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6-7. oldal Vezércsere a győri
Audinál: több mint tíz év után tá-
vozik az ügyvezetés elnöke,
Thomas Faustmann. Írásunkban
értékeljük a jelentős fejleszté-
sekkel tarkított korszakot.

5. oldal Évről évre nő azok szá-
ma, akik vonattal indulnak nyaral-
ni. Turisztikai körképünkben erről,
és arról is szó esik, hogy melyek a
legkedveltebb nyári úti célok a
győriek körében. 

Hétvégén Fröccsfesztivál a Széchenyi téren

Bor és szóda

29. oldal A győri úszók, ha nem is rohamléptekben, de szépen fo-
kozatosan írják fel magukat a hazai úszósport képzeletbeli térképére.
2013 októberében a Győri Úszó SE nagy lépésre szánta el magát,
amikor az Európa-bajnok klasszissal, Jakabos Zsuzsannával erősített.
Tette mindezt nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy egy példakép
beindíthatja a régóta stagnáló győri úszósportot. 

Részletes
tévéműsor

20–21. oldal  Tökéletesítették a Hyundai
i30-ast. A frissítéssel minden részletet kicsit
fejlesztettek – derül ki Gázfröccs mellékletünk
e heti tesztalanyáról. 16–17. oldal
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Hívja irodáinkat! KAPUVÁR, Fô tér 18—21.
Ny.: h.—p.: 8—12 és 13—17, szo., v.: zárva
Tel.: 96/595-080, 30/754-0211. E-mail: info@galbusz.hu 
GYÔR, Kazinczy u. 10.  Tel.: 96/388-055; 20/952-8310

• Korzika—Szardínia
szept. 5—12., félpanzióval 215.000 Ft/fô 

• Isztria — Indián nyár
szept. 10—13., félpanzióval 57.000 Ft/fô 

• Isztambul — az Orient Express nyomában
szept. 22—28., félpanzióval 145.000 Ft/fô 

ELÔZETES!
• Székely Szilveszter

dec. 28—jan. 2., félpanzióval 115.000 Ft/fô 

Egynapos utak 
• Bécsújhely és a Hohe Wand Naturpark

augusztus 8. 6.500 Ft/fô
• Logar-völgy—Ptuj

augusztus 15. 12.000 Ft/fô
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MOZAIK  KISHÍREK

Épül
az adyvárosi 
vár-játszótér

Emlékkönyv kiadására készül a Győri
Ipartestület, melyben összefoglalják 1000-

től napjainkig a kézművesség, iparosság, valamint a
vállalkozók munkásságát, a céhek és az ipartestület
múltját, jelenét. A 850 oldalasra tervezett könyv Győr
és vonzáskörzete 65 településének vállalkozóit jeleníti
meg, és lehetőséget biztosít a szülők, nagyszülők, és
dédszülők munkásságának megörökítésére is. Az el-
ső közzététel óta kedvező fogadtatás tapasztalható a
vállalkozások és a lakosság részéről. A továbbiakban
is várjuk az egyéni, és társas vállalkozók kézművesek,
iparosok jelentkezését, akik szeretnének egy olyan
könyvben megjelenni, amire még nem volt példa, és
várhatóan nem is lesz – mondta el lapunknak Hancz
István, a Győri Ipartestület ügyvezetője, aki a további
információk tekintetében figyelmünkbe ajánlotta a
www.gyoriipartestulet.hu honlapot.

Jelentős mennyiségű, illegálisan
lerakott hulladékot szállított el a
Tatai út mellől a Győr-Szol Zrt.
Mielőtt a szolgáltató dolgozói te-
herautóra rakták volna a zugsze-
metet, a győri közterület-felügye-
let munkatársaival közösen ki-
bontották a lerakott zsákokat és
átvizsgálták azok tartalmát, an-
nak reményében, hogy felderít-
hető lesz a szabálysértést elköve-
tők személye. A hatóság az így
meglelt adatokat rögzítette, a ké-
sőbbiekben megpróbálják be -
azonosítani, ki rakhatta le a sze-
metet. Ez az eljárás már sokszor
hozott eredményt, az adatok
alapján megkeresett személyek
a súlyosabb büntetés és a hosz-

A dicsô elôdökre emlékeznek
Megkérdeztük a könyv támogatóit:
Vállalkozásom 2002-es indí-
tása óta a Győri Ipartestület
aktív tagja vagyok, és jelen-
tős segítséget kaptam a vál-
lalkozásom indításához. Az
Ipartestülettel végzett közös
munka tükrében büszke va-
gyok rá, hogy részese lehe-
tek egy színvonalas történel-
mi kiadványnak. Jó szívvel ajánlom a vállalkozó
tár saknak, hogy csatlakozzanak a támogatók-
hoz és írjuk együtt a történelmet! 

Glázer Péter ügyvezető

Megérkeztek az adyvárosi tó
mellett lévő dombnál épülő ját-
szóvárhoz a játékeszközök – tájé-
koztatta lapunkat Radnóti Ákos,
aki maga is jelen volt a szállít-
mány megérkezésekor. Az alpol-
gármester a területen folyó mun-
kákat megtekintve elmondta,
hogy elkészült a domb körüli sé-
tány térkövezése, s elkezdték a já-
tékvár és csúszda telepítésének
előkészítését, majd az elemek
építését. Közben a zöldterület

rendezése, füvesítése, öntözése
is elindult, és sor kerül majd a ját-
szótér melletti újabb látványos-
ságnak szánt, hazánkban is na-
gyon ritka, gyönyörű, oszlopos
ciprusok telepítésére is a hónap
végén. Ezek mellé új padok és
hulladékgyűjtők is kikerülnek, es-
ténként pedig reflektorok fogják
megvilágítani a játszóteret – tette

hozzá Radnóti Ákos. Az alpolgár-
mester felhívta a figyelmet arra is,
hogy a napokban a Pannon-Víz
Zrt. munkatársai a focipálya mel-
letti ivókutat is felállítják, s kint van
már az újabb térfigyelő kamera is,
ami a játszótér egészét belátja.
Győr legújabb játszótere és látvá-
nyossága augusztus első napjaira
készülhet el.

Zugszemetelôk nyomában
szadalmas jogi procedúra elkerü-
lése érdekében gyakran elisme-
rik tettüket, és befizetik a kisza-
bott bírságot.

A helyszínen fellelt zsákokat,
a szétszórt hulladékot a Győr-
Szol Zrt. munkatársai teherau-
tóra rakták, körülbelül tíz köb-

méter zugszemetet szállítottak
el a Tatai útról.

Mint ismeretes, hónapok óta fi-
gyeli a győri hulladékgyűjtő szigete-
ket és az illegális szemétlerakók kör-
nyékét a Győr-Szol Zrt., a közterület-
felügyelet és a rendőrség munkatár-
saiból szerveződött, szemétkom-
mandó néven ismertté vált csoport.
Csak júniusban majd’ harminc eset-
ben történt valamilyen hatósági in-
tézkedés a város különböző pontja-
in illegális hulladéklerakás miatt, de
feljelentéssel is élt, és helyszíni bír-
ság kiszabásával is szankcionált a
hatóság. Két alkalommal a hulladék
átvizsgálása vezetett az elkövetők
nyomára, akiknek szintén szembe
kellett nézniük a büntetéssel.
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Felújították a megyei kor-
mányhivatal Jókai utcai
épületét: a homlokzat mel-
lett energetikai korszerűsí-
tés is történt, így évi hétmil-

lió forintot spórolnak majd
a beruházással. Az épület-
be július végén a Foglalkoz-
tatási Főosztály költözik.

A Jókai utca 21. szám alatt található
épület korszerűsítésére összesen
182 millió forintot költöttek, ebből
130 milliót az Európai Unió biztosí-

Új faházakkal és közösségi térrel
bővült a környékbeli gyerekek
kedvenc táborhelye, a Győri
Gyermektábor, amely 2011 óta
szinte teljes egészében megújul-
hatott a tulajdonos győri önkor-
mányzatnak, illetve a támogató
vállalkozásoknak köszönhetően.

Az altáborban több sátort vál-
tottak ki az öt faházzal, melyek
mindegyikében két darab nyolc
férőhelyes szoba található.

A győrújbaráti táborban dr.
Somogyi Tivadar alpolgármester
elmondta, 2011-ben kezdték el
felújítani a tábort, hogy a főként
Győrből érkező gyerekek kultu-
rált körülmények között táboroz-
hassanak. A célra több mint 70
millió forintot szánó önkormány-

Alexander Gembik grafikus, illusztrátor és festőmű-
vész kiállítása nyílt meg szombaton a Múzeumház-
ban, az Orosz–Magyar Egyesület gondozásában. A
tárlatot Németh Vilmos gyűjtő nyitotta meg.

Alexander Gembik ukrán születésű, több mint tíz
éve él Magyarországon. Egyik interjújában így me-
sélt életéről: – Gyerekkoromban szerettem rajzolni,
és bár az édesapám orvosi pályára szánt, én ma-
kacs voltam. Végeztem ugyan orvosi tanulmányo-
kat, de utána mindenképpen rajzot szerettem volna

tanulni. Számos kiállítása volt többek között Ukraj-
nában, Ausztriában, Németországban, Spanyolor-
szágban, Magyarországon és az USA-ban is bemu-
tatkozott már. Bostonban volt egyéni kiállítása.

Sok minden elmondható Alekszander Gembik
képeiről, de talán nagyon pontosan fogalmazta
meg egy barátja az egyik kiállítás megnyitóján, ami-
kor Egri Józsefet idézte: „A mű igazi értéke magá-
ban a műben van. Minden más nem egyéb üres
szócséplésnél.”

A  tárlat július 26-ig, hétfőtől vasárnapig 10-től
16 óráig látogatható a Múzeumházban.

Idén is lesz jótékonysági
kerékpártúra

Grafikák, festmények
Gembiktôl

Bôvült a Gyôri Gyermektábor

zathoz számos cég is csatlako-
zott támogatóként.

Fehérné Bocska Erzsébet
igazgató elmondta, minden év-
ben közel 100 százalékos kihasz-
náltsággal működik a létesít-

mény, körülbelül 2700 gyermek
fordul meg nyaranta az 1979-
ben épült táborban, ahol a most
átadott faházakon túl 24 koráb-
ban felújított faházzal várják a
gyerekeket.

A felújított Jókai utcai épületbe költözik
a Foglalkoztatási Fôosztály

tott. Dr. Kovács Zoltán területi köz-
igazgatásért felelős államtitkár a fel-
újított épület keddi átadóján el-
mondta, a 2007–2013-as uniós cik-
lusban 41 kormányhivatali épület

felújítása kezdődött, s 18 készült el
ez idáig. Az új, jelenleg már tartó uni-
ós ciklusban 2020-ig pedig 1134
milliárd forintot használhatnak fel a
sikeresen pályázók az energiahaté-
konyságot növelő projektekre.

Simon Róbert Balázs ország-
gyűlési képviselő, a megyei fejlesz-
tések miniszteri biztosa időszerű-

Idén is lesz jótékonysági kerékpártúra a táplány-
pusztai dr. Piróth Endre Szociális Központba. A
rendezvény célja, hogy felhívják a figyelmet fogya-
tékkal élő embertársainkra. Tavaly a Széchenyi Ist-
ván Egyetem és 30 iskola részvételével, 400 diák
és hallgató tekert a rendezvényen. A túra fővédnö-
ke Kara Ákos győri országgyűlési képviselő, állam-
titkár, aki bejelentette, idén szeptember 25-én a
győri Városházától indul rendőri biztosítással a ke-
rékpáros konvoj Táplánypusztára.

nek nevezte a korszerűsítést, hi-
szen, mint mondta, a legutóbbi fel-
újítás több mint négy évtizede tör-
tént. Elmondta, a megyében
2007–2013-ig 321 sikeres pályá-
zat kapott összesen 104 milliárd fo-
rintot energetikai beruházásra.

Széles Sándor, Győr-Moson-
Sopron megye kormánymegbízott-
ja arról beszélt, hogy a közelben
élők, illetve az itt dolgozók körülmé-
nyei is javultak a fejlesztés által.

Az 1960-ban elkészült épület
az „F”, vagyis átlagos besorolásból
„A” kategóriás lett. Többek között
elkészült az utólagos hőszigetelés,
kicserélték a nyílászárókat, vala-
mint a fűtésrendszert, illetve 91
darab napelem került a tetőre. A
korszerűsítés évente több mint 7
millió forintos megtakarítást jelent-
het a kormányhivatalnak.

A keddi átadón kiderült az is, a
tervek szerint a jelenleg az Árpád
úton, valamint a Gárdonyi utcá-
ban működő Foglalkoztatási Fő-
osztály közel 80 munkatársa költö-
zik az épületbe július 31-ig.
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HIRDETÉS  FELÚJÍTÁS

A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô,
a világ 13 országában jelenlévô IMPERIAL Holdings tagjaként,

Gyôr legnagyobb logisztikai központjába a megnövekedett feladatok
újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum 8 általános végzettség
• logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat elôny
• pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság

Fôbb feladatok:
• göngyölegkezelés
• göngyölegtisztítás (papírhulladék eltávolítása)
• göngyölegszortírozás típusonként

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer
• Munkába járási támogatás 100%
• Gyôri munkavállalóknak összvonalas bérlet
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt
• Targoncavezetôi tanfolyamon való részvétel

lehetôsége

Munkavégzés helye: Gyôr
Érd.: 96/900-174. Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

palyazat@panopa.hu

TUI Utazási Központ-Medici Travel Utazási Iroda
Gyõr, Kisfaludy u. 41. tel: 96-523424 • Komárom, Bajcsy-Zs. u. 5.
tel: 34/540-138 • web: www.medicitravel.hu • facebook: facebook.com/medicitravel
e-mail: medici@medicitravel.hu • Nyitva: H-P: 9–18, szombat: 9-13

En
g.

sz
.: 

R-
01

26
2/

19
95

/1
99

9.
 

Ne maradj le a legjobb last minute utakról!

Utazz velünk! Miért is?
NÁLUNK MINDEN UTAZÁS MELLÉ
2x25.000 Ft értékû 4* wellness-utalványt adunk AJÁNDÉKBA!

IRODÁNKBAN TÖBB, MINT 50 UTAZÁSI CÉG AJÁNLATÁT
LEFOGLALHATOD ÉS MÉG AJÁNDÉKOT IS KAPSZ!

(10e Ft szállás + 10e Ft wellness-szolgáltatások + 5e Ft kalandpark-belépô x 2 db) 

+ Még egy ajándék: ingyen parkolás vendégeinknek
a szomszédos Hotel Fonte parkolójában!

szöveg: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Szerdán megkezdték a nádorvá-
rosi köztemető főbejáratánál le-
vő terület felújítását, a munkála-
tok szeptember közepéig tarta-
nak. A felújítás alatt az autók be-
hajtását korlátozták, s a temeté-
sek rendje is változik – jelentette
be a helyszínen tartott sajtótájé-
koztatón Radnóti Ákos alpolgár-
mester és Szombati Bertold, a
Győr-Szol Zrt. ingatlangazdálko-
dási igazgatója.

Radnóti Ákos elmondta, a be-
ruházás negyvenmillió forintba
kerül, amelyet az önkormányzat
finanszíroz. A térfelújítás kereté-
ben a főbejárattól a rózsaágyas
körforgalomig terjedő, 1100
négyzetméteres területre szürke,
melírozott térkövet raknak le.
Ilyen burkolatot kap a ravatalozó
és a vele szemben levő irodaépü-
let előtti útszakasz is. Ezzel pár-
huzamosan kiépítik a csapadék-
víz-elvezető rendszert is, amely
biztosítja a víz lefolyását a burko-
latról. A környező zöldterületre
lombos fákat, örökzöld növénye-

Térfelújítás a nádorvárosi temetôben
ket ültetnek. Gondolnak azokra
is, akik kerékpárral érkeznek sze-
retteik sírjához, nekik kerékpártá-
rolót építenek.

A felújítás érinti a temető mű-
ködési rendjét. Szombati Bertold
elmondta, a gyalogosforgalom
zavartalan marad, de autóval
nem lehet behajtani a régi ravata-
lozónál levő főbejáraton. Változik
a temetések rendje is. Ha a hoz-

zátartozók kérik, akkor csütörtök
délután és pénteken egész nap
használható a régi ravatalozó,
más napokon csak a Szentlélek-
templomnál levő új ravatalozó-
ban vehetnek végső búcsút sze-
rettüktől a hozzátartozók. A felújí-
tás várhatóan szeptember köze-
péig tart, halottak napjára már
egy megszépült tér fogadja a sír-
kertbe érkezőket. 
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szöveg: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A görög helyzet és a tunéziai ter-
rortámadás kapcsán gyakran
esik szó a híradásokban a turiz-
musról, hiszen mindkét ország
erősen érdekelt az ágazatban.
Ennek apropóján megnéztük,
melyek a legnépszerűbb külföldi
úti célok, az utazási irodák mel-
lett azonban érdeklődtünk a vas-
úttársaságnál is, hiszen évről év-
re nő azok száma, akik vonattal
utaznak kikapcsolódni.

A hetek óta tartó gazdasági dráma el-
lenére idén is Görögország a turisták
egyik favoritja. Több utazási iroda csu-
pán annyit javasol, hogy vigyenek ele-
gendő készpénzt magukkal a nyara-
lók. A győri Medici Travel irodavezető-
je, Nimsz Ramóna hangsúlyozta, pa-
nasz egyáltalán nem érkezett a kiuta-
zóktól, s további érdeklődők is folya-
matosan keresik náluk az utakat. A szi-
getek a legnépszerűbbek, Zakynthos
például az összes úti célt tekintve a
második legkedveltebb.

A június 26-i, 38 külföldi életét köve-
telő tunéziai merénylet viszont sokkal

Vonattal Casanovához:
megfontolandó ajánlatok

több turistát visszatart, mint a görög
válság: a győri irodában átfoglaltak
más országokba az utasok, az egyik or-
szágos utazásszervező iroda pedig az
eddigi heti öt charterjáratát kettőre
csökkentette, s azok is csak „félházzal”
mennek. A tunéziai kormány a sokk
után azonnal rendkívüli biztonsági in-

tézkedéseket hozott, s a helyi szolgálta-
tók is engedményeket adnak, hogy
visszacsábítsák a nyaralókat.

