop 06:35 Szívek szállodája 
07:20 Szívek szállodája  08:10 Will
és Grace  08:40 Will és Grace 
09:05 Will és Grace  09:35 Zöld tér-
ben 10:05 Sztár Gokart 11:00 NCIS
 11:50 NCIS  12:50 Gyilkos szá-
mok  13:45 The Blues Brothers – A
blues testvérek  16:25 Szerelmi bá-
jital  18:30 Örökkön-örökké 
21:00 Vak-randi  23:00 Trója – Há-
ború egy asszony szerelméért 
00:50 Park sugárút 666  01:40
Park sugárút 666  02:25 Will és
Grace  02:55 Will és Grace  03:15
Will és Grace  03:50 Műsorszünet 

08:00 Jövőkép (ism.) 08:30 Vény nél-
kül  (ism.) 09:00 Szabadhegyi talál-
kozások (ism.) 10:30 Hello Győr!
(ism.) 11:00 Képújság 17:45 Győri7
(ism.) 18:30 Civil kurázsi (ism.) 19:00
Hello Győr! (ism.) 19:30 Épí-tech
(ism.) 20:00 Nyugdíjas Egyetem
21:00 Hello Győr! (ism.) 21:30 Erzsé-
bet út (ism.) 22:15 Győri7 (ism.)
23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 13., HÉTFŐ
DUNA TV
04:25 Szerelmes földrajz 04:55
Aranyfeszt 05:50 Hajnali gondolatok
06:00 Roma Magazin 06:30 Domovi-
na 07:00 Híradó 07:25 Az élet sava-
borsa  08:15 Jamie Oliver: Olasz ka-
ják 08:40 Don Matteo  09:40 A
szenvedélyek lángjai  10:30 A hegyi
doktor – Újra rendel  11:15 Az élet
sava-borsa  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Jamie Oliver: Olasz kaják
13:15 Kívánságkosár 15:15 Charly,
majom a családban  16:00 Balatoni
Nyár 18:00 Híradó 18:25 Időjárás-je-
lentés 18:40 Don Matteo  19:45 A
hegyi doktor – Újra rendel  20:35
Kékfény  21:40 J.A.G. – Becsület-
beli ügyek  22:30 Tetthely  00:05
Kis nagy ember  02:25 Az idők vé-
gezetéig  03:55 Himnusz 

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 Castle  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
Dr. Csont  22:25 Dr. Csont  23:25
RTL Klub Híradó 23:55 Gyilkos elmék
 01:00 Reflektor  01:15 Chuck 
02:00 Chuck  02:45 Teresa 
03:30 Gálvölgyi-show 

04:20 Psych – Dilis detektívek 
05:05 Csapdába csalva  05:35 13-
as raktár  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 Sherlock és Watson  13:55
Magánnyomozók  14:55 Az én bű-
nöm  16:00 Emlékezz, Reina 
17:00 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Irigy Hó-
naljmirigy Show  21:20 Hal a tortán
a javából  22:30 Cápa 4. – A cápa
bosszúja  00:30 Tények Este 01:15
Aktív  01:35 Sportos 01:50 Ezo.TV
02:55 Zsaruvér  03:40 Zsaruvér 

07:20 Will és Grace  07:45 Monk –
Flúgos nyomozó  08:35 Monk –Flú-
gos nyomozó  09:30 Szívek szállo-
dája  10:25 Kettős ügynök  11:20
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
NCIS  17:05 NCIS  18:05 Jóbará-
tok  18:35 Jóbarátok  19:05 Két
pasi – meg egy kicsi  19:35 Két pasi
– meg egy kicsi  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 CSI: A helyszí-
nelők  22:00 CSI: A helyszínelők 
22:55 Vak-randi  00:55 Gyilkos szá-
mok  01:50 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  02:35 Gyilkos körzet
 03:25 A célszemély 

08:00 Hello Győr! (ism.) 08:30 Civil
kurázsi (ism.) 09:00 Hello Győr! (ism.)
09:30 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
10:30 Széchenyi Híradó (ism.) 11:00
Képújság 18:45 TV torna 19:00 Hír-
adó  19:20 Sporthírek 19:30 Gáz-
fröccs (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Gáz-
fröccs (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Gáz-
fröccs (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Gáz-
fröccs (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Kép -
újság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 14., KEDD
DUNA TV
07:25 Az élet sava-borsa  08:10 Ja-
mie Oliver: Olasz kaják 08:40 Don
Matteo  09:40 A szenvedélyek láng-
jai  10:30 A hegyi doktor – Újra ren-
del  11:15 Az élet sava-borsa 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Jamie
Oliver: Olasz kaják 13:15 Kívánságko-
sár 15:15 Charly, majom a családban
 16:00 Balatoni Nyár 18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:40 A hegyi doktor – Újra
rendel  20:35 Párizsi helyszínelők 
21:30 Levelek Júliának  23:15
Örökség  00:00 Tetthely  01:35
Himnusz 01:40 Magyar elsők 02:00
Magyar történelmi arcképcsarnok
02:30 Szerelmes földrajz 03:00 Pan-
non expressz  03:30 Hagyaték
03:55 Határtalanul 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 Castle  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
Ne csókold meg a menyasszonyt! 
23:15 RTL Klub Híradó 23:50 Tökéle-
tes célpont  00:50 Nevelésből elég-
séges  01:20 Reflektor  01:35 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 02:00 Teresa  02:50 Teresa 
03:35 Gálvölgyi-show 

04:25 Sherlock és Watson  05:05
Csapdába csalva  05:35 13-as rak-
tár  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 Sherlock és Watson  13:55
Magánnyomozók  14:55 Az én bű-
nöm  16:00 Emlékezz, Reina 
17:00 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Irigy Hó-
naljmirigy Show  21:20 Hal a tortán
a javából  22:30 Hawaii Five-0 
23:35 Last Resort – A belső ellenség
 00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:40 Sportos 01:55 Ezo.TV 02:55
Telitalálat 

07:25 Will és Grace  07:45 Monk –
Flúgos nyomozó  08:35 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:35 Szívek szállo-
dája  10:25 Kettős ügynök  11:20
A célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Gyilkos
számok  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:15 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS  17:05 NCIS  18:05 Jóbará-
tok  18:35 Jóbarátok  19:05 Két
pasi – meg egy kicsi  19:35 Két pasi
– meg egy kicsi  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Bosszúszomj
 23:10 CSI: A helyszínelők  00:05
CSI: A helyszínelők  01:05 Gyilkos
számok  01:50 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  02:35 Gyilkos kör-
zet  03:30 A célszemély 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Gázfröccs (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Gázfröccs (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Gázfröccs (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



JÚLIUS 15., SZERDA
DUNA TV
06:00 Hrvatska kronika 06:30 Ecra-
nul nostru 07:00 Híradó 07:15 Időjá-
rás-jelentés  07:25 Az élet sava-bor-
sa  08:10 Jamie Oliver: Olasz kaják
08:40 Don Matteo  09:40 A szenve-
délyek lángjai  10:30 A hegyi doktor
– Újra rendel  11:15 Az élet sava-
borsa  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45
Jamie vidéki konyhája  13:15 Kíván-
ságkosár 15:15 Charly, majom a csa-
ládban  16:00 Balatoni Nyár 18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Don Matteo  19:40 A hegyi doktor
– Újra rendel  20:30 Szabadság tér
'89 21:25 Szerelem és vérbosszú 
22:20 Római helyszínelők – Árulkodó
nyomok  23:20 Aranyfeszt 00:15
Szerelmi bűnök  02:05 Levelek Júli-
ának  03:45 Himnusz 

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 Castle  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
Szulejmán  22:30 RTL Klub Híradó
22:50 Döglött akták  00:00 Egy rém
modern család  00:25 Reflektor 
00:45 Bombaüzlet?!  02:45 Teresa
 03:30 Gálvölgyi-show 

04:45 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:35 13-as raktár  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:45 TeleShop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Sherlock és
Watson  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  16:00 Emlé-
kezz, Reina  17:00 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Irigy Hónaljmirigy Show 
21:20 Hal a tortán a javából  22:30
Sherlock és Watson  23:35 Lángoló
Chicago  00:40 Tények Este 01:25
Aktív  01:45 Sportos 02:00 Ezo.TV
03:00 A császárok klubja 

07:00 Will és Grace  07:25 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Szívek szállodája  10:25
Kettős ügynök  11:20 A célszemély
 12:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:10 Gyilkos számok 
14:10 CSI: A helyszínelők  15:10
CSI: A helyszínelők  16:05 NCIS 
17:10 NCIS  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Két pasi –
meg egy kicsi  19:35 Két pasi –
meg egy kicsi  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Az idegen 
22:55 Bosszú mindhalálig  01:10
Gyilkos számok  01:55 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék  02:45
Gyilkos körzet  03:40 A célsze-
mély 

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 TV torna 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek  19:30 Zooo+  20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Zooo+ (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 17., PÉNTEK
DUNA TV
06:00 Életkerék 06:30 Öt kontinens
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Az élet sava-borsa  08:10 Ja-
mie vidéki konyhája 08:45 Don Mat-
teo  09:40 A szenvedélyek lángjai 
10:30 A hegyi doktor – Újra rendel 
11:15 Az élet sava-borsa  12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:40 Idő-
járás-jelentés 12:45 Jamie vidéki
konyhája 13:15 Kívánságkosár 15:15
Charly, majom a családban  16:00
Balatoni Nyár Csobbanjunk együtt
a Balatoni Nyárba!  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:40 A hegyi doktor – Új-
ra rendel  20:40 Brown atya 
21:35 Columbo: Gyilkosság a mű-
tőasztalon  22:50 Mérgezett toll 
00:25 Ne ébreszd fel az alvó zsarut!
 02:00 Himnusz 

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 Castle  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
Szökevény szerelem  23:55 RTL
Klub Híradó 00:25 A főnök  01:30
Reflektor  01:45 Street Kitchen 
02:10 Kalandor 02:30 4ütem 
03:00 Teresa 

