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3. oldal A közelmúltban a
győri diákok mássághoz való
hozzáállását vizsgálta az Iskola-
kultúráért - Esélyteremtésért
Egyesület: elfogadóak és előíté-
letesek is a tanulók.

4. oldal Miért szeretem Győrt?
rovatunkban Keglovich László sze-
repel, akit ezúttal nem a foci hazai
állapota miatt kerestünk meg, ha-
nem, mert a közelmúltban díszpol-
gárnak választották.

Cikkünk a 6. oldalon

Tiltott helyen fürdôzés, engedély nélküli horgászat

Vigyáznak ránk a vízen is

14–15. oldal Folytatjuk Székely kincsestár című sorozatunkat:
Székelyföld talán legkedveltebb területére, a sóvidékre látogatunk,
ahol annyi természeti szépségre bukkanhatunk, hogy a Csodák föld-
jének is nevezhetjük. Először Szovátára, Székelyföld egyik legjelentő-
sebb üdülővárosába, majd Parajdra, a béke szigetére és Korondra, a
kézművesség centrumába hívjuk olvasóinkat.

Részletes
tévéműsor

21. oldal  Beteljesült a győri Vaskakas
Sárkányhajó Klub álma, nemrégiben az
olaszországi Auronzóban megrendezett
Klub Eb-n szállhattak vízre.12–13. oldal



A vásárlói igényekhez igazítja a Dunakapu téri ter-
melői piac nyitva tartását a Győr-Szol Zrt. A tér fel-
újítását követően a közelmúltban újra megnyitott pi-
acon a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyári idő-
szakban a pénteki nyitva tartást érdemes a késő
délutáni, esti időszakra kitolni. A kereskedők kéré-
sével összhangban július 24-től péntekenként 16
és 20 óra között lesz kereskedés a Dunakapu téri
termelői piacon. A keddi nyitva tartás nem változik,
a hét második munkanapján továbbra is 8 és 12 óra
között kínálják áruikat az őstermelők. 

A felhozatal továbbra is a kisalföldi termelők kézmű-
ves termékeire épül. A standokon találunk többek kö-
zött háztájiból származó ízletes kolbászféléket és tö-
pörtyűt, sajtféleségeket. A piacon kézműves édessé-
geket, mézet és lekvárt is kérhetünk. Ugyanitt a legna-
gyobb gondossággal készített házi szörpöt is besze-
rezhetjük, de homoktövisből készült termékek is kap-
hatóak. A környékbeli kertekből származó zöldségek,
gyümölcsök szintén elérhetőek.

Péntekenként estig
tart nyitva
a Dunakapu téri piac
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kép és szöveg: pannon-víz

A többnapos kánikula megtette hatá-
sát, sorra dőlnek meg a vízfogyasztási
rekordok, újra negyvenezer köbméte-
res vízfogyasztási értékekről számolt
be a PANNON-VÍZ ZRT. Ennyi vízzel ti-
zenhatszor lehetne megtölteni a győri
idényfürdő sportmedencéjét. 

Legnagyobb arányban a Győrtől dél-
re eső területeken nőtt meg a vízfogyasz-
tás. A szakemberek szerint ez azért van,
mert a magasabb fekvésű területeken
többen locsolnak vezetékes vízzel, itt
ugyanis jóval drágábban lehet saját kutat
fúratni. Az ellenpélda is igaz, Csorna–Ka-
puvár és a Szigetköz térségeiben lénye-
gesen visszafogottabban nőtt a vízfo-
gyasztás.  Aki vezetékes vízzel szeretne
locsolni – automata öntöző rendszere,

Ahogy arról múlt héten már hírt
adtunk, emlékkönyv kiadására
készül a Győri Ipartestület,
melyben emléket kíván állítani
Győr és környéke kézművesei-
nek, iparosainak, céheknek és
az ipartestületnek. A 850 olda-
lasra tervezett kötet Győr és
vonzáskörzete 65 településé-
nek vállalkozóit mutatja be, s le-
hetőséget biztosít a szülők,

A dicsô elôdökre
emlékeznek

A könyv egyik támogatója, a Lachmann dinasztia
A Lachmann dinasztia több évszá-
zados múltra tekint vissza, jelenleg
az ötödik generáció folytatja a di-
vatszabóság végzését, valamint az
értékesítést. Üzleteik Győr történel-
mi belvárosában, valamint a Plaza
és az Árkád üzletközpontban talál-
hatók meg. Az üzletek fő célkitűzé-
se a minőségi termékek előállítása
és forgalmazása versenyképes
áron. A saját márkájú öltönyök mel-
lett, számos világmárka is megta-
lálható a kínálatukban. Mindegyik

család az ipartestület aktív tagja, és részt vállalnak a szerve-
zet képviseletében, a közéletben. A Lachmann családok szí-
vesen csatlakoztak az emlékkönyv megjelenésének támoga-
tásához is, mely emléket állít az elődöknek és utat mutat a
jövő generációjának. 

Nyáron is figyeljünk vízvezetékeinkre

fürdőmedencéje van –, annak minden-
képpen megéri locsolóvízmérőt felszerel-
tetni. A locsolómérőn mért vízmennyi-

pangó víznek nem lesz olyan jó íze, mint
a frissnek. Nagy melegben előfordul,
hogy kiszáradnak a csapok alatti bűzel-
zárók, időnként ezeket is engedjük tele
vízzel. Ne feledkezzünk el a padlóössze-
folyóról sem. 

Folynak a vízmérő-leolvasások, erről
előzetesen értesítjük fogyasztóinkat.
Akit nem találnak otthon, azokhoz visz-
szamennek leolvasóink. Ha így sem jár-
nak eredménnyel, egy bedobólapot
hagynak ott, melyen be lehet küldeni a
leolvasott köbmétereket. Ahol valami-
lyen változás történt – lakatlanná vált az
ingatlan, vagy többen odaköltöztek –
azoknak célszerű ezt bejelenteni a víz-
mű ügyfélszolgálatán. Optimális eset-
ben a számlázás így a valós fogyasztást
tudja követni, nem érhet meglepetés a
következő leolvasásnál.

ségre csak vízdíjat kell fizetni, szennyvíz-
díjat nem. Érdemes mérlegelni, utána-
számolni, megéri-e ezt választani. 

Nyáron is érdemes figyelni vízvezeté-
keinkre, célszerű a vízmérőakna fedelét
egy léccel kitámasztani, persze úgy,
hogy ne okozzon balesetveszélyt. Ha jól
kiszellőzött az akna, néhány nap múlva
célszerű megnézni, nincs-e valahol bel-
ső vízelfolyásunk. Ehhez az ingatlanon
belül el kell zárni minden vízcsapot, és
így megnézni, hogy forog-e vízmérőnk
kis kereke. Ha igen, keressük meg az el-
folyás okát és javíttassuk meg. 

Ha elutazunk nyaralni, érdemes az
aknában is elzárni a vízvezetéket, ne-
hogy meglepetés érjen minket hazaér-
kezéskor, egy csőtörés formájában. Nya-
ralásból hazaérkezve, folyassuk ki jól a
vízcsapokat, a vezetékekben napokig

MOZAIK  KISHÍREK

IMPRESSZUM

nagy- és dédszülők munkássá-
gának megörökítésére is egy ez
idáig példa nélküli gyűjtemény-
ben. „Ezúton is javaslom a vállal-
kozótársaimnak, hogy megjele-
nésükkel támogassák az emlék-
könyv kiadását, illetve örökítsék
meg szüleiket, nagyszüleiket,
dédszüleiket” – hívta fel a figyel-
met Lukácsi Andrásné, az ipar-
testület elnöke.
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Hetek óta harminc hat-har minc -
nyolc fokot ígérnek a sajnos
mostanság kevé s szer tévedő
meteorológusok. Jött a közpon-
ti riasztás, neten, telefonon, rá-
dióban, s a tévé időjósai is lead-
ták a maguk vészjelzéseit. Ren-
geteg a jó tanács, mit ne te-
gyünk semmiképpen, bizonyos
országokban a munkát is be-
szüntetik a forró hétköznapo-
kon. A vasútállomásokon ná-
lunk vizet osztogatnak, frissítő
kapukat telepítenek a városok
forgalmas útszakaszaira. Szóval
viszonylag gyorsan működésbe
lép egy-egy ország, város önvé-
delmi reakciója.
Van azért ennek a pokoli időnek
kedvező hatása is. Kicsit gyako-
rolni tudjuk a közösségi önvé-
delmet, a szolidaritást, az osz-
tozkodást másoknak a miénk-
hez hasonló sorsában. Jó, van,
aki klimatizált házakban éli túl
a forróságot – vagy elutazik nya-
ralni, esetenként még mele-
gebb vidékre –, de szinte vala-
mennyien kimozdulunk, min-
denkit érint az izzasztó hőség. 
Ráébreszthetne bennünket az
időjárás szélsősége, hogy nem-
csak egymás – más emberek,
más nemzetek – ellen kellene
összefognunk, bennük keresni
az örök, harcra hívó ellenséget,
a bűnbakot, hanem az általunk
egyelőre igen csekély mérték-
ben befolyásolható természeti
jelenségekkel lesz muszáj meg-
küzdenünk, kiegyeznünk.
Olyan ellenséggel, aminek a
megszületésében – lásd: környe-
zeti károkozás – nem kevés a ré-
szünk, de mégiscsak a  fölöt-
tünk álló természetről, annak
jelenségeiről van szó. Ezért is
kellene nekünk, embereknek,
fajra, bőrszínre, vallásra, világ-
nézetre, pártállásra való tekin-
tet nélkül együtt cselekedni va-
lamit saját komfortérzetünkért,
világunkért, Földünkért a poko-
li hőségben is.  Összeterel ben-
nünket a mindennapi átkozódó
küzdelem a hőség, télen meg az
országúton, a kocsiban marasz-
taló havazás, s az árvizeket ho-
zó esőzések ellen. 

Gy. P.

Pokol

Elutasítók és elfogadók is vagyunk
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Mit szólna a gyermeke, ha ci-
gány, román, zsidó vagy arab
padtársa lenne az iskolában? És
ha tolókocsival közlekedne? A
közelmúltban a győri diákok
mássághoz való hozzáállását
vizsgálta az Iskolakultúráért,
Esélyteremtésért Egyesület egy
norvég projekt keretében, s az
adatok azt mutatják, többen el-
utasítóak más származású, más
vallású emberekkel szemben.
Azonban szerencsére nyitottak
is a fiatalok, ami mindenképp
pozitív lehet a jövőre nézve. 

A felmérést követően negyven diák
egy hetet töltött el a Győri Gyermek-
táborban, s míg más csoportok fociz-
tak és röplabdáztak, miközben a
hangszórókból többször rázendített a
Bulibáró Kis Grofótól, addig ők elő-
adásokat hallgattak, workshopokat
tartottak az elfogadás jegyében.

Az 500 főt megkérdező felmérésben
két győri általános iskola, tíz középiskola,
valamint, a Nyugat-magyarországi Egye -
tem Apáczai Csere János Karán tanuló
diákok vettek részt. Az egyesület arra volt
kíváncsi, a fiatalok miként viszonyulnak a
„mássághoz”, konkrétan: mennyire elfo-
gadóak a különböző, nálunk élő nemze-
tiségekkel, a más országból érkező em-
berekkel és a fogyatékkal élőkkel. Bizony-
talansággal és ellentmondások sorával
találkoztak a szakemberek, ugyanakkor
nyitottsággal, érdeklődéssel is. Kiderült,
az iskolák, s a családok többségében
egyáltalán nem esik szó a másságról, így
jobb híján – gyakran kétes értesülésekre
hagyatkozó – médiumokból szerzik az in-
formációkat a fenti csoportokról a fiata-
lok. „Hisznek a híreknek, és nem tájéko-
zódnak körültekintően, a véleményüket

nem több forrásra támaszkodva alakítják
ki” – mutatott rá dr. Simonik Péter, kuta-
tást vezető szociálpolitikus és szociális
munkás, mi lehet az elutasítás egyik
alapja. Hogy egy-egy benyomás meny-
nyit számít, jól jelzi, hogy a legszimpati-
kusabb nemzetnek a németet választot-
ta a többség, őket követik a horvátok és
a görögök, akiknél valószínűleg nyaral-
hattak korábban, s negyedik helyre kerül-
tek a lengyelek, feltételezhetően dereng
a sokszor emlegetett lengyel–magyar
barátság. Őket követik a négerek, így ál-
talánosságban, ami kapcsán dr. Simonik

Péter feltette a kérdést, mit gondolnak, a
fiatalok többsége ugyanúgy fogadna el
egy amerikai feketét, mint egy szudánit?
A választ mi is az olvasókra bízzuk. Az el-
lenszenvességi listát toronymagasan ve-
zetik a cigányok, s a legtöbb megkérde-
zettnek van véleménye róluk. A romák
után a románok, majd az arabok és a zsi-
dók a legantipatikusabbak. Olyannyira,
hogy sem szomszédnak, sem pedig is-
kola- vagy padtársnak a többség nem
szívesen fogadná el őket. Róluk már ke-
vésbé van véleményük, nem derült ki
pontosan, hogy a negatív berögzülések
vajon miből táplálkoznak, egyszerűen
csak ne jöjjenek ide, és kész.

A cigánykérdésre a kutatás több
pontban kitért: a diákok többsége azt
mondta, ne támogassa őket a kormány,
de a saját ügyeikben se dönthessenek
önállóan. A fiatalok 35 százaléka mond-
ta azt, elfogadható lenne, ha szegregál-
nák őket, szintén ennyien hogy nem, s
azt is állították: a magyar társadalom so-

ha nem fogja befogadni a cigányokat, a
hagyományaikat viszont ne adják fel. Dr.
Simonik Péter szerint a veszélyes hoz-
záállás abból ered, hogy csupán né-
hány eset, hír alapján ítélnek meg egy
csoportot, pedig azt kellene megérteni,
hogy arról senki nem tehet, hová szüle-
tik, ahogy arról sem, hogy minden cso-
portban vannak jó és rossz emberek
egyaránt. Akarjuk-e egyáltalán őket, a
kultúrájukat megismerni? – tette fel az
újabb kérdést a kutató, s szerencsére
úgy tűnik, a diákok abszolút nyitottak
volnának rá, jobban preferálnák a sze-

mélyes élményeket a
kósza híreszteléseknél.