Nimsz Ramóna elmondta, a győriek-
nél egyértelműen a török riviéra a ked-
venc, s továbbra is az akciós, lastminute
utakat keresik, sokan várnak az utolsó
pillanatig, noha nem mindig érdemes,
mivel a legnépszerűbb úti célokra ha-
mar betelnek a járatok. „Sokan választ-
ják irodánkban a bécsi indulású utakat
az utóbbi időkben, hiszen a schwechati
repülőtér közel van, és jóval nagyobb a
választék” – tette hozzá. Az irodában a

török és a görög városok után a mallor-
cai nyaralásokat keresik a legtöbben, s
egy közelmúltban publikált statisztika
szerint a magyarok még mindig imádják
Horvátországot is. Az év első hat hónap-
jában a magyar vendégek száma és az
ott töltött idő is 10 százalékot meghala-
dó mértékben nőtt az előző év hasonló

időszakához képest, ami
nem is csoda, hiszen né-
hány óra alatt elérhető kü-
lönösebb tervezés nélkül
az Adria egyik partján el-
nyúló ország.

A buszos utazásokat
kínáló Gál-Busz győri iro-
dájában Horváthné Bö-

röczky Boglárka elmondta, náluk az idei
slágernek a prágai, krakkói és az olasz
körutak számítanak. Egyértelműen nőtt
az utazási kedv, sokan kihasználták az
előfoglalási akciókat, s a tapasztalatok
szerint a luxus utakat is egyre többen en-
gedhetik meg maguknak.

Ha nem szervezett utat választunk,
s vezetni sincs kedvünk több száz vagy
ezer kilométert, de nem is repülnénk,
számos várost menetrend szerinti
busszal is elérhetünk. Azonban egyre
több nyaraló választja a vonatos uta-
zást, hiszen ár, kényelem és akár idő

A gyôrieknél 
egyértelmûen a török 
riviéra a kedvenc

Nyaralási körkép

szempontból is kedvezőbb lehet a re-
pülésnél. Utóbbival persze lehet vitat-
kozni, hiszen több száz kilométer/órás
sebesség-különbségről beszélhetünk,
azonban, ha a reptérre jutást, az ottani
procedúrát, illetve azt is beleszámítjuk,
hogy a szerelvények általában a váro-
sok központjába visznek, egyes úti cé-
loknál akár versenybe is szállhat a repü-
léssel a síneken való eljutás. A sajátos
hangulatáról nem is beszélve, hiszen
Európa körülbelül 250 ezer kilométeres
vasúti hálózatának számos szakasza le-
nyűgöző élményt kínál az utazónak. Ca-
sanova hazájába például egy mestersé-
ges földnyelven érkezhetünk, és Velen-
cébe egy bécsi átszállással akár 39 eu-
róért is eljuthatunk vasúton.

A MÁV-START Zrt. kínálatában 64
nemzetközi járat szerepel, melyek köz-
vetlen távolsági vagy interregionális ösz-
szeköttetést biztosítanak Magyarország
és 18 ország között. Tájékoztatásuk sze-
rint évente körülbelül 2,5 millió fizető
nemzetközi utast szállítanak, az ebből
származó bevétel mintegy 9,8 milliárd
forintot tesz ki, ami a vasúttársaság tel-
jes menetdíjbevételének közel 14 száza-
léka.  Utasforgalmi szempontból a legje-
lentősebb országok Ausztria, Németor-
szág és Szlovákia, nyáron azonban nép-
szerűek a nyaralóhelyekre tartó járatok
is. A horvát tengerpartra a legmelegebb
hónapokban heti három alkalommal in-
dulnak vonatok: Rijeka Budapestről
56,6 euróért elérhető oda-vissza. Ez fix
ár, azonban más céloknál érdemes tájé-
kozódni, mert a vasúttársaságok is szá-
mos kedvezményt nyújtanak. Ahogy
sok esetben a repülőjegy-foglalás ese-
tében, az állomásokon is érdemes idő-
ben megvásárolni a jegyeket. Például a
római utaknál gyakran fél évvel előre el-
fogynak az SparSchiene-menetjegyek,
melyekkel – a bécsi átszállást beszámít-
va – 49 euróért juthatunk el az „örök vá-
rosba”. A társaság naponta 52 olyan vo-
natot indít és fogad, amelyeken étkező-
kocsi is közlekedik, az EuroNight márka-
nevű vonatok pedig, amelyek hálókocsi-
jában minden fülkében külön mosdó és
fürdőszoba található, napi hét útirányon
közlekednek. A  MÁV-START-tól meg-
tudtuk, a pályák fejlesztése és ennek
nyomán az eljutási idők csökkenése fo-
lyamatos. A Magyarországról induló vo-
natok az osztrák és német nagy sebes-
ségű vasútvonalakon jelenleg is közle-
kednek, s még idén tervezik a lengyel
nagy sebességű hálózat bekapcsolását
is a közvetlen EuroCity forgalomba, a
most folyó hazai pályaépítések pedig a
horvátországi és romániai eljutásokat
gyorsítják meg.

S hogy kicsit haza is tekintsünk: a
Bank Austria elemzése szerint idén Ma-
gyarország számít a világ legkedve-
zőbb ár–érték arányú turisztikai célor-
szágának, ahol a legtöbbet éri az oszt-
rákok nyaralásra szánt pénze.
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Thomas Faustmann, az Audi
Hungaria ügyvezetője elhagyja
Magyarországot. Pontosabban,
viszi magával a szívében, az ízei-
ben, a szokásaiban, hiszen ennyi
itt töltött sikeres időt, közeli em-
beri kapcsolatot nem hagy maga
után az ember. Faustmann győz-
tesként megy el, olyan birodal-
mat teremtett, amiről évtizedek-
kel ezelőtt városunk még csak ál-
modni sem mert volna. Termé-
szetesen voltak méltó elődei, kre-
atív, a szó legjobb értelmében
megszállott munkatársai, de a
víziók, s azok kivitelezése az el-
múlt 11 évben az ő gondolkodá-
sának és kezének a nyomát vi-
seli. Nem önszántából megy, a
német konszernen, a győri
gyár, az ország, s a város leg-
teljesebb elismerésével tá-
vozik, mégpedig a világcé-
gek szokásos vetésforgója
keretében. Az Audi fontos
német vállalatának, a
neckarsulmi gyárnak – itt
építik például az A8-aso-
kat – a vezetője lesz. 

Thomas Faustmann a ma-
gyar gazdasági élet egyik
legbefolyásosabb külföldi sze-
replőjévé emelkedett. Különösen
azzal érdemelte ki a város és az or-
szág tiszteletét, hogy igen hatékonyan
harcolt a győri leányvállalat folyamatos
fejlődéséért. Itt működik a világ legna-
gyobb motorgyára, s ez lett az Audi
sportjármű-gyártásának is az otthona.

Faustmann az az ember, aki szeret
mindent a saját sorsán, bőrén keresz-
tül megtapasztalni. Amikor a Rába
partján elkezdték a TT sport autók
gyártását, munkásruhába öltözött, és
egy napot maga is szerelőként töltött
az üzemben, végigcsinálta a különbö-
ző munkamozzanatokat. Meg akarta
érteni munkatársai gondolkodásmód-
ját. Azt gondoljuk, sikerült neki.

A munkatársak mindig pontosan
úgy dolgoznak, ahogy vezetik őket –
mondta egy lapinterjúban.  

Az ügyvezető eredendően kedvelte
az értékteremtőket, legyenek azok

Váltás a gyôri Audi volánja mögött

Thomas Faustmann
Neckarsulmba veszi az irányt 

kétkezi munkások vagy mérnökök,
gyártásvezetők. Ő maga végigjárta a
vezetővé válás minden stációját.  A né-
met Peinében született harmadik gye-
rekként. Szülei sziléziai menekültek
voltak, akik nagy áldozatok árán te-
remtettek maguknak új egzisztenciát.
Fautsmann dolgozott édesapjával
asztalosként, két és fél évesen óvodá-
ba, ötévesen már iskolába íratták,
mert egyszerűen nem volt ideje foglal-
kozni vele a családnak.  

Öntödei szakmunkásnak tanult,
dolgozott zajban, verítékben. Felemel-
kedésének fő motívuma egy nagypol-
gári családból származó hölgy, mos-
tani felesége volt. Mindketten Hanno-
verbe mentek egyetemre, felesége az
orvosira, Thomas gépészmérnöknek
tanult. Már egyetemista korukban
megszületett az első gyerekük. Tho-
mas Faustmann a tanulás mellett a
Volkswagennél is elhelyezkedett,
hogy legyen pénzük. 

Később is a Volkswagennél ma-
radt, gyártástervezőként dolgozott, ő
tervezte a cég kínai gyárába az első
motorszerelő sort. 2002-ben a győri
gyár termelési igazgatójának nevez-
ték ki, noha először nem lelkesedett a
beosztásért. Feleségével, négy gyer-
mekükkel, négy tengerimalaccal és a
kutyájukkal együtt mégis beültek a
kisbuszba, s áttelepedtek a Fertő tó
mellé, Ausztriába, hogy a gyerekek to-
vább tudják folytatni német nyelvű ta-
nulmányaikat. Ma már nem lenne
ilyen gondjuk, mert az Audi iskolát te-
remtett Győrben. Nemcsak intéz-
ményt, hanem kultúrát, szemléletet is. 

Faustmann megszerette a magyaro-
kat, s ők is őt. A kívülállók közül nem so-
kan tudják, de a válság idején ötszáz
munkahely feleslegessé vált a győri
gyárban. Különböző pénzügyi áldoza-
tokkal, rugalmas munkaidővel sikerült
mindenkit megőriznie, s végül gazdasá-
gi szempontból is neki lett igaza.

A győri Széchenyi Egyetem dísz-
polgárává választotta, az államtól ma-
gas kitüntetéseket kapott, s a város is
rendkívül megbecsülte. Volt is miért.
Faustmann támogatta a sportlétesít-
mények építését, magát a sportot, a
Győri Balettet, általában a kultúrát, a
fesztiválokat. 

Érdekes, izgalmas személyiségét
mindig szívesen várja vissza Győr.
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Borkai Zsolt:
Díszpolgári címet
érdemel
Thomas Faustmann személyében
egy olyan ember vezette több
mint tíz évig az Audi Hungaria Mo-
tor Kft.-t, aki mindvégig a város ér-
dekeit tekintette szem előtt, tevé-
kenységével kivívta a győreik elis-
merését, méltó arra, hogy a város
díszpolgárává avassuk, ezért a
szeptemberi közgyűlésen erre te-
szek javaslatot – mondta megke-
resésünkre Borkai Zsolt polgár-
mester. A város első emberét Tho-
mas Faustmann szinte minden
Audiban tartott rendezvényen Lie-
ber Zsoltként, kedves Zsoltként
üdvözölte, ami sokat elárul a két
vezető kapcsolatáról. Bevallom,
mindig jólesett, amikor hallottam
Faustmann úrtól a kedves Zsolt
megszólítást, ez is jelezte, hogy ki-
váló munkakapcsolatban voltunk,
a város érdekében nagyon jól
együtt tudtunk dolgozni, szomorú
vagyok, hogy búcsúzik Győrtől,
ezúton kívánok neki nagyon sok si-
kert a pályafutásában – fogalma-
zott Borkai Zsolt. 

Földesi Péter:
Díszdoktorként mindig
hozzánk tartozik
Ambivalens érzések vannak ben-
nem Faustmann úr távozásával
kapcsolatban – nyilatkozta Földesi
Péter, a győri Széchenyi István
Egyetem rektora. – Az egyetem és
az Audi között nagyon jó kapcsolat
alakult ki, az, hogy járműmérnöki
kar van nálunk, nem csak Magyar-
országon, Európában is kuriózum-
nak számít. Faustmann úr több-
ször elmondta, a nálunk végzett fi-
atalokból egyre több magyar veze-
tőt szeretne látni az Audinál. Én
ilyen kijelentést rajta kívül multina-
cionális cég vezetőjétől még nem
hallottam. Ez egy nagyon fontos
üzenet volt a részéről. Odafigye-
lést, empátiát kaptunk tőle, ami a
legnagyobb erkölcsi elismerést je-
lentette egyetemünknek. Kérdé-
sünkre, változhat-e az egyetem és
az Audi kapcsolata Faustmann tá-
vozásával, a rektor így reagált.
Megértem, hogy a multinacionális
cégek vezetői között van egyfajta
rotáció. Azt remélem, utódja, Köss-
ler úr hasonló nyíltsággal közelít fe-
lénk. Thomas Faustmannt egyete-
münk díszdoktorává fogadta, így ő
már a miénk és mindig hozzánk
tartozik. Köszönjük, Faustmann úr!

Az ügyvezetés új elnöke Ingolstadtból, a járműgyártó vállalat
székhelyéről vált Győrbe, ott 8 éve gyárvezetőként tevékenykedik.
Peter Kössler Thomas Faustmannt váltja az ügyvezetés élén, aki
11 év után távozik a győri vállalat vezetői tisztségéből. Ő Neckar-
sulmban Fred Schulze jelenlegi gyárvezető  feladatait veszi át, aki
az ingolstadti gyárat irányítja a jövőben.

Értékes tudást továbbadni, kompetenciákat megosztani, va-
lamint új tapasztalatokat nyerni. – Prof. Dr. Hubert Waltl, az AUDI
AG igazgatótanácsának termelésért felelős tagja, valamint az Audi
Hungaria felügyelőbizottságának elnöke szerint ezek a legfelsőbb
vezetői szinten történő váltás okai. „Csak akkor maradhatunk ru-
galmasak és haladhatunk előre, ha látókörünket szélesítjük és
nyitottak maradunk az újra” – mondta Hubert Waltl.

Hubert Waltl köszönetét fejezte ki Thomas Faustmann-nak a
magyarországi négykarikás vállalat élén eltöltött többéves veze-
tői, valamint a gyár sikeres fejlődése érdekében végzett, elhivatott
munkájáért. „Thomas Faustmann nagyon sokat tett magyaror-
szági gyárunkért. Vezetése alatt az Audi Hungaria a világ legna-
gyobb motorgyárává vált, évi mintegy kétmillió erőforrás készül
Győrben. Mindemellett a vállalat teljes termelési folyamatot lefe-
dő, korszerű járműgyárrá fejlődött: itt gördül le a gyártósorról az
Audi TT Coupé, az Audi TT Roadster, valamint az Audi A3
Limousine és az A3 Cabriolet is.”

Peter Kössler finommechanikai megmunkálás-tech-
nikai mérnökként és energetikai elektrotechnikus-
ként végzett. 1986-ban kezdte meg pályafutását az
Audinál, Ingolstadtban. A termelés területén betöltött
csoport- és projektvezetői megbízások után 1997-től
a gyártás- és struktúratervezés területekért felelt.
2002-től az ingolstadti présüzem vezetőjeként dolgo-
zott, majd két évvel később az Audi gyártótelephelyei
alkotta présüzem-divízió vezetésére kapott megbí-
zást. 2007 óta Ingolstadtban gyárvezető tisztséget
tölt be. 2009-től kezdődően Peter Kössler az AUDI
AG felügyelőbizottságának tagja. 

Győriek Faustmannról

Az új ügyvezetô a vállalat
székhelyérôl érkezik

Az Audi indokol



BULGÁRIA — busszal
NESZEBÁR, 2015. augusztus 8., 10 nap/7éj
Panzió Jannis Paradise 3* R 59 900 Ft-tól/fô
H. SOL Nesebar Mare&Bay 4* AI 176 900 Ft-tól/fô
NAPOSPART, 2015. augusztus 8. 10 nap/7éj
Aparthotel Rio Grande 4* AI (MA) 73 800 Ft-tól/fô

BULGÁRIA — repülôvel Pozsonyból
NAPOSPART, 2015. augusztus 28., 8 nap/7éj
H. Sunny Garden 3* R 58 900 Ft-tól/fô
Aparthotel Rio Grande 4* AI (MA) 69 900 Ft-tól/fô
Hotel Calypso 3* AI 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!

Tel.: +36-20/994-3677 
www.achilles.hu

GYÔR-GYIRMÓTON
a belvárostól 5 km-re.

1 darab egész napos
felnôtt belépôjegy 
vásárlásakor
a másodikat

AJÁNDÉKBA
kapja! 

Beváltható 2015. július 31-ig,
csak hétköznapokon!

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

A középkorban, amikor a franciák ütőlab-
dajátékot játszottak – gyakran még pusz-
ta kézzel vagy bőrkesztyűvel – és az ado-
gató azt kiabálta ellenfelének „Tenez!”,
azaz fogja, még senki nem sejtette, hogy
néhány száz évvel később az angolok vi-
lághírűvé teszik a játék módosított válto-
zatát tenisz néven. Ahogy Marosi Szilvia
sem sejtette, amikor 14 évesen irodalmi
pályázatokon jeleskedett, sőt novellaíró
versenyt nyert, és a Győri Tehetségekért
Alapítvány ösztöndíjának köszönhetően
Fertőszentmiklósról a Rába-parti város-
ba került, hogy alig tíz évvel később a te-
nyeresek és fonákok oktatásával keresi
majd a kenyerét. A labda azonban nem
mindig a háló azon oldalán ér földet, ahol
számítunk rá. De ne rohanjunk ennyire
előre, hiszen a pályán sem előzheti meg
a meccslabda a szervát. 