04:50 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:35 13-as raktár  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:45 TeleShop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Sherlock és
Watson  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  16:00 Emlé-
kezz, Reina  17:00 Fiorella  18:00
Tények   Jóban Rosszban  20:15
Irigy Hónaljmirigy Show  21:20 Hal
a tortán a javából  22:30 Hazudj, ha
tudsz!  23:35 Kettős ügynök 
00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:40 Sportos 01:55 Ezo.TV 02:55
Ringer – A vér kötelez  03:40 A tör-
vény embere 

05:40 Igazgyöngy  06:25 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 Szívek szállodája  10:25
Kettős ügynök  11:20 A célszemély
 12:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:10 Gyilkos számok 
14:10 CSI: A helyszínelők  15:10
CSI: A helyszínelők  16:05 NCIS 
17:05 NCIS  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Két pasi –
meg egy kicsi  19:35 Két pasi –
meg egy kicsi  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 A sejt 
23:15 Bosszúszomj  01:20 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  02:10
Nikita  03:00 Nikita  03:45 A cél-
személy 

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 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 Kép -
újság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 16., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Az élet sava-borsa  08:10 Ja-
mie vidéki konyhája  08:40 Don
Matteo  09:40 A szenvedélyek láng-
jai  10:25 A hegyi doktor – Újra ren-
del  11:15 Az élet sava-borsa 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Jamie
vidéki konyhája  13:15 Kívánságko-
sár 15:15 Charly, majom a családban
 16:00 Balatoni Nyár 17:45 Szeren-
cse Híradó  18:00 Híradó 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:35 Don Matteo 
19:40 A hegyi doktor – Újra rendel 
20:30 Szívek doktora  21:25 Ne éb-
reszd fel az alvó zsarut!  23:00
kult.hu 23:30 A rejtélyes XX. század
 00:00 A Skorpió megeszi az Ikreket
reggelire  01:35 Szerelmi bűnök 
03:20 Himnusz 

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 Castle  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
CSI: A helyszínelők  22:25 RTL Klub
Híradó 22:45 Gyilkos elmék  23:55
A nap árnyékos oldalán  01:30 Ref-
lektor  01:45 Teresa  02:40 Teresa
 03:30 Gálvölgyi-show 

04:50 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:35 13-as raktár  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:45 TeleShop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Sherlock és
Watson  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  16:00 Emlé-
kezz, Reina  17:00 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Irigy Hónaljmirigy Show 
21:20 Hal a tortán a javából  22:30
Doktor Rush  23:35 Ügyféllista 
00:40 Tények Este 01:25 Aktív 
01:45 Sportos 01:55 Ezo.TV 02:55 A
nagy umbulda 

07:00 Will és Grace  07:25 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Szívek szállodája  10:25
Kettős ügynök  11:20 A célszemély
 12:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:10 Gyilkos számok 
14:10 CSI: A helyszínelők  15:10
CSI: A helyszínelők  16:05 NCIS 
17:05 NCIS  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Két pasi –
meg egy kicsi  19:35 Két pasi –
meg egy kicsi  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –meg
egy kicsi  21:00 Éjszakai rohanás 
23:35 Mobil  01:25 Gyilkos számok
 02:15 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  03:05 Gyilkos körzet 
03:55 A célszemély 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Zooo+ (ism.) 10:00 Képújság 18:45
TV torna 19:00 Híradó  19:20 Sport-
hírek 19:30 Vény nélkül  (ism.)
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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NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521 ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895 AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
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• ÖSD, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-
felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben   

• TOEFL és IELTS felkészítők külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

• Nyári intenzív tanfolyam: augusztus 10–25.
• 20 órás angol gyerektanfolyam

augusztus 10–14. 11–12 éves gyerekeknek
• 40 órás angol EURO középfok felkészítô tanfolyam

július 20–31.
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SZÉKELY KINCSESTÁR   KOLOZSVÁR, TORDA

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Sorozatunkban a csodálatos Szé-
kelyföld egy-egy gyöngyszemét
mutatjuk be olvasóinknak. Tesz-
szük ezt nem titkoltan a kedvcsi-
nálás szándékával, hogy aki te-
heti, látogasson el erre a gyönyö-
rű, ezer kincset rejtő magyar vi-
dékre. Nem fogja megbánni.

Torockóról Torda felé vesszük az
irányt. Hosszú autózásra nem kell ké-
szülnünk, hiszen csupán 35 kilométer-
ről van szó, hogy elérjük a Tordai-ha-
sadékot. Itt egy újabb csodát látha-
tunk, amiről Jókai Mór így fogalma-
zott: „A tordai hasadék a vulkáni alko-
tás egyik legbámulatosabb remeke;
itt egy hegylánc tetejétől a talapjáig
kettérepedve. A két átelleni meredek
fal kiálló sziklái és mélyedései még
most is egymásba illenek, a három -

Székely kincsestár IV. rész

A király és a só
ezer lépésnyi sziklafolyosó hajlásai,
megtörései mindenütt egyenközűek
maradnak, csak imitt-amott mutat tá-
gabb öblöket, hol a sziklaőrlő idő gör-
geteg kőzuhanyokká porlasztotta a
bércfalat; míg egyes sziklatornyok,
mint a gót építészet pillérei állnak el a
falaktól, amiknek ormozata ma is a
münsterek cifra, fantasztikus párkány-
zatát mímeli. A Magyarpeterd felőli
bejáratát egy óriási csúcsíves szikla-
kapu alkotja, többszáz lábnyi magas;
a világ legnagyobb diadalíve: egy ge-
ológiai talány. Az átelleni bérctetőről
az egész sziklacsarnokot végiglátni,
mely megragadó nagyszerűségével
az isteni némaságot egyesíti.” Mit te-
hetnék ehhez hozzá? Talán csak any-
nyit, a csodálatos természeti képződ-
ménynek áttételesen győri vonatkozá-
sa is van, hiszen kialakulásának legen-
dáját Szent Lászlóhoz kötik. A monda
szerint lovagkirályunk hatalmas kun
túlerővel szemben harcolt, és jobbnak

látta a visszavonulást, de a kunok ül-
dözőbe vették a magyar seregeket.
Ekkor Szent László feltekintett az égre,
és Istenhez fohászkodott, majd a
hegy kettészakadt, és a kun seregek
előtt hirtelen egy hatalmas hasadék
tátongott, akik inkább jobbnak látták
a visszavonulást.

Tordán egy másik különleges ter-
mészeti kincsre is lelhetünk, ami egy-
szerűen a só. A Tordai Sóbánya nem
csak a különböző légúti megbetege-
désben szenvedők kezelőhelye, de
igazi turisztikai látványosság is. A só-
bányában kellemes sétát tehetünk a
hatalmas sófalak között, megtekint-
hetjük az egykori bányászati berende-
zéseket, de akár szórakozhatunk is, hi-
szen a föld mélyén óriáskerék, mini-
golf és bowling pálya, sőt konditerem
is várja a vendégeket, de akár csóna-
kázhatunk is egyet a föld alatti sós ta-
von. Ha kíváncsiak vagyunk, milyen
érzés a sós vízben lebegni, keressük

fel a Dörgői Strandot, ahol a bányából
felérkező vízben fürdőzhetünk. Ha fel-
frissültünk, ismét egy mindössze 30
kilométeres autóút áll előttünk, hogy
eljussunk Kolozsvárra. 

Kolozsvár Erdély legnépesebb vá-
rosa, ahol több mint 300 ezren élnek,
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KOLOZSVÁR, TORDA SZÉKELY KINCSESTÁR

sajnos a magyar népesség ebből ma
már csak mintegy ötvenezer főt jelent.
A történelmi Erdély legjelentősebb vá-
rosa, gazdasági és kulturális központ-
ja, nem véletlenül nevezték kincses
Kolozsvárnak. Látnivalóinak felsorolá-
sára ez a cikk nem lenne elegendő, hi-
szen azzal útikönyveket lehet megtöl-
teni, ezért most csak a legismertebb
nevezetességét említjük, a főtéren ta-
lálható Mátyás-szobrot. A város szü-
löttjének, a magyar történelem egyik
legnagyobb uralkodójának a város
méltó emléket állított Fadrusz János
alkotásával. A Szent Mihály-templom
előtt magasodó monumentális mű kö-
zéppontjában a nagy király büszke lo-
vas szobra áll, de körülötte feltűnik
Magyar Balázs, Kinizsi Pál, Báthory
István és Szapolyai István alakja is. A
csodálatos szoborcsoport a magyar-
ság egyik legszebb, ikonikus emlék-
műve, mégha a talapzaton utólag el-

helyezett tábla Mátyás román szárma-
zására is céloz.

Tényleg csak dióhéjban: Érde-
mes megtekinteni a téren található
gótikus Szent Mihály-templomot, a
fellegvárat, ahonnan szép kilátás nyí-
lik a városra, a sétateret, az itt talál-
ható kaszinóépületet és az 1956-os
magyarországi forradalom erdélyi ál-
dozatainak emlékére állított emlék-
művet. Mátyás király szülőházát,
vagy a Házsongárdi temetőt, ahol az
erdélyi közélet olyan alakjai nyugsza-
nak, mint Brassai Sámuel az utolsó
erdélyi polihisztor, Dzsida Jenő köl-
tő, Kós Károly építész, vagy Remé-
nyik Sándor költő. Kolozsvár persze
ma is lükető kulturális élettel büsz-
kélkedhet, a városban magyar szín-
ház és magyar opera is működik,
egyetemi város lévén (többek között
itt működik a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem, vagy a ma-

gyar nyelvű oktatással is rendelkező
Babes-Bolyai Tudományegyetem) fi-
atalos programokból sincs hiány.

Kolozsvárt magunk mögött hagy-
va, bő száz kilométert autózunk, hogy

elérjük Marosvásárhelyt, amely a szé-
kelyföld fontos szellemi központja,
140 ezer lakosából közel 60 ezer ma-
gyar. A város teljes belvárosa turiszti-
kai látványosság, ahol megtaláljuk a
várat, a benne található református
vártemplomot és a rózsák terét, ahol

több templom is található. A Kultúrpa-
lota és a Közigazgatási Palota is sze-
cessziós épületek, míg a Kiskatedrá-
lisnak nevezett templom a vatikáni
Szent Péter-bazilika kicsinyített mása.