A felmérés rávilágí-
tott, a fogyatékkal
élőkkel sokkal inkább
elfogadóak a fiatalok,
s szívesen támogat-
nák a rehabilitációju-
kat. Itt is láthatunk

azonban ellentmondásos hozzáállást,
összességében a látás- vagy hallássé-
rültekkel sokkal toleránsabbak, mint
az értelmi sérültekkel szemben. A sze-
mélyes találkozásokra velük is lenne
igényük, s arra is: valaki segítsen ne-
kik, miként kommunikálhatnak a fo-
gyatékkal élőkkel.

Dr. Szakácsné Foki Katalin, az egye-
sület elnöke hangsúlyozta, a kutatás
céljaként tűzték ki, hogy megtudják, mi-
ként lehet a fiatalok véleményét pozitív
irányban befolyásolni, milyen módsze-
rekre lennének nyitottak az ismereteik
szélesítéséhez. A táborban felkészítet-
ték a 40 fiatalt, hogy aktívan kiálljanak
az emberi jogokért, s hogy elfogadóbbá
tegyék társaikat. Az egyesület pedig a
tanulságokat levonva tart programokat
a jövőben, szakmai ajánlásait elküldi az
iskoláknak, s lehetővé teszi a találkozá-
sokat, hogy egyre többen láthassák: az
emberi hozzáállás a legfontosabb, nem
a felszínes ítélkezés.

Az emberi hozzáállás
a legfontosabb, nem
a felszínes ítélkezés
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?   PORTRÉ

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

A kérdés persze illetlen egy olimpiai
bajnok labdarúgónak, de megkerül-
hetetlen: gondolta volna-e valaha is a
bajnokcsapat ma már legendás játé-
kosaként, hogy egyszer majd a hazai
harmadosztályú mérkőzésekre kell
járnia szurkolni a saját csapatának. A
mindig kedélyes Keglovich László arc -
izmai kissé megfeszülnek, a fejét csó-
válja, s azt hajtogatja: nem tudom fel-
dolgozni. Egyetlen ember vétke miatt
egy város, egy nagy múltú egyesület
esélyeit  teszik tönkre, s büntetik ezzel
a sportot szerető szurkolókat is.

Keglovich Lászlót nem a sportág ha-
zai állapota miatt kerestük meg, az in-
dokot az adja, hogy a képviselő-testü-
let, s rajta keresztül Győr közvéleménye
legutóbb díszpolgárának választotta.
Minden tekintetben megdolgozott ér-
te,teljes szívvel, még akkor, amikor egy
hazai focista nem élt jobban egy sike-
res szakmunkásnál, fő jutalma a dicső -
ség, s az leismertség volt. 

Tizennyolc évesen, a soproni gim-
názium elvégzése után hozták el Győr-

be, amit ő nagy kitüntetésként élt
meg.  Akkor még kissé másképpen
működött a játékosügynöki rendszer,
Keglovich László meséli: talán edzés-
re vagy a gyárba tartott éppen – ter-
mészetesen gyalog –, amikor valaki
utánaloholt és megszólította. Kiderült,
hogy egy futballvezető a szegedi csa-
pathoz akarta elcsalni. Hova írassuk

be? – tette az ajánlatokat. – Az orvosi-
ra? A jogra? Bárhová fölvetetjük, csak
igazoljon át a csapatunkhoz. 

Keglovich László nemet mondott.
Az iskoláit sem Szegeden végezte el,
többek között gépipari végzettsége
van, majd a Testnevelési Főiskolán
szakedzőként diplomázott, s tanári ok-
levelet is szerzett.  Húsz éven át taní-
tott a győri Bercsényiben: leendő
olimpikonokkal voltam körülvéve, utal

az intézmény szakmai közegére, a ta-
nulók tehetségére.

Győr teljesen a szívéhez nőtt. Ami-
kor ide kerültem, talán hetvenezres
volt ez a város, emlékszik vissza, most
meg már majdnem százharmincezer.
Együtt nőttem fel Győrrel, az új házai-
val, a tereivel, azt utcáival. A Rózsa Fe-
renc utcában laktam, ablakom a Du-

nakapu térre nézett, onnan láttam
meg későbbi feleségemet is.

Keglovich László 76 éves korában
is ebben a városban él, de Nyúlon, Pa-
lotai Károly szomszédságában van
egy hétégi háza, kipróbálták, milyen
szőlősgazdának lenni. Mindegyikünk
a saját borát dicséri, mondja, de az
igazság kedvéért hozzáteszi: Karcsi-
nak nincs fehér bora, ő kénytelen az
enyémet elfogadni.

A téma persze sokszor a foci, ők
olyan csapatokkal vívtak egyenrangú
küzdelmet, melyek Magyarországon
tétmeccsen az ősidőkben jártak. Keg-
lovich sorolja a Milan, a Barcelona, a
Benfica, a Fiorentina akkori sztárjáté-
kosainak a nevét.  A mostani díszpol-
gár csatárként kezdte a pályafutását,
aztán védő lett belőle. Mégpedig
azért, mert a futball mesterei akkor ta-
láltak ki a világon egy igazán neki való
szerepet: a felfutó hátvédét, aki kemé-
nyen és hatékonyan védekezik, de tá-
madásaival, felfutásaival meglepi,
megkavarja az ellenfél védelmét. 

Keglovich Lászlónak talán éppen
az az élete titka, hogy egész életében
megtalálta a rá, neki szabott szerepet,
s teljes egészében bejátszotta azt. Fo-
cistaként, sportvezetőként, utánpót-
lás-nevelőként, tornatanárként, köz -
életi emberként, de még szurkolóként
is. Elégedett ember, nyitott és derűs.
Nem sértett – ha bántottak, azt ha-
mar elfeledtem, soha nem őrizgettem
magamban, mondja –, hanem kedé-
lyes és sportszerű. Mindig is jó hírét
vitte a városnak, mely most méltán vá-
lasztotta meg díszpolgárának.

Keglovich László:
Együtt nôttem fel Gyôrrel

A feleségemet is az ablakon át
láttam elôször a téren 
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Újra megnyitotta kapuit a
Marcalvárosi Családsegítő
Adomány Központ. A polcok
folyamatosan telnek, de a
gyűjtés most indul be igazán.

„A beérkező adományok mennyi-
sége, valamint az igénybevétel ki-
szélesítése miatt szükségessé vált
az épület átalakítása” – mondta el
Rákosi-Tóth Rita, a Családsegítő
Szolgálat igazgatója. A megújult
központ két új tárolóhelyiséggel
bővült, így még nagyobb befoga-
dóképességgel várja a jövőbeni
felajánlásokat. A központba tartós
élelmiszert, tisztító- és tisztálkodá-
si szereket, otthon feleslegessé
vált, tiszta, jó minőségű ruhane-
műket, gyermekjátékokat, könyve-
ket, gyermekek ellátásával kap-
csolatos eszközöket és műszaki
cikkeket várnak. Nagyméretű tár-
gyak felajánlása esetén – szállítási

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A finnek szerint az egészség egyik alapvető
pillére a boldogság. Ennek jegyében még
kedvenc téli tevékenységüket, a lékhorgá-
szat nyári formáját is megoldották. Győr
hasonló úton jár.

Az Európai Egészséges Városok éves konferenciá-
ját a „legészakibb Egészséges Városban”, a finnor-
szági Kuopióban tartották. Győr testvérvárosa 33
ország 59 projektvárosát és 17 nemzeti hálózatát

látta vendégül. Magyarországról a két projektváros,
Győr és Pécs mellett Székesfehérvár vett részt a
programon. „A VI. ötéves periódus célja az Egész-
ség 2020 Európai Egészség stratégia megvalósítá-
sának elősegítése, amely meghatározó szerepet
szán a helyi önkormányzatoknak, hiszen döntéseik-

Megnyitotta kapuit az adományközpont
lehetőség hiányában – a felajánló
és igénylő közötti kapcsolatfelvé-
telt biztosítja a szolgálat. 

„A legapróbb adomány is se-
gítség” – fogalmazott az igazga-

tó, aki elmondta, szerencsére
egyre több magánszemély, vállal-
kozás vagy munkahelyi közösség
él a jótékonykodással. A célzott
segítségnyújtás érdekében a
szolgálat szakemberei folyamato-

san figyelik a rászorulói igénye-
ket és koordinálják, hogy a fel-
ajánlott segítség a családok éle -
té ben bekövetkező nehéz élet-
helyzetek, nem várt események

esetén jelentsen ki-
egészítő, azonnali tá-
mogatást. 

Az Adomány Köz-
pont raktározásában
lévő adománykészlet
folyamatosan igénybe
vehető a központ ado-
mányozásra kijelölt
nyitvatartási idejében
a Marcalvárosi Család-
segítő Központban
(9024 Győr, Mónus I.
41.), keddenként 8–12
és 13–17.30, valamint
csütörtökönként 8–12

és 13–15.15 óra között. Az adomá-
nyokat leadni ugyanezen a helyen,
hétfőn és szerdán 8–12-ig és 13–
15.15-ig, valamint pénteken 8–12
óráig, időpont-egyeztetés a 96/
517-014-es telefonszámon.

Nyári lékhorgászat az egészség jegyében
kel befolyásolják a településen élők egészségét” –
mondta el a konferencián városunkat képviselő Mik-
lósyné Bertalanfy Mária WHO-koordinátor. A részt-
vevők a jó gyakorlataikat mutatták be, amelyekkel
mindehhez hozzá tudnak járulni. A házigazda Kuo-
pio ebből a szempontból is méltó helyszíne volt a
konferenciának. Finnország a 70-es évektől szisz-
tematikusan, hosszú távon gondolkodik és munkál-
kodik a lakosság egészségi állapotának javításán.
Mintaértékű, hogy a finn önkormányzatoknak tör-
vényben rögzített feladata az egészségfejlesztés, az
egészségpolitika fontos eleme, hogy az egészség
az emberek jól-létét, boldogságát szolgálja. Több
kezdeményezés is erre épül, ezért a fizikai aktivitás,
a tánc, a zene, az újszerű megoldások fontos elemei
az egészséget támogató programoknak. A legjobb
gyakorlatokhoz elengedhetetlen innováció jegyé -
ben találták ki például a finnek kedvenc téli tevé-
kenységének, a lékhorgászatnak a nyári változatát.
Az ezt bemutató kisfilmben a finn egészségügyi mi-
niszter Kuopio központjában felállított csónak „lé-
kén” keresztül horgászik a tér alatt kialakított tóban. 

A konferenciát megelőzően, a WHO Egészséges
Városok Idősek Egészsége Munkacsoportja tartotta
ülését, ahol Győr képviselője a városunkban folyó
idősügyi tevékenységet mutatta be. Győrről elmond-
ható, a finnországihoz hasonló úton jár, hiszen az ön-
kormányzat kiemelt figyelmet fordít többek között az
idősek aktivitására, a közösségi életben való részvé-
telre, amely fizikai, lelki, szellemi egészségük megőr-
zéséhez is hozzájárul. Ennek jegyében vehetnek
részt például különböző vetélkedőkön, egészség -
megőrző programokon. Ami a finneknél a lékhorgá-
szat, az Győrben lehetne a sárkányhajózás is, ame-
lyet a győri idősek előszeretettel próbálnak ki. 
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A nyár az építkezések, a felújí-
tások ideje. Kánikula idején
azonban sokkal nagyobb körül-
tekintéssel kell lennünk, hogy a
betonszerkezetek, az épületek
kellően tartósak, időtállóak és
jó minőségűek legyenek. 

A beton tartósságának egyik feltétele a
készítés során elért megfelelő szintű
nedvességtartalom, amely a nyári hő-
ségben nehezen biztosítható. Ha biztos-
ra akarunk menni érdemes megbízható
forrásból származó transzportbetont vá-
sárolnunk. Magas színvonalon, korszerű
technológiát alkalmazó, minőségi ter-
mékeket és szolgáltatásokat kínáló be-
tonüzemet találhatunk Győrben és Mo-
sonmagyaróváron is, amelyeket hazánk
vezető építőipari alapanyaggyártója, a
Duna-Dráva Cement Kft. működtet. A
DDC betonüzemeiben a szokványos be-
tontípusok mellett olyan különleges, pél-
dául szulfátálló, vízzáró vagy éppen ko-
pásálló betonok közül választhatunk,
amelyek modern eljárásokkal, fejlett ve-

zérlési technológia segítségével készül-
nek, így használatukkal a legjobb ered-
ményt érhetjük el. Minderről a régió épí-
tőipari vállalatai is megbizonyosodhat-
tak a napokban, amikor partnertalálko-
zó keretében ismerték meg az újonnan
megnyitott, modern mosonmagyaróvá-
ri betonüzemet.

A Duna-Dráva Cement Kft. beton-
termékeiről és a nyári forróságban tör-
ténő betonozásról további információt
kaphat a DDC szakembereitől, tanács -
adóitól, akik szívesen fogadják kérdése-
it az alábbi elérhetőségeken:

9200 Mosonmagyaróvár, Éger út HRSZ: 5790/11.
Tel.: 96/566-487 • e-mail: zsitnya@duna-drava.hu

Transzportbetonnal
hatékonyabb a munka

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Tombol a kánikula ország- és városszerte. Sokan
keresnek ilyenkor felüdülést a vízpartokon. A kelle-
mes fürdőzés könnyen tragédiába torkollhat, ha
nem tartjuk be az alapvető szabályokat. A vízi ren-
dészet tapasztalatai szerint az egyik leggyakoribb
szabálytalanság, hogy az emberek tiltott helyen fü-
rödnek. Ennek büntetési tétele 5 és 50 ezer forint
között mozog.