Marosi Szilvia „szolgálatos” családba
született, édesanyja ápolónő, édesapja
pedig katona. Pedagógiai érzékét nagy-
apjától örökölhette, aki a Manninger-Ház
Soproni Erdei Iskola igazgatója volt. „Egy
jó pedagógus az általános iskolában a
legkülönbözőbb tantárgyakat tanítja. Val-
lom, hogy az a legnehezebb, mert min-
denhez kell érteni egy erős közepes fo-
kon.” Talán ez a felismerés is közrejátsz-
hatott abban, hogy a Móra Ferenc Gim-
názium média tagozata után az Apáczai
Kar tanítóképzője mellett döntött, majd

Marosi Szilvia: A tenisz 
az intelligens emberek sportja

kiegészítőn elvégezte a testnevelés–ma-
gyar szakot is. A tenisszel a főiskolán ke-
rült közelebbi kapcsolatba, amikor az
Öveges Kálmán Gyakorló Iskola szakve-
zető tanára, Kovács Ildikó felfedezte őt,
és maga mellé vette. Másodedzőként rit-
mus- és képességfejlesztő gyakorlato-
kat vezetett. „Meggyőződésem,hogy bi-
zonyos életkor alatt a jó érzékkel megvá-
lasztott pedagógiai eszközök fontosab-
bak és eredményesebbek megtartó ere-
jüket tekintve a teniszpályán is, mintsem
a nyers technikai illetve sportágspecifi-
kus tudás egy edző részéről. A pedagó-
gia nélkül el vagy veszve, a megszerette-

tés, a hozzászoktatás, vagy mondjuk úgy,
hogy az adott tevékenység, jelesül a te-
nisz, vérré váljon, az az igazán komoly
munka.” És Marosi Szilvia a komoly mun-
kát választotta, és a Magyar Tenisz Szö-
vetség képzése után 5 és 10 éves kor kö-
zötti gyerekekkel kezdett el foglalkozni.
„Az én feladatom az, hogy hibátlan alapo-
kat adjak, mert az alap, mint mindenben,
itt is nagyon fontos a továbblépéshez. Ha
az alapok stabilak, és a gyerek rajong a

sportért, már győztes helyzetünk van.”
És nemcsak képletesen szólva: tanítvá-
nyai mindig dobogón végeznek a külön-
böző bajnokságokon, a Győrkőc Olimpi-
án, vagy a tradicionálisan tenisszel fog-
lalkozó iskolák városi versenyein a Tuli-
és a Kodály-kupán. Marosi Szilvia azon-
ban nem feltétlenül versenysportként te-
kint a teniszre. „Ez az intelligens emberek
sportja, hiszen ész nélkül ezt senki nem
tudja élvezni. Itt olyan kombinatív, olyan
helyzetfelismerő képességgel kell ren-
delkezned, hogy ki tudd találni az ellenfe-
led legravaszabb gondolatát is. Szerin-
tem egy jó teniszező gyors, akár egy at-

léta, olyan az ész-
járása, mint egy
sakkozónak, és
pontos, akár egy
mesterlövész. Én
igyekszem ilyen-
né nevelni a tanu-
lóimat.” Csopor-
tosan, mert az ok-
tató szerint a te-

nisz ma már nem úri sport, így ő is álta-
lában 4-6 gyerekkel foglalkozik egyszer-
re. Akik, ha nem is Wimbledon-i bajno-
kok, de legalább teljesebb, egészsége-
sebb, vidámabb, játékosabb életet élő
teniszező felnőttek lesznek, és talán fel-
jebb juthatnak a ranglétrán is, miután le-
játszottak a főnökükkel egy szettet.
Merthogy, emlékeznek, a labda nem
mindig a háló azon oldalán ér földet,
ahol számítunk rá. 

A múzsa
Bár írásunkban a tenisznek jutott a főszerep, Marosi
Szilvia nem szakadt el az irodalomtól sem. A Mű-
hely című folyóiratnak például előfizetője, már csak
személyes okok miatt is. Volt férje ugyanis a győri
irodalmi lap főszerkesztője, Villányi László költő,
akinek ma is nagy tisztelője. 
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www.vidrauszoiskola.hu

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

UTOLSÓ TÁBORI HETEK
a Vidra Úszóiskolában!

július 20–24., július 27–31., augusztus 3–7.

• 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!

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Éppen tizenöt éve annak, hogy a káptalandombi
Egyházmegyei Hivatal épületében megnyílt az os-
tyasütő üzem. Jenei Lászlóné Marika és két mun-
katársa naponta összesen 11 ezer darab ostyát
süt ki, a munka nagy részét, hagyományosan, kéz-
zel végzik.

Az ostyasütés korábban a papok és szerzetesek,
esetleg a kántor vagy a sekrestyés feladata volt.
Győrben a háború előtt az orsolyita nővérek készí-
tettek ostyát, majd az 50-es évektől civilek vették át

Bôvebb információ kezeléseinkrôl:
Tel.: +36 70 398 7756, 
+36 70 944 6482 

www.zsireltavolitasgyor.hu

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

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

KEZELÉSEK MÁR 3 290 FT / 30 PERCES ÁRTÓL

Ostya sül a Káptalandombon
a munkát, városunkban a Papi Szeminárium épüle-
tének alagsorában működött a sütöde.

Marika beavat a kovásztalan kenyér előállításá-
nak titkába. A recept egyszerű, győri vízből és csor-
nai búzalisztből palacsintatészta állagú masszát ke-
vernek.

A masszát vagy a kerek sütőlapokra öntik, vagy
az új modern sütőgépben pár perc alatt sütik meg.
Az 1936-ból származó ostyasütőn különböző litur-
gikus minták is vannak. Ilyet is sütnek kérésre, ün-
nepekre.

A  kihűlt lapokat átpárásítják, egy kifejezetten er-
re a célra gyártott párásító szekrényben. Így köny-
nyebben kivágható belőle a kerek forma, nem fog-
nak töredezni, amikor a lábbal hajtható vágógép se-
gítségével kivágják az ostyákat.

A lapocskákat kiszárítják, átválogatják és csoma-
golják. Naponta hat kiló lisztből 10 ezer darab kicsi
és ezer darab nagy ostyakorongot készítenek.

A nagyméretű ostyát a lelkipásztorok használják
a szentmiseáldozat bemutatására. Vadonatúj vágó-
gépet is kapott a műhely, a szakemberek egyelőre
még a pontos beállításon dolgoznak, hogy megfe-
lelő legyen az ostya széle, ne töredezzen, ne legyen
morzsalékos.

Marika azt mondja, nem csak a Győri Egyházme-
gye templomait látják el, hanem érkeznek megren-
delések Szombathelytől, Szegeden át, a Felvidékig,
sok parókiáról.

A lisztérzékeny gyermekek számára Rómából
hozatják a gluténmentes ostyát. Aki a gyógyszerét

csak ostyával tudja bevenni azt is szívesen kiszol-
gálják, hiszen gyógyszertárban már nem kapható
az orvosi pasztilla.

Marika a hagyományokról is mesél, például ar-
ról, hogy a Szent Imre-templom, elsőáldozó gyer-
mekei, a saját őrölt búzájukat hozzák a műhelybe,
és együtt készítik el számukra az „első áldozás”
ostyáját. A decemberi családvasárnapra pedig a
plébániákon a családok egy nagy, mintás ostyát
kapnak ajándékba.

A Győri Egyházmegyei ostyasütőben szívesen lá-
tott vendég mindenki, van is érdeklődés, az óvodá-
soktól a nyugdíjasokon át, a külföldi vendégekig
számos érdeklődő felkereste már a műhelyt, hogy
megismerje, hogyan is készül, ahogy a katolikus li-
turgiában képletesen mondják, „Krisztus teste”.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A Belváros egyik szép udvarán
nyitotta meg műhelyét és be-
mutatótermét az egyedi elkép-
zelések alapján táskákat készí-
tő Gubucz Krisztina. A hangula-
tos műhelyben, munka közben
beszélgettünk. 

A bemutatóteremben szétnézve,
szebbnél szebb anyagokat, izgal-
mas formájú, méretű táskákat látok.
Honnan jött az ötlet, hogy ilyen jelle-
gű vállalkozást indítson?

Másfél éve találtam ki a Csiripmű-
helyt, legelőször bébiknek való, vidám,
gyönyörű textilekből ágyneműgarnitú-
rákat varrtam.

A külföldi tervezők által megálmo-
dott textilek szinte kérték, hogy más
is készüljön belőlük, ezért elkezdtem
neszesszereket, kisebb táskákat ké-
szíteni. Egyre többeknek tetszettek a
munkáim, egyre több dolgot kezdtem
varrni megrendelésre. 

Néha a textil mintája határozza
meg, milyen lesz a táska formája, de
van, hogy egy bambusz táskafülbe
beleszeretek, és egyszer csak meg-

Csiripmûhely a Belvárosban

térő vonalon találtam meg azt, amit
igazán szeretek csinálni. A szüleimtől
sokat tanultam, tőlük lestem el a var-
rás fortélyait. Gyermekkoromban a
szüleim saját kezűleg készítették a ru-
háimat, talán innen a varrás szeretete. 

Mit keresnek a megrendelők
leginkább?

A legkeresettebbek a női táskák.
Azt tapasztalom, hogy a hölgyek vágy-
nak az egyedire. Az, hogy saját maguk
választhatnak anyagot és formát, el-
dönthetik, hogyan nézzen ki a táská-
juk, ne legyen másnak ugyanolyan, ne
kelljen egy-két hónap alatt lecserélni,
mert tönkrement, ez vonzó mindenki
számára. A választás szabadsága azt
az érzetet kelti a nőkben, mintha ők
maguk készítették volna el táskájukat. 

Milyen anyagok közül lehet vá-
lasztani?

Több száz textil közül lehet válogat-
ni, amelyek külföldi textiltervező dizáj-
nerek munkái.  Minőségi anyagok, na-

gyon jó szövésűek, gyönyörűen, pon-
tosan nyomtatott mintákkal. 

Milyen szín, minta, az idei nyár di-
vatja? 

Most nyáron menő a cikcakkminta,
a tengerészcsíkos kék, piros, fehér
kombinációja.  A választás a nők habi-
tusától függ. 

Rendeltek valamilyen különleges
textilterméket a másfél év alatt?

Az első jógamatractartó zsák elké-
szítése kihívás volt. Sokat megvarr-
tam, mire kikísérleteztem, hogyan
lesz a legerősebb tartású, és egyben
kényelmes is úgy, hogy megmaradjon
a szép formája. 

Minden egyes termék különleges,
mivel mindegyik más és más. Nem
sablon alapján dolgozom, hanem az
egyedi elképzeléseket valósítom meg,
így nincs két egyforma táska vagy
egyéb termék. Háromszáz táskát, ne-
szesszert készítettem eddig, és mind-
egyik történetére emlékszem.

találom a hozzá való anyagot is, így
kelnek életre. 

Miért Csiripműhely?
A Csiripműhely nevet nagyobbik fi-

amtól kaptam, így lett a kismadár is a
védjegyem.

A varrást, a kézművességet hol
tanulta?

Autodidakta módon. Közgazdász,
újságíró-tévékommunikációs diplo-
máim vannak, de ezektől teljesen el-
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szerző: z. a.
fotó: gy. p.

A korábbiaktól eltérően, két vendéget foga-
dott Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő a legutóbbi Szabadhegyi Találko-
zások keretében: a Kossuth-díjas népzenei
együttes, a Csík zenekar talán legismer-
tebb tagjaival, Csík Jánossal és Majorosi
Mariannal beszélgetett.

Mindkettejük pályafutása néptáncosként kezdő-
dött. Csík János Kecskeméten született, s a népze-
nével nyaranta a nagy családi énekléseken találko-
zott édesanyja családjánál, táncolni pedig egy gyer-
mekcsoport tagjaként kezdett. „Apám azt mondta,
három fontos dolgot kell megismernem: a Bibliát,
legyen jogosítványom, na meg a zenéről is tudjak
valamit, úgyhogy beíratott egy zeneiskolába és he-
gedűs lettem” – emlékezett vissza a zenekarvezető,
aki első hangszerét eperfahangú hegedűnek nevez-
te el. „Szerencsés vagyok, hogy már gyerekként is
jó társaságba keveredtem, a zeneiskolában a nép-
rajzon túl megtanultuk, hogy kétmillióan magyarul
beszélnek Erdélyben, sok más olyan fontos dolgot,
ami a nemzeti öntudatunkat helyretette.”

Majorosi Mariann véletlenül lett táncos, adminiszt-
rátor édesanyja és kéményseprő édesapja egy orvos
javaslatára vitték el tán-
colni. „Vézna kislány vol-
tam sok energiával, amit
le kellett vezetnem” –
mondta el a szabadhegyi
közönségnek a zenekar
énekese, aki a Magyar Ál-
lami Népi Együttesben
táncolt évekig.

A Csík zenekart 1988-
ban alapította János. „Hu-
szonéves emberként adódott a kedv, a hit, a remény
és az a fajta ügyszeretet, ami szinte mindent letakart,
a gondokat, a nehézségeket, egyszerűen vitt minket.
Minél pontosabban, hitelesebben akartunk muzsikálni,
magunkévá téve a régi tapasztalatokat, érzéseket,
hangszertudásbeli igazán kitűnő produkciókat úgy,
hogy azt továbbadva, minél többen szeressék meg és
másoknak is legalább olyan örömet tudjon adni, mint
nekünk” – fogalmazott a zenekarvezető és hozzátette,

Mariannal olyan kedves, jóízű barátság alakult ki közöt-
tük, hogy többen „összekeverték a szezont a fazonnal,
sokan hitték, hogy férj és feleség vagyunk”.

A zenekar 2005-ben vált országosan ismertté, mi-
után az egykori Kispál és a Borz frontembere, Lovasi
András meghívta őket egy koncertre, hogy játsszák

el néhány dalukat.
„2500 fiatal megdöb-
benve hallgatott min-
ket, amikor elkezdtük
húzni, a kínos másod-
percek után azonban
üdvrivalgás tört ki, és
kinyílt a kapu nekünk
és a fiataloknak is.
Nem is mi akartuk iga-
zán, hogy ez a szekér

továbbguruljon, hanem a közönségünk.” A zenei pa-
lettán teljesen egyedi műfajt teremtettek, az autenti-
kus népzenét világzenei, „könnyedebb” műfajokkal
ötvözték. Kísérletezésük átütő sikert hozott, a fiata-
lokhoz is eljutott a népzene, hidat képeznek a népze-
nét kedvelők és azok között, akik előttük talán még
egyáltalán nem találkoztak a műfajjal.

Akkoriban János már felépült, 2002-ben ugyan-
is súlyos balesetet szenvedett, ahogy ő fogalmazott,

egy rossz döntése következményeként. „Egy ködös
hajnalon megelőztem egy mikrobuszt, a szembejö-
vő teherautó teljesen összetörte az autónkat.” A ze-
nekarvezetőt kétszer kellett újraéleszteni, a bal karja
több helyen eltört. Mivel a sérült kar nem jól forrt
össze, sokáig kérdéses volt, hogy vehet-e még ke-
zébe vonót valaha. „Igazi csoda, hogy itt lehetek, so-
kan azt mondták, azért, mert még feladatot adott a
jó Isten. Az elmúlt tíz év ezt beigazolta, újraindulha-
tott a Csík zenekar, és rengeteg embernek tudtunk
örömöt, hitet adni. A semmiből feljuthattam a ma-
gasba, ezt még nagy feladat lesz meghálálni.”

A zenekar „három éjjel, három nap” biztosan tudna
játszani, repertoárjukon számos tájegység rengeteg
nótája szerepel. Egy bizonyos dal nélkül azonban soha
nem telhet el koncert, sokat köszönhetnek a Quimby
zenekar frontembere, Kiss Tibi által írt dalnak. A Most
múlik pontosan összefonódott a Csík zenekarral, akik
autentikus magyar népzenei alapokra helyezték a szá-
mot: az erdélyi magyar, a mezőségi, a szökős táncra, il-
letve a lassú csárdásra. Az őszinte, tiszta, és adni akaró
előadásmódjuk sodró ereje pedig évtizedek óta magá-
val ragadja az egyébként színes ízlésű közönséget. „
Amíg létezünk, dolgozunk, a magyarság kultúrgyöngy-
szemeit, a zenéinket, táncainkat, hagyományainkat
fogjuk őrizni” – zárta a beszélgetést Csík János.

Három éjjel, három nap is játszana a Csík zenekar

A zenei palettán
teljesen egyedi mûfajt
teremtettek
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

„BOOGIE WOOGIE
SHOW – Dániel Balázs Trió
und Gäste” bietet auch in die -
sem Jahr Lautes vom Boo-
gie, dies am 18. Juli ab 20
Uhr auf dem  Széchenyi Platz. 

DAS ISRAELISCHE TANZEN-
SEMBLE TZAFIT YOAV betritt am
22. Juli um 18:30 Uhr die Bühne des
József Attila Bildungshauses. Bei der
Vorstellung zeigen die Tänzer, die einen
Abschluss der Kunstfachschule in Kfar
Menahem haben, traditionelle israeli -
sche und modernde Tanzkunstwerke. 

ANTIQUITÄTEN- UND
KUNSTWERKEMARKT
am 19. Juli von 7-14 Uhr
auf dem Marktplatz der Tar-
csay-Strasse. Die Märkte
finden jeweils am 3. Sonn-
tag jeden Monats statt. 

24. Juli um 19:30 Uhr: AUFTRITT DES
DAVID YENGIBARIAN TRIOauf der Te-
rasse des Viator Restaurant und Weinbar
des Klosters Pannonhalma. Bei den Auftrit-
ten der Gruppe meinen wir armenische
Volksmusik, argentinischen Tango, bzw. Tö-
ne der Piazollamusik ausmachen zu kön-
nen. (bei Regen: VIATOR Klosterrestaurant
und Weinbar)

GYŐRER WUN-
DER BY NIGHT –
kostenloser Stadt -
spaziergang am 18.
Juli mit Start um 21
Uhr auf dem Guten-
bergplatz (Jedlik
Ányos utca, Soda -
spritzer-Zierbrun-
nen). Einen erlebnis-
reichen, heissen
Sommertag sollte
man mit einem in
den Abend hineinrei-
chenden Spazier-
gang in der herrlich
beleuchteten Innen -
stadt mit ihrer be-
sonderen Atmos -
phäre beschliessen.

In der Reihe der sich mit der Stadt Győr
verbindenden Geschichten nimmt
„DIE ERFINDUNG DES SODA-
WASSERS UND DES FRÖCCS” ei-
ne wichtige Stelle ein. Unter Regie des
Győrer Rotary Clubs wird Jedlik Ányos
mit den „Győrer Legenden- und
Fröccstagen” am 18. und 19. Juli ein
würdiges Andenken entrichtet.  Viele
spannende und aussergewöhnliche
Veranstaltungen erwcken die alten
Geschichten wieder zum Leben, da-
durch wird die Geschichte der Stadt
und ihre schönen Schauplätze, die eine
Menge Innovationen für die Győrer und
Besucher der Stadt bereithalten, prä-
sentiert. Mehr darüber auf der Web -
steite gyorplusz.hu fröccsnapok

DIE SODAFLASCHENAUSSTEL-
LUNG wird zum Anlass des Festivals
Győrer Legenden am 17. Juli im Apátúr-
Haus eröffnet. Auf der Ausstellung gibt
es besondere Sodaflaschen unterschied-
lichster Farben, Formen zu sehen. Die
Ausstellung kann täglich ausser mon-
tags von 10-18 Uhr besucht werden. 

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ



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!

RÉGISÉGEK ÉS MŰ-
ALKOTÁSOK PIACA
várja az érdeklődőket júli-
us 19-én 7–14 óráig a
Tarcsay úti piactéren. A
vásárok minden hónap 3.
vasárnapján folytatódnak. 

RÓMERKVELLE BEMUTATJA: INSTANT MR.
TIBOWSKY válogatott műveinek első magyarországi ön-
álló kiállítására várják az érdeklődőket július 18-án 19 órai
kezdettel a Rómer Házban. A kiállítás megtekinthető az
egész este folyamán, mialatt Dj. Superstereo & Dj. Pozor és
Savages y Suefo biztosítja az önfeledt szórakozást, megfe-
lelő muzsikával. Majd utána Kung Fury filmvetítés a házban.