A Bolyai Farkas Lí-
ceummal szemben
a Bolyaiak szobra is
megtekinthető. Hí-
res még a város ál-
latkertje, valamint a
Félsziget Fesztivál,
ami a budapesti
Sziget Fesztivál er-
délyi kistestvére.

A nagyvárosok
után ismét útra kelünk, és belevetjük
magunkat Székelyföld közepébe, a cso-
dálatos falvak, a csalogató székelykapuk
és a természeti kincsek lenyűgöző vilá-
gába. Először – legközelebbi mellékle-
tünkben – következzen Székelyföld sa-
va-borsa, vagyis a hargitai sóvidék.

A város teljes belvárosa
turisztikai látványosság,
ahol megtaláljuk a várat, 
a református vártemplomot
és a rózsák terét 
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PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben
SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a 06-30/553-4328 
és a 06-20/925-6510-es számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 + 1 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia,

a betegségek okai,
holisztikus gyógyítás, metafizika,
különféle meditációk, ezotéria,

csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora
dr. Kovács József, a pszichológia

tudományok doktora.

Ezzel a szlogennel biztatjuk a hölgye-
ket arra, hogy igényes magyar terméke-
ket részesítsenek előnyben a távol-kele-
ti, sokszor ismeretlen eredetű és minő-
ségű divatcikkekkel ellentétben. Ma-
napság már a magyar celebek jelentős
része is saját tervezésű és hazánkban
készült divattermékeket visel. 

Gondoljunk akár Madár Veronika szí-
nésznőre, akár a különböző tévétársasá-
gok bemondónőire. Ők is szívesen hord-
ják ezeket a ruhákat, és rajtuk kívül
még sokan mások, akik esküvőre,
ballagásra, illetve aktuálisan eb-
ben az időszakban nyaralásra sze-
retnének csinos ruhát vásárolni.

Természetesen sokak szá-
mára fontos, hogy munkahe-
lyükön is csinosan, energiát
sugárzóan jelenjenek meg. A
nők számára mindig fontos
volt, hogy önbizalmuk növelésé-
re a külsőségekben is a legjobb for-
májukat hozzák.

Ahhoz, hogy ilyen minőségű ruha-
költeményeket hozzunk létre, termé-
szetesen profi stábnak kell felállni
hozzá. A győri Lőrincz Ildikó kézben
tartja a modellek tervezését. Idén a
loknis, nagy virágmintás, illetve külön-
böző pettyes és széles csíkos a divat-

Szent Benedek a szerzeteseknek szó-
ló szabályzatában a betegek számára
külön szobát ír elő, szorgalmas ápolót
rendel melléjük. A kolostorok recept -
gyűjteményei rendszerezett, korszerű
ismereteikről tanúskodnak, a gyógy-
termékek mellett számos kozmeti-
kum leírását is őrzik.

Az Officina Sancti Martini névre ke-
resztelt, gyógynövény-kozmetikumo-
kat előállító műhelyünk 2013-ban
kezdte meg működését, patikai fel-
szerelése és látványa a hagyomá-
nyokhoz kötődést, szakmaiságot fe-
jezi ki. A vendégek üvegajtón keresz-
tül bepillanthatnak a gyártási mun-

Mert nőnek lenni nyáron is jó!

irányzat.
A fotón-

kon sze -
replő mo dell

az ő ruháját hordja.
Nyári színeink a szokásos és örök

fekete-fehéren kívül a piros-fekete, a
nagykék-fehér, valamint a sárga kü-
lönböző árnyalatai.

A cikkhez kapcsolódó képeinken
egy sötétkék-piros pettyes modellel

szeretnénk kedvet csinálni hölgy olva-
sóinknak arra az esetre, ha nincs még
ötletük, hogy nyaralásukra milyen ru-
hát vigyenek magukkal.

Mindenkinek csodálatos nyarat és
örömteli nyaralást kívánunk!

Raczenböck Erzsébet,
Mystic Day
divatáruüzlet-tulajdonos

BEAUTY BOX  SZÉPSÉGÁPOLÁS, TREND, ÉLETMÓD

Beauty b x• Szépségápolás: Zsurzs D. Zsuzsanna • Haj: Sarkady Lívia • Fotó: Nagy Ferenc

Gyógynövény-kozmetikumok a Pannonhalmi Főapátság kertjéből

Szépségápolás és levendula 
kálatokba, ismereteket szerezhet-
nek a gyógynövény tartalmú kozme-
tikumok készítésére vonatkozóan, il-
letve múzeumpedagógiai foglalko-
zásokon elkészíthetik saját készítmé-
nyeiket is.

A műhelyben kis volumenben, ké-
zi munkával és klasszikus gyógyszertá-
ri eszközök segítségével készülnek az
OSM védjeggyel ellátott, magas minő-
ségű, egyedi kozmetikumok. 

A műhely készítményeinek palet-
tája koncepcionálisan termékcsalá-
dokra és a régi könyvekben fellelt
kozmetikumok újragondolt, a mai
elvárásoknak megfelelő termékekre
épül. A szerzetesi hagyatékok között

különösen értékes gyűjtemény Re-
isch Elek testvér 1735-re datált „Or-
vosi előírások” című, mintegy 500 re-
ceptet tartalmazó munkája, mely a
most készített kozmetikumok alapját
jelenti. A gyűjtemény feldolgozása
során bőrgyógyászati készítményei-
nek receptjei között számos különle-
ges összetételt, ritkán használt gyó-
gyító növényi kivonatot tartalmazó
receptet sikerül fellelni, de klasszi-
kus, levendulás készítményekről is
olvashatunk.

A gyógynövény-manufaktúrában
gyártott termékek tiszta, növényi ola-
jokból készülő alapból állnak, és ha-
tóanyagaik a bőr ápolásában, védel-

mében és kisebb panaszainak kezelé-
sében hasznos gyógynövények kivo-
natait, illetve a kertészetben termő,
aromaterápiás hatású illóolajokat tar-
talmazzák.

A műhelyben magas minőségű le-
vendulás kézkrémeket, továbbá az il-
lóolaj lepárlása során kinyert virágvíz-
készítményeket is előállítunk. Az
OSM termékei azoknak ajánlható,
akik természetes, tiszta és megbízha-
tó, illetve egyedi minőségű terméket
keresnek. Ünnepi alkalmakra, aján-
déknak kiválóak.

Pottyondy Ákos,
gyógynövénykert-vezető

Sokak
számára fontos,
hogy a munka-

helyükön is csino-
san jelenjenek

meg
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A Belvárosban sétálva egyre több lá-
nyon, hölgyön tűnik fel, hogy nem teto-
válás, hanem hennafestés vagy arany-
festés van a testén. Zink Adél okleveles
hennafestőt kérdeztük a jelenségről.   

Mit tapasztalsz, újra divatba jött a
hennafestés?

Igen, míg tavaly kevesebben festet-
tek hennát, ezzel szemben idén már
kora tavasszal kedvet kaptak, főként a
hölgyek, hogy hennamintákkal díszít-
sék testüket. Ahogy újra divatba jött a
hosszú szoknya, a hosszan felnyúló bi-
kinialsó, úgy újra divatba jött a klasszi-
kus, kézfejet díszítő henna is. 

Milyen motívumokat festesz és ho-
vá kérik a hölgyek a díszítést?

2015-ben divatosak a klasszikus, in-
diai gyökerekhez visszanyúló hennamin-
ták, melyeket a kézfejre festetnek. Míg
az előző években ezt csak nagyon ritkán,
igazán különleges alkalmakra kérték,
úgy most nagyon sokan, hétköznapi vi-
seletnek is festetik. Ezek a minták jól lát-
ható helyen vannak, mégis rendkívül
nőiesek és különlegesek. Előtérbe kerül-
tek a szögletesebb formák az igazán nő-
ies indamintákkal szemben, bár ezek a
motívumok is kecsességet kölcsönöznek
a kézfejnek.  Most a legkedveltebbek a
kézfejen és a csuklón lévő minták, de

BEAUTY BOX HIRDETÉS

Az idei nyár slágere az aranytetoválás 
nem mentek ki a divatból a derekat, vál-
lat és bokát díszítő motívumok sem.

Alkalomra vagy a hétköznapokra fes-
tetnek a győri lányok hennát a testükre?

Jellemzően a legtöbben nyaralás
előtt készíttetnek hennát. Ilyenkor azok
a testrészek is láthatóvá válnak, amelyek
egyébként a hétköznapokon rejtve ma-
radnak, mint a boka, a váll vagy a derék.
A motívumot lehet igazítani a bikini vo-
nalához vagy a papucs ívéhez, hogy iga-
zán a ruhánk kiegészítőjévé váljon. 

Vannak, akik ajándékba adják a hen-
nát, hiszen az egy különleges élmény a
viselőjének, és így nem csak egy tárgyat,
egy festést kap ajándékként, hanem ren-
geteg bókot is. A jól megválasztott hely-
re festett henna díszít és öltöztet, szexis
külsőt kölcsönöz viselőjének.

Aranyszínű testfestést is láttam, ez
is henna, vagy valami újdonság?

Az év újdonsága és nagy slágere az
aranytetoválás. Összetételében és
technikájában teljesen különbözik a
hennafestéstől. Különleges szakértel-
met nem igényel a felhelyezése. Azon-
ban míg a henna három hétig is dí-
szítheti a bőrt, addig ezek az aranyte-
toválások egy-egy alkalomra, maxi-
mum egy-két napra szólnak. 