Méltóságteljesen siklik a vízen a rendőrség mo-
toros hajója a Mosoni-Dunán. A fedélzeten Farkas
Szilárd rendőr főtörzsőrmester és Német Kornél
rendőr őrmester. Gyakran szemlélik Győrt a folyó
közepéről. Ellenőrizni szinte napi rendszerességgel
ellenőrzik a KMB-csoport tagjai, önállóan, járőrrel,
illetve vízi polgárőrrel közösen. Időjárástól és aktu-
ális feladatoktól függően, vízi járművel, gyalogosan
vagy gépkocsival.

A Győr közigazgatási területén lévő Mosoni-Du-
na-szakasz a BRFK Dunai Vízi Rendészeti Rendőr-
kapitányság Gönyűi Körzeti Megbízotti Csoport
működési területéhez tartozik. Nem csak a fürdőző-
ket, a vízi járművel közlekedőket ellenőrzik, hanem
a horgászokat, halászokat is.

A szabálytalanságok javát az engedély nélküli
horgászok és a csónakkal közlekedők adják –

Tiltott helyen fürdôzés, engedély nélküli horgászat, mentôeszközök hiánya

Nem csak kánikulában ellenôriz a vízi rendészet 

mondta el a rendőrség illetékese megkeresésünkre.
A csónakkal vagy kisebb hajóval közlekedők köré-
ben gyakran előfordul, hogy hiányoznak a kötelező
tartozékok, nincsenek mentőeszközök.

Győr körzetében szerencsére ritkább a tiltott he-
lyen fürdőzés, köszönhető ez a térségben működő
szabad strandok állandó üzemelésének, mint a Mo-
soni-Duna 16. fkm. bal part, Aranypart I., Holt-Mo-
soni-Duna, Aranypart II. Tiltott fürdőzés esetén a ki-
alakult veszélyhelyzetet is figyelembe véve, figye-
lemfelhívás, súlyosabb esetben helyszíni bírság

szabható ki, ennek összege 5–50 ezer forint között
mozoghat. Még súlyosabb esetben szabálysértési
feljelentés is alkalmazható.  

Szabálysértést elkövető hajóvezetők esetén szin-
tén helyszíni bírság vagy feljelentés szankcióval élünk
– válaszolta kérdésünkre a rendőrség. Megtudtuk
azt is, a csónak kötelező felszerelésének hiánya ese-
tén 15.000 forint  helyszíni bírságot szabnak ki a tu-
lajdonosra.

Kérdésünkre, jobb-e a közlekedési morál a vízen,
mint a közutakon, a BRFK azt válaszolta, tapaszta-
lataik szerint a vízi közlekedésben részt vevők álta-
lánosságban jó közlekedési morállal rendelkeznek.
Mindez bizonyára összefügg azzal, hogy a vízen
azért jóval kisebb a forgalom, és a csónakosok, ha-
jósok között létezik a motorosokéhoz hasonlítható
összetartás, szolidaritás. 

A büntetésnek egyébként van visszatartó ereje,
a csónakosok szinte minden esetben pótolják a hi-
ányosságokat. Örvendetes, hogy a Duna e térségé-
ben hajózási baleset, ittas vízijármű-vezetés nem
volt a közelmúltban. A vízi közlekedéssel kapcsola-
tos bűncselekmények is csak elvétve, évi 1-2 alka-
lommal fordulnak elő.

A rendőrség a nyári szezon beköszönte előtt, ki-
emelt figyelmet fordít a megelőzésre, iskolákban, tá-
borokban, rendezvényeken és a médiában hívja fel
a figyelmet a fürdőzés veszélyeire.
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A Szauter út 2006-ban átadott, Tihanyi Árpád út és
Fehérvári út közötti szakasza mellett, az út mindkét
oldalán létesült zajvédő fal, amelyek mind az Erfurti
úti, mind az Ifjúság körúti házakat védik az út forgal-
mi zajától. A zajvédő fal Ifjúság körút felőli részén
azonban a csomóponti szakaszokon nem épült ki
teljesen, így a zaj árnyékolása nem volt teljes körű.

Radnóti Ákos alpolgármester, a terület önkor-
mányzati képviselője lapunknak elmondta, a lakos-
ság már korábban megkereste, hogy lehetőség sze-
rint folytatódjon a zajvédő fal meghosszabbítása,
ezért fordult az Útkezelő Szervezethez, kérve, hogy a
fal építése történjen meg a hiányzó szakaszokon. A
zaj terelése nem csak a lakóépületek miatt volt szük-

Hosszabb lett a Szauter úti zajvédô fal
séges, de figyelembe vették azt is, hogy a szomszéd-
ban új játszótér épül. Prédl Antal, a győri Útkezelő
Szervezet intézményvezetője elmondta, hogy a meg-
lévő, fafonatos zajvédő fal bővítése mellett született
döntés, de előre gyártott, a legkorszerűbb és kiváló
zajszűrő Leier elemekből összeállítva, bízva abban,
hogy ezáltal a zajszint még tovább csökken.

Az elmúlt hetekben elkészült a két szakasz, ame-
lyek a meglévő rendszerhez csatlakoznak. A 94 mé-
ter hosszú szakasz a Penny Market-parkoló csomó-
pontjánál épült, a másik szakasz 40 méter hosszon
a Szauter útnak a Szőnyi Márton úti gyalogos átve-
zetésénél létesült. A beruházás az Útkezelő Szerve-
zet kivitelezésében valósult meg.

Világszínvonalú eszközökkel és berendezésekkel sze-
relték fel a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház onkoló-
giai centrumát. A mintegy 1,2 millió forintos európai
uniós projekt megvalósítása által a daganatos bete-
gek több mint 90 százalékát helyben kezelhetik.  Az
újonnan beszerzett eszközök között van például két li-
neáris gyorsító, izotópbesugárzó, megújult a beteg-
adminisztrációs rendszer és a CT-szimulátor is, vala-
mint több olyan eszközt is vásároltak, amelyek a su-
gárterápiás ellátás fejlődéséhez járulnak hozzá. 

A győri beruházást az egészségügyért felelős állam-
titkár, Zombor Gábor példaértékűnek nevezte. Dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester az átadón kifejtette, a
magyarországi halálozások két vezető oka a szív- és ér-
rendszeri betegségek, illetve az onkológiai daganatos
betegségek, óriási jelentőségű tehát a beruházás.

Csúcstechnológia
az onkológián

Chiliszósz
500 g

770 Ft/db

Virsli
fagyasztott
1 kg (20 db)

1175 Ft/kg

Pirított
hagyma

250 g

310 Ft/csom.

Fûszeres
csirkeszárny
fagyasztott

1325 Ft/kg

Grillcsirke-
sütô

4399 Ft

Pácolt sertés
császár-
szalonna

1470 Ft/kg

Fütyülôs
pálinkák

többféle, 0,5 l

3510 Ft

Sörpad
bérlés

1500 Ft/nap
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szerző: csapucha adrienn
fotó: marcali gábor

„Az első világháború emlékei Győr-
ben” címmel nyílt kiállítás az elmúlt
héten a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal épületében. A tárlat

válogatás a Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum világháborúhoz
kapcsolódó tárgyi anyagából. „Intéz-
ményünk az első világháborús emlék-
bizottság tagja, így kötelességünknek
éreztük egy olyan rendhagyó kiállítás
készítését, mely váltakozó tematikával
köz-, illetve oktatási intézményekben

Katonaládák és titkaik

Idén is sikerrel zárult a 11. Győri Ro-
tary Fröccsnapok elnevezésű rendez-
vénysorozat a legendák napjával ki-
egészülve: a részt vevő rotary clubok
a faházaikban árult fröccs és zsíros ke-
nyér bevételéből egymillió forintot a
„Kazinczy” Szép Magyar Beszéd ver-
seny támogatására ajánlottak fel. Né-
meth Tibor, a Rotary Club Győr közel-
múltban kinevezett elnöke a Győr+ Te-
levíziónak ezzel kapcsolatban a nem-
zet anyanyelvének fontosságát hang-
súlyozta. „Ha ezt nem ápoljuk, nem
gyakoroljuk folyamatosan, s nem pár-
toljuk, hogy az ifjúság állandóan ápol-
ja az anyanyelvünket, akkor az eltűnik.
Alapvető feladatunknak tartjuk a ma-
gyarságunk megmaradását” – tette
hozzá a soros elnök, a Kazinczy Fe-
renc Gimnázium igazgatója.

Egymillió forint
a fröccsbôl

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

• CIPRUS 8 nap szálloda+repjegy+
ellátás 79.900-tól

• KRÉTA 50.000 Ft árkedvezménnyel,
8 nap szálloda+repjegy+ellátás

59.900-tól

• TÖRÖK RIVIÉRA 8 nap, szálloda+
repjegy+ellátás 79.900-tól

• HORVÁTORSZÁG 8 nap szálloda+
ellátás 50.900-tól
(van 4 és 6 napos turnus is!)

• SÖR-ÉS KASTÉLYTÚRA Csehországban,
4 nap busz+szállás+ellátás+
id.vezetés 46.900-tól

• ISZTAMBUL városlátogatás 4 nap
szálloda+repjegy+ellátás 84.900-tól

SIESS!!! Nehogy
lemaradj a legjobb
lastminute utakról

NÁLUNK MINDEN FOGLALÁS 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)

szólíthatja meg a közönséget” –
mondta Grászli Bernadett, a múzeum
igazgatója. 

A zivataros időszakból táplálkozó
gyűjteményt Cserhalmi Zoltán, muzeo-
lógus állította össze. „A Rómer-múze-
um történelmi szekciója jelenleg zárva
tart, hiszen a tárgyi emlékek, dokumen-
tumok revíziója és leltározása zajlik, így
ebben a strukturálatlan anyagban kel-
lett megkeresni a tárgyakat, melyeket
aztán kiállítottunk. Úgy érzem, a gyűjte-
mény által vissza tudjuk adni a kor han-
gulatát” – tette hozzá Cserhalmi Zoltán.

A kiállításon eredeti műtárgyak sora-
koznak a felnagyított méretű, egyedi ka-
tonaládákban, melyek Győrffy Péter ke-
ze munkáját dicsérik. További érdekes-
sége a tárlatnak, hogy három Győrhöz
kötődő személyt is bemutat, Petz Ala-
dárt, Miletics Imrét, valamint Vitéz Tóth
Imrét. „A nagypapám és a dédnagypa-
pám is harcolt az első világháborúban,
és büszkén mondhatom, óriási érdeme-
ik voltak” – emlékezett felmenőire Serfő-
zőné Tóth Andrea, a Győri Művészeti és
Fesztiválközpont igazgatója. „Fontos,
hogy gondoljunk rájuk, hiszen sokat tet-
tek az országért, a városért!” 

A tárlat augusztus végéig látogat-
ható a kormányhivatal aulájában. 

Értékesítési hirdetmény

Cím Helyrajzi szám

Győr-Sziget városrész 8170

Terület Kikiáltási ár 

cca.
7600 m2

240.000.000 Ft
+áfa

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgálta-
tó és Vagyongazdálkodó Zrt. hir-
detmény útján értékesíti az alábbi
beépítetlen terület megnevezésű
ingatlanának cca. 7600 m2 nagysá-
gú részét.

A teljes hirdetmény a www.gyorszol.hu
internetes oldalon és előző lapszámunk
25. oldalán tekinthető meg.

További információ a GYŐ R-SZOL ZRT.
Ingatlangazdálkodási Igazgatóságánál
(9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.: 06-96/
511-423) szerezhetŐ be munkaidŐben,
8–16 óra között.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

XIII. FEST ZUM ANNATAG am 26. Juli um
15 Uhr im  József Attila Bildungshaus (Móra
F. tér 1. Tel.: 96/ 421-740).  Im Programm gibt
es die Gesangsshow von Némethné Varjasi
Ildikó und Jánosi Magdi, Tímár Antal zu se-
hen, dies unter Begleitung vob Borkai István
am Klavier, desweiteren eine Show der Dan-
ger Elements Break Gruppe, die Märchenzu-
sammenstellung des Kaméleon Theaterve -
reins, das unterhaltsame Programm der Fri-
ends Big Band, die Aufführung von Baranyai
Judit und ihren SchülerInnen und der Stras-
senball der Akkordeon Harmonika Band.

MIT NATURFOTOAUSSTELLUNG, SHOWVERKOSTUNG UND
STREICHELZOO WERDEN DIE BESUCHER AUCH IM SOMMER IN
DER FÜLES BÁSTYA (Győr, Pálffy u. 4/B) erwartet. Der Showroom des

Győrer Xantus János Tiergartens in der Innenstadt, in alle Interessierte die
Wunder der Lebenswelt Südamerikas bestaunen können, befindet sich

im sogenannten Új- bástya (Neuturm), welcher der Rest der Trummburg
Győrs aus der Türkenzeit aus dem 16. Jahrhundert darstellt. Geöffnet

jeden Tag von 10 bis 19 Uhr. Für Jung und Alt gleichermassen
ein grosses Erlebnis und manchmal können Sie dabei

solche Tiere in Händen halten, denen Sie im Alltag nicht
so oft begegnen. In der Füles Bastei besteht Gelegenheit
die Königspython, den Riesenlaubfrosch, die Madagaskar-
Fauchschabe, die Kapuzinerratte und die streifenförmige
Bartagame zu streicheln.

Eine ganze Reihe Wunder-
geschichten entfalten sich
am 25. Juli zum Anlass des
S t a d t s p a z i e r g a n g e s
„GYŐRS 7 WUNDER”. Der
besondere, um 19.30 Uhr
beginnende Spaziergang
verspricht "neue Strassen,
neue Erlebnisse” anzubieten.
Stimmungsvolles Schlen-
dern in der Innenstadt auf
dem Spaziergang mit Frem-
denführer auf neuen Wegen!  

Vernis-
sage der
S a m m l u n g
des Malers GUI DEMETER
am 25. Juli im Napoleonhaus.
Der Künstler führte seine Stu-
dien in seiner Heimatstadt
und im Liceum für Bildende
Künste in Kolozsvár durch und
hat sich mit Steinmetzen und
Bildhauerei beschäftigt. Die
Ausstellung gibt es bis 31. Au-
gust zu sehen.