GYŐRI CSODÁK BY NIGHT
címmel, ingyenes városnéző séta
indul július 18-án 21 órakor a
Gutenberg térről. (Jedlik Ányos
utca, Szódásszifon díszkút.) 

V. LIPÓTI KENYÉR- ÉS HALFESZTIVÁL várja az érdeklődőket július 17–18-
án, Lipóton. Az ingyenes fesztivál ideje alatt számtalan hagyományőrző program-
mal várják a közönséget. A Lipótra látogatók megismerkedhetnek községünk ter-
mészeti kincseivel és a Szigetköz ősi mesterségeivel is. Az izgalmas horgászver-
seny mellett néptáncegyüttesek bemutatója, kangoo, kenyérkitartó verseny, lovas-
kocsikázás, kirakodóvásár, cigányzene és számos koncert várja az érdeklődőket.
Többek között: Csepregi Éva, Hello Kids, Demjén Ferenc, Fourtissimó zenekar kon-
certje és retro disco adja az esték kellemes programját.

„BOOGIE WOOGIE SHOW – DÁNIEL
BALÁZS TRIÓ ÉS VENDÉGEI” címmel
idén is boogie-tól lesz hangos a Széchenyi tér
július 18-án 20 órától. A formáció vendége lesz
két neves előadó. Pleszkán Écska énekesnő és
Szabó Tamás is, aki egyedi szájharmonika-játé-
kával mindig magával ragadja közönségét. 

A BŰN PINCÉJE – FÖLD ALATTI SÉTÁLÓSZÍNHÁZ. A
levéltár pincéjében sétát tehetnek a látogatók a középkori győ-
ri tömlöc eredeti állapotban megmaradt szakaszán, július 18-
án 17–21 óráig minden egész órakor. Közben találkozhatnak
korabeli börtönszokásokkal, részt vehetnek a bácsai boszor-
kányperen, és megismerhetik Győr város hőseinek – Pálffy
Miklósnak, Schwarzenberg Adolfnak és Ferdinánd Hardegg
várkapitánynak – történeteit, mindezt helyi színészek és stú-
diósok tolmácsolásában.

TZAFIT YOAV IZRAELI TÁNCEGYÜT-
TES lép színpadra július 22-én 18.30 órakor
a József Attila Művelődési Házban. Az elő-
adáson Kfar Menahem városában működő
művészeti tagozatos iskola végzős táncosai-
nak tradicionális izraeli és modern táncműve-
it láthatja a közönség."

SZÓDÁSÜVEG-KIÁLLÍTÁS nyílik a Győ-
ri Legendák Fesztivál alkalmából július 17-
én, az Apátúr-házban. A tárlaton különböző
színű, formájú, különleges szódásüvegek, il-
letve a szikvízgyártás eszközei láthatóak. A
kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg,
hétfő kivételével naponta 10–18 óráig.

SZERELMEKRŐL MESÉL
A VÁROS. Ingyenes városné-
ző séta indul Győrben július
18-án 18 órakor a Bécsi kapu
térről. (Kisfaludy-szobor.) Győr
pezsgő kulturális, társadalmi
élete az elmúlt évszázadokban
is meghatározó volt. Számos
híresség (művészek, politiku-
sok, tanárok) hagytak emléket
városunkban. Vajon munkás-
ságukon kívül figyelemre mél-
tó magánéletük, szerelmeik,
sorsuk alakulása? 

DAVID YENGIBARIAN TRIO
lép fel július 24-én 19.30 órai kez-
dettel a pannonhalmi Viator Apát-
sági Étterem és Borbár teraszán.
Az együttes fellépésein az örmény
népzene, az argentin tangó, illetve
Piazzolla zenei hangzását vélhetjük
felfedezni. (Esőhelyszín: VIATOR
Apátsági Étterem és Borbár.)

A FRIGYLÁDA, A VAS-
KAKAS DÍSZKÚT ÉS
SZENT MIHÁLY-ARK-
ANGYAL SZOBRÁNAK
TÖRTÉNETÉT Hegedüs
Péter mutatja be az érdeklő-
dőknek, július 18-án 16 óra-
kor, a Városi Levéltárban. 
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HIRDETÉS  KUKA BERCI

Ugye Te is tudod, milyen fontos a szelektív
hulladékgyûjtés! Gyere, segíts nekem megtalálni
az oda nem illô szemetet!

Ha sikerült, küldd el megfejtésed a kukaberci@gyorszol.hu-ra! 
A helyes válaszadók közül három szerencsés egy-egy Kuka Berci ajándékcsomaggal lesz gazdagabb! 

MÁR MEGINT ÖSSZEKEVEREDETT 

A SZEMÉT!
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JÚLIUS 18., SZOMBAT
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:50 Zegzugos tör-
ténetek 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 Mes cég -
táblák 06:25 Hazajáró 07:00 Híradó
07:30 Hogy volt!? 08:25 Herman Ot-
tó, az utolsó magyar polihisztor 09:25
Egy rendőrkutya kalandjai: Az elve-
szett arany legendája  11:00 Épí-
tészkorzó  11:30 Csodabogár 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Térkép 13:15 Székely vágta 2015
14:15 Fogjunk tolvajt!  16:00 Szere-
tettel Hollywoodból  16:30 Balatoni
Nyár 18:00 Híradó 18:30 Szerencse-
Szombat  19:30 A három testőr Af-
rikában  21:05 Amadeus  00:05
Tortúra  01:50 A három testőr Afri-
kában  03:15 Himnusz 03:20 Épí-
tészkorzó  03:45 A nap vendége 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 Chuck  04:50 Chuck 
05:30 Gossip girl – A pletykafészek 
06:10 Top Shop 06:45 Kölyökklub
09:55 Ízes élet  10:15 Teleshop
11:10 Kalandor 11:35 Street Kitche
12:05 Egy rém modern család 
12:35 Egy rém modern család 
13:00 Az élet csajos oldala  13:30
Az élet csajos oldala  13:55 A harc
törvénye  15:00 A harc törvénye 
16:00 Gracie  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz Plusz  19:10 A
szuper exnőm  21:00 Terminátor 3.:
A gépek lázadása  23:05 A tenge-
részgyalogos 2.  01:05 Óceánok úr-
női  03:20 Az élet csajos oldala 
03:45 Gálvölgyi-show 

04:25 Zsaruvér  05:10 Babavilág 
05:35 Super Car  06:00 Teleki Sá-
muel útján 06:25 Tv2 matiné 08:25
Állati dokik  08:50 Astro-Világ
10:00 Babavilág  10:30 Kandász
Travel – Nyár  11:35 Pimasz úr ott
alszik  12:45 Kasza!  14:00 Kuzey
Güney – Tűz és víz  15:00 Kuzey Gü-
ney – Tűz és víz  16:00 Columbo –
Béke poraira  18:00 Tények 19:00
Túl az Óperencián  21:55 A mexikói
 00:30 Meggyanúsítva  02:30
Sportos 02:40 A férjem védelmében
 03:25 Rúzs és New York 

05:20 Doktor House  06:05 TV-
Shop 06:40 Zöld térben 07:05 Peren
kívül  07:55 Will és Grace  08:20
Will és Grace  08:50 Will és Grace
 09:20 Szívek szállodája  10:15
Szívek szállodája  11:15 Halott férfi
nem hord zakót 13:05 Monk – Flúgos
nyomozó  14:05 NCIS  15:00
NCIS  15:55 NCIS  16:55 A Flints-
tone család  18:45 Zsenikém – Az
ügynök haláli  21:00 Mobil  22:55
A sejt  01:05 Jackie nővér  01:40
Jackie nővér  02:10 Will és Grace 
02:35 Candleford-i kisasszonyok 
03:35 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 Nyugdíjas Egyetem
21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00 Üzleti
negyed (ism.) 22:30 Zooo+ (ism.)
23:00 Győri7 (ism.) 23:50 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 19., VASÁRNAP
DUNA TV
05:55 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 A
sokszínű vallás 06:40 Biblia és iroda-
lom  07:00 Híradó 07:30 Hogy volt!?
08:25 A világörökség kincsei 08:45
Magyar történelmi arcképcsarnok
09:10 Isten kezében 09:35 Engedjé-
tek hozzám 09:45 Katolikus krónika
10:10 Református ifjúsági műsor
10:20 Unitárius ifjúsági műsor 10:30
Baptista ifjúsági műsor 10:35 Refor-
mátus magazin 11:05 Evangélikus ri-
portok 11:30 Önkéntesek 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:50 Ízőr-
zők: Balatonkiliti 13:25 Székely vágta
2015 14:30 Varjú a toronyórán 
16:00 Balatoni Nyár 18:00 Híradó
18:40 Rámenős páros  19:30 Neve-
letlen hercegnő 2.: Eljegyzés a kas-
télyban  21:00 Mission: Impossible
 23:25 Jabberwocky 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:35 Szent -
ivánéji álom  05:50 Fókusz Plusz 
06:10 Top Shop 06:45 Kölyökklub
10:00 Teleshop 10:50 A Muzsika TV
bemutatja!  11:25 4ütem  11:55
Hazug csajok társasága  12:55 Ha-
zug csajok társasága  13:50 Fiúk a
parton  15:55 Szindbád hét próbája
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Cob-
ra 11  19:50 A vizesnyolcas  21:35
Rés a pajzson  23:45 Portré –
Mundruczó Kornél  00:15 Dave
Chappelle koncert  02:15 Cobra 11
 03:00 Castle 

04:05 13-as raktár  04:50 Mrs. Kli-
nika  05:35 Babavilág  06:00 Eg-
zotikus Ázsia 06:25 Tv2 matiné 08:45
Nagy Vagy, Kecskemét! 09:15 Több
mint TestŐr  09:45 Astro-Világ
10:55 ÁllatoZOO  11:25 Apaütők 
11:50 Apaütők  12:15 Stahl kony-
hája  12:45 Knight Rider  13:50
Walker, a Texas-i kopó  14:50 Wal-
ker, a Texas-i kopó  15:50 Idétlen
időkig  18:00 Tények 19:00 Vad
évad  21:10 Bad Boys – Mire jók a
rosszfiúk?  23:45 Az ember gyer-
meke  01:45 Sportos 01:55 Psych
– Dilis detektívek  02:35 Haláli zsa-
ruk  03:15 Mrs. Klinika 

05:25 Doktor House  06:15 TV-
Shop 06:45 Szívek szállodája 
07:35 Szívek szállodája  08:25 Will
és Grace  08:55 Will és Grace 
09:25 Will és Grace  09:55 Will és
Grace  10:25 Zöld térben 10:55
Sztár Gokart 11:55 NCIS  12:50
NCIS  13:50 Gyilkos számok 
14:50 A Flintstone család  16:40
Zsenikém – Az ügynök haláli  18:55
Kegyetlen bánásmód  21:00 Betty
nővér  23:15 Kegyetlen bánásmód
 01:15 Nikita  02:05 Nikita 
02:50 Zöld térben 03:20 Will és
Grace  03:45 Will és Grace 

08:00 Jövőkép (ism.) 08:30 Vény nél-
kül  (ism.) 09:00 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 10:00 Hello Győr! (ism.)
10:30 Zooo+ (ism.) 11:00 Képújság
17:45 Győri7 (ism.) 18:30 Credo
(ism.) 19:00 Hello Győr! (ism.) 19:30
Épí-tech (ism.) 20:00 Szabadhegyi
találkozások (ism.) 21:00 Hello Győr!
(ism.) 21:30 Erzsébet út (ism.) 22:15
Győri7 (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 20., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 Roma Magazin 06:30 Domovi-
na 07:00 Híradó 07:25 Az élet sava-
borsa  08:10 Jamie vidéki konyhája
08:40 Don Matteo  09:40 A szenve-
délyek lángjai  10:25 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 15:10 Charly, majom a csa-
ládban  16:00 Balatoni Nyár 18:00
Híradó 18:25 Időjárás-jelentés 18:35
Don Matteo  19:40 A hegyi doktor
– Újra rendel  20:30 Kékfény 
21:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
22:25 Tetthely  00:00 Indián ma-
gány  01:35 Mission: Impossible 
03:25 Himnusz 03:30 Magyar elsők 

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  22:20 Dr. Csont  23:20
RTL Klub Híradó 23:55 Gyilkos elmék
 01:00 Reflektor  01:15 Chuck 
02:00 Chuck  02:40 A bosszú an-
gyala  03:20 A bosszú angyala 

04:00 Mrs. Klinika  04:45 Stahl
konyhája  05:05 Csapdába csalva
 05:35 13-as raktár  06:20 Mokka
 09:25 Stahl konyhája  09:35 Ba-
bapercek  09:45 TeleShop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:55 Sherlock és Wat-
son 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 Hőhullám  21:20 Hal a tortán
a javából  22:30 Doom  00:35 Té-
nyek Este 01:20 Aktív  01:40 Sport-
os 01:55 Ezo.TV 03:00 Zsaruvér 
03:45 Zsaruvér 

07:45 Monk – Flúgos nyomozó 
08:35 Monk – Flúgos nyomozó 
09:30 Szívek szállodája  10:25 Ket-
tős 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 CSI: A helyszí-
nelők  22:00 CSI: A helyszínelők 
22:55 Betty nővér  01:10 Gyilkos
számok  02:00 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  02:45 Gyilkos kör-
zet  03:40 A célszemély 

08:00 Hello Győr! (ism.) 08:30 Civil
kurázsi (ism.) 09:00 Hello Győr! (ism.)
09:30 Szabadhegyi találkozások
(ism.) 10:30 Széchenyi Híradó (ism.)
11:00 Képújság 18:45 TV torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Kamarai Magazin (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Kamarai Magazin (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Kamarai Magazin (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Kamarai Magazin (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 21., KEDD
DUNA TV
06:30 Unser Bildschirm 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25 Az
élet sava-borsa  08:10 Jamie vidéki
konyhája 08:40 Don Matteo  09:35
A szenvedélyek lángjai  10:20 A he-
gyi doktor – Újra rendel  11:10 Az
élet sava-borsa  12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:40 Jamie vidéki konyhája
13:15 Kívánságkosár 15:10 Charly,
majom a családban  16:00 Balatoni
Nyár 18:00 Híradó 18:25 Időjárás-je-
lentés 18:40 Don Matteo  19:40 A
hegyi doktor – Újra rendel  20:35
Párizsi helyszínelők  21:30 Az
ügyfél  23:30 Tenyérnyi gyerekek 
00:30 Tetthely  02:00 Himnusz
02:05 Magyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
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 Buda-
pest  15:55 Castle  16:50 A szere-
lem foglyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Zene és szöveg  23:20 RTL
Klub Híradó 23:55 Tökéletes célpont
 00:55 Nevelésből elégséges 
01:25 Reflektor  01:40 A Muzsika
TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek
02:05 A bosszú angyala  02:45 A
bosszú angyala  03:25 A bosszú an-
gyala 

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 Hőhullám
 21:20 Hal a tortán a javából 
22:30 Hawaii Five-0  23:35 Last Re-
sort – A belső ellenség  00:40 Té-
nyek Este 01:25 Aktív  01:45 Sport-
os 02:00 Ezo.TV 03:00 Hunky Blues
– Az Amerika Álom 

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 Mocskos zsa-
ruk  23:20 CSI: A helyszínelők 
00:15 CSI: A helyszínelők  01:10
Gyilkos számok  02:00 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék  02:50
Gyilkos körzet  03:40 A célsze-
mély 

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

GYŐR+ TV
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NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521 ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895 AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04) ENG. SZÁM: E-000451/2014FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• 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.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
1980 óta működő cég,-minőségi szolgáltatása

porolás, biotisztítás, szagtalanítás, fertőtlenítés, mélytisztítás, szegés, javítás.
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Szállítás – megrendelés: központ 06 30 68 000 78

Átvevőhely: Győr, Petz     L. u. 14. sz.

JÚLIUS 22., SZERDA
DUNA TV
06:30 Ecranul nostru 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:25 Az élet
sava-borsa  08:10 Jamie vidéki
konyhája 08:40 Don Matteo  09:45
A szenvedélyek lángjai  10:25 A he-
gyi doktor – Újra rendel  11:15 Az
élet sava-borsa  12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:40 Jamie vidéki konyhája
13:15 Kívánságkosár 15:10 Charly,
majom a családban  16:00 Balatoni
Nyár 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:40 Don Matteo  19:45 A
hegyi doktor – Újra rendel  20:35
Szabadság tér '89 21:25 Szerelem és
vérbosszú  22:25 Római helyszíne-
lők – Árulkodó nyomok  23:25
Aranyfeszt 00:20 A vörös fogadó 
01:50 Himnusz 02:00 Az ügyfél 
03:55 Határtalanul magyar 

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  22:25 RTL Klub Híradó
22:50 Döglött akták  00:00 Egy rém
modern család  00:25 Reflektor 
00:45 A tanú – A Thália Színház elő-
adása  03:00 A bosszú angyala 
03:30 A bosszú angyala 

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 Hőhullám  21:20 Hal a tortán
a javából  22:30 Sherlock és Wat-
son  23:35 Lángoló Chicago 
00:40 Tények Este 01:25 Aktív 
01:45 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Dalok ismerkedéshez 

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  15:05
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 Speciális ala-
kulat  22:55 Mocskos zsaruk 
01:10 Gyilkos számok  01:55 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
02:45 Gyilkos körzet  03:45 A cél-
személy 

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 Jövőkép 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Jövőkép (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Jövőkép (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Jövő-
kép (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 
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JÚLIUS 24., PÉNTEK
DUNA TV
06:00 P'amende 06:30 Öt kontinens
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Az élet sava-borsa  08:15 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 12:35 Idő-
járás-jelentés 12:40 Jamie vidéki
konyhája 13:15 Kívánságkosár 15:10
Charly, majom a családban  16:00
Balatoni Nyár 18:00 Híradó 18:30 Idő-
járás-jelentés  18:40 Don Matteo 
19:40 A hegyi doktor – Újra rendel 
20:35 Brown atya  21:30 Columbo:
Matt két lépésben  22:45 Macska és
az egerek  00:25 Casanova visszatér
 02:00 Himnusz 02:05 Magyar elsők
02:25 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 02:50 Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 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
Egyik kopó, másik eb  23:20 RTL
Klub Híradó 23:50 A főnök  00:55
Reflektor  01:10 Street Kitchen 
01:40 Kalandor 02:00 4ütem 
02:30 A bosszú angyala  03:15 A
bosszú angyala 

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 Veroni-
ca aranya  17:00 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Hőhullám 21:20 Hal a tortán
a javából  22:30 Hazudj, ha tudsz! 
23:35 Kettős ügynök  00:40 Tények
Este 01:25 Aktív  01:45 Sportos
02:00 Ezo.TV 03:00 Ringer – A vér
kötelez  03:45 A törvény embere 

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 ki-
csi  21:00 A patrióta  22:55 A
magány-nyomozó  01:15 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 
02:05 Nikita  02:55 Nikita 
03:40 A célszemély 

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 Képúj-
ság 
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JÚLIUS 23., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Rondó 06:30 Kvartett 07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Az élet sava-borsa  08:10 Jamie vi-
déki konyhája 08:40 Don Matteo 
09:40 A szenvedélyek lángjai 
10:25 A hegyi doktor – Újra rendel 
11:10 Az élet sava-borsa  12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:35 Idő-
járás-jelentés 12:40 Jamie vidéki
konyhája 13:15 Kívánságkosár 15:10
Charly, majom a családban  16:00
Balatoni Nyár 17:45 Szerencse Hír-
adó  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:40 Don Matteo  19:40
A hegyi doktor – Újra rendel  20:30
Szívek doktora  21:20 Casanova
visszatér  23:00 kult.hu 23:30 Gyer-
tek el a névnapomra  01:35 A vörös
fogadó  03:10 Himnusz 03:15 Ma-
gyar elsők  

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 CSI: A helyszínelők 
23:50 Pajzán parti cserediákoknak 
01:50 A bosszú angyala  02:35 A
bosszú angyala  03:20 A bosszú an-
gyala 

04:25 Zsaruvér  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 Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Sherlock és
Watson  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  16:00 Veroni-
ca aranya  17:00 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Hőhullám  21:20 Hal a tortán
a javából  22:30 Doktor Rush 
23:35 Ügyféllista  00:40 Tények Es-
te 01:25 Aktív  01:45 Sportos
02:00 Ezo.TV 03:00 Vad angyalok 

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 ki-
csi  21:00 A magány-nyomozó 
23:30 Speciális alakulat  01:15 Gyil-
kos számok  02:05 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  02:55 Gyilkos
körzet  03:45 A célszemély 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Jövőkép (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Jövőkép (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Jövőkép (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 
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szerző: 
dr. strényer ferenc
belgyógyász, 
kardiológus főorvos  

Magyarországon a felnőtt lakosság több
mint fele testsúlyfelesleggel rendelkezik,
minden ötödik ember elhízott, minden tíze-
dik súlyosan elhízott.