Egy tengerparti nyaraláson, feszti-
válon, bulin vagy esküvőn igazán kü-

lönleges dísze lehet az öltözéknek. Ér-
demes kifejezetten a ruhánkhoz vá-
lasztani a mintát, és ahhoz illeszkedő-
en felhelyezni. Próbáljuk olyan test-
részre rakni, amit hangsúlyozni szeret-
nénk, ahol a ruhánk kiegészítője le-
het.  A végeredmény egy erőteljesen
aranyló minta lesz, amely csodálato-
san mutat a barna bőrön, és olyan ha-
tást kelt, mint egy valódi ékszer.

Ezek a minták jellemzően az egyip-
tomi motívumokhoz nyúlnak vissza,
de lehet akár divatos felirat vagy szí-
vecske forma is. 

Mit tehetünk, hogy minél tovább
megmaradjon a henna, az aranyteto-
válás a bőrünkön? 

Az aranytetoválás a bőr felszínére ta-
pad, míg a henna a bőr felső hámrétegé-
be ivódik bele. Így a bőrünk épségére ér-
demes fokozottabban figyelni, amíg ezek
a minták rajtunk vannak. Tartózkodjunk
a festett felület túlzott súrolásától, bőrra-
dírral való kezelésétől, gyantázástól. 

Figyeljünk arra, hogy olyan szak-
emberrel készíttessük, aki ellenőrzött,
minőségi anyagokkal dolgozik. 

Volt valamilyen különleges kérés?
Egy indiai esküvőre kellett hennát

festenem. A hagyományok szerint a
menyasszonynak a kezére és a lábára is
készítettem hennát, hiszen Indiában ez
az esküvő szerves része. Mivel a hölgy
pocakja az esküvő időpontjában már
gömbölyödött, így pocakfestést is készí-
tettem, hogy a babának is meglegyen
az esküvői dísze. Ezt valószínűleg ő is
élvezte, mert a festés időtartama alatt,
ahogy csiklandoztam a pocakját, a ba-
ba végig vidáman rugdosott. 

A másik érdekesség volt, hogy egy
szenvedélyes vonatrajongó lány hen-
namintával szeretett volna vonatot fes-
tetni magára. Igazi kihívás volt, de si-
került a lány vágyát megvalósítani és
a vállára került egy vonat.  

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A megye egyetlen nyers-vegán étterme, a né-
hány hónapja nyitott ÉLelem étterem máris orszá-
gos, sőt, nemzetközi hírnévre tett szert: a barátsá-
gos vendéglátóhelyre egyre többen érkeznek az or-
szághatáron túlról is, hogy megízleljék az itt kapha-
tó különlegességeket. A levesek, főzelékek, pizzák
és más egytálételek, valamint a torták és a sütemé-
nyek sora először a látvánnyal nyűgözi le a betérőt,
kóstolás után pedig egyértelművé válik: az egészsé-
ges igenis lehet finom!

A tulajdonosok, Gyurka Tünde és Tédi Szilárd a
nyers étkezés előnyeiről elmondták, jelentős változá-
sok indulnak be a szervezetben, már napi egy-két adag
nyers étel beiktatása után észrevehetően javul az
emésztés, erősödik az immunrendszer. Fittebbé vá-
lunk, hiszen csökken a szervezet terhelése. A nyers éte-
lekben található élelmi rostok felgyorsítják a salakanya-
gok távozását, a fitotápanyagok pedig feltöltik a szer-
vezetet, s folyadékot is pótlunk az így elfogyasztott éte-
lekkel. „Sokaknak különböző egészségügyi problémák
miatt kell ilyen módon táplálkozniuk, sok orvos is ja-
vasolja a nyers kosztot a különböző civilizációs beteg-
ségek megoldásaként. Sokan azért jönnek, mert egész-
ségesek, fittek és szépek szeretnének maradni, s várjuk
azokat is, aki heti egy-két alkalommal iktatnák be ét-
rendjükbe a nyers kosztot. Egy fogás fedezi körülbelül
azt a zöldég-gyümölcs mennyiséget, amit egy átlag ma-
gyar elfogyaszt” – mutat rá Tédi Szilárd. Gyurka Tün-
de hozzáteszi, négy összetevőt használnak: gyümölcsö-
ket, zöldségeket, magokat és fűszereket, tehát mester-
séges anyagot, glutént, laktózt és hozzáadott cukrot

Itt nem csak finomak, de élnek is az ételek

egyáltalán nem tartalmaznak a fogások. Mindent hő-
kezelés nélkül készítenek, maximum 42 fokon, így az
enzimek és a mikro tápanyagok hiánytalanul megma-
radnak. Ezért élő ételekről beszélhetünk, melyekkel
energiát viszünk a szervezetünkbe.

A fiatalok hosszan kísérleteznek a tökéletes ered-
ményért, a színvonalat pedig garantálja, hogy a be-
szerzéstől a felszolgálásig a tulajdonosok kezén
mennek át az ételek.

(X)

ÉLelem étterem, 
Győr, Jókai u. 13–17. Tel.: +36-70/523-1616.
www.elelemetterem.hu
Kiszállítás: hétfőtől péntekig 11–14 óráig.
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KUKA BERCI   KÉPRIPORT

Hamarosan újra találkozunk!
Addig is ne felejtsétek el, amit a hétvégén tanultunk: 
Tartsuk tisztán környezetünket!

Kedves Gyerekek!

Üdvözlettel: 

Nagyon boldog vagyok, hogy az elmúlt hétvégén találkozhattunk a Gyôrkôc-
fesztiválon. Köszönöm, hogy segítettetek szemetet szedni, megtanulni,
hogyan kell a hulladékot szelektíven gyûjteni. Megmutattátok, hogy milyen
kreatívak vagytok, és a kidobásra szánt dolgokból számtalan hasznos játékot
készítettetek. Képzeljétek, több mint ezren játszottunk együtt, s a játékos
hulladékválogatás során annyit dolgoztatok, mintha 6 ezer mûanyag palackot,
papír- és fémszemetet válogattatok volna szét.

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy szüleitek milyen fotókat készítettek rólatok
és rólam, ahogy játszunk, szemetet gyûjtünk. Küldjétek el nekem e-mailen a fényképeket!
A szerencséseknek ajándékot fogok küldeni! Ha idôközben kinôtt a fûhajam
és fodrászkodtatok vele, az arról készült képeket is elküldhetitek nekem!

E-mail címem: kukaberci@gyorszol.hu



Az elmúlt hétvégén igazi „olimpiai” sportkavalkádban lehetett része azok-
nak a lelkes sportolóknak, akik megmérettek a VII. Győrkőcolimpián. Közel
450 lelkes olimpikon küzdött meg a hétvégén a kilenc sportág valamelyi-
kében, a VII. Győrkőcolimpián. A sportolók nemcsak az ország különböző
városaiból, hanem a határon túlról is érkeztek. A legnépesebb csapatsport-
ág a kosarasoké volt, de idén először a vízilabda is felkerült a palettára. A
gyerekek szempontjából pedig talán az egyik legélvezhetőbb sportág a
grundbirkózás volt, ahol nem igazán számított, ki mennyire lesz piszkos,
koszos, fiú vagy lány birkózik éppen. A szervezők eredményesen nyugtáz-
hatják a hétvégét, a versenyzők pedig már minden bizonnyal számolják a
napokat, hiszen egy év múlva újra lesz Győrkőcolimpia.

Gyôrkôcfesztivál és olimpia

2015. július 10.  / + / 23

FESZTIVÁL KÉPRIPORT



24 / + / 2015. július 10.

HIRDETÉS  BŰNMEGELŐZÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Javában tart sokunk legkedvesebb
évszaka, a nyár. Kiüresedtek a tanter-
mek, tombol a vakáció, sokan töltik jól
megérdemelt szabadságukat ebben
az időszakban. A rendőrség bűnmeg -
előzési szolgálata néhány ajánlással,

Érdemes megfogadni a rendôrség tanácsait

A bûnözôk nyáron sem mennek szabadságra

jó tanáccsal igyekszik hozzájárulni ah-
hoz, hogy a nyaralás valóban a gond-
talan kikapcsolódásról szóljon. Ne fe-
ledjék, hogy a bűnelkövetők soha
nem mennek szabadságra – hívja fel
a figyelmet a Győr-Moson-Sopron
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
ügyi Igazgatóságának Bűnmegelőzé-
si Osztálya. A szülőknek azt ajánlják,

hogy mindig kontrollálják gyermekük
programjait a szünidő alatt is. Segít-
sük, támogassuk őket abban, hogy
szabadidejüket hasznosan, fejlődésü-
ket szolgáló módon tudják eltölteni. A
szülői gondoskodásnak kiemelt jelen-
tősége van ezen időszakban is.

Ne adjunk esélyt a bűnözőknek a
strandon és a vízpartokon sem. Ékszere-

ket, értéktárgyakat lehetőleg ne vigyünk
magunkkal, készpénzt is csak annyit,
amennyire feltétlenül szükségünk lesz.
Értékeinket semmiképpen ne hagyjuk

őrizetlenül, használjuk
az értékmegőrzőket.
Sokszor bebizonyoso-
dott már, hogy a tás-
kánkra terített törülkö-
ző nem megfelelő va-
gyonvédelmi intézke-
dés. Nem tekinthető

értékmegőrzőnek gépjárművünk sem,
ezért mindig figyeljünk arra, hogy abban
„csábító” dolgok ne maradjanak.  

Elutazáskor ne feledkezzünk meg
otthonunk megfelelő védelméről sem.
Nyaralásunk időpontját csak az arra
„illetékesekkel” közöljük. 

Az úgynevezett „trükkös” elkövetők,
házalók elsődleges célpontjai az idős,
egyedül élő emberek. Megjelenésükre
a nyári időszakban fokozottabban lehet
számítani, ezért fontos, hogy szépkorú
családtagjaink preventív felkészítésére
mindenképpen időt szánjunk. Talán a
legfontosabb tanácsként említendő,
hogy idegent soha ne engedjünk be la-
kásunkba, házunkba.

Nem tekinthetô
értékmegôrzônek
a gépjármûvünk
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Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő Üzletága felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

TÁRSASHÁZKEZELÓ́

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi
osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük,
írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „társasházkezelŐ” jeligét. 