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

ORGELMUSIK AUS HAMLETS
LANDEN. Konzert des dänischen
Organisten Karsten Gyldendorf
am 26. Juli um 18 Uhr in der Heili-
gengeistkirche (Szentlélek-temp-
lom). Dänemark gilt als das Paradies
der Organisten, mit hervorragen-
den Instrumenten und heraus -
ragenden Orgelspielern. Bei der
Aufführung übersetzt er nicht nur
die bedeutendsten Werke der Orgel-
literatur, sondern ist auch ein Impro-
visateur ersten Ranges. 

PA N N O N H A L -
MER KLASSIKA-
BEND – Konzert des
Győrer Philharmonie-
orchesters am 31. Juli
um 20 Uhr im Innen-
garten des Kloster-
museums Pannon-
halma. Es dirigiert:
Berkes Kálmán. Unter
Mitwirkung von An-
derkó Daniel an der
Klarinette. 



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!

A ZÁTONY ÉTTEREM ÉS
KIKÖTŐ júliusban is minden
hét végén, szombaton 9.30
órakor sétahajót indít a Xantus
János Állatkertbe. Vasárnapon-
ként 10.30 órakor az óvodás és
kisiskolás korú gyerekeket vár-
ják Mesehajójukra.

XIII. ANNA-NAPI BÚCSÚ várja az érdeklődőket július 26-án
15 órakor a József Attila Művelődési Házban (Móra F. tér 1. tel.:
96/421-740). A programban látható lesz Némethné Varjasi Ildi-
kó és Jánosi Magdi, Tímár Antal nótaénekesek műsora, melyet
Borkai István kísér zongorán, továbbá a Danger Elements break
csoport bemutatója, a Kaméleon Színjátszó Egyesület mese-ösz-
szeállítása, a Friends Big Band szórakoztató műsora, Baranyai Ju-
dit és tanítványainak előadása és az Akkordeon Harmonika Zene-
kar utcabálja.

Orgonazene Hamlet földjéről KARSTEN GYLDENDORF
DÁN ORGONAMŰVÉSZ hangversenyén vehetnek részt
azok, akik ellátogatnak július 26-án 18 órakor a Szentlélek-
templomba. Dánia az orgonisták „paradicsoma”, remek
hangszerekkel és kiváló orgonistákkal. Az előadó nem csak
remekül tolmácsolja az orgonairodalom jelentős alkotásait,
de első rangú improvizátor is.

GUI DEMETER festőművész
tárlata nyílik július 25-én a Napó-
leon-házban. Kőfaragással, szob   -
rászattal foglalkozott. Ebből az idő-
ből származnak saját tervezésű és
kivitelezésű, Erdély különböző vi-
dékeinek templomait díszítő
márványoltárok, keresztelőkutak
és más egyházművészeti mun-
kái. A kiállítás augusztus 31-ig
tekinthető meg.

AZ ADYVÁROSI TÓPART PIZZÉRIÁBAN
július minden péntekén és szombatján kon -
certekkel, zenés estekkel várják az érdeklődő-
ket. Fellép többek között a Nyári Trió, a Park
Zenekar, Szilasi Lajos, Müller Tamás, Váray Ta-
más és az Indigó Együttes. A programok 19
órakor kezdődnek. Július 25-én az Indigó
Együttes szórakoztatja a közönséget.

Csodás történetek egész sora bontakozik ki jú-
lius 25-én a GYŐR 7 CSODÁJA címet viselő
városnéző séta alkalmából. A 19.30 órakor kez-
dődő különleges séta igazán ígéretes az „új
utak, új élmények" felkínálására. A séta hangu-
latos belvárosi barangolás idegenvezetővel, új
utakon! 

PANNONHALMI KLASZ-
SZIKUS ESTÉK címmel a
Győri Filharmonikus Zenekar
koncertjére várják a zeneked-
velő közönséget július 31-én
20 órai kezdettel a Pannonhal-
mi Apátsági Múzeum Belső-
kertjében. Vezényel: Berkes
Kálmán. Közreműködik: An-
derkó Dániel – klarinét.

SZÓDÁSÜVEG-KIÁLLÍTÁS
nyílt a Győri Legendák Fesztivál
alkalmából az Apátúr-házban.
A tárlaton különböző színű, for-
májú, különleges szódásüve-
gek, illetve a szikvízgyártás esz-
közei láthatóak, és egy régi, de
napjainkban újjáéledő ipar tár-
gyi emlékei elevenednek meg. 

A hétvégén még megtekinthető ALEXANDER
GEMBIK GRAFIKUS, illusztrátor és festőmű-
vész kiállítása a Múzeumházban, az Orosz–Ma-
gyar Egyesület szervezésében. A kiállítás július 26-
ig látogatható. Kísérletező művész, aki folyamato-
san új technikákat próbál ki. Grafikusként kezdte
pályafutását, de hamarosan rádöbbent, hogy az
érzelmeket és a hangulatokat igazán színekkel le-
het kifejezni. Ez úton haladva festi a szívének oly
kedves balatoni és hévízi tájat, de láthatunk a kiál-
lításán portrékat és karikatúrákat is.

TERMÉSZETFOTÓ-KIÁLLÍTÁSSAL, LÁTVÁNYETETÉSSEL
ÉS ÁLLATSIMOGATÓVAL nyáron is várja látogatóit a Füles Bás-
tya. A győri Xantus János Állatkert belvárosi bemutatótermében,
Dél-Amerika élővilágát csodálhatják meg az érdeklődők. Nyitva a
hét minden napján 10 és 19 óra között. Kicsiknek és nagyoknak
egyaránt nagy élményt jelent, ha néhány olyan állatot foghatnak a
kezükbe, melyekkel nem találkoznak a hétköznapokban. A Füles
Bástyában királypiton, óriás levelibéka, madagaszkári bütykös csó-
tány, csuklyáspatkány és még szakállas agáma simogatására is le-
hetőség van.
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JÚLIUS 25., SZOMBAT
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:50 Zegzugos tör-
ténetek 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok 06:30 Hazajá-
ró 07:00 Híradó 07:25 Hogy volt!?
08:20 Mesélő cégtáblák 08:50 Virág-
zó Magyarország 09:15 Szerelem az
Alpokban  10:55 Építészkorzó
11:30 Csodabogár 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 Térkép
13:20 Tízparancsolat  15:35 Szerel-
mes földrajz 16:05 Balatoni Nyár
18:00 Híradó 18:30 SzerencseSzom-
bat  19:30 Volare – Repülni – Dome-
nico Modugno története  21:30 A
nagy balhé  23:40 Papírhold 
01:20 Himnusz 01:25 Volare – Repül-
ni – Domenico Modugno története 
03:15 Magyar elsők 03:30 Hogy
volt!?

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:05 Chuck  04:50 Chuck 
05:30 Gossip girl – A pletykafészek 
06:15 Top Shop 06:45 Kölyökklub
10:15 Ízes élet  10:35 Teleshop
11:25 Kalandor 11:50 Street Kitchen
12:20 Egy rém modern család 
12:50 Egy rém modern család 
13:15 Az élet csajos oldala  13:45
Az élet csajos oldala  14:10 A harc
törvénye  15:15 A harc törvénye 
16:15 Dragonball: Evolúció  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz
 19:10 Séta a napfényben  21:05
A szellemlovas 2. – A bosszú ereje 
22:50 Sherlock Holmes és a lángoló
város  00:45 Lány a vízben  02:45
Az élet csajos oldala  03:05 Az élet
csajos oldala  03:25 Gálvölgyi-
show 

04:25 Zsaruvér   05:10 Babavilág
 05:35 Super Car  06:00 Egzoti-
kus Ázsia  06:25 Tv2 matiné 08:35 Ál-
lati dokik  09:00 Astro-Világ 10:10
Babavilág  10:40 Kandász Travel –
Nyár  11:45 Pimasz úr ott alszik  
12:55 Kasza!   14:05 Kuzey Güney
– Tűz és víz  15:05 Kuzey Güney –
Tűz és víz  16:05 Columbo – Gyil-
kosság hangjegyekkel  18:00 Té-
nyek 19:00 Az első lovag  21:50
Csontdaráló   00:05 A 8 kör  
01:50 Sportos 02:00 A férjem védel-
mében   02:45 Rúzs és New York  
03:25 Felejthetetlen  

05:05 Doktor House  05:50 TV-
Shop 06:25 Zöld térben 06:50 Peren
kívül  07:35 Will és Grace  08:05
Will és Grace  08:30 Szívek szállo-
dája  09:25 Szívek szállodája 
10:25 A Niebelungok kincse  12:50
Monk – Flúgos nyomozó  13:50
NCIS  14:50 NCIS  15:50 NCIS 
16:45 Herkules  18:55 Viharok nyo-
mában  21:00 15 perc hírnév 
23:25 A patrióta 01:15 Két pasi –
meg egy kicsi  01:40 Jackie nővér
 02:15 Jackie nővér  02:45 Cand-
leford-i kisasszonyok  03:40 Cand-
leford-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
21:15 Made in Hungary (ism.) 21:30
Hello Győr! (ism.) 22:00 Üzleti ne-
gyed  22:30 Életmentők 23:10 Győ-
ri7 (ism.) 23:50 Képújság

GYŐR+ TV

JÚLIUS 26., VASÁRNAP
DUNA TV
04:25 Építészkorzó  04:55 Táncva-
rázs 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Rome Reports – Vatikáni híradó
06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 Útmuta-
tó 07:00 Híradó 07:35 Hogy volt!?
08:30 A világörökség kincsei 08:55
Isten kezében 09:20 Engedjétek hoz-
zám 09:30 Evangélikus magazin
09:55 Új nemzedék  10:25 Római
katolikus szentmise 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Ízőrzők:
Herend 13:20 Édes ellenfél  14:45
Hét tonna dollár  16:20 Balatoni
Nyár 18:00 Híradó 18:35 Rámenős
páros  19:30 Összekutyulva 
21:15 Mission: Impossible 2. 
23:20 Brian élete  00:55 A nagy bal-
hé  03:00 Himnusz 03:05 Hogy
volt!? 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:05 Gálvölgyi-show  04:40 A fan-
tasztikus Róka úr  05:55 Fókusz
Plusz  06:15 Top Shop 06:50 Kö-
lyökklub 09:35 Teleshop 10:30 A Mu-
zsika TV bemutatja!  11:00 4ütem
 11:30 Hazug csajok társasága 
12:30 Hazug csajok társasága 
13:25 Séta a napfényben  15:20
Szerencse dolga  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Cobra 11  19:50 Tan-
túra  21:25 Több mint testőr 
00:05 Portré – Fördős Zé  00:35 Is-
ten megbocsát, én nem!  02:40
Cobra 11  03:25 Gálvölgyi-show 

04:10 13-as raktár  04:50 Mrs. Kli-
nika   05:35 Babavilág  06:00 Eg-
zotikus Ázsia 06:25 Tv2 matiné 08:55
Nagy Vagy, Kecskemét!  09:25 Több
mint TestŐr  09:55 Astro-Világ
11:05 ÁllatoZOO  11:35 Apaütők 
12:00 Apaütők  12:25 Stahl kony-
hája  12:55 Knight Rider   14:00
Walker, a Texas-i kopó   15:05 Wal-
ker, a Texas-i kopó  16:05 Hajrá csa-
jok, újra!   18:00 Tények 19:00 Sze-
ka-túra  21:05 Száguldó bomba 
23:15 Maszk  01:35 Sportos 01:45
Psych – Dilis detektívek  02:30 Ha-
láli zsaruk  03:10 Mrs. Klinika  
03:55 Sue Thomas – FBI 

05:00 Doktor House  05:45 TV-
Shop 06:15 Szívek szállodája 
07:00 Szívek szállodája  07:50 Will
és Grace  08:20 Will és Grace 
08:50 Will és Grace  09:20 Zöld tér-
ben 09:50 NCIS  10:40 NCIS
11:35 Gyilkos számok  12:35 Vi-
harok nyomában  14:40 Wyatt Earp
 18:30 A Niebelungok kincse 
21:00 Amerikai nindzsa  23:15 15
perc hírnév  01:25 Nikita  02:10
Zöld térben 02:40 Két pasi – meg
egy kicsi  03:05 Will és Grace 
03:35 Will és Grace 

08:00 Jövőkép (ism.) 08:30 Vény nél-
kül ( (ism.) 09:00 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 09:45 Made in Hungary
(ism.) 10:00 Hello Győr! (ism.) 10:30
Kamarai magazin (ism.) 11:15 Képúj-
ság 17:45 Győri7 (ism.) 18:30 Civil
kurázsi 19:00 Hello Győr! (ism.)
19:30 Erzsébet út (ism.) 20:00 Rejtett
tájakon (ism.) 21:00 Hello Győr!
(ism.) 21:30 Épí-tech (ism.) 22:00
Győri7 (ism.) 23:00 Képújság

GYŐR+ TV

JÚLIUS 27., HÉTFŐ
DUNA TV
04:55 Táncvarázs 05:50 Hajnali gon-
dolatok 06:00 Roma Magazin 06:30
Domovina 07:00 Híradó 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 Rex fel-
ügyelő  16:00 Balatoni Nyár 18:00
Híradó 18:25 Időjárás-jelentés 18:35
Don Matteo  19:40 A hegyi doktor
– Újra rendel  20:30 J.A.G. – Becsü-
letbeli ügyek  21:25 Sherlock 
23:05 Az utolsó cowboy  01:00 Mis-
sion: Impossible 2.  03:00 Himnusz
03:05 Magyar elsők 03:25 Virágzó
Magyarország 03:45 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 A mentalista  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 Dr. Csont  22:20 Dr. Csont 
23:20 RTL Klub Híradó 23:55 Gyilkos
elmék  01:00 Reflektor  01:15 A
harc törvénye  02:05 A harc törvé-
nye  02:50 A bosszú angyala 
03:25 A bosszú angyala 