Cukorbetegség
A felnőttkorban kezdődő, 2-es típusú cukorbe-

tegek száma az elhízottak számával párhuzamo-
san nőtt az utóbbi évtizedekben. Az elhízás a fel-
nőttkori cukorbetegség egyik egyértelmű oka.
Ezeknek a betegeknek van saját inzulintermelé-
sük, sőt több is, mint kellene. A több inzulin azon-

ban a nagy testzsírtömeg miatt nem hat megfele-
lően, vagyis inzulinrezisztencia áll fenn és emelke-
dik a vércukor. Ezért is alappillére a 2-es típusú
cukorbetegség kezelésének a fogyás, a diéta, és
a rendszeres testmozgás. Arra hajlamos, elhízott
egyéneken a cukorbetegség testsúlycsökkentés-
sel megelőzhető.

Magas vérnyomás
Az alma típusú, hasra lokalizálódó elhízás igen

gyakran vezet magas vérnyomáshoz. A kövéreknél
háromszor gyakrabban fordul elő magas vérnyo-
más. 10 kg-os testsúlycsökkenés átlagosan 5–20
Hgmm-rel csökkenti a vérnyomás felső (szisztolés)
értékét. Mérsékelt magas vérnyomás tehát testsúly-
csökkentéssel az esetek jó részében visszafejleszt-
hető, a gyógyszeres kezelés elhagyható.

A hét orvosi témája:

Az elhízás
veszélyei

Zsíranyagcsere-zavarok
A túlsúlyosok kb. kétharmadában észlelhető maga-

sabb koleszterin- vagy trigliceridszint. Emellett jellem-
ző a magas támadó (LDL) és az alacsony védő (HDL)
koleszterin értéke. A zsírnemű anyagok lerakódása az
érfalban általános érelmeszesedéshez, az erek szűkü-
letéhez, az ellátott terület vérellátási zavarához vezet.

Szívbetegségek
A ,,halálos négyes” tagjai (elhízás, magas vérnyo-

más, cukorbetegség, zsíranyagcsere-zavar) főleg
együtt, de külön-külön is kifejezetten fokozzák a
szívkoszorúér-elmeszesedés kockázatát. Szívko-
szorúér-görcs (angina pectoris), szívizomelhalás (in-
farktus) vagy szívelégtelenség alakulhat ki emiatt. A
súlyfelesleg cipelése nagyobb munkát ró a szívre, a
tartós túlterhelés miatt hamarabb kimerül a ,,mo-
tor” és alakul ki a szívelégtelenség.

Mozgásszervi eltérések
A tartósan nagyobb súly az ízületeket megviseli,

hamarabb kopnak. Főleg a gerinc-, a csípő- és a
térd ízületek károsodnak, mivel ezek vannak a leg-
nagyobb terhelésnek kitéve. Elhízottakon sokkal
gyakoribb a lábboltozat-süllyedés, a ,,lúdtalp” is.

Egyéb betegségek
Az agyi érelmeszesedés és az ennek következtében

fellépő ,,szélütés” (stroke) kockázata is megnő. A máj
elzsírosodása miatt gyakrabban alakul ki epekövesség
testsúlyfelesleggel rendelkezőknél. Bizonyos rákfélesé-
gek elhízottaknál nagyobb számban fordulnak elő. Ilye-
nek pl. férfiakban a vastag-, a végbél- és a prosztatarák,
nőkben pedig a méh, a petefészek és az emlő rákjai.
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A Vény nélkül rovat szerkesztôje: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Támadnak a szúnyogok
Védekezés
A szúnyogháló mellett hatékony szúnyogriasz-

tó szerek széles választéka áll rendelkezésünkre.
Egyes rovarirtó szerek alkalmazása veszélyes is le-
het, mert ami megöli a szúnyogokat, az néha az
emberre is ártalmas lehet. Bár a rovarirtó spray
zárt helyiségben bizonyos körülmények között ele-
gendő védelmet nyújt, semmit sem ér a nyári es-
téken a szabadban rendezett sütögetésnél, illetve
a vízi túrákon és a mocsaras vidékeken át vezető
kirándulásokon. A megfelelő rovarriasztó szerek
a bőrre kenve hosszabb ideig távol tartják a kelle-
metlen rovarokat. A rovarriasztó készítmények
olyan anyagokat tartalmaznak, melyek a vérből és
az izzadságból származó, a bőrről elpárolgó illat-
anyagokat annyira megváltoztatják, hogy már
nem csalogatják oda a rovarokat, mert azok nem
ismerik fel a zsákmányt.

A hét kérdése: a nyári szívpanaszokról

Válaszol: Prof. Dr. Dézsi Csaba András
osztályvezető főorvos.

szerző: győrplusz
fotó: illusztráció

A szívbetegek jelentős részének rendszeres test-
mozgást írnak elő az orvosok. A nyári nagy meleg-
ben se feledkezzenek meg róla?

Semmiképpen. Fontos azonban, hogy ne a na-
pon, ne a legnagyobb hőségben mozogjanak, s ne
próbálkozzanak új mozgásformákkal, plusz megter-
heléssel, mint más évszakokban. A rendszeres moz-
gást azonban ne hagyják abba. 

Sokan tapasztalják, hogy a melegben lemegy
a vérnyomásuk. Ilyenkor mi a teendő?

Nyáron a meleg, valamint nyaraláskor a nagyobb
stressz hiánya valóban okozhat vérnyomásesést. Ez-
zel általában nincs orvosi teendő. A kilencvennél ma-

Méhek mérge a HIV-vírus ellen
A Saint Lous-i egyetem kutatói szerint
méhméreggel sikerült laboratóriumi kö-
rülmények között elpusztítaniuk a HIV-ví-
rust. A technikában az a nagyszerű, hogy
csak az AIDS-et okozó vírus pusztul el, a
környező sejtek
épek maradnak. A
méhméreg ható-
anyaga is egy kis fe-
hérje, a melittin,
ezt oszlatták el a
kutatók a szervezetben a nanorészecskék
segítségével, mivel a melittin képes apró
lyukat ütni a HIV vírus védőburkán. A tech-
nológia később olyan fertőző betegségek el-
len is bevethető, mint a hepatitisz-B és C.

A jó és a rossz koleszterin
Mindenkinek, aki elmúlt 20 éves, legalább
ötévenként ajánlatos ellenőriztetni a kolesz-
terinszintjét. Szakemberek szerint a 35 éves-
nél idősebb férfiak és a 45 évesnél idősebb
nők rutinszerűen végeztessék el a lipoprote-
in-vizsgálatot, ez a vérzsír értékének a vér-
mintából történő megállapítása. Az LDL-ko-

leszterin lera-
kódhat az ér -
falakon, ezáltal
növeli a szívbe-
tegség esélyét,
ezért nevezik

rossz koleszterinnek. Minél alacsonyabb az
értéke, annál jobb az egészség szempontjá-
ból.  A „jó” koleszterin esetében a minél ma-
gasabb érték a kívánatos, mert a HDL úgy
véd a szívbetegség ellen, hogy megakadá-
lyozza, hogy az LDL lerakódjék az érfalakon.

Viszketés
A viszketést a csípés következtében fellépő bőrirri-

táció és a hisztamin felszabadulása okozza. Akinek a
szervezetében a csípéskor több hisztamin szabadul fel,
annak bőre érzékenyebben reagálhat. A kórokozóval
fertőzött szúnyog csípése nagyobb kiterjedésű, gyul-
ladásos, duzzadt foltokat, sőt, akár hőemelkedést is
okozhat. A tünetek jelentkezésekor ajánlatos bőrgyó-
gyászhoz fordulni.

Kezelése
A betegek jelentős részénél krémekkel, rázókeve-

rékekkel is megszüntethető a bőrirritáció. Súlyos ese-
tekben antibiotikumra is szükség lehet. A szúnyogcsí-
péseket vakargatni, bármennyire viszketnek is, szigo-
rúan tilos! A vakargatás elfertőződhet, és hegesedés-
sel gyógyulhat. Egy ártalmatlan szúnyogcsípés, ha
később halványul is, örök nyomot hagyhat a bőrön.

A szúnyogfélék mindenhol előfordulnak, és
elsősorban a meleg, nedves környezetet
kedvelik. A nőstény szúnyogok a vízfelszín-
re vagy az árterekre rakják petéiket.

Válogatós fajták
A szúnyogok májustól szeptemberig vannak jelen,

1–6 hétig élnek. A nőstények csípnek, melyek életük
nagy részében növényi nedveket szívogatnak, de a
legtöbb fajnál a peterakáshoz szükség van madarak
vagy emlősök vérének szívására is, életükben leg-
alább egyszer. Este 6 és 10 óra között kell számítani
a ,,támadásukra”. A szúnyogok egyes embereket szí-
vesebben csípnek meg, mint másokat. A szúnyogo-
kat a kilélegzett levegőben lévő szén-dioxid vonzza
leginkább, emiatt a gyorsabb anyagcseréjű, teste-
sebb embereket és a terheseket kedvelik, továbbá
azokat, akiknek magasabb a testhőmérsékletük.

gasabb vérnyomás nem
igényel orvosi beavatko-
zást, ilyenkor nem is
adunk gyógyszert. Bizo-
nyos, speciális esetben persze szükség lehet kórházi
kezelésre, de ez igen ritkán fordul elő. A már említett
mozgás emeli a vérnyomást, s nagyon fontos: sokat
kell inni, pótolni kell a magnézium- és a Q-enzim 10
elemeket a szervezetben.

Pihenés közben általában jobban érzik magu-
kat az emberek. Ilyenkor nem lehet mérsékelni az
előírt gyógyszerek adagját?

A terápiát az orvos állítja be, nélküle semmikép-
pen se változtassunk rajta. A gyógyszerek egy ré-
sze ma már hosszú távú hatású. Tehát, ha valaki
reggel megméri a vérnyomását, s azt tapasztalja,
teljesen normális, akkor is vegye be a gyógyszert,
mert azzal az esti vérnyomáskiugrásokat is képes
megelőzni. 
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kép és szöveg: nagy viktor
viktornagy.net

Tökéletesítették a Hyundai i30-
ast. A frissítéssel minden részle-
tet kicsit fejlesztettek, mégis a
bevált egész maradt ugyanolyan
kívánatos. A kombi verziót tesz-
teltük dízelmotorral, és beváltot-
ta a hozzá fűzött reményeket.

Eddig is az egyik legszebb kompakt
kategóriás modell volt a piacon a
Hyundai i30-as. Kombija tetemes
mennyiségű holmit képes elnyelni,
mégsem látszik rajta komoly hízás az
ötajtóshoz képest. A finomított formai
részletek ismét lendületbe hozták a
kocsit. A márkatársaitól örökölt hűtő-
rács komolyabb és nagyobb, mint az
elődön. Ledes menetfény és a hátsó
lámpák módosított sziluettje növelik a
friss hatást. Már-már i40-esnek néz-
né az avatatlan szem, ha nem tud-
nánk, hogy annak a puttonyos verzió-
ja sokkal nyúlánkabb – mégis csak kö-
zépkategóriás. Az oldallemezeken to-
vábbra is az első lámpák ívében foly-
tatódó derék, erőtől duzzadó első sár-
védők a leglátványosabbak. Ennél a
verziónál tovább tud húzódni az erő-
sen emelkedő övvonal és a lemezél
magasan a hátsó kerekek fölé nyúlik.

A beltér nagyvonalú helykínálata mel-
lett szolgáltatásaival is kényeztet. Teszt-
autónk ugyan egy közepes felszereltsé-
gű modell volt, mégis minden szüksé-
ges tétel belekerült. A manuális klímake-
zelés egyszerű, és a középkonzol így
sem tűnt sivárnak, ráadásul a rádió már
vezeték nélkül kommunikált az okostele-
fonommal. A bőrrel borított kormányra
is került néhány funkciógomb, amikkel

a hifit, a telefont, a fedélzeti számítógé-
pet és a sebesség tartó-, határoló auto-
matikát lehet kezelni. A tapintható és lát-
ható felületek egyaránt szépek, minősé-
giek, a berendezés harmonikus. Elöl-há-
tul kellemes a térérzet és a számok is azt
támasztják alá, hogy a csomagtér kor-
rekt méretű, alaphelyzetben 528 literes
(bővítve több, mint 1600).

Az opciós lista is hosszú, hiszen óri-
ási panoráma üvegtetőt, tolatókamerát
és akár motorosan állítható vezetőülést
is rendelhetünk. Az alapfelszereltség ré-
sze az állítható érzékenységű kormány-
szervó, ami parkoláskor segít a manő-
verezésben, míg sportos vezetéshez
közvetlenebb irányítást társít, ha átkap-
csoljuk sport állásba. Kényelmes ülése-
it, a középső könyöktámasszal kiegé-
szítve, tökéletes komfortban utazha-
tunk, amit csak fokoz, hogy két 12 vol-
tos, egy USB- és egy iPod-csatlakozót
is kapunk a műszerfalra – így bármilyen
saját zenénket a fedélzeti audió rend-
szeren élvezhetjük.

A műszerfal kékes világítással, jól le-
olvasható tipográfiával tárul elénk a
mély, ezüst keretes csövekből. Elsőre
arra gondolhatunk, hogy egy sportos
modellben ülünk. Pedig
a kipróbált i30-as egy 1,6
literes, közös nyomócsö-
ves, takarékos turbódízel
erőforrást kapott. A visz-

szafogott katalógusteljesítmény (110
LE) és a gázolajos üzem ellenére meg-
lepetést okozott a kombi. Indítás után
ugyan jelezte hangjával eredetét, de az
elindulást követően már csendesen és
kiegyensúlyozottan teljesített, hála a
nyomatékosságnak (280 Nm). Szinte
turbólyuk nélkül, kellő dinamikával
mozgatta az üresen 1,3 tonnás autót.
Kérdés, hogy mit tud a 136 lóerős vál-

GÁZFRÖCCS  ÚJ AUTÓ

Teszt: HYUNDAI i30 CW 1.6 CRDI LP BUSINESS LIFE

Eladja magát

tozat, amikor ez is tökéletes utazóautó-
vá tette a Hyundait. Városban nyugodt
stílusban, országúton dinamikusan le-
het vele hajtani, a hatodik, hosszú foko-

zatban pedig a fogyasztása is nagyon
barátságos. A váltó minden helyzetben
ideális társ, sok gyártó tanulhatna a ko-
reaiaktól ezen a téren.

Van persze több motorvariáns: 1,4 és
1,6 literes benzines (100, 120 és 135
LE), és 1,4-es belépő dízel 90 lóerővel.
Viszont a tesztautónk összeállítása a leg -
inkább ajánlott verzió. És az ár-érték
aránya is az egyik legjobb, hiszen már
alig 5,6 millió Ft-ért megvásárolható. A
belépő modell már 4,15 millió forint alat-
ti áron megrendelhető, és a csúcsmo-
dell sem több, mint 6,8 millió forint. Ez-
zel a közvetlen konkurensek alá sikerült
pozicionálni a kompakt kocsit. Ha arra
gondolunk, hogy 5 év kilométer-korláto-
zás nélküli garanciával, japános minősé-
get kapunk európai dizájnnal ennyiért,
akkor nem érdemes sokat gondolkod-
nia sem a nagycsaládosoknak, sem sok
csomaggal országjáróknak.

Elindulást követôen
csendesen
és kiegyensúlyozottan 
teljesít 
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ZÁRVA
NYITÁS 2015.
augusztus 10-én!

NYÁRON IS EKARTOZZ!
A Mini népszerűsége töretlen, és egyre több karosszériavariáns-
ban érhető el. A korábbi kombit, azaz Clubmant a jelenlegi széria
(Mk.3) alapján újratervezték, és minden eddiginél több ajtót vág-
tak rá. Egy korábbi tanulmány alapján már sejthető volt, hogy na-
gyobb és négyajtós karosszériát kap a modell. Megmarad a ket-
tényíló hátsó ajtó, ami inkább hagyomány, mint praktikum, de
mindig is pont ezért maradt szerethető a Mini. A múlt a beltérben
is visszaköszön az óriási középső körműszer formájában, amiből
szerencsére a sebességmérő átköltözött a sofőr elé. 1,2, 1,5 és
2 literes három- és négyhengeres motorpalettája várhatóan meg-
egyezik a háromajtósával, mégis 4 főnek és csomagjaiknak ké-
nyelmes helyet biztosít a 4,2 méteres mini-kombi.