Feladat: a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban társasházkezelői feladatok
ellátása. Feltétel: • minimum középfokú végzettség. Előnyt jelent: • meglévő
szakmai tapasztalat (építőipari) • társasházkezelői végzettség

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hir-
detmény útján értékesíti az alábbi lakás megnevezésű ingatlanát.

A komfort fokozatú lakáshoz tartozik, a 3775/1 helyrajzi számú ingatlan udvarán található XXXVIII.
számú 4,20 m2 nagyságú kamra kizárólagos használati joga. Az ingatlan társasházzá alakítási eljá-
rása az illetékes földhivatal előtt folyamatban van, szerződéskötésre csak a Társasház ingatlan-nyil-
vántartásba történő bejegyzését követően kerül sor. A GYŐR-SZOL Zrt. a pályázat benyújtási ha-
táridejéig két időpontban biztosít megtekintési lehetőséget az érdeklődőknek. Első alkalommal
2015. július 8. napján 13.00–14.00-ig, második alkalommal 2015. július 13. napján 9.00–10.00-ig.
A teljes hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthető meg. További információ
a GYŐR-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságánál (9024 Győr, Orgona u. 10., tel.: 06-
96/511-423, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhető be munkaidőben 8–16 óra között.

Cím Helyrajzi szám Terület Kikiáltási ár 

Győr-Nádorváros,
Babits M. u. 25/A fszt./3. 3775/1/A/3 41,47 m2 13.000.000 Ft

Értékesítési hirdetmények

A komfort fokozatú lakáshoz tartozik, a 3775/1 helyrajzi számú ingatlan udvarán található XLI. szá-
mú 4,20 m2 nagyságú kamra kizárólagos használati joga. Az ingatlan társasházzá alakítási eljárása
az illetékes földhivatal előtt folyamatban van, szerződéskötésre csak a Társasház ingatlan-nyilván-
tartásba történő bejegyzését követően kerül sor. A GYŐR-SZOL Zrt. a pályázat benyújtási határ-
idejéig két időpontban biztosít megtekintési lehetőséget az érdeklődőknek. Első alkalommal 2015.
július 8. napján 13.00–14.00-ig, második alkalommal 2015. július 13. napján 9.00–10.00-ig.
A teljes hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthető meg. További információ
a GYŐR-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságánál (9024 Győr, Orgona u. 10. , tel.: 06-
96/511-423, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhető be munkaidőben 8–16 óra között.

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdet-
mény útján értékesíti az alábbi lakás megnevezésű ingatlanát 

Cím Helyrajzi szám Terület Kikiáltási ár 

Győr-Nádorváros,
Babits M. u. 25/A II/11. 3775/1/A/11 49,94 m2 15.000.000 Ft

www.vidrauszoiskola.hu

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

Utolsó úszótábori idôpontok
a Vidra Úszóiskolában!

július 13., július 20., július 27., augusztus 3.

• 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!

kép és szöveg: pannon-víz

Hároméves vízfogyasztási csúcs dőlt
meg július 7-én, kedden: Győrben és
környékén összesen 40.314 m3 ivóvíz
fogyott. Azt, hogy mennyire hatalmas
mennyiség ez, jól érzékeltetheti, hogy
ennyi vízzel tízenhatszor lehetne meg-
tölteni a győri idényfürdő sportme-
dencéjét.

Szabó Antallal, a Pannon-Víz Zrt.
üzemelésvezetőjével a várost ellátó
Révfalui Vízműtelep szűrőgépházá-
ban beszélgettünk. Odakint napok
óta tombol a hőség, itt a szűrőgépház-
ban kellemesen hűvös van. A csövek-
ben, tartályokban keringő tizenkét-ti-
zenhárom Celsius-fokos víz barátsá-
gossá teszi a klímát. A hatalmas zöld
szűrőtartályok felületén gyöngyöző
vízcseppekben válik ki a pára, izzad-
nak a tartályok a hőségben. „Ezekben
a szűrőtartályokban távolítjuk el a víz-
ben lévő vasat és a mangánt, vegy-
szermentes vízkezeléssel. A Révfalui
Vízműtelep vize a Püspökerdő és a
Hédervári út alatti főnyomóvezetéke-
ken jut be a városba, ezenkívül a Szi-
getköz irányába is elindul egy nyomó-

Hétfôn nyit a Magyar Vilmos Uszoda
Ezen a héten végzik el a Magyar Vil-
mos Uszodában az éves karbantartá-
si munkálatokat, ez alatt az idő alatt a
létesítmény zárva tart. Az általános ja-
vítások mellett a nagyközönség szá-
mára is érzékelhető változás lesz,
hogy új szaniterek kerülnek valameny-
nyi női és férfi zuhanykabinba, és
megújul a szauna, illetve a büfé sza-
badtéri kilépője.

A karbantartás részeként többek
között leengedik a medencékből a vi-

zet, elvégzik a rendes takarításon fe-
lüli tisztításokat és ellenőrzik, rendbe
teszik a vízi gépészeti berendezése-
ket. A Magyar Vilmos Uszoda július
13-tól, hétfőtől már a rendes nyitva
tartás szerint várja a sportolni vágyó-
kat. A létesítményt üzemeltető Győr-
Szol Zrt. megköszöni az úszni szere-
tők türelmét, megértését.

A Magyar Vilmos Uszoda leállása
alatt az új uszoda, az Aqua Sportköz-
pont látogatható.

Pannon-Víz: Rekord vízfogyasztás
a rekkenô hôségben

csövünk egészen Mecsérig. Nem
csak Győrben, hanem a környező
agglomerációban is a szigetközi vízbá-
zis kitűnő minőségű vize kerül a poha-
rakba. Sokan nem is tudják, hogy ez a
kitűnő szigetközi vízbázis európai
mértékkel mérve is rendkívüli értéket
képvisel.”

A hőségriadó idején egyébként a
szokásos győri helyszíneken, a Szé-
chenyi téren a párakapunál, a Város-
háza téren pedig a vízosztó sátornál
frissülhettek fel a járókelők. 
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Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének

SZTM 2015-016 sz. Győr-Ménfőcsanak, 02608-03315 sz. tömb módosítása; 
SZTM 2015-021 sz. IGM telephely zöldfelület csökkentése; 
SZTM 2014-023 és TSZTM, SZTM 2015-024 sz. Győr, Kert utca és Lomb utcai övezetek módosítása; 
SZTM 2014-052 Kajak-kenu pálya;
SZTM 2015-020 Városrét;
SZTM 2015-018 volt Olajgyár területrendezés

településrendezési eszköztervezetek  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-
lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ véleményezési szakasz tervanyagát.

Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének
TSZTM, SZTM 2015-063 Győr, Újlak utca és Kálvária utca 04562* sz. tömb módosítása,
TSZTM, SZTM 2015-064 Győr, Központi iparterület 01846* és 01139* sz. tömb módosítása

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-
lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 37.§ előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2015. június 22-tŐl 2015. július 21-ig a város internetes oldalán:
http://www.gyor.hu/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban
tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

A kánikula ideje alatt is szép, virágos
arcát mutatja Győr. A növények dí-
szítőértékének megtartása érdeké-
ben a Belvárosban lévő virágládákat,
virágoszlopokat és virágpiramisokat
a Győr-Szol Zrt. koordinálásában éj-
szaka öntözik a kertészek. Napnyug-
ta után, amikor a levegő hőmérsék-
lete lehűl, a növények jobban hasz-
nosítják az éltető vizet. A parkokban,
az árnyékos fák alatti virágágyásokat
kora reggel kezdik öntözni.

A hőségriadó ideje alatt, szom-
battól szerdáig naponta tíz és tizen-
nyolc óra között két locsolóautó hű-
tötte az útburkolatokat. Az egyik au-
tóval a Belvárosban, a másikkal a la-
kótelepek forgalmasabb útjain javí-
totta a Győr-Szol a közlekedésben
részt vevők közérzetét.

Éjszakai locsolás
és útmosás

Tájékoztatás
Gyôr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 37/2013.(XII.20.) sz. ren-
delete alapján 2015. április 1-jétôl jellemzôen a zártkerti területeken a te-
lepülési hulladék közszolgáltatás keretében történô szállítását folyamato-
san biztosítjuk.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy megkezdtük ezen ingatlanok hul-
ladékszállítási közszolgáltatására vonatkozó számláinak postázását.
Az érintett ingatlanhasználók felé a közszolgáltatásról szóló számla, az
eddigiektôl eltérôen, jogszabályi változás miatt utólag, negyedévente
kerül kiállításra. A számlán háromhavi rendelkezésre állási díj szerepel. 
Az elôírt díj terhére a hulladék elszállításához a szolgáltató évente 13
db 60 literes, saját emblémájával ellátott zsákot biztosít.

Az elôzô év gyakorlatának megfelelôen, a zsákok 2015. április 1-jétôl fel-
vehetôk a Gyôr-Szol Zrt.-vel közösen üzemeltetett Gyôr, Orgona u. 10.
szám és Jókai u. 7—9. szám alatti ügyfélszolgálati irodában az ingatlan
helyrajzi számának vagy a fogyasztói azonosító szám közlésével. További
igény esetén plusz zsákok ugyanitt vásárolhatók bruttó 237 Ft/db áron.
A vonatkozó jogszabályok értelmében a kiszámlázott rendelkezésre ál-
lási díj megfizetése független a közszolgáltatás tényleges igénybevéte-
létôl, jelen esetben a hulladékgyûjtô zsákok átvételétôl.

A mûanyag zsákban vegyesen gyûjtött hulladékot hetente egyszer, a
Fehérvári úti zártkertekbôl szombatonként, Sárásról csütörtökönként,
Gyôrszentivánról keddenként, a felsorolt területeken kívül minden to-
vábbi területrôl hétfônként szállítjuk el a zártkerti ingatlanok elôl. 
Az elszállítandó hulladékot a megadott járatnapon reggel 6 órára kell
kihelyezni az ingatlan elé. Az autó csak a 60 literes szürkésfehér színû
GYHG Nonprofit Kft. logóval ellátott, jelölt gyûjtôzsákban kihelyezett
hulladékot szállítja el.