04:45 Stahl konyhája  05:05 Csap-
dába csalva  05:35 13-as raktár 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:45 TeleS-
hop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:55 Sherlock
és Watson   13:55 Magánnyomo-
zók  14:55 Az én bűnöm   15:55
Veronica aranya   16:55 Fiorella  
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Hőhullám  21:20 Hal a tor-
tán a javából  22:30 Amerikai pite 4.
– A zenetáborban   00:30 Tények Es-
te 01:15 Aktív  01:35 Sportos
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 Az utolsó zsaru 
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 
23:00 Amerikai nindzsa  01:00 Az
utolsó zsaru  01:55 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  02:40 Gyilkos
körzet  03:40 A célszemély 

08:00 Hello Győr! (ism.) 08:30 Civil
kurázsi (ism.) 09:00 Hello Győr! (ism.)
09:30 Rejtett tájakon (ism.) 10:30 Ka-
marai magazin (ism.) 11:00 Képújság
18:45 TV torna 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Zooo+ (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Zooo+ -(ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

JÚLIUS 28., KEDD
DUNA TV
06:30 Unser Bildschirm 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25 Az
élet sava-borsa  08:10 Virágzó Ma-
gyarország 08:35 Don Matteo 
09:35 A szenvedélyek lángjai 
10:20 A hegyi doktor – Újra rendel 
11:10 Az élet sava-borsa  12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:40 Idő-
járás-jelentés 12:45 Jamie vidéki
konyhája 13:15 Kívánságkosár 15:10
Rex felügyelő  16:00 Balatoni
Nyár 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés  18:40 Don Matteo  19:40 A
hegyi doktor – Újra rendel  20:30
Párizsi helyszínelők  21:30 Az utol-
só angol úriember  22:30 Molto pa-
vane – Erkel és Mahler  23:10 Feke-
te krónika  23:40 Fekete krónika 
00:10 Sherlock  01:40 Himnusz
01:45 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 A mentalista  16:50 A
szerelem foglyai  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-
nappal Budapest  20:45 Barátok
közt  21:20 A főnököm lánya 
22:55 RTL Klub Híradó 23:30 Tökéle-
tes célpont  00:30 Nevelésből elég-
séges  01:00 Reflektor  01:15 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 01:45 A bosszú angyala 
02:30 A bosszú angyala  03:15 Gál-
völgyi-show 

04:25 Sherlock és Watson   05:05
Csapdába csalva   05:35 13-as rak-
tár  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:35 Babapercek 
09:45 TeleShop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív  
12:55 Sherlock és Watson  13:55
Magánnyomozók  14:55 Az én bű-
nöm  15:55 Veronica aranya 
16:55 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
Resort – A belső ellenség   00:40
Tények Este 01:25 Aktív   01:45
Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00 Elhallga-
tott gyalázat 

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 Az utol-
só zsaru  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 Alvilági köte-
lékek  23:10 CSI: A helyszínelők 
00:05 CSI: A helyszínelők  01:00 Az
utolsó zsaru  01:55 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  02:45 Gyilkos
körzet  03:45 A célszemély 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Zooo+ (ism.) 10:00 Képújság 18:45
TV torna 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Hello Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Kép -
újság

GYŐR+ TV
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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.

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

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

JÚLIUS 29., SZERDA
DUNA TV
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Az élet sava-borsa  08:15 Ja-
mie vidéki konyhája 08:45 Don Mat-
teo  09:45 A szenvedélyek lángjai 
10:30 A hegyi doktor – Újra rendel 
11:15 Az élet sava-borsa  12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:40 Idő-
járás-jelentés  12:45 Jamie vidéki
konyhája 13:15 Kívánságkosár 15:10
Rex felügyelő  16:00 Balatoni Nyár
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Don Matteo  19:40 A hegyi
doktor – Újra rendel  20:35 Szabad-
ság tér '89 21:25 Szerelem és vér-
bosszú  22:20 Római helyszínelők –
Árulkodó nyomok  23:25 Arany-
feszt 00:20 1200 mérföld hazáig 
01:55 Az utolsó angol úriember 
02:45 Himnusz 02:50 A nap vendége
02:55 Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A mentalista  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 Szulejmán  22:25 RTL Klub
Híradó 22:50 Döglött akták  00:00
Egy rém modern család  00:30 Ref-
lektor  00:45 Kincsem – A Thália
Színház előadása  02:55 A bosszú
angyala  03:35 Gálvölgyi-show 

04:00 Sherlock és Watson  04:45
Aktív  05:05 Csapdába csalva 
05:35 13-as raktár  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:35 Baba-
percek  09:45 TeleShop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:55 Sherlock és Watson 
13:55 Magánnyomozók  14:55 Az
én bűnöm  15:55 Veronica aranya
 16:55 Fiorella  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15 Hő-
hullám  21:20 Hal a tortán a javából
 22:30 Sherlock és Watson  23:35
Lángoló Chicago  00:40 Tények Es-
te 01:25 Aktív  01:45 Sportos
02:00 Ezo.TV 03:00 Sherlock és Wat-
son  03:40 Segítsetek, űrlakók! 

05:40 Igazgyöngy  06:25 TV-Shop
06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Szívek szállodája  10:25
Kettős ügynök  11:20 A célszemély
 12:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:10 Az utolsó zsaru 
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 Halálos terápia  23:30
Alvilági kötelékek  01:30 Az utolsó
zsaru  02:20 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  03:05 Gyilkos körzet


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 Üzleti negyed
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Üzleti negyed (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Üzleti negyed (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Üzleti negyed (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

JÚLIUS 31., PÉNTEK
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Életkerék 06:30 Öt
kontinens 07:00 Híradó 07:15 Időjá-
rás-jelentés  07:25 Az élet sava-bor-
sa  08:10 A világörökség kincsei
08:25 Don Matteo  09:30 A szenve-
délyek lángjai  10:15 A hegyi doktor
– Újra rendel  11:00 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:40 Jamie
vidéki konyhája 13:15 Kívánságkosár
15:10 Rex felügyelő  16:00 Balatoni
Nyár 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Don Matteo  19:40 A
hegyi doktor – Újra rendel  20:30
Brown atya  21:25 Columbo: Kettős
ütés  22:40 Armel Operafesztivál
00:25 Nem vagyok gyilkos  02:10
101 éjszaka  03:50 Himnusz 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 v
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A mentalista  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 Különben dühbe jövünk 
23:25 RTL Klub Híradó 00:00 A fő-
nök  01:00 Reflektor  01:15 Street
Kitchen  01:45 Kalandor 02:05
4ütem  02:30 A bosszú angyala 
03:25 A bosszú angyala 

05:05 Csapdába csalva  05:35 13-
as raktár  06:20 Mokka  09:25
Stahl konyhája  09:35 Babapercek
 09:45 TeleShop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:55 Sherlock és Watson   13:55
Magánnyomozók  14:55 Az én bű-
nöm  15:55 Veronica aranya 
16:55 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 Ket-
tős 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  

05:40 Igazgyöngy  06:25 TV-Shop
06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Szívek szállodája  10:25
Kettős ügynök  11:20 A célszemély
 12:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:10 Az utolsó zsaru 
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 Skorpiókirály 2. – Har-
cos születik  23:20 Csali  01:40 A
Skorpiókirály 2. – Harcos születik 
03:30 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 

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 Gázfröccs 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Gáz-
fröccs (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Gáz-
fröccs (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek  (ism.) 22:30 Gáz-
fröccs (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Kép -
újság

GYŐR+ TV

JÚLIUS 30., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelen-
tés 07:25 Az élet sava-borsa  08:05
Jamie vidéki konyhája 08:35 Don
Matteo  09:40 A szenvedélyek láng-
jai  10:25 A hegyi doktor – Újra ren-
del  11:15 Az élet sava-borsa 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:40 Jamie
vidéki konyhája 13:15 Kívánságkosár
15:10 Rex felügyelő  16:00 Balatoni
Nyár 17:45 Szerencse Híradó 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Don Matteo  19:40 A hegyi
doktor – Újra rendel  20:35 Szívek
doktora  21:25 101 éjszaka 
23:10 kult.hu 23:40 A rejtélyes XX.
század  00:10 Ripacsok  01:40
1200 mérföld hazáig  03:15 Him-
nusz 03:20 Magyar elsők 03:35 Vi-
rágzó Magyarország 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A mentalista  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 CSI: A helyszínelők  22:20
RTL Klub Híradó 22:45 CSI: A helyszí-
nelők  23:55 A Halál a Ragadozó el-
len  01:45 Reflektor  01:55 A
bosszú angyala  02:35 A bosszú an-
gyala  03:15 Gálvölgyi-show 

05:05 Csapdába csalva   05:35 13-
as raktár  06:20 Mokka  09:25
Stahl konyhája  09:35 Babapercek
 09:45 TeleShop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:55 Sherlock és Watson  13:55
Magánnyomozók  14:55 Az én bű-
nöm  15:55 Veronica aranya 
16:55 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban   20:15 Hőhullám
 21:20 Hal a tortán a javából 
22:30 Doktor Rush  23:35 Ügyféllis-
ta   00:40 Tények Este 01:25 Aktív
 01:45 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Drága papa  

05:35 Igazgyöngy  06:25 TV-Shop
06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Szívek szállodája  10:25
Kettős ügynök  11:20 A célszemély
 12:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:10 Az utolsó zsaru 
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 Csali  23:25 Ha-
lálos terápia  01:45 Az utolsó zsaru
 02:35 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  03:25 Gyilkos körzet 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Üzleti negyed (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Üzleti negyed (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Üzleti negyed (ism.)
10:00 Képújság 18:45 TV torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Vény nélkül  (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Vény nélkül  (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság

GYŐR+ TV
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Sorozatunkban a csodálatos
Székelyföld egy-egy gyöngysze-
mét mutatjuk be olvasóinknak.
Tesszük ezt nem titkoltan a kedv-
csinálás szándékával, hogy aki
teheti, látogasson el erre a gyö-
nyörű, ezer kincset rejtő magyar
vidékre. Nem fogja megbánni.

Utunk folytatásaként megérkezünk
Székelyföld talán leglátogatottabb te-
rületére, a sóvidékre, ahol annyi termé-

és legnagyobb közülük a Medve tó,
amelynek alakja egy kiterített medve-
bundára emlékeztet. A tó hossza 288
méter, szélessége 132-210, legna-
gyobb mélysége 19 méter. Vize mint -
egy 64 ezer tonna oldott sót tartalmaz,
így a fürdőzés során különleges él-
ményben lehet részünk, mert a lebe-

géshez nincs szükségünk gumimat-
racra. A tó másik különlegessége a he-
liotermia jelensége, amely azért alakul
ki, mert a tömény sós víz felett két
édesvizű patakocska vize folyik át. A
nap hatására a tó vize felmelegszik, de
a felszínen található édesvíz nem enge-
di lehűlni az alatta lévő sós vizet, ami-

Székely kincsestár V. rész

Csodák
földje

SZÉKELY KINCSESTÁR   SZOVÁTA, PARAJD

szeti szépségre bukkanhatunk, hogy
nyugodtan nevezhetjük a Csodák föld-
jének is. Marosvásárhelytől egy óra au-
tózás után érjük el Szovátát, Székely-
föld egyik legjelentősebb üdülővárosát.
A település különleges tavairól neveze-
tes, amelyek egy csodálatos parkerdő
területén találhatóak. A legismertebb

nek hőmérséklete ezért egész nyáron
folyamatosan emelkedik, gyakran az
ötven fokot is eléri. Mivel a fürdőzők né-
mileg összekeverik a két vízréteget,
ezért a heliotermikus hatás nem is ma-
ximális. Becslések szerint, ha nem fü-
rödnének a tóban, annak hőmérsékle-
te nyár végére a hetven fokot is elérné.
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SZÉKELY KINCSESTÁR HIRDETÉS

A Medve tó fizetős, kiépített strand, de
a mögötte található többi tó a sza-
badstrandolás lehetőségével kecseg-
tet szép természeti környezetben. Ér-
dekesség, hogy a sósvizű Mogyorósi-
tó, Rigó-tó, Fekete-tó, Vörös-tó és
Zöld-tó szomszédságában az édesvizű
Piroska-tóban is megmártózhatunk,
míg a Kígyós-tó mára elmocsaraso-
dott. A tavak mellett kiálló sósziklákat
figyelhetünk meg, amelyek leginkább
fehér csipkére emlékeztető látványt
nyújtanak.

Szovátával szomszédos település
Parajd, amely a szerző számára az
egyik legkedvesebb székelyföldi tele-
pülés, a béke szigete, a lenyűgöző ter-
mészeti szépségek otthona. A sóvi-
dék központjaként természetes, hogy
neve összefügg a sóval. A hagyomány
szerint a sószállítók itt legeltették,

vagyis páréztatták lovaikat. Legismer-
tebb nevezetessége a sóbányája,
amely egyben egy látogatói központ
is. A bánya nagyközönség előtt meg-
nyitott szintje 120 méter mélységben
található a föld alatt, ahová a sóvállalat
buszai szállítják a vendégeket egy
1250 méter hosszú alagúton. A hatal-
mas sófalak között egy komplett sza-
badidőparkot találunk játszóterekkel,
ökumenikus kápolnával, kávézóval,
3D moziteremmel, kalandparkkal.
Nem csoda hát, hogy a gyógyító sós
levegőjű tárnákat évente mintegy 400
ezren látogatják meg. A sóbánya utcá-
jában található a tavaly teljesen felújí-
tott parajdi strand, amelynek meden-
céit a bánya sós vizével töltik fel. A víz
sókoncentrációja többszöröse a szo-
vátai tavakénak, itt aztán valóban a víz-
re fekve, mindenféle láb- vagy kartem-
pó nélkül lebeghetünk, pihenhetünk a
napsütötte nyarakon. Ha az utcán vé-
gigmegyünk, és átkelünk a Kis Kükül-
lő hídján, elérjük a sószorost, ahol
szemkápráztató látványban lesz ré-

szünk. A patak menti séta során hatal-
mas sóhegyeket láthatunk, amelyek
leginkább egy kifordított cseppkőbar-
langra emlékeztetnek, ahol a hófehér
sószuronyok és sónyelvek az ég felé
meredeznek. A sószoros egyik legkü-
lönlegesebb, egyben legbizarabb él-
ménye, belemerülnünk a sós iszapfe-
redőbe. Ez tulajdonképpen kőből kié-
pített kis medence az erdei tisztáson,
amelyben erősen sós és más ásványi
anyagokban gazdag iszap található.
Ha belemászunk, a lábunkat nem iga-
zán tudjuk magunk alatt tartani, mert
a sós lé rögtön feldobja azokat. Jó mó-
ka, ráadásul egészséges is! A fekete
színű iszapot a helybéliek évtizedek
óta kúraszerűen használják reumati-
kus és ízületi panaszokra, bőrbetegsé-
gekre, vagy akár nőgyógyászati gon-
dokra is. A természet lágy ölén fából
készült öltözőt és mellékhelyiséget is
találunk, a ránk száradt iszapot pedig
a hűs vizű patakban tudjuk magunk-
ról lemosni. Ha Székelyföldet csillag-
túra-szerűen szeretnénk felfedezni,
jó szívvel ajánlom Parajdot táborhe-
lyül, hiszen a domboldali panziók,
apartmanok, magánházak hangula-
tos teraszai, filagóriái igazi pihenésre
csábítanak minket. A táj lenyűgöző
szépsége, a magával ragadó naple-
menték, a frissen sütött cipó illata, és
a parajdi székelykáposzta hatásosan
marasztal minket.