Alfa Giulia,
a reménysugár

Új Mini Clubman

Luxus Renault érkezik
gunát fogja leváltani. A beltérben
a nagy egyterű formái és óriási
érintőkijelzője köszön vissza, ami
jó hír, mert ezzel sikerült egy
könnyen kezelhető platformot fej-
lesztenie a gyártónak. A motorok

Az Alfa Romeo ismét sportos limuzint szeretne
gyártani. Erre a lehetőséget az új Giulia adhatja
meg, mely hátsókerék hajtással, 50:50 tömegel-
osztással és turbómotorokkal érkezik hamarosan.
A bemutató a QV sportverzióval kezdődött, ami
kellő mennyiségű vágyat ébreszt a márkarajon-
gók szívben, de még azokban is, akik eddig nem
számoltak az olasz márkával. Háromliteres és
1,75 literes turbós benzinesek, és várhatóan egy
V6-os dízel aggregát lesz a motorpalettán. Tehát
erős erőforrásokkal és a csúcsmodell összkerék
hajtással érkezik, ami képes lesz a teljes nyoma-
tékot akár egy tapadó kerékre átadni. A sportos
limuzin fejlesztésének érdekessége, hogy a kocsi
csupán 2,5 év alatt született meg, és Philippe
Krief vezető fejlesztő szerint egy csipetnyi Ferrari
is lesz a vérében.

A francia gyártó minden új kö-
zép- és nagykategóriás típusá-
nak bemutatásakor szeretne
egyet lépni a minőség felé. Most
a Mercedesszel kötött hosszú tá-
vú megállapodás keretében a
gyártás beindítása előtt a német

gyártó szakembereinek bevo-
násával fejlesztik a minőség-

biztosítási rendszert. Emel-
lett persze az eladhatósá-

got a megnyerő forma
és kellően innovatív

funkciók biztosítják.
A vadonatúj Talis-
man a Kadjar és
Espace nyom-

dokain halad a di-
zájn terén és a La-

négyhengeres benzinesek (150-
200 LE) és 100–160 lóerő közöt-
ti, bevált dízel erőforrások lesz-
nek. Elérhető lesz a duplakuplun-
gos automata váltó és a négyke-
rék-kormányzás is.
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Az elemzôk becslései szerint rekord -
év lehet idén az ingatlanpiacon, akár
140-150 ezer lakás is gazdát cserélhet.
Az ingatlanos szakemberektôl tavasz
óta halljuk, hogy korábban indult az
adásvételi szezon, szinte mindenhol fel-
lendült a kereslet, és az elmúlt évek
gyakorlatához képest most inkább a
vevôk oldalára billenhet a mérleg nyel-

ve. Ahogy a Balatonnál és a hazai
nagyvárosokban, úgy Gyôrben is na-
gyon sokan érdeklôdnek az eladó, ér-
tékesíthetô lakások iránt. A tapasztala-
tok itt, a megyeszékhelyen is azt mutat-
ják, hogy errefelé is egyre többen be-
fektetési céllal vásárolnak ingatlant.

A legfrissebb felmérések szerint
ebben az évben országos szinten ed-

Jó áron venni, jó áron eladni

Minden tekintetben szépen teljesít a nyugati régió, és különösen igaz ez Gyôr-Moson-Sopron megyére. A hazai turisták sem feltétlenül külföldi és tenger-
parti nyaralásokra vágynak, hanem az utóbbi idôben egyre inkább feltérképezik Magyarországot is. Gyôr és környéke e tekintetben is kiemelkedik a fô
turisztikai látványosságok és kedvelt helyszínek közül. Ha nyár, akkor elég csak a folyóparti hétvégékre gondolni, de nem hagyhatjuk ki az olyan helyi
eseményeket sem, amilyeneket a Gyôrkôc Fesztivál vagy éppen a Futura kínál. Ha néhány napról van szó, természetesen a kempingek és a hotelek meg-
felelô szállásokkal és szolgáltatásokkal várják az ide látogatókat, de a statisztikák szerint mindinkább keresettek az ingatlanok is a megyében. 

dig 50 százalékkal több lakást adtak
el és vettek meg, mint tavaly ilyenkor.
Az ingatlanosok szerint már vannak
olyan környékek is, ahol nincs elég el-
adó lakás, és ez a fellendülés folyta-
tódhat az év hátralévô részében is. A
befektetési célra vett ingatlanok a na-
gyobb városokra, így Gyôrre is jellem-
zô. Leginkább azért, mert még vi-

szonylag jó áron lehet házhoz, lakás-
hoz jutni. A folyamatra jellemzô most
az is, hogy már az úgynevezett kivá-
rók is megérkeztek a piacra, vagyis
azok, akik a válság utáni években pró-
bálták elhalasztani az adásvételt, mert
arra vártak, hogy az árak még lejjebb
menjenek.

Az eladók mostanában egyre in-
kább rövidebb értékesítési idôvel,
jobb alkupozíciókkal és növekvô
árakkal számolnak — ezt mutatják a
legfrissebb szakmai felmérések. A
szakértôk a megye minden részén
azt tapasztalták, hogy fellendülô-
ben a piac, ugyanakkor az ingatla-
nok eladása és megvétele többnyi-
re még mindig közvetítôkön keresz-
tül történik.

A lakáspiaci elemzôk véleménye
szerint a megyében leginkább Gyôr-
ben és  környékén a 2008 elôtti szint-
hez képest még mindig alacsonyab-
bak az ingatlanárak. Ugyanakkor vél-
hetôen a következô egy-két évben

Révfalu kedvelt részén, 4 lakásos társasházban épülô, kertkapcsolatos, illetve erkélyes
lakások még leköthetôk. Fûtéskész ára: 310.000 Ft/nm. Tel.: +36-70/372-0110,
+36-70/977-7836.
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Gyôr-Marcalváros II. csendes részén, egy
4 emeletes társasházban 67 nm-es lakás
eladó. A lakás teljes körû felújításon esett
át, biztonságtechnikai rendszerek, 5 db
légkondicionáló berendezés, járólap és jó
minôségû szaniter került beépítésre. Ár:
14.000.000 forint. Érd.: 06-70/632-4354.
Gyôr-Nádorváros szívében, szigetelt társas-
házban, 2 szoba, hallos lakás eladó. A la-
kás fûtése távhô, egyedi mérôvel. Ár:
12.700.000 forint. Érd.: 06-70/632-4354.
Gyôr-Belváros közkedvelt részén eladó,
egy parkra nézô, teljesen felújított, 3 szo-
bás (84 nm-es) társasházi lakás! Irányár:
24.700.000 forint. Tel.: 06-70/459-2458.
Gyôr-Sziget új építésû részén, csendes ut-
cában eladó egy 2004-es építésû, 2 szo-
ba + nappalis társasházi lakás! Irányár:
16.900.000 forint. Tel.: 06-70/459-2458.
Kanadából hazatelepülô család részére
keresek eladó, újszerû, 3—5 szobás  csa-
ládi házat Nyúl, Écs, Pannonhalma, Ra-
vazd, Gyôrújbarát településekrôl. 20—40
millió forint között. Tel.: 06-70/333-3839.
Ravazdon, újszerû, 3 szobás, kedves csa-
ládi ház, nagyon szép helyen eladó. Irányár:
22,9 millió forint. Tel.: 06-70/333-3839.
Albérleteket keresek Gyôrben 50.000—
300.000 forint árkategóriában! Érd.: 06-
70/977-7838.
Gyôr-Gorkijváros csendes utcájában, 571
nm-es saroktelken eladó ez a 100 nm
lakóterû családi ház, melynek földszintje
akár vállalkozás céljára is alkalmas. Irányár:
19 millió forint. Érd.: 06-70/977-7838.
Révfalu kedvelt részén, 4 lakásos társas-
házban épülô, erkélyes lakások még le-
köthetôk. Fûtéskész ára: 310.000 Ft/nm.
Tel.: 06-70/372-0110.
Gyôr-Révfaluban, új építésû ikerház,
fûtéskész állapotban, azonnali átadással
eladó. Ár: 39,5 millió forint. Érd.: 06-
70/372-0105.
Gyôrújbaráton, 3 szobás családi ház,
szép nagy telekkel, panorámával eladó.
Ár: 14,5 millió forint. Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôr-Nádorváros kedvelt részén, nappali
+ 3 szobás, nívós, újszerû lakás eladó.
Ár: 30,0 millió forint. Érd.: 06-70/977-7844.
Gyôr-Szabadhegy kitûnô részén, nappali
+ 4 szobás, újszerû családi ház eladó. Ár:
44 millió forint. Érd.: 06-70/977-7844.
Vámosszabadin, csend és nyugalom!
8000 nm-es gondozott terület, 5000 nm-
es halastó, 60 nm-es családi ház. Ára.:
18.990.000 forint. Érd.: 06-70/456-0466.
Belvárosi eladó lakásokat keresek! Érd.:
06-70/456-0466.
Gyôr-Nádorvárosban eladó egy 55 nm-es,
erkélyes, felújított és átrendezett panella-
kás. Irányár: 13,99 millió forint. Érd.: 06-
70/601-0228.
Gyôr egész területén eladó lakást keresek
17 millió forintig. Minden megoldás érde-
kel! Tel.: 06-70/601-0228.
Gyôr-Nádorváros klasszikus részén épülô,
hatlakásos társasházban, eladó lakások
11,95 millió forinttól még leköthetôk. Tel.:
06-70/977-7830.
Gyôr-Belvárosban, 114 nm-es, 3 és fél
szobás, részben felújított polgári lakás el-
adó. Irányár: 26,5 millió forint. Érd.: 06-
70/977-7830.

OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Gyôr-Nádorváros klasszikus részén épülô, négylakásos társas-
házban, lakások 15.344.000 Ft-tól leköthetôk. A lakásokhoz garázs
vásárolható. Tel.: +36-70/977-7830.

megindul az áremelkedés az ingat-
lanpiacon. Ahogy már írtuk is, azok,
akik a korábbi években vásároltak,
ôk inkább befektetési céllal tették, vi-
szont ez már az idei év végére, de
legkésôbb jövô ôszre megváltozhat.
Most érdemes tehát igen alaposan
körülnézni a megyei ingatlanpiacon!
Jó áron lehet venni, és jó áron is le-
het eladni.

Az ingatlanvásárlások
zömét a 15 és 25 mil-
lió forint közötti ár-
sávban bonyolítják
Gyôrben. A felméré-
sekbôl az derült ki,
hogy vidéken a vevôknek
mintegy kétharmada költ eb-
ben az árkategóriában. A 15—25
milliós ársávon belül a 20 millió
forint körüli ingatlanok képviseltetik
magukat a legnagyobb arányban,
ezek az összes, országos adásvéte-
lek nagyjából 4 százalékára rúgnak.
Az adatokból az is jól látszik, hogy
szeretnek a felek kerek számokban
megegyezni, szinte minden egész
és félmilliónál kiugrás figyelhetô
meg. Gyôr környékén az eddigi idei
adásvételeknek a mintegy 2 százalé-
kát tették ki a 12 millió forinton meg-
kötött üzletek. 

A 15-20 milliós kategóriában pa-
nelek és kisebb családi házak ke-
rülnek a kínálatba. Gyôri ingatlan -
árakat hasonlítjuk össze a Bu-
dapesten található eladó in-
gatlanokkal, hasonló árakkal
találkozunk. A többi vidéki
nagyvárostól eltérôen, Gyôr-
ben kiugróan magas az új
építésû projektek száma, en-
nek köszönhetôen a keresôk
száma is növekszik.
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REJTVÉNY  SKANDINÁV

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 :  Jankó Lászlóné.
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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. hirdet-
mény útján értékesíti az alábbi beépítetlen terület megnevezésű in-
gatlanának cca. 7600 m2 nagyságú részét.

Cím Helyrajzi szám Terület Kikiáltási ár 

Győr-Sziget városrész 8170 cca.
7600 m2

240.000.000 Ft
+áfa

Értékesítési hirdetmény

A GYŐR-SZOL ZRT. – a szükséges rendezésiterv-módosítást követően, melynek
várható hatályba lépési időpontja 2015. október 18. – értékesíteni kíván a Győr, bel-
terület 8170 hrsz.-ú ingatlanból hozzávetőlegesen 7600 m2 területrészt, fejlesztési
célra. A rendezésiterv-módosítást követően, előbbi terület önálló ingatlanként kerül
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásban – várható időpont: 2015. december 20.

Az adásvételi szerződés megkötésére, a fenti területrész önálló ingatlanként történő
feltüntetése és az illetékes földhivatal általi bejegyzése után kerülhet sor. Végleges adás-
vételi szerződés megkötésének várható időpontja: 2015. december 20. napja. 

Vételár megfizetése: A nyertes ajánlattevő a bánatpénz megfizetését követően
fennmaradó vételár 50%-át, az adásvételi előszerződés megkötésének napján, míg
az utolsó vételárrészt az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés és végleges adásvételi
szerződés aláírásának napján köteles a GYŐR-SZOL ZRT. részére megfizetni.

Alkalmassági feltétel: Pályázónak jogerős használatbavételi engedéllyel ren-
delkező, minimum 200 lakás megépítését kell igazolnia 1 projekt keretén belül az
elmúlt 5 naptári év vonatkozásában. 

Az értékesítésre szánt terület vonatkozásában –   legkésőbb 2016. február 29. napjáig
–, a pályázó, legalább 200 lakást is magába foglaló felülépítményre vonatkozó jogerős
építési engedélyt köteles szerezni. A felülépítmény elsősorban a 2017. évben megren-
dezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (a továbbiakban: EYOF) szállásigényei
egy részének kielégítésére hivatott (Olimpiai falu egy része), arra legkésőbb 2017. június
01. nappal a nyertes pályázónak jogerős használatbavételi engedéllyel kell rendelkeznie. 

Az EYOF lebonyolításához  – 2017. június 01.–augusztus 31., – fent részletesen kö-
rülírt, a felülépítményt  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata – továbbiakban Ön-
kormányzat – bérleti jogviszonyt létesít – legalább a 2017. június 01.–augusztus 31. kö-
zötti időszakra – a nyertes pályázóval, ha a felülépítményben található legalább 200
lakás jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik legkésőbb 2017. június 1-jén.
A bérleti díj összege mindösszesen – a teljes időszakra és az egész felülépítményre vo-
natkozóan – legfeljebb  165.000.000,– Ft + ÁFA, azaz egyszázhatvanötmillió forint +
ÁFA lehet. Pályázó az általa megvalósított felülépítményben lévő lakások értékesítését
már a jogerős építési engedély kiadását követően megkezdheti, de azok birtokba adá-
sára 2017. szeptember 01. napját követően, de legkorábban a bérleti jogviszony meg-
szűnése utáni napon kerülhet sor.  

A nyertes pályázó a lakások közül legalább 200 db lakást kulcsrakész készült-
ségi fokban köteles megvalósítani. Konyhabútor és mobiliák be- és felszerelése
csak 2017. augusztus 31. napja, illetve a bérleti jogviszony megszűnése után le-
hetséges. Az EYOF idejére a lakások bebútorozása, valamint az EYOF lezárultát
követően, azok kiürítése az önkormányzat feladata. Valamennyi lakáshoz legalább
1 gépkocsibeállónak kell tartoznia. 

Pályázatot kiíró kötelezettséget vállal arra, hogy míg a nyertes pályázó az általa
megvalósított lakások legalább 80%-át nem értékesítette, addig a zrt. a 8170 hrsz.
ingatlan másik lakóterület funkciójú részén, lakóépületet nem értékesít. Előbbi kö-
telezettségvállalás 2017. december 31. napjáig köti a GYŐR-SZOL ZRT.-t.

Részletes tájékoztatás: www.gyorszol.hu

kép és szöveg: pannon-víz

Közös kampányt indított a Pannon-
Víz a rendőrséggel, hogy minél keve-
sebb esélye legyen azoknak a csalók-
nak, akik valamilyen közműszolgáltató
nevével visszaélve próbálnak meg be-
jutni a lakásokba. 

A csalók elsősorban idős embe -
reket vesznek célba, elterelik a figyel-
müket és ellopják értékeiket, sőt néha
még pénzt is kérnek a hamis ellenőrzé-
sért. Akik valamilyen közműszolgáltató
alkalmazottjának adják ki magukat, és
arcképes igazolvánnyal nem rendelkez-
nek, azokat semmiképpen ne enged-
jék be a lakásokba – hívja fel a figyel-
met a rendőrség. Aki esetleg korábban
ilyen bűncselekmény áldozatává vált,
hívja a 112-es vagy a 107-es telefon-
számot és tegyen feljelentést.

„Volt, ahol azt mondták, hogy víz-
nyomást szeretnének ellenőrizni, még
Pannon-Víz logóval ellátott fénymá-
solt levelet is hoztak magukkal. Más-
hol vízminőség-vizsgálatra hivatkozva
próbáltak bejutni. Bejelentőink általá-
ban jól öltözött, megnyerő modorú,
udvarias elkövetőkről számolnak be,
akik mindenáron a bizalmukba akar-
nak férkőzni. Aki enged a csábításuk-
nak, könnyen búcsút mondhat a pénz-
tárcájának” – tájékoztatta lapunkat
Tóth László, a Pannon-Víz Zrt. diszpé-
cserszolgálatának vezetője. 

A társaság arra hívja fel a figyelmet,
hogy munkatársaik mindig arcképes
és sorszámozott igazolvánnyal igazol-
ják magukat. A vízmérőcsere vagy
mérőóra-leolvasás időpontjáról előze-
tesen értesítik a lakókat. Amúgy a la-
kásokhoz csak rendkívüli helyzetben
– hibabejelentés esetén – mennek ki,

Csalókra figyelmeztet
a Pannon-Víz

akkor is mindig név szerint a hibát be-
jelentő személyt keresik. 

A szolgáltató azt kéri, hogyha vala-
ki bizonytalan abban, hogy a vízmű-
vek munkatársai mentek-e ki hozzá,
hívja a vízmű 06-96/522-600-as tele-
fonszámát. A vízszolgáltató győri víz-
mérő-leolvasóinak fényképei láthatók
a www.pannon-viz.hu weblapon. 