Azon ingatlanhasználó, aki 2014. évben nem használta fel a korábbi
közszolgáltató, a Gyôr-Szol Zrt. logójával ellátott mûanyag zsákot, ter-
mészetesen azt az idei évben megteheti. 

GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

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!

07. 10.—07. 17.
DELIKÁT

Sertéslapocka

Coca-Cola
light 2x2 l
124,75 Ft/l

Görögdinnye, magyar

Marhalábszár

1599,- kg

999,-kg

129,-kg

499,-cs

1249,- kg

Helyben készített juh bélbe
töltött grill-

kolbász

Pápai
sertészsír
0,5 kg, 218 Ft/kg

109,-db

(07. 10.—07. 11.) 
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ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Gyakorlattal rendelke-
ző gyógymasszőr állást ke-
res. Tel.: 06-20/356-5843.

Mindenféle házimun-
kát, idősgondozást vállalok ott la-
kással. Tel.: 06-70/225-3812.

Fogászati asszisz-
tenst keresek Rába-
szentmihályi rendelőbe. (Győrtől
kb. 20 percre.) Heti 2 nap. Érd.:
06-70/602-5606.

Raktáros-árukiadó mun-
katársat keresünk, állandó egy műsza-
kos munkarendbe, győri munkahelyre.
Targoncavezető, darukezelői képesítés
előnyt jelent. Kezdő fizetés: 140.000 Ft.
Jelentkezés: hétfő-pén-
tek: 7.00-15:00 óra kö-
zött. Tel: 06-96/524-212

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigete-
lése, bádogos-, ács-,
kőművesmunkák vég-
zése. Tel.: 06-30/ 355-
6991.

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló
lerakása, díszítő festések, hom-
lokzat estés és gipszkarton-
rendszerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás ürí-
tését is vállalom. Tel.: 06-
70/500-1291, 70/882-6590.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI  FÁJDALMAK

SÉRÜLÉSEK,  ZSIBBADÁSOK
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112
www.egeszseg-ovo.hu

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

Kaszálás, fűnyírás, sö-
vényvágás, fakivágás, gyökérkivétel,
metszés, kerti munkák! Tel.: 06-
96/826-322, 06-30/403-6810.

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

Győrben élő idősek ott-
honi ápolását, gondozását vállalja
nagy gyakorlattal rendelkező, kö-
zépkorú nő. Hívjon bizalommal!
06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
06-20/944-6667 

Költöztetés, fuva-
rozás, lomtalanítás, bútor,
műszaki 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

Ingyen Bibliaóra. Bármi-
lyen téma. Bármilyen bibliai
könyv. Szinte mindenhol. +36-
70/216-5242

Akác konyhakész tűzi-
fa házhoz szállítással rendelhető
2,5, illetve 5 m3. 35.000 Ft-tól. El-
lenőrizhető mennyiség, kiváló minő-
ség. Tel.: 06-70/219-7947.

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

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

Készpénzért antik bú-
tort, festményeket, herendi és
Zsolnay-porcelánt, ezüsttárgya-
kat, könyveket, antik órákat, sző-
nyeget, teljes hagyatékot vásá-
rolunk. Hívjon bizalommal! 06-
70/640-5101. Kérésre házhoz
megyünk!

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vá-
sárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

INGATLAN

Ikrényben sorházi lakás el-
adó. 2+1 fél szobás, 75 nm, ál-
lapota normál. Irányár: 6,9M Ft.
Tel.: 06-30/911-3577.

Győr peremkerüle-
tén melegkonyhás
étterem (300 nm) –
amely több más tevékenységre
is alkalmas lehet (pl. kifőzde,
raktár, termelő üzem, esetleg
munkásszállás stb.) – tulaj-
donjoga eladó! Érd.:
06-30/215-8190.

Nyúlon, a Mandulafa utcában
kis családi ház eladó, akár 4 millió
forinttól. Győri csere is érdekel.
Irányár: 7,2 millió Ft. 06-30/725-
1382

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

LAKÁSCSERE

Szigeti, 1 szobás, 46 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 55–65 nm-es, 3 szobás,
határozott- határozatlan idejű bér-
leti szerződéses lakásra. (Hirde-
tésszám: 479.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 26 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne, 50–100 nm-es, 1–3 szo-
bás, határozatlan idejű belvárosi,
szigeti, révfalui, nádorvárosi bér-
leményre. (Hirdetésszám: 480.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1+ fél szo-
bás, 54 nm-es, komfortos, egye-
di gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 30–
45 nm, alacsonyabb rezsivel, ha-
tározott-határozatlan idejű, ná-
dorvárosi bérleményre. (Hirde-
tésszám: 481.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 1 szobás, 45
nm-es, komfortos, egyedi gázfű-
téses, erkélyes, karbantar tott ,
határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 50–70 nm-es, 1+
2 fél szobás, határozott-határo-
zatlan idejű bérleményre. Ady-
város, Marcal I–II, Belváros
előnyben. Bán A. u. kizárva. (Hir-
detésszám: 482.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
összkomfortos,  határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 40–55
nm-es, 2 szobás, határozott-határo-
zatlan idejű  bérleményre. Belváros,
Révfalu, Adyváros, Marcal I–II, Sza-
badhegy, Ménfőcsanak előnyben.
(Hirdetésszám: 483.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás 43 nm-es,
félkomfortos, egyedi gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 34–55 nm-es, 1-2
szobás bérleményre. Sárás, Szent -
iván, ipari park kizárva. (Hirdetész-
szám: 366.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-
es, távfűtéses, összkomfortos, fel-
újított, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 1+ 2 fél szo-
bás, határozatlan idejű bérlemény-
re. Bán A. u. kizárva. (Hirdetés -
szám: 367.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

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
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. Ezenkívül értékes könyvjutalomban is részesül. A nyeremények
a Gyôr+ Média Baross úti pavilonjában vehetôk át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Elôzô rejtvényünk szerencsés nyertese :  Szôcs Veronika.
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Sokak előtt ismert, hogy az I. Európa Já-
tékokon több győri sportoló is képvisel-
te hazánkat Bakuban, a két aranyérmet
szerző Kammerer Zoltán, a bronzérmes
Csay Renáta, a Győri Vízisport SE kaja-
kozói és a Győri Atlétikai Club tornásza,
Szabó Nándor. Azt viszont kevesen tud-
ják, hogy dr. Balogh Péter, dr. Lénárt Ró-
bert orvosok és Cseh Zsolt fizioterape-
uta személyében a magyar csapat
egészségügyi stábjában is dolgoztak
városunk képviselői.

Dr. Balogh Péter, akit az Audi ETO
női kézilabdázóinak orvosaként ismer-
nek leginkább szűkebb pátriánkban,
akárcsak a londoni ötkarikás játéko-
kon, ezúttal is az egészségügyi csapat
vezetője volt, akit arról kérdeztünk:

Mennyiben különbözött a munká-
juk Londonhoz képest?

Gyakorlatilag megegyezett a felké-
szülésünk az akkorival, mind a szakem-
bergárda, mind a gyógyszerellátás, illet-
ve a rehabilitációs eszközök tekinteté-
ben, s a csapat több tagja már londoni
tapasztalatokkal is rendelkezett. Elő-
nyös volt, hogy a nagyobb létszámú kül-
döttségek akkreditációjába „belefért”,
hogy az egyes sportágak keretorvosa

Európa Játékok „Kisdubaiban”
Gyôri egészségügyiek Bakuban

és gyúrója is bekerülhetett a „eü-team-
be”, amely így 10 orvosból, 8 gyúróból,
1 gyógytornászból, és váltott jelenléttel,
2 pszichológusból állt.

Milyen körülmények várták az
egészségügyieket Bakuban?

A csapatvezetés előzetes bejárása
után már jóval a kiutazás előtt pontos

információkkal rendelkeztünk, s a
helyszínen is az ötkarikás játékok szín-
vonalát megközelítő körülmények fo-
gadtak, így az egészségügyi ellátás te-
kintetében sportolóink semmiben
sem szenvedtek hiányt.

Mennyi munkájuk akadt a játé-
kok alatt?

Szerencsére komolyabb sérülés,
kórházi ellátást igénylő eset, megbete-
gedés nem történt, ennek ellenére az
orvosi rendelő látogatottsága nem volt

elhanyagolható, hisz mintegy százan
keresték fel a kinntartózkodás alatt. Az
első napokban a leggyakoribb gondot
a folyamatosan harminc fok feletti kül-
ső, illetve a klimatizált helyiségek közöt-
ti nagy hőmérséklet-különbség okozta
megfázás jelentette. Később előtérbe
kerültek a gyomor- és bélpanaszok, a

hasmenés, amit rész-
ben a hazai és a kinti
baktériumflóra közötti
különbség, másrészt a
csapvíz okozott, amit a
házigazdák sem java-
soltak fogyasztásra.
Persze fordultak elő
sportsérülések is, hisz

a legtöbben éles megmérettetések so-
rozatát folytatták Bakuban, többen
már meglévő, kisebb terheléses sérü-
léssel érkeztek, amelyek folyamatos el-
látást igényeltek. Ebben segített sokat
a masszőrök viszonylag magas száma,
akik, a versenyhelyszíneken végzett be-
melegítő masszázsokon túl, több mint
340 alakalommal végeztek regeneráci-
ós kezelést.

Eljutottak azért szurkolóként is
néhány versenyre?

Szabadidőnk nem volt sok, hisz álta-
lában naponta este tizenegyig tartott a
munka, de azért egy kis idő jutott arra,
hogy megcsodálhassuk az új városrészt,
amit a játékokra építettek, s amelyen ne-
héz volt nem észrevenni, hogy Dubai épí-
tészeti csodáival kívántak vetekedni. Jár-
tunk például a világ legnagyobb zászla-
jánál, ahol erős, helikopterszerű zaj foga-
dott bennünket, pedig csak a szél „len-
gette”! Nem véletlen, hogy a helyszínnel
kapcsolatban gyorsan elterjedt a részt-
vevők körében a „Kisdubai” elnevezés.
A női vízilabdázók helyosztó mérkőzésé-
re sikerült szurkolóként is eljutni, ahol a
csapatvezetés tagjaival kiegészülve,
hasznára lehettünk a magyar lányoknak.