Ha tábort vertünk, első utunk a
szomszédos, Korond patak völgyében
található Korondra vezessen! A falu a
19. század végén vált a fazekasság
központjává, és napjainkban is a kéz-
művesség centruma. A falu magja tu-
lajdonképp egy hatalmas kirakodóvá-
sár a népművészet remekeivel, mázas
edényekkel, szőttesekkel, hímzett ru-
hákkal, fafaragásokkal, a taplászok ál-
tal gombából készített ajándéktár-
gyakkal. Ha nem is akarunk vásárolni,
érdemes betérni az üzletekbe, mert
jóízű beszélgetésekben lehet részünk.
Ha mégis megtetszik valami, jöhet a
vidám alkudozás, ha pedig megszüle-
tett az egyezség, következhet az áldo-
más, vagyis a pálinka. Aztán még egy,
csak az íze végett. Aztán vagy indul-
junk tovább, vagy érkezik a következő,
valami újabb indokkal. A faluközpont-
ban látható emlékmű megrázó mó-
don számolja össze a különböző or-
szágokba szakadt magyar népessé-
get. Korondon egyébként szintén kel-
lemes szállást lelhetünk, de legalább
egy jó pisztrángvacsorára érdemes itt
maradnunk. A finom ízeket akár a
négy borvízforrás egyikének ásványvi-
zével is leöblíthetjük, de ha rám hall-
gatnak, akkor nem a Szőlőmár-forrást
választják, mert abból a helyiek sze-
rint „fingóvíz” folyik. Ha megvettük a
kancsókat, csészéket, tálakat, indul-
hatunk Székelyudvarhely felé…

www.vidrauszoiskola.hu

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

UTOLSÓ TÁBORI HETEK
a Vidra Úszóiskolában!

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, vizitorna,
játékos vetélkedők,
ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS!
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Futóversenyre hívja vásárlóit és minden ér-
deklődőt a Pedró Pékség: augusztus 15-én
rendezik meg a S.pártai félmaratont a Győr-
től mindössze 25 km-re fekvő, festői szépsé-
gű Sokorópátkán. A pékség már tavaly is
megmozgatta a környéket, akkor mintegy
hatszázan vettek részt a versenyen. A szer-

vezők az előző évi visszajelzések alapján ter-
vezték meg az idei félmaratont, hogy minél
színvonalasabb legyen a megmérettetés, és
minél több emlékezetes élménnyel gazda-
godjanak a futók. Amit mindenképpen meg-
őriznek, az a tavalyi versenyen tapasztalt
nagyszerű hangulat. 

Mozgásra hív a Pedró Pékség
A klasszikus 21 km-es futam mellett a ver-

senyzők indulását várják 8, illetve 4 km-es távo-
kon is. A gyermekek számára 300 méteres ver-
senyt is rendeznek. Az elnevezés a verseny ne-
hézségére is utal, hiszen a résztvevőknek nehéz
terepen kell teljesíteniük a távot. A barátságos
dombok meghódítása nem leküzdhetetlen, ám
emberpróbáló feladat. A jó levegő garantált, hi-
szen távol a világ zajától halad az útvonal.

A részvétel gyermekek számára ingyenes,
a többi távon nevezési díj fejében lehet indul-
ni. Lehetőség van előnevezésre, ezt a ver-
seny Facebook-oldalán, illetve a Pedró Pék-
ség mintaboltjaiban lehet leadni. Természe-
tesen a helyszínen is lehet regisztrálni, azon-
ban ott már valamivel magasabb összegért. 

A díjazás is impozáns, a félmaraton első há-
rom helyezettje pénzjutalmat, továbbá érmet,
serleget és a pékség méltán népszerű székely
kenyerét veheti át. A négy, valamint nyolc kilo-
méteres táv dobogósai sportruházattal, aján-
déktárgyakkal, érmekkel és serlegekkel gazda-
godnak. A női és férfi helyezetteket külön rang-
sorolják, valamint minden befutó fa emlékér-
met és befutó csomagot vehet át. Regisztráció
után minden versenyző pólót kap.

A mezőny augusztus 15-én, szombaton
10 órakor rajtol el a sokorópátkai községhá-
za elől. Legyen Ön is részese a S.pártai fél-
maratonnak, és hódítsa meg a környékbeli
dombokat! 



2015. július 24.  / + / 17

SKANDINÁV REJTVÉNY

A megfejtés beküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címe bekerüljön a Home Relax Hungary Kft. adatbázisába, és a cég aján-
latával felkeresse Önt. A megfejtést jövô hét szerdáig szerkesztôségünkbe beküldôk között a Home Relax Hungary Kft. jóvoltából 4 db mág-
nesterápiás családi kezelést sorsolunk ki. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejt-
vény. Elôzô rejtvényünk szerencsés nyertese :  Varga Beáta.
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Most minden bútorra kedvezmény!20%
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. 24.—07. 31.
DELIKÁT

Hajdúsági paraszt-
kolbász

Coca-Cola light
2 l, 125 Ft/l

Royal Hellas sör
4%-os, 0,5 l, 258 Ft/l

999,-kg

99,-kg

129,-db

250,- db

Pápai sertészsír
0,5 kg, 218 Ft/kg

109,-db

185,- db

Farmer tejföl
330 g,

560,61 Ft/kg

Görögdinnye,magyar

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A Győr+ hetilap gasztronómiai rovata
eddig olyan írásokat tartalmazott,
amelyben otthon elkészíthető ételeket
ajánlottunk Tisztelt Olvasóinknak. A

kivétel ezúttal is erősíti a szabályt.
Amikor felkerestük a Széchenyi téri
egykori Lloyd-palotában levő Duna
Döner éttermet, hamar nyilvánvalóvá
vált, az itt kínált ételeket otthon lehe-
tetlen elkészíteni, a speciális törökös
fűszerezést ugyanis üzleti titok védi.
Így aztán ebben az elviselhetetlennek
tűnő kánikulában azt javasoljuk, ottho-
ni főzés helyett a kebabot inkább a
légkondicionált Duna Döner étterem-
ben fogyasszák el.

A Zeugma (Duna Döner) Kft. étte-
remlánc kiépítése 2010-ben kezdő-
dött Szegeden, majd Debrecenben és
Kecskeméten is megnyitott az étte-
rem. Győrben a Széchenyi téren ta-
valy áprilisban nyílt meg a Duna Dö-
ner – mondta el Angyal Györgyi, a cég
generalmanagere. A győri után nem
sokkal Pécsett is éttermet nyitottak, a
sor szeptemberben Békéscsabán
folytatódik. 

A tulajdonosok figyelembe veszik a
városok kiválasztásánál, hogy egye-
tem vagy főiskola legyen az adott he-

A gyôri Duna Döner ajánlata
lyen, melynek diákjai fontos célcso-
portot jelentenek. Ezek a városok a
széles körű nemzetiségi fiataljaikkal,
az osztrák, a német, a török és más
nemzetiségű hallgatóikkal a helyi ifjú-
ság mellett az éttermek kialakításánál
fő hangsúlyt kapnak. Ezek a külföldiek
jól ismerik az itt étlapra kerülő étele-
ket, és segítenek visszatérő vendég-
ként a hazai konyha ilyen irányú bőví-
tésének elterjesztésében. 

Ezen éttermekben minőségi alap-
anyagok, finom, tájjellegű ételek,
rendkívüli precizitás, kiemelkedő szín-
vonalú higiénia, valamint elérhető
árak várják az oda érkező vendégeket.

Főétel: Döner tányérban
Összetevők: csirkemell és combfi-

lé egyedi fűszerezéssel, borjúhús da-
rálva, ugyancsak egyedi fűszerezés-
sel. Köret: rizs és sült burgonya. Friss
saláta: jégsaláta, lila káposzta, hagy-
ma, paradicsom. Szósz: választható
joghurtos zöldfűszeres vagy csípős
szósz, igény szerint.

Döner pitában
Az összetevők ugyanazok, mint-

ha tényárban kérnénk. Pitába cso-
magolva könnyen szállítható vagy
séta közben fogyasztható. A pita
mindig friss, három-négy óránként
helyben sütik.

Dürüm kebab
Ebben az esetben tortillatekercsbe

kerül a mindig friss hús, amelyet a Duna
Döner cég által Magyarországon létreho-
zott, Kelet-Európa legmodernebb és leg-
színvonalasabb Kebab-gyárából, Makó-
ról szállítanak Győrbe.  A gyárban csirke-
és pulykahúst dolgoznak fel többnyire,
de két éve borjúhúst is. A kicsontozott
húsból fűszerezett, nyársra fűzött kebab
(függőlegesen forgó sült hús) készül.

Desszert: Baklava – 
török sütemény
A nagy kebabtál mellé most ajándék-

ba jár ez a speciális török desszert, amely
lehet mogyorós, diós vagy pisztáciás. 

Farkas Mária étteremvezető kérdé-
sünkre elmondta, vendégeik között
szép számmal megtalálható az a ge-
neráció is, amely gulyáslevesen és
marhapörköltön szocializálódott. 

Az emberek minden életkorban
szívesen próbálnak ki új ízeket,
márpedig aki betér hozzánk, egy
teljesen új ízvilágot talál, amelyet
könnyű megszeretni – fogalma-
zott a győri Duna Döner étterem
vezetője. 
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ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Otthoni pénzkereset!
Reklámtárgyak összeállítása stb.
Érd.: 06-90/60-36-07 (http://audio -
press-hungary.webnode.hu 635
Ft/min, 06-20/910-4517)

Gyártósori operátoro-
kat keresünk, győri munka-
végzésre, három műszakos munka-
rendbe. gyor@minosegellenor.hu
06-30/697-2156

CNC-gépkezelőket
keresünk győri munkahely-
re (egyedi gyártásra). 1500 Ft-
os órabér! Telefon: 06-70/366-
5722, 06-70/941-0185, e-mail:
munka15@index.hu

A GDN Ingatlanhálózat
országosan 72 irodával rendelkező,
Győrben nyíló belvárosi irodájába ke-
res ingatlanértékesítéshez kollégá-
kat. Rugalmas munkaidő, kiemelke-
dő kereset, szakmai fejlődés, taná-
csadói képzések, több 1000 értéke-
síthető 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.

SZOLGÁLTATÁS

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

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit elszál-
lítok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/500-1291,
06-70/ 882-6590.

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkezetek,

kerítések, korlátok készítése, felújí-
tása. Tel.: +36-30/313-2351.
www.ironart.hu e-mail: ironart@
 ironart.hu

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

Győrben élő idősek ottho-
ni ápolását, gondozását vállalja nagy
gyakorlattal rendelkező, középkorú
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, műsza-
ki termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

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

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

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

EGYÉB

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

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

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

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

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

INGATLAN

Győr peremkerületén
melegkonyhás étte-
rem (300 nm) – amely több
más tevékenységre is alkalmas
lehet (pl. kifőzde, raktár, termelő
üzem, esetleg munkásszállás
stb.) – tulajdonjoga el-
adó! Érd.: 06-30/215-8190.

LAKÁSCSERE

Kismegyer, 1 szobás, 43 nm-es, fél-
komfortos, egyedi szilárd tüzelésű,
sorházi, elkerített udvaros, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 55–80 nm-es, 2–4 szo-
bás, határozatlan-határozott bérle-
ményre. Sziget, Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 484.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne,
36–45 nm-es, 1-2 szobás, határozat-
lan idejű bérleményre. Újváros, Szi-
get, Bán Aladár u. kizárva. (Hirde-
tésszám: 485.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 42 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, ha-

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

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Győr, Déry T. u. 11/a  Tel.: 96/431-330 
info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

AJÁNLATA július 25., július 26.

A tál tartalma: Sonkával, sajttal töltött csirkemell,
óvári karaj, hawaii csirkemell, natúr szelet csirkemáj-
raguval, rántott csirkemell, rántott gombafejek, párolt
rizs, főtt burgonya.

Továbbá 3-4 féle levessel és 8-10 féle második
fogással várjuk Kedves Vendégeinket!

Ajánlatunk érvényes július 31-re
és augusztus 1–2-re is!

2 személyes
MARCAL TÁL
4400 Ft helyett

2800 Ft

A III. Számú Gazdasági Mûködtetô Központ  nyílt pályázat

útján  2015. szeptember 1-jétôl BÉRBE ADJA
a Nádorvárosi Ének Zenei Általános Iskola, és a Ménfôcsanaki

Petôfi Sándor Általános Iskola BÜFÉ HELYISÉGEIT.