Ugyanitt tölthető le a „Mérőórát jöt-
tünk leolvasni” című tájékoztató is,
melyet társasházi lakóközösségek ré-
szére akár A 3 méretben kinyomtatva
is szívesen odaadnak. A nyomtatott
példány a Pannon-Víz Zrt. ügyfélszol-
gálatán vehető át – mutatott rá Tóth
László, aki hozzátette, fontos, hogy
minél többen olvassák el a tájékozta-
tót és bíznak benne, hogy minél keve-
sebben válnak áldozattá. 

Befejeződtek a Magyar Vilmos Uszodában az éves karbantartási mun-
kálatok, a létesítmény hétfő óta ismét látogatható. Az általános javí-
tások mellett a nagyközönség számára is érzékelhető változás, hogy
új szaniterek kerültek valamennyi női és férfi zuhanykabinba, és meg-
újult a szauna, illetve a büfé szabadtéri kilépője. A karbantartás része-
ként többek között leengedték a medencékből a vizet, elvégezték a
rendes takarításon felüli tisztításokat és ellenőrizték a vízi gépészeti
berendezéseket.

Nyitva a Magyar Vilmos Uszoda

Tisztelt Ügyfelek! Az építéshatósági ügyfélfogadás költözés miatt
július 15-től az Orgona utca 10. szám alatt működik, a megszokott
ügyfélfogadási időben: hétfőn: 8.30–15.00, szerdán: 12.30–15.00 és
csütörtökön: 8.00–17.30 óra között.
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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. 17.—07. 24.
DELIKÁT

Sertéslapocka

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

Új burgonya

Jogobella joghurt
150 g, 526,67 Ft/kg

999,-kg

99,-kg

499,-cs

1249,- kg

Helyben készített, juhbélbe
töltött grill-
kolbász

Pápai
sertészsír

0,5 kg, 218 Ft/kg

109,-db

79,-db

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében
a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:

1.) Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendlettel elfogadott rendezési tervének
TSZTM 2015-040; SZTM 2015-040 Mezőgazdasági kertes övezet Gksz-re módosítása, Tatai út.
TSZTM 2015-041; SZTM 2015-041 Hulladékudvar rendezése (GYŐR-SZOL).
TSZTM 2015-043; SZTM 2015-043 Bácsa vége, Meder utca után Gksz-ből Lf védőtáv csökkentése alapján.
TSZTM 2015-051; SZTM 2015-051 Ménfőcsanak, Búzakalász utca mögött Má-ból Lf övezet.
TSZTM 2015-055; SZTM 2015-055 Raktárváros felülvizsgálata.
TSZTM 2015-056; SZTM 2015-056 04562 övezet szabályozása.
TSZTM 2015-060; SZTM 2015-060 Győrszentiván, 43642/4 hrsz.-ú árok értékesítése. 
TSZTM 2015-066; SZTM 2015-066 Ménfőcsanak, Kurucz utca 03317 sz. övezet átsorolása.
TSZTM 2015-067; SZTM 2015-067 Ipari Park, 04651* övezet módosítása.
TSZTM 2015-071; SZTM 2015-071 Mészáros Lőrinc u. – 03089-04484 sz. övezetek közötti övezeti határ megszüntetése.
TSZTM 2015-074; SZTM 2015-074 027 hrsz. Területfelhasználás módosítása.

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

2.) Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendlettel elfogadott rendezési tervének
SZTM 2014-019 számú 03103* egyedi előírások törlése (Gyész 103.§)
SZTM 2014-020 számú Győr-Révfalu, Hattyú utca, új Bácsai út 12168 hrsz.-ú név nélküli út által határolt telektömb.

A hatályos rendezési tervben a 01897 hrsz.-ú telektömb. Gyalogút megszüntetése.
SZTM 2014-021 számú Győr-Ménfőcsanak, Halász Ödön utca, Új élet utca, 25614/47 hrsz.-ú út által határolt

telektömb. A hatályos rendezési tervben a 04444 sorszámú Lk kisvárosias
területfelhasználású övezet előírásainak módosítása.

TSZTM 2014-024 szá-mú Győr-Szabadhegy, Zöld utca, Fehérvári út, Páva utca által határolt telektömb.
A hatályos rendezési tervben a 01174* és 03029 sorszámú övezetek között jelölt
közlekedési feltárás megszüntetése.

TSZTM 2014-025 számú Győrszentiván, Egressy Béni utca, Váci Mihály utca, Déryné utca, 42261 hrsz.-ú közút által
határolt telektömb. Összefüggő településrész-központ kijelölése.

SZTM 2014-026 számú A módosítás célja az övezetben a beépíthető minimális telekméret csökkentése.
SZTM 2014-027 számú Győr-Révfalu, Báthori utca, Bácsai út, Damjanich út, 10347/6 hrsz.-ú út által határolt telektömb.

Szintszám meghatározása a Báthory utcai átépülések figyelembevételével.
TSZTM 2014-028 számú Győr külterület, övezeti besorolás módosítása, bányaterület-kijelölés.
SZTM 2014-034 számú Győr-Gyirmót, Szent László út, 83. számú főút, Tavirózsa utca által határolt telektömb.

Övezet telekterületének módosítása telekalakítási lehetőség biztosítása céljából.
TSZTM 2014-036 számú Győrszentiván külterület. Mezőgazdasági üzemi terület kijelölése.
SZTM 2014-037 számú Győr-Sziget, Achim András utca, töltés, Bokréta utca Somos utca által határolt telektömb.

Gyalogos átkötés törlése.
SZTM 2014-038 számú Győr-Ménfőcsanak, Sokorópátkai út, Komlóvölgyi út, Öreg utca által határolt telektömb,

övezeti lehatárolás pontosítása a Komlóvölgyi út térségében.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 40.§ végső szakmai véleményezés tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2015. július 14-tŐl 2015. augusztus 14-ig a város internetes oldalán:
http://www.gyor.hu/innováció/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.

3.) Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja a településfej-
lesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013 (III.29) Ök. ren-
delet értelmében az alábbi rendezésiterv-módosítási javaslat előzetes tájékoztatási anyagát

SZTM 2014-050 számú Győr-Újváros, volt kekszgyár és környezetének szabályozásiterv-módosítása

A rendezésiterv-módosítási anyag megtekinthetŐ: 2015. július 17.–2015. augusztus 7. az önkormányzat elŐcsarnokában,
valamint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/ Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér
1. címen, vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.
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Most minden bútorra kedvezmény!20%

ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Irodai kisegítőt keresünk
napi 4 órás munkarendbe, délutáni
elfoglaltsággal, hosszú távra. Szám-
vitelben való jártasság előny. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal.
gyor@tuppertk.hu

Győrben és környékén beteg-
ápolást, gyermekfelügyeletet válla-
lok nappal, éjszaka is! Ottlakással.
Tel.: 06-70/547-6187.

CNC-gépkezelőket
keresünk győri munkahelyre
(egyedi gyártásra). 1500 Ft-os óra-
bér! Telefon: 06-70/366-5722,
06-70/941-0185, e-mail: mun-
ka15@index.hu

A GDN Ingatlanhálózator-
szágosan 72 irodával rendelkező, Győr-
ben nyíló belvárosi irodájába keres ingat-
lanértékesítéshez kollégákat. Rugalmas
munkaidő, kiemelkedő kereset, szakmai
fejlődés, tanácsadói képzések, több
1000 értékesíthető ingatlan. Önéletrajz:
stop@gdn-ingatlan.hu

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.

CNC-megmunkáló köz-
pontra keresünk önállóan dolgozni
tudó szakmunkásokat (programírás és
gyártás, egyedi és kis széria gyártás). Ki-
emelt bérezés. Azonnali kezdés. Utazás
biztosított. Tel.: 06-70-601-2595 E-
mail: szupermunka@in-
dex.hu 

TÁRSKERESÉS

41 éves férfi győri hölggyel is-
merkedne tartós kapcsolat céljából, 50
éves korig. Tel.: 06-70/255-6572.

SZOLGÁLTATÁS

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

Lomtalanítást vál-
lalok. Ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát. Felesleges
holmit elszállítok. Akár egész
lakás ürítését is vállalom. Tel.:
06-70/500-1291, 06-70/
882-6590.

Segítek allergiásoknak, cigisek-
nek hízásmentes leszoktatásban.
Derék és lábfájósoknak gyógyszer-
mentesen. Csilla, 06-70/295-0855.

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

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

Győrben élő idősek ottho-
ni 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, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műszaki
termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készí-
tése, lakatosmunkák, aj-
tó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő megoldá-
sok. 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, ga-
rázsát kitakarítom. Feleslegessé vált hol-
miját ingyen elszállítom. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

EGYÉB

Nincs jártasságod a
sütésben-főzésben?

Boldoggá tenne, ha
ínycsiklandozó ételeket

tudnál készíteni?
10 fiatal hölgyet,

aki elsőként jelentkezik
a hirdetésre, megajándékozok

egy főzőtanfolyammal.
Jelentkezés és további infó:
szilfainemagdi@gmail.com

Magas áron vásárolok
festményt, porcelánt, hagyatékot,
antik tárgyakat, trófeát, agancsot.
Tel.: 06-70/395-5385.

Vennék 2 heverőt, kinyitható re-
kamiét és egy cipős szekrényt.
96/418-983, 06-70/238-9589

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

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

Készpénzért antik bú-
tor t , festményeket, herendi
és Zsolnay-porcelánt, ezüst-
tárgyakat , könyveket , antik
órákat, szőnyeget, teljes ha-
gyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! 06-70/640-
5101. Kérésre házhoz me-
gyünk!

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

Győr peremkerüle-
tén melegkonyhás
étterem (300 nm) –
amely több más tevékeny-
ségre is alkalmas lehet (pl.
kifőzde, raktár, termelő
üzem, esetleg munkásszál-
lás stb.) – tulajdonjo-
ga eladó! Érd.: 06-
30/215-8190.

S i ó f o k- A R A N Y PA R-
TON eladó vízparti apartmanok
6,5 M Ft+áfától. Nyaraljon idén már a
sajátjában! aranyhid. 06-30/389-3000
www.ingatlan.com/21059511

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi,  1 szobás,  45
nm-es, komfortos, egyedi gázfűté-
ses, erkélyes, karbantartott, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 50–70 nm-es, 1+ 2fél
szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Ady-város, Mar-
cal I–II, Belváros előnyben. Bán A.
u. kizárva. (Hirdetésszám: 482.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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 cse-
rélne, 50–100 nm-es, 1–3 szobás,
határozatlan idejű, belvárosi, szigeti,
révfalui, nádorvárosi bérleményre.
(Hirdetésszám: 480.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1+ fél szobás,
54 nm-es, komfortos, egyedi gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 30-45 nm,
alacsonyabb rezsivel, határozott-
határozatlan idejű, nádorvárosi
bérleményre. (Hirdetésszám:
481.) 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, Marcalváros I–II,
Szabadhegy, 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, felújí-
tott, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1+ 2 fél szobás, hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Bán A. u.
kizárva. (Hirdetésszám: 367.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

NÁLUNK 
OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852www.y-ytong.hu

Hangold össze a tudatos és tudatalatti szintedet, hogy elérhesd
céljaidat, valóra válthasd álmaidat. A tanfolyamon megtanulod,
hogyan alkalmazd a Theta Healing technikát, a rejtett tudatalatti
hitrendszereket új, erôs, pozitív hitrendszerekre cserélni. 

THETA HEALING Alap tanfolyam
Gyôrben 2015. július 31–augusztus 2.

www.thetavalosag.hu
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szerző: nagy csaba
fotó: gy. p.

Az edzéseken kialakított taktika csa-
patszinten történő precíz végrehajtá-
sa elegendő volt ahhoz, hogy a Sport-
horgász Egyesületek Győr-Moson-
Sopron Megyei Szövetségének ver-
senycsapata jelentős előnnyel meg-
nyerje az Országos Horgász Csapat-
bajnokság első osztályú bajnokságát. 

A június utolsó hétvégéjén a velen-
cei-tavi evezőspályáján megrendezett
seregszemlén a Győr megyei csapat
tagjai a kockázatos próbálkozások he-
lyett a közismert versenyhelyszínen
használatos módszereket kombinálták
remekül – mondta Hamar Ferenc edző.
A csütörtöki edzés után még úgy lát-
szott, hogy matchbottal lehet jó ered-
ményt elérni. Aztán ahogy telt az idő –
vélhetően a feletetésnek köszönhetően
– a halak egyre inkább kimerészkedtek
a padkára. A pénteki edzés végére már
egyértelművé vált, hogy a javarészt ti-
zenöt és harminc deka közötti dévérke-
szegek nagy mennyiségben lesznek
foghatóak rakósbottal a partközeli ke-
mény, márgás medertörés környékéről. 

OHCSB — Velencei-tó

Csapategység kellett a gyôzelemhez
A versenynapok aztán igazolták az el-

képzeléseket. A helyes etetőanyag- és
csaliválasztásnak is köszönhetően, a ja-
varészt tizenhárom méteres rakós bo-
tokkal keszegező kisalföldi csapat fejen-
kénti tíz kiló körüli napi fogásokkal az él-
mezőnybe került. A végső győzelemhez
résen kellett lenni. Megesett, hogy az

etap vége előtt húsz perccel, a keszegek
étvágyának csökkenésekor, a szinte de-
kára azonos eredménnyel álló ellenfele-
ket fináléba illő snecizéssel múlták felül
a Győriek. A jó taktika és a csapategy-
ség végül aranyérmet ért. A hangsúly a
csapategységen van – emelte ki Hamar

Ferenc. A versenyzők
pontosan valósították
meg a taktikát.

Az edző a siker mellett az Országos
Horgász Csapat Bajnokság fontosságá-
ra is felhívta a figyelmet, a rendezvény re-
mek lehetőség a fiatal horgászoknak a
bemutatkozásra. Az országos csapat-
bajnokságon egyéniben is értékelték a
horgászokat. A Győr-Moson-Sopron

megyei csapatból U23-as kategóriában
ifj. Hamar Ferenc a második, a felnőttek
között Herceg Dániel második, ifj. Torma
Attila harmadik helyezést ért el.

A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron Megyei Szövetségé-
nek ügyvezető elnöke, Takács Péter a
helyszínen gratulált a csapatnak. Amint
a sportvezető fogalmazott, történelmi
jelentőségű győzelem született. 

A bajnokcsapat: U14: Kovács Ádám. U18: Szele
Dániel. U23: Ifj. Hamar Ferenc. Női mezőny: Ivan-
csóné dr. Horváth Zsuzsa. Férfiak: Baruta Richard,
ifj. Torma Attila, Herceg Dániel, Horváth László, Csö-
re Ákos. Csapatkapitány: Gratzoll László. Edző: Ha-
mar Ferenc. A csapat összfogása 121 kilogramm.
Végeredmény: 1. Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron Megyei Szövetsége – 50 helyezési
szám. 2. Velence-tavi Horgász Egyesületek Szövet-
sége –  66 helyezési szám. 3. Horgász Egyesületek
Nógrád Megyei Szövetsége – 79 helyezési szám.
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A győri úszók, ha nem is roham-
léptekben, de szépen fokozato-
san írják fel magukat a hazai
úszósport képzeletbeli térképé-
re. 2013 októberében a Győri
Úszó SE nagy lépésre szánta el
magát, amikor az Európa-baj-
nok klasszissal, Jakabos Zsu-
zsannával erősített. Tette mind-
ezt nem titkoltan azzal a szán-
dékkal, hogy egy példakép be-
indíthatja a régóta stagnáló
győri úszósportot. 

Ekkor az egyesület 30 igazolt verseny-
zővel dolgozott, a Vidra Úszóiskolával
karöltve. 2014 decemberében aztán
átadták az Aqua Sportközpontot, azaz
a város új 50 méteres uszodáját, mely-
ben azóta több nemzetközi szinten is
jegyzett úszó is készül. 

„Mindennapos a kapcsolatunk
Győrrel – mesélte Kiss László szövet-
ségi kapitány. Nemcsak Jakabos Zsu-
zsanna miatt, itt készül például Ba-
logh Gábor, Takács Krisztián, Gyurino-
vics Fanni, rájuk is odafigyelünk. A fia-
talokat pedig a válogatókon nézzük
meg Hargitay Andrással, az utánpót-
lás szövetségi kapitánnyal. A régióból
kiválasztott 30 legjobb versenyzőt, a
jövő bajnokai programon keresztül fi-
gyelik meg. Ez mellett technikai segít-
séget nyújtunk az edzőknek is, hogy a
négy úszásnem közül melyikben van-
nak hiányosságok. Illetve az úszáshoz
nagyon fontos szárazföldi munkáról, a

„Reméljük, hogy a jövô úszói valahol
itt vannak, ebben az uszodában is”

nyújtásról, a lazaságról is véleményt
alkotunk.”

Az Úszó SE mind a Magyar Úszó
Szövetség, mind Győr városának kie-
melt támogatását élvezi. Az egyesület-
ben jelenleg közel 150 igazolt versenyző
úszik legalább heti 5 alkalommal. Az új
uszodának és a jó körülményeknek is
köszönhetően, a legtöbb csoportban

túljelentkezés van, emiatt már nagyon
várják az reményeik szerint idén elké-
szülő, 33x25 méteres medencét.

„Mindig nagy öröm, ha sok úszót
lát az ember – mesélte az utánpótlás
kapitány. Eleve már az is nagy dolog,
hogy ilyen sokan tanulnak meg úszni,
persze a legjobb, ha ezt már gyerek-
korban teszik. Az úszás önmagában
ráadásul nemcsak egy sport, hanem
egy életforma is, amelyet idős korig le-
het űzni, anélkül, hogy megsérülne az
ember. Nekünk pedig az különösen
nagy öröm, ha ezt versenyszerűen te-
szik. Fontos, hogy nagy legyen az

utánpótlás bázis, hiszen minél na-
gyobb a merítési lehetőség, annál
több ember akad fent a hálón. A baj-
nokprogramnak például ez is a célja.”

„Mindig nagy öröm, ha Győrbe jöhe-
tek – tette hozzá Kiss László. Egyrészt
nagy megtiszteltetés volt, amikor Borkai
Zsolt polgármesterrel az alapkövet
együtt rakhattuk le, így ez az uszoda áll

a legközelebb a szívemhez, a százhalom-
battai Kiss László Sportuszoda után. Ez
egy gyönyörű létesítmény, és nagyon jó
látni, hogy a régió fiataljai itt vannak. Sze-
rintem ma Magyarország legmoder-
nebb uszodája a győri. Bízunk benne,
hogy a 2017-es világbajnokságra a bu-
dapesti Dagály Úszókomplexum is ha-
sonló lesz, csak méretében nagyobb.
Ám egy ilyen méretű városban ez az
uszoda minden igényt ki tud elégíteni.
Ennek köszönhetően pedig folyamato-
san fejlődik a helyi úszósportélet.”