Jövőre ismét olimpia, mikor kez-
dődik a felkészülés?

Az Európa Játékok sok hasznos ta-
pasztalattal bővítette tudásunkat, amit
már a riói felkészülés során is kamatoz-
tatni tudunk. Az igazi munka ősszel, a
sportági felkészülési beszámolókkal
kezdődik, amelyek már egészségügyi
feladatokat jelentenek számunkra – zár-
ta beszélgetésünket dr. Balogh Péter, a
Magyar Olimpiai Bizottság Orvosi Bi-
zottságának elnöke.

Sok hasznos tapasztalattal
gazdagodtunk, amit már 
a riói felkészülés során is
kamatoztatni tudunk
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Ahogy várni is lehetett, győri ér-
mekkel zárult az elmúlt hétvé-
gén rendezett bohinji maratoni
Európa-bajnokság. A viadalról
ezúttal sem hiányozhatott a táv
koronázatlan királynője, Csay
Renáta, aki egyesben és páros-
ban is vízre szállt. Meglepetés
nem igazán történt, a tizenöt-
szörös világbajnok szombaton
egyéniben simán nyert. Vasár-
nap aztán Bara Alexandrával ki-
egészülve, a páros futam hajrá-
ja szorosra sikerült. Az olaszok
nem adták fel és szinte egyszer-
re értek be a célba, ám a célfotó
szerint a mieink nyertek.

A Magyar Úszó Szövetség
szombati, győri elnökségi
ülésén jóváhagyta a kazanyi
világbajnokságon induló
csapatok névsorát. A me-
dencében tíz férfi és hét női
versenyző, míg a nyílt vízi vi-
adalokon három-három férfi
és női induló képviseli majd
a magyar színeket. 

Három győri versenyző
harcolta ki a kazanyi világ-
bajnokságon való szereplés
jogát az elmúlt héten, a váro-
sunkban rendezett úszó OB-n.
Jakabos Zsuzsanna, illetve a
már jó ideje Győrben készü-
lő, ám még dunaújvárosi szí-

Az elmúlt hétvégén sorsoltak
a női kosárlabda nemzetközi
kupákban. Ez alapján a CMB
Cargo UNI Győr az Európa-
kupa H csoportjába került a
belga Namur, a francia Angers
és a portugál Sportiva együt-
tesével. Az Európa-kupában
az E csoportban szerepel
majd a PINKK Pécsi 424, az
F-ben a PEAC-Pécs, a G-ben
az DVTK. 

Fűzy András klubelnök a
klub hivatalos honlapján így fo-
galmazott: „Az, hogy az első
kalapban voltunk, nagy meg-
tiszteltetés, ez a elmúlt évek-
ben elért eredményeknek kö-
szönhető. Az már egy másik
dolog, hogy ebből olyan nagy
előnyünk nem származott,
mert a másik kalapokból a leg-

14 ország, 60 klub (40 hazai, 20 külföl-
di), 313 versenyzője küzdött 8 napon
keresztül az érmekért az Aqua Sport-
központban a múlt héten rendezett
úszó Országos Bajnokságon. 

A kazanyi világbajnokság programja
szerint rendezett bajnokság kiváló szer-
vezés és komoly nemzetközi érdeklődés
mellett zajlott. Külön érdekesség, hogy
a világ legkomolyabb úszó szaklapjai
(Swimvortex, Swimming World Magazi-
ne, Swimswam) naponta jelentkeztek
cikkekkel az eseményekről. 

A hazai és külföldi résztvevők gya-
korlatilag már hazajárnak Győrbe – fo-
galmazott Petrov Iván, a Magyar Úszó
Szövetség Nyugat-dunántúli Régiójá-
nak vezetője. Ez volt az uszoda 2014.
decemberi nyitása óta a nyolcadik
úszóverseny, aki pedig egyszer eljött
ide versenyezni, az vagy a következő
megmérettetésre, vagy edzőtáborba
eddig biztosan visszatért. Városunk-
ban jelenleg is két úszóválogatott ké-

Kiválóan vizsgáztak
szül a kazanyi VB-re, Egyiptom és az
Egyesült Arab Emirátusok.

A rendezői szerep mellett a győriek
az érmek tekintetében is jól szerepel-
tek, a legtöbb egyéni aranyérmet a
Győri Úszó SE úszói vihették haza. Ja-
kabos Zsuzsanna hatszor állhatott a
dobogó tetejére. A már egy ideje
Győrben készülő, ám még dunaújvá-
rosi színekben induló Takács Krisztián
két aranyat szerzett. Ráadásul 100
gyorson és 50 pillangón egyéni csú-
csot úszott, 50 gyorson textiles egyé-
ni csúcsot ért el és a világ idei 5. leg-
jobb eredményét szerezte. A szintén
dunaferres Balog Gábor is két aranyat
zsebelt be, ez mellett olimpiai „A" szin-
tet úszott 100 és 200 háton.

Az éremtáblázaton a Győri Úszó
SE második helyen, a ponttáblázaton
a negyedik helyen végzett, tekintettel
arra, hogy az egyesület 6 hónapja vet-
te birtokba a város új, 50 méteres
uszodáját, kiváló eredmény – tette

hozzá Petrov Iván. Egyesületünk 14
versenyzője vett részt a felnőtt bajnok-
ságon, ebből már nyolc saját nevelésű
fiatal úszó, akiket váltókban dobtak
mélyvízbe. Egyesületünk nevelő mun-
kája az utánpótlás-bajnokságokon is
megmutatkozik, idén nem rendeztek
még olyan korosztályos bajnokságot,
ahonnan érem nélkül távoztunk volna.

A győri rendezőgárda felkészültsé-
gét jelzi, hogy  a felnőtt Országos Baj-
nokság 8 napja technikai hiba nélkül
zajlott le – tette hozzá Petrov Iván. A
győri Városháza, mind pedig az ese-

ménynek otthont adó Aqua Sportköz-
pont munkatársai, ahogy a mindenna-
pokban is, a verseny alatt sokszor a
szabadidejükben is odaadóan segítet-
ték a szervezést. Az országos bajnok-
ság Győr városának kiemelt támoga-
tása nélkül nem jöhetett volna létre.

Az eredményeknek köszönhetően,
már biztosan ott lesz a riói olimpián és
a kazanyi VB-n Jakabos Zsuzsanna,
Takács Krisztián és Balog Gábor. Gyu-
rinovics Fanni pedig a Tbilisziben ren-
dezendő EYOF-on képviseli 2015-
ben a győri színeket. 

Három gyôri a világbajnoki keretben

nekben induló Balog Gábor
és Takács Krisztián is ott
lesz az utazók között. Jaka-
bos és Balog három, míg Ta-
kács két számban fog úszni

a július 25-e és augusztus 9-e
között rendezett vb-n. 

Gyárfás Tamás, a Ma-
gyar Úszó Szövetség elnöke
a sajtótájékoztatón méltatta
a győri rendezést. Kiemelte,
hogy a város nemcsak a ren-
dezésben vizsgázott jelesre,
hanem az egyre növekvő
győri úszósportnak köszön-
hetően, mindig egyre na-
gyobb csapattal tudnak részt
venni a versenyeken. 

Az úszó országos bajnok-
ságot jövőre is Győrben rende-
zik, remélhetőleg akkor még
népesebb „hazai” csapattal,
és még több éremmel. 

Megvannak
az ellenfelek

nehezebb csapatokat kaptuk.
Legalábbis a múltjuk alapján,
hiszen arról még nincs infor-
mációnk, hogy pontosan mi-
lyen játékoskerettel vágnak
neki majd a szezonnak a riváli-
sok. Nem ígérkezik könnyű-
nek a feladatunk, de nem is
megoldhatatlan.”

A kiírás szerint
a Győr  programja

így alakul:

• október 28., 18.00 
UNI Győr–Sportiva

• november 4., 20.30
Namur–UNI Győr

• november 11., 18.00
UNI Győr–Angers

• december 3., 21.00
Sportiva–UNI Győr

• december 9., 18.00 
UNI Győr–Namur

• december 17., 20.30
Angers–UNI Győr
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Az országgyűlés is támogatja
a 2024-es nyári olimpia és pa-
ralimpia budapesti megren-
dezésére vonatkozó pályázati
szándékot. 151 igen, 33 nem
szavazattal, 4 tartózkodás
mellett döntöttek erről hétfőn
a képviselők. Borkai Zsolt, a
Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke a
MOB honlapján úgy
fogalmazott, aktuáli-
san és a jövőre néz-
ve is nagy jelentősé-
ge van annak, hogy
az országgyűlés hét-
főn 80 százalékos
többséggel, kor-
mánypárti és ellen-
zéki szavazatokkal
támogatta a 2024-es
nyári olimpia és paralimpia bu-
dapesti megrendezésére vo-
natkozó pályázati szándékot.
A parlamenti voksolás meg-
mutatta, hogy már eddig is ko-
moly munka folyt a magyaror-
szági játékok pályázatának
előkészítésével kapcsolatban,
ugyanakkor a döntés azt is jel-

Budapest és a MOB elküldte a NOB-nak
az olimpiai pályázati szándékát Az elasztikus tape-t, vagy ahogy

sokan ismerik kinesio tape-et bi-
zonyára sokan látták már sporto-
lókon, de nem biztos, hogy min-
denki tudja, hogy mi is ez, és mi-
ért használják. 