A két pályázati dokumentáció 2015. július 27., 8 órától átvehetô
az intézmény gazdasági irodájában (9024 Gyôr, Répce u. 2.).

tározott bérleti szerződéses lakást
cserélne 36–42 nm, 1 vagy 1+ fél
szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. (Hirdetés -
szám: 486.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, felújí-
tott, műanyag ablakos, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
54–68 nm, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdeté s -
szám: 487.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 43 nm-es,
komfor tos, gázfűtéses, határo-
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 50-60 nm,
belvárosi, nádorvárosi, határo-
zott- határozatlan idejű bérle-
ményre, maximum 1 emeletig.
(Hirdetésszám: 488.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 44–55 nm-es, 1+ 2 szobás, ha-
tározott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Bán Aladár u. kizárva. (Hir-
detésszám: 489.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. augusztus 14-én licit útján értékesíti:

• Győr, Tábor u. 16. mellett; ép. telek (kertvárosias lakóövezet); hrsz: 11992/1. Teleknagyság: 739 m2.
Kikiáltási ár: 18.250.000 Ft + ÁFA.

• Győr, Kertész u. 14.; ép. telek (falusias lakóövezet); hrsz.: 10999. Teleknagyság: 1506 m2;
Kikiáltási ár: 26.490.000 Ft + ÁFA.

• Győr, Somos u. és Bokréta u.; 3 db ép. telek; hrsz.: 9301/6;9;10. Teleknagyság: 886; 854 és 900 m2.
Kikiáltási ár: 9.610.000 Ft + 27% ÁFA; 9.280.000 Ft + 27% ÁFA és 9.770.000 Ft + 27% ÁFA.

• Győr (Budapest–Bécs vasútvonal mellett); út és beépítetlen terület; hrsz.: 5396/10 és 5438.
Teleknagyság: 1720 és 5595 m2. Kikiáltási ár: 29.423.000 Ft, melyből az ÁFA összege 4.833.000 Ft.

• Győr, Benczúr u. 7. alagsor; társasházi lakás; hrsz.: 7103/A/1. Terület: 41 m2. Kikiáltási ár: 2.370.000 Ft.

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

KÖZLEMÉNY

Javában zajlik a nádorvárosi közteme-
tő főbejáratánál a burkolat felújítása.
Emiatt szeptember közepéig az arra
jogosultak a Szentlélek-templom felő-
li kapun hajthatnak be autóval a sír-
kertbe. A gyalogosok továbbra is
igénybe vehetik a főbejáratot, amely-
nek környezetében a fejlesztés ellené-
re a virágárusítás zavartalan.

Szünetel 
a melegvíz-
szolgáltatás!
Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat,
hogy karbantartási munkálatok
miatt a melegvíz-szolgáltatást
augusztus 4-én 0 órától 21 óráig
a város egész területén szünetel-
tetjük. Kérjük fogyasztóink szí-
ves megértését.

GYŐR-SZOL ZRT.

Virágárusítás

Győr Megyei Jogú Város polgármeste-
rének nevében a Településfejlesztési
Főosztály bemutatja a településfej-
lesztéssel és a településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 12/2013 (III.29) Ök.
rendelet értelmében az alábbi rende-
zésiterv-módosítási javaslat előzetes
tájékoztatási anyagát

SZTM 2014-050 számú Győr-Újváros,
volt kekszgyár területének szabályo-
zásiterv-módosítása

SZTM 2014-075 számú Bercsényi li-
get–Kossuth utca áttörés – rendezé-
siterv-módosítása

A rendezésiterv-módosítási anyag megtekint-
hetŐ: 2015. július 24.–2015. augusztus 14-ig
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 sza-
bo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

Álláshirdetés

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

KUKARAKODÓ

Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô-Fehérvári utca 1.
Feltétel: 8 általános. Elôny: darukezelôi végzettség • konténer-
emelôi végzettség. Bérezés: megegyezés szerint.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG
Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9024 Gyôr, Orgona utca
10., vagy nagy.brigitta@gyhg.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel a „kukarakodó” jeligét.

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

GÉPJÁRMÛVEZETÔ
Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô-Fehérvári utca 1.
Feltétel: C kategóriás jogosítvány • GKI (gépjármûvezetôi
képesítési igazolvány) • Digitális tachográf kártya. Bérezés:
megegyezés szerint.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG
Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9024 Gyôr, Orgona utca
10., vagy nagy.brigitta@gyhg.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel a „gépjármûvezetô” jeligét.

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Parkolóüzemeltetési Üzletága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feltétel: mobiltelefonon elérhető internetes felület felhasz-
nálói szintű kezelése • precíz, pontos munkavégzés • tiszta,
jól olvasható íráskép • jó állóképesség • jó kommunikációs
és konfliktuskezelő készség • szombati napokon történő
munkavégzés vállalása. Előnyt jelent: idegen nyelv ismerete
• érettségi

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 „parkolási ellenőr” jeligét. 

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 3.

parkolási ellenor´́

A komfort fokozatú lakáshoz tartozik, a 3775/1 helyrajzi számú in-
gatlan udvarán található XLI. számú 4,20 m2 nagyságú kamra kizá-
rólagos használati joga. Az ingatlan társasházzá alakítási eljárása az
illetékes földhivatal előtt folyamatban van, szerződéskötésre csak a
Társasház ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően ke-
rül sor. A GYŐR-SZOL ZRT. a pályázat benyújtási határidejéig, 2015.
július 27. napján 8–9, valamint 14–15 óra között biztosít megtekin-
tési lehetőséget az érdeklődőknek.

A teljes hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthető meg.

További információ a GYŐ R-SZOL ZRT. Ingatlangazdálkodási Igaz-
gatóságánál (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel: 06-96/511-423, e-mail:
vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben 8–16 óra
között.

Cím Helyrajzi szám Terület 

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

Cím Helyrajzi szám Terület 

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

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

A komfort fokozatú lakáshoz tartozik, a 3775/1 helyrajzi számú in-
gatlan udvarán található XXXVIII. számú 4,20 m2 nagyságú kamra
kizárólagos használati joga. Az ingatlan társasházzá alakítási eljárása
az illetékes földhivatal előtt folyamatban van, szerződéskötésre csak
a Társasház ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően
kerül sor. A GYŐR-SZOL ZRT. a pályázat benyújtási határidejéig,
2015. július 27. napján 8–9, valamint 14–15 óra között biztosít meg-
tekintési lehetőséget az érdeklődőknek.

A teljes hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthető meg.

További információ a GYŐ R-SZOL ZRT. Ingatlangazdálkodási Igaz-
gatóságánál (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel: 06-96/511-423, e-mail:
vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben 8–16
óra között.

Értékesítési hirdetmény
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hir-
detmény útján értékesíti az alábbi lakás megnevezésű ingatlanát 
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szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Európa-bajnokságról álmod-
tak, és beteljesült a győri Vas-
kakas Sárkányhajó Klub álma.
A nemrégiben az olaszországi
Auronzóban megrendezett
Klub Eb-n szállhattak vízre,
ahol első igazán nagy viadalu-
kon bizonyíthattak.

A Vaskakas Sárkányhajó Klub 2013-ban
alakult meg. A tagok nagy része már
előtte is sárkányhajózott céges, válla-
lati csapatokban, ám ekkor döntöttek
úgy, hogy egyesületi formában akar-
ják folytatni. 

„Mi szabadidős csapat vagyunk,
azaz mindenki dolgozik és a munka
után jöhet az edzés – mesélte Lengyel
Veronika, a csapat egyik tagja. Általá-
ban este, heti három alkalommal ké-
szülünk. Három-négy év alatt annyira
összeszoktunk már, hogy barátok let-
tünk, így nagyon családias a légkör.
Vegyes a társaság, a huszonévesektől
egészen negyven-ötven évesig. Még-
is jól tudunk együttműködni.”

„Mindig hangsúlyozzuk, hogy bár
versenyzünk, de alapjában véve ez
szabadidősport – tette hozzá a csa-

Beteljesült sárkányos álmok
patkapitány, Skutovics László. Ez egy
olyan mozgásforma, amit 9–99 éves
korig bátran lehet űzni és nagyon ha-
mar sikerélménye lesz az embernek.
Nekünk is vannak olyan tagjaink, akik
két-három év sárkányhajózás után el-
jutottak a világbajnokságra, vagy
nemzetközi versenyekre. Ebben az év-
ben döntöttünk úgy, hogy megpróbá-
lunk kicsit komolyabban felkészülni,
és nagyobb célokért küzdünk. Így tűz-
tük ki az Európa-bajnokságot is.”

A versenyszezon április-május kör-
nyékén indul és egészen október vé-
géig tart. Általában 6-7 versennyel,
ezek különböző erősségűek, fontossá-
gúak, illetve a klub is szokott saját via-
dalokat rendezni.

„Azonnal sikerült összeszoknunk,
egymásra hangolódnunk – mondta
Marton Viktória, a csapat egyik tagja.
Annyira jó a társaság, hogy fél szavak-
ból, pillantásokból tudjuk, hogy a má-
sik mit akar, mit gondol, milyen lelki ál-
lapotban van, éppen hogy tud beülni
aznap a hajóba. Tudják, hogy kell-e
kérdezni, vagy sem. Szerintem senki-
nek nem okoz gondot, hogy beüljön a
hajóba, ha újonnan érkezik ide, bárki
azonnal csapattagként érezheti ma-
gát. Az összhang nagyon fontos, mert
csak akkor működik a dolog, ha egy-

szerre tudunk úgy evezni, hogy a hajó
nem billeg, nem megy jobbra-balra,
csak akkor van minden rendben. Min-
den szívnek egyszerre kell dobbannia
ahhoz, hogy amit szeretnénk, elérjük,
és úgy, ahogy azt igazán akarjuk.”

„Ez egy családcentrikus sport – te-
szi hozzá Pete Péter, szintén a sár-
kányhajósok tagja. Űzhetik fiatalok,
idősek, kollégák, én ezért is ajánlom.
Nagyon barátságos sportág, semmi
durvaság.”

„Ha beül az ember a hajóba, min-
dent elfelejt – meséli Marton Viktória.
Onnantól kezdve nem létezik más, csak
a víz, a hajó, a lapátok, a társak. Ez
olyan pluszt ad az embernek, ami a hét-
köznap fáradalmát, gondjait, problémá-
it el tudja felejtetni pillantatok alatt. Ez
egy olyan sport, amihez nem kell nagy
befektetés, bárki elkezdheti a gyerekek-
től a felnőttekig. Ismerek olyan 60-70
éves embert, aki a mai napig aktívan
evez és imádja. Nyugodtan bárki beül-

het és csinálhatja a saját tempójában,
a maga erejéhez képest. Itt a Vaskakas-
nál az is jó, hogy el tudunk határolódni
több korosztályba, nem kell mindenki-
nek versenyeznie. Lejöhet úgy is, hogy
csak élvezze, kipróbálja saját magát,
mire képes és eldöntheti, mit szeretne
ebből kihozni.”

Amikor az álmokról faggattam a
sárkányhajósokat, nem mertek mesz-
szire rugaszkodni. 

„Nem szeretünk nagyokat álmodni –
mondja a csapatkapitány. Mi a kis dol-
gokban hiszünk, a hétköznapok sikeré-
ben. Lépegetni szeretnénk előre,
ugyanebben a családias hangulatban,
lépésről lépésre előre, ez a mi mottónk. 

„Én azt mondanám az, hogy fenn-
maradjunk – teszi hozzá Lengyel Ve-
ronika. A mai világban az, hogy egy
egyesület saját magát fenn tudja tar-
tani, az nagy dolog. Próbálunk támo-
gatókat találni, ami nehéz feladat,
de mindenképp szeretnénk együtt
maradni.”

Azt, hogy jól lapátolnak a sárkányha-
jósok, mi sem bizonyítja jobban, hogy
beteljesült az idei nagy álom, amelyet az
Európa-bajnokságról dédelgettek. A
Vaskakasok nemcsak, hogy kijutottak a
kontinensviadalra, hanem több érem-
mel tértek haza Auronzóból.  

Vaskakas Kimle
eredményei:
1. senior női 20-as hajó 2000 m
2. senior női 20-as hajó 500 m
2. senior női 20-as hajó 200 m
2. master női 10-es hajó 2000 m
2. master mix 20-as 2000 m
4. senior ffi 20-as 2000 m
4. senior ffi 20-as 200 m
4. senior ffi 20-as 500 m



Nyolcszázan vágtak neki a Győr–Lipót futóversenynek, ame-
lyet váltóban és egyéniben is teljesíthettek az indulók. A me-
zőny az Egyetemi Csarnoktól indult és a szigetközi kerékpár -
úton jutott el a célig. Sokan mindegyik futáson ott voltak az
elmúlt években, és már hatodszor gyűrték le a 26,4 kilomé-
teres távot. A verseny abszolút első helye Deli Gergelyé lett,
a hölgyek versenyét Ladányi Tímea, míg a váltókét a Kovács
Attila, Koch Domonkos, Kíves Bendegúz alkotta SZOESE
Runners, illetve a Garami Kata, Árus-Kovács Zsuzsanna, Far-
kas Erika összetételű Run Girl Run csapat nyerte. 
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Javában tart az idény előtti felkészülési idő-
szak a Győri ETO FC-nél. A zöld-fehérek já-
tékoskerete véglegesnek tekinthető. Nem-
sokára az is kiderül, hogy mely csapatokkal
kell megküzdenie az ETO-nak az NB II-be ju-
tásért. Az első, szezon előtti sajtótájékozta-
tón bemutatkozott a komoly célokat megfo-
galmazó új vezetőség és a szakmai stáb is.

Az NB III-as szezon augusztus 2-án kezdő-
dik. Már az is kiderült, hogy mely klubokkal kell
felvennie a versenyt az ETO-nak ahhoz, hogy jö-
vőre a másodosztályban szerepeljen, nemsoká-
ra pedig már a sorsolás is ismert lesz. A felké-
szülési időszak rövid volt, de sikeres, a hajrára
az apró részletek csiszolása maradt. 

„Csodálom a barátokat, kitartásukat, az Arra-
bona Rally Club tagjainak azon törekvését,
hogy minden évben megemlékeznek testvé-
remről. Külön örülök annak, hogy ez már 14. éve
így van” – ezekkel a szavakkal kezdte Horváth
László – Boci – testvére, Csilla. Ismét eltelt
egy év, itt az ideje a Horváth Boci-emlékver-
senynek, ő és Horváth Boci két lánya idén is
itt lesznek a rendezvényen, ahogy eddig is –
jelenlétükkel emelik a futamok hangulatát.
Egyedülálló esemény – mivel nincs még egy
olyan emlékverseny, amely az idő múlásával
is megőrzi azokat az alapgondolatokat és em-
lékeket, melyek tiszteletére létrehozták. 