Erre a bizonyos fejlődésre a leg-
jobb bizonyíték a nemrégiben Győr-

ben rendezett Országos Bajnokság,
ahol a legtöbb egyéni aranyérmet a
Győri Úszó SE versenyzői vihették ha-
za. Jakabos Zsuzsanna hatszor állha-
tott a dobogó tetejére. A már egy ideje
Győrben készülő, ám még dunaújvá-
rosi színekben induló Takács Krisztián
és Balog Gábor is két-két aranyat
szerzett. Az éremtáblázaton a Győri
Úszó SE második helyen, a ponttáblá-
zaton a negyedik helyen végzett. Az
egyesület 14 versenyzője vett részt a
felnőtt bajnokságon, ebből már nyolc
saját nevelésű fiatal úszó, akiket vál-
tókban dobtak mélyvízbe.

„Az említett nevek a győri úszósport
jelene, viszont reméljük, hogy a jövő
úszói valahol itt vannak, ebben az uszo-
dában is – tette hozzá Hargitay András.
Ám hozzá kell tenni, hogy a város húzó-
nevei nem innen kerültek ki, hanem ide
jöttek úszni, ám biztos vagyok benne,
hogy az itt folyó munkával lesz olyan te-
hetség a közeljövőben, aki ízig-vérig
győri kötődésű. Ez a fantasztikus uszo-
da, én úgy gondolom, egy csodálatos
lehetőség, és az elkövetkező hónapok,
évek fogják megmutatni az itt folyó
munka eredményét.”

A fiatalok pedig bontogatják szár-
nyaikat, hiszen idén nem rendeztek
még olyan korosztályos bajnokságot,
ahonnan érem nélkül távoztak volna.
Az OB-eredményeknek köszönhető-
en pedig már biztosan ott lesz a riói
olimpián és a kazanyi VB-n Jakabos
Zsuzsanna, Takács Krisztián és Balog
Gábor. Gyurinovics Fanni pedig a Tbi-
lisziben rendezendő EYOF-on képvi-
seli 2015-ben a győri színeket. 
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2017. július 23. Ezt a dátumot várják
már nagyon a sportot szeretők Győr-
ben. Ekkor kezdődik meg ugyanis a
győri Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál a hivatalos megnyitó ünnepséggel.
Addig persze még sok idő van, leg-
alábbis a 737 (lapzártánkkor) hátralévő
nap még soknak tűnik. Ám a szervezők
előtt van még elvégzendő feladat, mi
pedig egy kicsit summázunk, hogy is
állunk eddig az épületek terén?!

Az első létesítményt, a multifunkci-
onális csarnokot, 2014. november 15-

Július 19-én, vasárnap 6. alkalommal rajtol a Győr–Lipót futóver-
seny mezőnye. A sportolók az egyetemi csarnoktól, a szigetközi ke-
rékpárúton keresztül, a Lipóti Élményfürdőben kialakított célig fut-
nak. A bátor sportemberek 26,4 km-t teljesítenek egyénileg vagy
háromfős váltóban. A táv a Spar Budapest Maraton hivatalos felké-
szülési versenye is, amelyről az ország minden részéből érkeznek a
futók. Kísérő esemény a látássérültek tandem egységeihez csatla-
kozó kerékpáros túra. A szigetközi településeken frissítő, a célban
fürdőzés várja a résztvevőket. Minden célba érkező érmet, a legjob-
bak a támogatók ajándékait kapják. Helyszíni nevezés a verseny
napján 7.30-tól 9 óráig. Rajt 10 órakor. 

Ahogy arról korábban már beszámoltunk,
a Magyar Olimpiai Bizottság február 6-i
közgyűlése felkérte a magyar államot, ké-
szíttesse el a lehetséges budapesti olim-
piarendezéssel kapcsolatos megvalósít-
hatósági tanulmányt. Az erre a feladatra
felkért PricewaterhouseCoopers határidő-
re elkészítette az 1300 oldalas tanulmányt
és annak 100 oldalas vezetői összefoglalóját.
A parlamenti pártok frakcióvezetői június 17-
én ismerhették meg a vezetői összefoglaló
tartalmát, majd a teljes, 1300 oldalas tanul-

EYOF elôtt — hogy áll az építkezés? 
én avatták. Az Audi Aréna Győrben
egy 5500 férőhelyes, a fix (zöld szé-
kek) és mobil (narancssárga székek)
lelátó-együttest alakítottak ki. A kétol-
dali eredményjelző mellett a küzdőtér
közepén minden oldalról jól látható
képernyő nyúlik be a pálya fölé.  A mul-
tifunkcionális csarnokkal párhuzamo-
san a Magvassy is megújult, amely
közvetlen kapcsolatban áll az Aréná-
val, így az épületen belül is át lehet sé-
tálni a régi csarnokba és kiegészítő,
bemelegítő pályaként is funkcionál.

Az épület azóta már többször kiválóra
vizsgázott. Nemcsak a Győri Audi
ETO kézis lányai lakták be új otthonu-
kat, hanem több válogatott mérkőzés-
nek, Magyar Kupának, kézi- és kosár-
labda Európa-bajnokság helyszínéül
szolgált. Az új létesítmény ráadásul
nem csak a sport, hanem kulturális
rendezvények helyszíne is volt. Így jó
pár koncerten ugrálhattak már a zene
szerelmesei az aréna küzdőterén. 

Még abban az évben, december 20-
án avatták fel az új győri sportuszodát,

az Aqua Sportközpontot, amely szintén
2017-es EYOF egyik helyszíne is lesz. A
háromszintes (alagsor–földszint–lelátó)
létesítmény gyönyörű panorámával ren-
delkező épület, köszönhetően annak,

hogy az uszoda északi oldala egy teljes
üvegfelület. A nagymedencét, amely
alap esetben 10 pályára osztható, há-
rom oldalról lelátó öleli körül. A nézőtér
alapjáraton 800 néző befogadására ké-
pes, mobil ülőhelyek kialakításával pe-
dig 1200 fősre bővíthető. Ez utóbbira
szükség is volt már, például a férfi vízi-
labda-válogatott mérkőzésekor, amely-
re pillanatok alatt elkapkodták a szurko-
lók a jegyeket. Ám a Győri Úszó SE már
több sikeres verseny rendezésén van
túl, utoljára az Országos Bajnokságon
14 ország, 60 klub (40 hazai, 20 külföl-
di), 313 versenyzője küzdött 8 napon ke-
resztül az érmekért itt. 

Az építkezések következő fázisában
elkezdődik az atlétikai központ építése
is, illetve a Püspökerdőhöz tervezett ka-
jak-kenu pálya kialakítása is. 

Futásra fel!

Elkészült a tanulmány
mányt is megkapták a vitanapot megelőző-
en, és július 6-án döntöttek a kérdésben.

Az átláthatóság miatt a MOB előzetesen
egyeztetésre hívta a parlamenti pártok frak-
cióvezetőit, majd a parlamenti képviselőcso-
porttal nem rendelkező parlamenti pártok
vezetőit is, akiknek lehetővé tette, hogy szak-
mai konzultációt folytathassanak a tanul-
mányt készítő cég szakembereivel. Az 1300
oldalas tanulmányt a parlamenti frakciók ti-
toktartási nyilatkozat aláírása nélkül kapták
meg. Ám fontos megjegyezni, hogy egyet-
len pályázó sem teszi közzé az elemzést, az-
zal ugyanis jelentős nemzetközi versenyhát-
rányba kerülne, és gyengülnének a buda-
pesti pályázat esélyei. Így az ország érdekét
is nézve, egyik párt sem tette közzé a doku-
mentumot. Még a nemmel szavazó Schiffer
András, az LMP frakcióvezetője is úgy fogal-
mazott, hogy a dokumentumnak a pályázó
erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és a
veszélyeket összegző SWOT-elemzés is ré-
sze, így jogos igény, hogy a riválisok ne hivat-
kozhassanak az analízisben elismert hiá-
nyosságokra.
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SPORT  HIRDETÉS

A labdarúgó NB I alaposan átalakult lebonyolítási rend-
del és mezőnnyel a hétvégén rajtol. Hosszú évtizedek
után, az ETO nélkül. Miközben az első osztályban már
kezdésre készek a klubok, addig az NB II-ben és az NB
III-ban még azt sem lehet tudni, pontosan milyen cso-
portbeosztás szerint, mely csapatok kezdik, vágnak neki
az idénynek. Az ETO-nál ez nem okoz különösebb za-
vart a felkészülésben, a csapat jól teljesít az edzőmecs-
cseken, és néhány poszttól eltekintve, kialakult a keret
is. Nem csak a játékosok között, de a szakmai és háttér -
stábban is nagy volt a mozgás a zöld-fehéreknél. A klub
vezetése azonos a futsalklubéval. A szakmai igazgató a
labdarúgóknál Preszeller Tamás lesz. A csapatot Né-
meth Zoltán vezetőedző és Jäkl Antal pályaedző irányítja.
Pánczél Roland és Balázs Zoltán a kapusedzői teendő-
ket látja el, Tóth Béla, Gyömörei Tamás és Gál Bence pe-
dig az erőnléti felkészítésért felel. Több egykori ETO-s is
helyet kap a stábban, így klubmenedzserként tér vissza
Korsós György, míg az utánpótlás-edzők között megta-
lálható Szabó Ottó, Granát Balázs, Oross Márton, Ör-
dög József, Takács Ákos, Herczeg Miklós, Böjte Attila
és Bordás Csaba neve is.

Elkészült a férfi és a női kézilabda
NB I, NBI/B, illetve az NB II sorso-
lása. Eszerint a női NB I-ben 12,
az NB I/B-ben 14–14, az NB II-
ben összesen 68 csapat indul. A
férfi NB I-ben 14 csapat verse-
nyez, az NB I/B-ben 14–14
együttes, míg az NB II-ben
72-en állnak rajthoz.

A bajnoki cím vé-
dője a Győri Audi
ETO KC idén is a
le gerősebb ek
között szerepel.
Legnagyobb rivá-
lisa idén is a Ferenc-
város lesz, ám a tavalyi elő-
döntőbe jutott Érd és Du-
naújváros sem gyengült.
Mellettük a Siófok, a Fe-
hérvár, a DVSC, a Békés-
csaba, a Vác, a fiókcsapat
Mosonmagyaróvár, a felju-
tó Budaörs és az MTK lesz
ott a mezőnyben. A szö-
vetség múlt havi dönté-
se szerint a nőknél az
alapszakaszt követő-
en a legjobb nyolc
együttes jut a negyed-
döntőbe, amelyben
az első helyezett a

Alakul a csapat

Elkészült a kézilabdás sorsolás
nyolcadikkal, a második, a hete-
dikkel, a harmadik a hatodikkal,
míg a negyedik az ötödikkel talál-

kozik. A győztes csa-
patok az elődöntő-

ben, a negyeddöntők vesztesei
az 5–8. helyért folytatják. A ne-
gyeddöntőtől kezdve minden
szakaszban oda-visszavágó ala-
pon dől el a továbbjutás, illetve a

helyezések sorsa. Az új idény-
ben a 9–12. helyért a csapa-
tok az alsóházban – egymás
elleni eredményeik továbbvi-

telével – hatfordulós rájátszás-
ban döntik el a bajnoki helyezé-
sek sorsát. A győri zöld-fehérek
elsőként szeptember 2-án Fehér-
váron kezdik meg a bajnoki
idényt, majd 6-án fogadják ide-
haza a Siófok együttesét.  

Városunk szempontjából az
NB I/B nyugati csoportja érde-
kes, az ETO-SZESE ugyanis
idén is ebben a bajnokságban
szerepel. Rosta Miklós fiai eb-
ben a szezonban a Szentendré-
vel, a Dabassal, a Tatával, a
Péccsel, a Balatonfüreddel, a
Százhalombattával, a Csurgóval,
az Alba Regiával, a Vecséssel, a
Veszprémmel, a Szigetszentmik-
lóssal, a Felsőörssel és a Várpa-
lotával meccselnek. Elsőként

idehaza szeptember 12-én, a
Várpalota ellen. 



HÍREK   HOROSZKÓP, ÁLLATKERT

KOS 
Figyeljenek jobban önmagukra, egész-
ségükre a héten, ha kell, akár változtassanak élet-
módot is. Gondolják végig, mi hiányzik ahhoz,
hogy közérzetük jobb legyen. 

BIKA 
Ez a hét a szépség jegyében telik az Önök
számára. Foglalkozzanak önmagukkal kicsit többet,
de nézzenek körül otthonukban, környezetükben is.
Használják ki a felszínre jövő kreatív energiákat. 

IKREK 
Figyeljenek kapcsolataikra a héten, néz-
zék át, kihez milyen energia köti Önöket. Akit
nem szívesen látnak már maguk körül, ideje bú-
csút venni tőle. Ne engedjék a becsapásokat. 

RÁK 
Nagy változások indulnak el az Önök
életében is, fontos lenne leülniük, átgondolni,
merre is tart most az életük. Ami már nem fontos
Önöknek, visszahúzza Önöket, tegyék le vállukról,
szelektáljanak kapcsolataikban is. 

OROSZLÁN 
Használják ki ezt a pozitív időszakot
életükben, a szerencse Önök mellett áll. Irányít-
sák saját életüket Önök, ne engedjék ki a gyeplőt
kezükből. Legyenek nagyon határozottak.

SZŰZ 
Hagyják a hatalmi játszmákat a héten,
csak feleslegesen menne el az erejük erre. A győ-
zelem sem biztos, ne fecséreljék el magukat. In-
kább építsék magukat, saját lelküket, életüket. 

MÉRLEG 
A párkapcsolat kérdése kerül most elő-
térbe a héten, kérdezzék meg maguktól, mit is le-
hetne tenni azért, hogy jobban érezzék magukat
benne. Döntsenek most határozottan. 

SKORPIÓ 
Fontos lenne átgondolniuk a továbbia-
kat, vegyék sorra a lehetőségeiket, válasszák ki a
legjobbat mind közül. Ezzel hosszú távon eldönthe-
tik sorsukat is, de el kell dönteniük, merre tovább.  

NYILAS 
Párjukkal most nagyon szép időszakot él-
nek meg, élvezzék ezeket a napokat, töltődjenek fel
belőle teljesen. Ha tudnak, utazzanak el, töltsenek
minél több időt egymással. Értékeljék ezt.

BAK 
Tervezzenek, gondolkozzanak a héten a
továbbiakról, és kezdjék is megvalósítani mindazt.
Ez a változások ideje. Egészségükre is figyeljenek
jobban, az étkezésüket nem árt kicsit átalakítaniuk.

VÍZÖNTŐ 
Nem árt most kicsit Önöknek is terve-
ket készíteniük, ne várjanak a véletlen lehetősé-
gekre. Beszéljék meg mindezt párjukkal is, ne le-
gyenek heves viták most Önök között, csak lerom-
bolná az eddig elérteket.

HALAK 
Munkájukba temetkeznek a héten, ami
meg is viseli Önöket egy kicsit, ne hajtsák nagyon
túl magukat, mert felborul az egyensúly életükben.
Tartsák meg energiáikat, figyeljenek nagyon erre. 

Mit ígérnek a csillagok?
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Felújítják a Cziráky-emlékmûvet
gó felújításon. A 25 méter magas osz-
lop betonborítása mállik, a betonva-
sak erősen rozsdásodnak, ezért vált
szükségessé a felújítása.

A Győr-Szol Zrt. mint a műemléki
védettség alatt lévő emlékmű kezelője
a korábban már többször elkészített
tervek aktualizálásával kért és kapott
engedélyt az örökségvédelmi ható-
ságtól a munkálatok megkezdésére.
A kapott engedély alapján közbeszer-
zési eljárás kiírásával még május vé-
gén megtörtént a kivitelező kiválasz-
tása. A munka tényleges megkezdé-
sét a győri strandot üzemeltető Rába
Quelle Kft. kérésére a nyári szezon vé-
gére halasztották, így várhatóan szep-
temberben kezdődik a kivitelezés. En-
nek során alacsony nyomású techno-
lógia alkalmazásával megtisztítják az
obeliszk teljes felületét, megtörténik
a betonvasakról a rozsda eltávolítása,
a lábazatot fedő műkő burkolatot kija-
vítják, új betonréteget kap az oszlop.
Az építményen lévő emléktáblákat és
a domborművet a kivitelező Lebó Fe-
renc szobrászművész közreműködé-
sével rekonstruálja.

A beruházás költsége összesen
mintegy 20 millió forint – tájékoztatta
lapunkat a Győr-Szol Zrt.

Az 1912-ben épített Cziráky-emlék-
mű – amely hazánkban az elsők kö-
zött készült vasbeton szerkezet – át-
adása óta nem esett át jelentős, átfo-

kép és szöveg: xantus-állatkert

Az indiai páva vagy kék páva a győri ál-
latkert egyik legszínpompásabb ma-
dara.

India nemzeti madarának eredeti
élőhelye Kelet-India és Srí Lanka er-
dős vidékei, ahol csapatokban élnek.
Hazánkban a XVI. századtól tartják,
eleinte a főúri parkok, majd a XIX. szá-
zadtól már a gazdag paraszti porták
díszeként is.

A páva Indiában igen nagyra be-
csült háziállat, mivel a kobrával is elbá-
nik, ezért távol tartja a mérges kígyó-
kat az emberi településektől.

A kakasok díszes farktollazatukkal
próbálják elcsábítani a tojókat, ame-
lyek azt a kakast választják, amelyiknek
a legpompásabb ez az ékessége. A pá-
vakakas, hogy a tojónak kedveskedjen,
kápráztató farktollait mutogatja, legye-
zőszerűen felmereszti, így látszik, hogy
a végén pompás kékes zománcos szí-
nű foltok, az úgynevezett pávaszemek
vannak. Amikor a tojók közelednek, a
tollak maguktól kibomlanak, és a farok
kitárul, felvéve jellegzetes, gyönyörű le-
gyezőformáját. Ezután következik a
hím jellegzetes udvarlótánca. A párzási
időszak alatt a kakasok farktollai min-

Az állatkert „legtöbb szemû” állata

den évben kicserélődnek, nyáron pe-
dig elhullnak.  A páva fiatalon könnyeb-
ben barátkozik. A fiatalon emberek

közt nevelkedő madarak bizalmasab-
bak, mint a szüleik mellett felnőtt pél-
dányok.  Az állatkert azon látogatói,

akik most keresik fel a pávakakast, az
ékessége nélkül láthatják, mivel éppen
most hullatta el azt a nyárra.