A tape egy természetes pa-
mut alapanyagú szalag, melynek
egyik felén hullám formában fel-
vitt ragasztó van. Közvetlenül a
bőrre helyezhető. Anyagának kö-
szönhetően, a bőr jól tolerálja,
akár egy hétig is viselhető. Sokfé-
le színben megtalálható, az
egyes színek között nincs kü-
lönbség. A tévhitekkel ellentét-
ben ezek a szalagok semmilyen
hatóanyagot nem tartalmaznak.
Hatékonyságuk kizárólag a nyújt-
hatóságban rejlik. Felhelyezésük
anatómiai és funkcionális alapel-
veket követ. Más gyógyszeres ta-
paszokkal ellentétben, ezeket
nem elegendő a fájdalmas terü-
letre felhelyezni, ha így alkalmaz-
zuk, hatástalan.

Alkalmazásához a bőr előkészí-
tése szükséges. Olajok és krémek
használata csökkenti a tapadását,
ezért a felhelyezés előtti 24 órában
ezek használata kerülendő. Felhe-
lyezését szakemberek végzik (or-

Elasztikus tape

vos, gyógytornász, masszőr). A
tape egy kiegészítő terápiás lehe-
tőség, mely a többi fizioterápiás
kezeléssel együtt fejti ki hatását.
Csak a megfelelően kivizsgált,
megfelelő kiinduló helyzetben és
megfelelően felhelyezett tape fog-
ja kiváltani a kívánt hatást.

A felhelyezéstől függően, szá-
mos felhasználási területe lehet:
fájdalomcsillapítás; támasztó,
rögzítő funkció; folyadékáramlás
segítése; izomműködés segíté-
se; feszes, görcsös izmok lazítá-
sa; mozgástartomány növelése.

Balázs-Vermes Katalin
edző

SPEEDFIT
Fitnesz mindenkinek!

zi, hogy a sport összehozza az
embereket. A következő lépés
a konkrét pályázat előkészíté-
se lesz. 

A Ház felkérte a fővárosi
önkormányzatot, a MOB-ot
és a kormányt, hogy a pályá-
zatot vidéki helyszínek minél

szélesebb körű bevonásával,
a környezetvédelmet szem
előtt tartva, döntően a meglé-
vő, illetve a 2024-ig – az olim-
piától függetlenül – megépülő
infrastruktúrára alapozva, a fe-
lesleges, később kihasználat-
lan fejlesztéseket kerülve, ké-
szítse el. A Ház a teljes átlátha-

tóságot, valamint a civil és
szakmai szervezetek bevoná-
sának fontosságát is hangsú-
lyozta a határozatban. A képvi-
selők felkérték a kormányt ar-
ra, hogy nyújtson támogatást
az olimpia rendezési jogára
pályázó Budapestnek, vala-
mint a MOB-nak a pályázati
dokumentáció elkészítéséhez.

Azóta pedig már el is küld-
te Budapest és a MOB pályá-
zati szándéknyilatkozatát Lau-
sanne-ba a Nemzetközi Olim-
piai Bizottsághoz Tarlós István
főpolgármesternek és Borkai
Zsoltnak, a MOB elnökének
aláírásával. A Thomas Bach-
nak, a NOB elnökének címzett
„közös szándéknyilatkozat-
ban" az áll, hogy „Budapest és
a MOB a fővárosi önkormány-
zat és a MOB közgyűléseinek
egybehangzó döntése alap-
ján, Magyarország Ország-
gyűlése és a magyar kormány
támogatásával" hivatalosan is
bejelenti a szándékát a XXXIII.
olimpia és a XVII. paralimpia
megrendezésére.

MTI-fotó: Majtényi Mihály



HIRDETÉS   HOROSZKÓP, ÁLLATKERT

KOS 
Figyeljenek jobban a családjukra a hé-
ten, üljenek le egymással és beszéljenek a fontos
kérdésekről. Testvérük is szóba kerülhet. Lehet,
hogy párjuk nem fog mindennel egyet érteni. 

BIKA 
Az előző időszakban nagyon pozitívan
indult el munkájuk, most már csak arra kell fi-
gyelniük, hogy ez így is maradjon. Így szerencsé-
re több idejük marad a fontos dolgokra. 

IKREK 
Nagyon sok dolguk lesz a héten, jól osszák
be erejüket. Gondolják végig, mit is szeretnének elő-
ször, a sorrendet állítsák fel magukban. Családi prob-
lémáikat próbálják minél egyszerűbben megoldani.

RÁK 
Figyeljenek nagyon a lelkükre a héten,
erő södjenek meg. Figyeljenek jobban önmagukra, ar-
ra, mit mond a megérzésük. Ne tegyenek semmi lé-
nyeges lépést most, várjanak a nagy döntésekkel. 

OROSZLÁN 
Családi kérdésekben most mindenki
Önökre számít, gondolják ki a lehető legegysze-
rűbb megoldást. Elemezzék ki párjukkal helyzetü-
ket, ez nagy segítség Önöknek. Maradjanak nyu-
godtak, sportoljanak.

SZŰZ 
Most béke és nyugalom van az Önök
életében nagy átlagban, így jut idejük olyan dol-
gokra, amik eddig elmaradtak. Próbálják behozni
ezeket, pótolják az elmaradásaikat. Fontos, hogy
ki tudják pihenni magukat. 

MÉRLEG 
Nézzék végig az elmúlt időszakot, és
döntsenek olyan kérdésekben, amit eddig csak
halogattak. Tisztázzanak minden olyan dolgot,
amire eddig nem volt alkalmuk, ami eddig nem
sikerült. Párjuk Önök mellett áll.

SKORPIÓ 
A családi konfliktusok Önöknél is fel-
halmozódtak, gyermekeikkel rendezzék a vitás
kérdéseket. Beszéljék meg a helyzetet, a felesle-
ges idegeskedés most nem használ. 

NYILAS 
Nagyon változékony most hangulatuk, fi-
gyeljenek jobban magukra, különben sok konfliktus
közepén találhatják magukat. Ne hozzanak hirtelen
döntéseket, gondolják jól át, mit is kellene tenniük. 

BAK 
Fontos döntések várnak most Önökre,
Önöké az utolsó szó a családi helyzetekben, dön-
tésekben. Ez kissé megterheli Önöket, hiszen
nagy felelősséggel jár mindez.

VÍZÖNTŐ 
A család kerül most előtérbe az Önök
életében is, beszéljenek meg minden közös ese-
ményt, találják ki együtt a hogyan tovább kérdé-
sét. Párjukkal rendezzenek minden konfliktust.

HALAK 
Ne engedjék meg, hogy a félreértések,
apróbb tévedések Önök és párjuk közé álljanak.
Ez nem lenne most szerencsés. Kérjenek a felada-
taikhoz családjuktól segítséget, ne minden az
Önök vállára terhelődjön. 

Mit ígérnek a csillagok?
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kép és szöveg: xantus-állatkert

A győri állatkert látogatóinak egyik legnagyobb
kedvencei a fehér tigrisek. 2012-ben érkezett
meg az első egyed, Raul, a hím, majd 2014 janu-
árjában egy fiatal nőstény, Jázmin követte. A két
állat rövid időn belül egy párt alkotott, hiszen szin-
te egy évvel ideérkezése után, 2015. január 19-én
Jázmin 3 kölyöknek adott életet. Mivel első szapo-
rulatról van szó, a nőstény sajnos nem gondosko-
dott kellően a kölykökről így, néhány nap után el
kellett venni mellőle a kistigriseket, hogy emberek
kezei között cseperedjenek. A féltő gondoskodás
ellenére, az egyik kölyök sajnos nem maradt élet-
ben, két testvére szépen cseperedett, mára elmúl-
tak félévesek, és egy külföldi állatkertben töltik
mindennapjaikat.

Jázmin ugyan tapasztalatlansága miatt nem tud-
ta megfelelően nevelni kölykeit, viszont az egyedül-
lét nagyon megviselte. Így az állat érdekében az ál-
latkert munkatársai úgy döntöttek, hogy ismét ösz-
szeengedik a hímmel, Raullal. Egy ilyenkor lehetsé-
ges biológiai folyamat eredményeként, a nőstény
nemsokára ismét ivarzott, így május végén négy
gyönyörű kölyöknek adott életet.

A kölyköket egyelôre még csak a szerencsés látogatók pillanthatják meg

A kölykök most 6 he-
tesek. Jázmin kitű-
nő anyának
mutatkozik,
a kicsik szé-
pen gyara-
podnak, kö-
rülbelül 1,5 ki-
logrammosak lehetnek
most, és láthatóan
napról napra erő-
sebbé válnak.
Az anyának és a
kölyköknek nyu-
galomra van szüksé-
gük, így egyelőre egy számuk-
ra elkülönített helyen vannak.
Még csak a szerencsés láto-
gatók pillanthatják meg
őket. Nemsokára első orvosi
vizsgálatukról beszámol az ál-
latkert, illetve néhány hét múl-
va kezdenek ismerkedni a tigris-
kifutóval, így július végén már a
nagyközönség is megtekintheti őket. 

Négy fehér bengáli tigriskölyök
született az állatkertben

PATENT SZTORIK

Hajnali három órakor jelzett a 24

órás patentos távfelügyeleti rend-

szer. A diszpécserek azonnal

riasztották az elfogókat az ismert

győri étteremhez. Valaki beha-

tolt! A járőrök öt percen belül a

helyszínre értek. A kiképzett

elfogók gyorsan rátaláltak a be-

hatolóra, aki nem tudott magya-

rul. Idegen volt. Az értesített

MENEKÜLTTÁBORBÓL JÖTT
A VÁRATLAN ÉJJELI LÁTOGATÓ

A Patent ismét segített a személy-
és vagyonmegőrzésben.

rendőrök a helyszínen derítették

ki, a debreceni menekülttáborból

jött el. Győrt választotta. Feltehe-

tően élelmet, éjszakai szállást

keresett, nem figyelve arra, ezt

más ingatlanán teszi. A gyorsan

beavatkozó patentos táv fe lü -

gye let és elfogó szolgálat meg-

akadályozta abban, hogy bár-

melyik tervét teljesítse.

Elérhetôségek:
+36-96/512-630 • +36-30/203-2222 
securitypatent.hu