A Rábaringre – mint a környék versenyei-
nek Mekkájába várják idén is a rali rajongóit
július 25-én, szombaton. Délelőtt gépátvétel

Sikerre éhesek
Az első edzéssel hivatalosan is elkezdte a fel-
készülését a Győri Audi ETO KC, amelyre az
idei szezonban nagy feladatok várnak. A nagy
célok, azaz címek visszahódításához hat új já-
tékost szerződtetett a klub, őket sajtótájékoz-
tató keretében ismerhettük meg, majd a nyil-
vános tréningen a szurkolók is megnézhették
a lányok első idei megmozdulásait.

Sikerre éhesek, és készen állnak mindenre, mondta
el Ambros Martín a Győri Audi ETO KC szezonindí-
tó sajtótájékoztatóján. A sikeredző hozzátette, már
nagyon várta, hogy itt legyen, és szembenézhesse-
nek az új kihívásokkal.  

„Új elvárások vannak előttünk. Az a legjobb a
sportban, a kézilabdában, hogy minden egyes év-
ben új kihívások várnak ránk, hogy a legjobbak le-
hessünk a világon. Ez az, amit minden évben aka-
runk, és ez az, amiért én ezt a hivatást választottam.
Izgatottan vártuk a kezdést, ezt a mai napot, hogy
végre megkezdődjenek az edzések. Nagy feladat
előtt állunk, az új játékosok miatt, az új szezon, a cé-
lok miatt, de készen állunk.”

A zöld-fehérek hat új játékossal erősítettek az
idei szezonra. Érkezett Kiss Éva, Tomori Zsuzsanna,
Tóth Gabriella, a norvég Linn Jörum Sulland, illetve

a két holland Nycke Groot és Yvette Broch a csapat-
hoz. A szurkolók pedig meg is leshették őket, az el-
ső nyilvános edzésen. 

„Igazából még csak vasárnap érkeztünk, így még
csak rövid időnk volt, hogy körülnézzünk, de elsőre
nagyon tetszik minden – mesélte Yvette Broch. Na-
gyon kedvesen, barátságosan fogadtak minket,
úgyhogy bízom benne, hogy nagyon jól fogjuk ma-
gunkat itt érezni.”

Nagy érdeklődés övezte a zöld-fehérek edzését,
becslések szerint közel 1500-an nézték a lelátóról
a lányok első megmozdulásait, góljait. 

Tóth Gabriella régi vágya teljesült azzal, hogy Győr-
be szerződhetett. „Szerettem volna visszajönni ide,
voltak kitérők, de én úgy gondolom, hogy ezek kellet-
tek ahhoz, hogy rutint szerezhessek. Az a három év,
amit az NB I-ben játszottam, az kellett ahhoz, hogy
belekóstoljak a felnőtt mezőnybe. Nagyon boldog va-
gyok, hogy végre visszakerültem az ETO-hoz.”

A győriekre a felkészülési időszakban hét edző-
meccs vár, amelyek során, ahogy a vezetőedző fo-
galmazott nem is a győzelem az igazán fontos, ha-
nem az, hogy az új játékosok összeszokhassanak a
régiekkel. A találkozók közül 5-öt idehaza rendez-
nek, így a szurkolók nemsokára már meccsszituá-
cióban is láthatják a kedvenceiket. Többek között
olyan tapasztalt BL-ellenfelek ellen is bizonyíthat-
nak majd, mint a Nagybánya és a Thüringer.  

„Remélem, mindent megnyerünk, amit csak le-
het, az összes trófeát – mondta Nycke Groot. Per-
sze, mivel sokan jöttünk újonnan, így kell egy kis idő,
míg összeszokunk, megszokjuk egymás játékát.
Ám ezután bízom benne, hogy minden menni fog.”

A felkészülés lezárásaként, augusztus végén a
Fradi elleni Szuperkupával, és remélhetőleg győri
győzelemmel hangolódhatnak az idei bajnoki sze-
zonra, ahol természetesen a cím visszahódítása az
elsődleges feladat. 

A focistáknál a cél a feljutás
A keret nehezen alakult ki, hiszen amikor

már véglegesnek tekintette azt a szakmai
stáb, akkor mindig közbejött valami. Szabó
Zsolt sérülése miatt fél évet kihagy, Med-
gyes Sinan pedig az új szabályok szerint kül-
földinek számít, így a klub jelentős MLSZ-tá-
mogatástól esne el a szerepeltetésével.
Mindezek ellenére nem kérdés, hogy a veze-
tőség mivel lenne csak elégedett.

A csapat szeretné hazai meccseit szom-
batonként játszani. A jegyárak 500-tól 1500,
a bérletárak pedig 5.000 és 15.000 Ft között
alakulnak. A bérletárusítás július 20-án kez-
dődött. A bérletek mellé ajándék mez vagy
szurkolói sál is jár.  

Horváth Boci emlékére

és pályabejárás, délután 13 órától pedig a
gyorsasági szakaszok pezsdítik fel a környék
hangulatát. Idén a Fenesi Autószerviz-kupá-
ért zajlik a küzdelem, mely része a Magyar
Amatőr Rally Bajnokságnak. 
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Az elődöntő és a döntőbeli remek
eredményeinek köszönhetően, Ma-
gyar Gábor nyerte meg a 2015. évi
egyéni horgászbajnokságot.

Újfajta lebonyolításban dőlt el idén
a bajnoki cím. A mezőny háromfordu-
lós elődöntőben horgászott, majd az
itt elért eredmények alapján a legjobb
negyven horgász került a négyfordu-
lós döntőbe, ahol újabb helyezéseket
szereztek a legjobbak. 

A bajnok szívesen tekint vissza a má-
jusi elődöntőre. „A fő cél az volt, hogy a
négyórás etapok ideje alatt folyamato-
san fogjak halat. A Szolnok melletti Alcsi-
szigeti Holt-Tiszán rendezett három for-
duló során végül is törpeharcsa horgá-
szata mellett döntöttem. Rendkívül érde-
kes volt az az élmény, amikor a második
elődöntőben szomszédom sorra fogta
bentről a jobbnál jobb keszegeket, míg
én az apró törpeharcsákat húztam rakós-
bottal. A taktikát viszont megtartottam,
kimagasló nagy fogással szektort nem
nyertem, ezzel ellentétben három bizton-
ságos horgászattal – negyedik és két
második helyezéssel – a döntőbe kerül-
tem, vagyis a célomat elértem.”

A döntő a Mária csatornán volt. Itt
szükség volt a tapasztalatokra, hiszen
nem volt két egyforma forduló. A hőség

Miért nem jó ötlet, ha a terembe érke-
zés után egyből nekilátunk az edzés fő
részének?

Ha megérkezünk az edzésre, és
bemelegítés nélkül nekilátunk felada-
tainknak, agyunk és testünk még
nincs kellőképp ráhangolódva a terhe-
lésre. Fontos, hogy agyban és testben
is ott legyünk az edzésen, mivel a de-
koncentráltság az egyik legfőbb sérü-
lésindikátor. Az agyi ráhangolódás
mellett testünket is fel kell készíte-
nünk a terhelésre, itt főként ízületeink-
re gondolok (lábfej-boka, térd, csípő,
csukló, könyök, váll, nyaki gerinc). Be-
melegítésük hatására egy úgyneve-
zett szinoviális nedv gyülemlik fel ben-
nük, amely megfelelő „kenést” bizto-
sít, ezáltal megnő terhelhetőségük,
kevésbé sérülékeny az adott ízület,
biztonságosabban és hatékonyabban
tudjuk megkezdeni edzésünket.

Magyar bajnok horgász
miatt egyik nap a felszín közelében, má-
sik fordulóban a fenéken evett a hal. A
csatorna jól tart halat, van benne dévér-
és karikakeszeg és kárász is. Három hal-
faj, három módszer. „Én a húsz-har-
mincdekás dévérkeszegre álltam rá,
őket próbáltam finom szerelékes mód-
szerrel kapásra bírni – mesélte a bajnok.”

A döntők fordulóinak technikai sa-
rokpontja a felhasználható két és fél liter
élőanyaggal való bánásmód volt. A kö-
rülmények ellenére sikerült ráéreznem
arra a határra, amelyet a halak az élő-
anyag bejuttatásakor még elviselnek –
tette hozzá Magyar Gábor. „Mindezeket
egybevéve, érdekes és tanulságos négy
fordulót követően, ötödik és három má-
sodik helyezést szereztem – mesélte a
bajnok. – Ehhez hozzáadódik az elődön-
tőből hozott nyolc helyezési számom,
így összesen 19 ponttal megnyertem az
egyéni bajnokságot.”

Az országos egyéni bajnokság króni-
kájához tartozik még, hogy hasonló tech-
nikával horgászva, Magyar Balázs az ötö-
dik, a címvédő Szákovics Imre a kilence-
dik helyen végzett, így a győri MMX csa-
pat mindhárom horgásza bekerült a ma-
gyar halfogó-válogatott keretébe.

Nagy Csaba

A bemelegítés szerepe, fontossága!
Általános bemelegítés elemei: 
• Aerob feladatok 10 percben – sé-

ta futópadon 4,8 km/h sebesség, 6%
emelkedő, elliptikus tréner, háttámlás
kerékpár, szobakerékpár, ergométer.

• Gimnasztikai feladatok 5 perc-
ben: lábfej- és bokakörzések, lábszár-
körzések, csípőkörzések, csuklókör-
zések, alkarkörzések, vállkörzések, il-
letve rotátorköpeny, bemelegítése, fej-
körzések.

• Nem minősül bemelegítésnek: ae-
rob és gimnasztikai feladatok kihagyá-
sával „kis súlyokkal” való bemelegítés,
séta futópadon után súlyzós vagy funk-
cionális edzésfeladatok azonnal, beszél-
getés edzőpartnerünkkel 

Nagy Richárd
személyi edző

SPEEDFIT – Fitnesz mindenkinek! 
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KOS 
Rengeteg tennivalójuk van a héten, azt
sem tudják, hova kapjanak hirtelen. Jobb, ha listát
írnak ezekről, nehogy kimaradjon bármi, nehogy
később mérgelődjenek ezen. Párjukra is figyeljenek. 

BIKA 
Minden hivatalos és papírmunkát vé-
gezzenek el nagyon precízen, pontosan a héten,
ellenőrizzenek mindent. Terveik nagyon jónak bi-
zonyulnak. 

IKREK 
Sokan jelentkeznek a héten az Önök se-
gítségéért, de nézzék meg jól, kinek áldoznak ide-
jükből, energiáikból, nem mindenki van olyan ne-
héz helyzetben, mint ahogy azt mondja. 

RÁK 
Vigyázzanak jobban párjukra, párkap-
csolatukra a héten, kerüljenek minden helyzetet,
ahol banális félreértés áldozatai lehetnek. Figyel-
jenek időbeosztásukra, a munkában sok energiá-
juk feleslegesen megy el.  

OROSZLÁN 
Figyeljenek párkapcsolatukra a héten,
gondolják át jól, mit is szeretnének. Fontos lenne
megbeszélniük mindent, különben könnyen szét-
válhatnak útjaik.  

SZŰZ 
Szerencsés időszak ez most munkájuk-
ban, pénzügyeikben, figyeljenek a lehetőségeikre,
ne szalasszák el azokat. Legyenek tisztában saját
értékeikkel, álljanak ki önmagukért, képviseljék
jobban saját érdekeiket. 

MÉRLEG 
Fontos lenne odafigyelniük idejükre a hé-
ten, ne hagyják, hogy a munkáik és a pihenésük köz-
ti kényes egyensúly felboruljon. Próbálják meg az
idegeskedést tudatosan a minimumra csökkenteni.  

SKORPIÓ 
Gondolják át magánéletüket a héten,
párkapcsolatuk elég ingatag lábakon áll most. A
sok vita, idegeskedés a legrosszabbat hozhatja ki
ebből a kapcsolatból, akár szakítás is lehet a vége. 

NYILAS 
Nagyon pozitív, szerencsés időszak elé
néznek, mind munkájukban, mind magánéletük-
ben sikeresek, boldogok. Ha még nincs párjuk, járja-
nak nyitott szemmel, Önökre talál most a szerelem.  

BAK 
Vonjanak mérleget a héten, és vegyék
észre azokat a lehetőségeket, ahol még többet
tudnak tenni önmagukért, céljaik megvalósításá-
ért. Egészségükre, étkezésükre figyeljenek jobban. 

VÍZÖNTŐ 
Nagyon figyeljenek párkapcsolatukra a
héten, elég érzékenyek mindketten a konfliktu-
sokra. Ne engedjenek be egy harmadik személyt,
ha még ezt a kapcsolatot szeretnék, különben
menthetetlenné válik helyzetük.  

HALAK 
Próbáljanak minél higgadtabbak ma-
radni a héten, párjukkal is legyenek nagyon türel-
mesek. Munkájuk se a legkellemesebb most, min-
den területen konfliktusokkal teli az életük. Kér-
jenek barátaiktól segítséget.

Mit ígérnek a csillagok?
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Hagyománynak számít, hogy Nagy
Balázs, a Győri Nemzeti Színház és a
Madách Színház művésze nyáresti
koncerttel lepi meg a közönséget,
idén július 25-én 21 órai kezdettel lép
fel a Széchenyi téren. Balázs barátait
is elhozza magával, fellép Gallusz Niki,
Mózes Anita és Pörneczi Attila is, va-
lamint a győri teátrum tánckara.

Az előadók a Szóljon hangosan az
ének címet viselő műsorban a táncfesz-
tiválok világát hozzák el a nézőknek, a
60-70-80-as évek nagy slágereiből vá-
logatnak. Így nem maradhat el például
Szécsi Pál Szeretni bolondulásig című
dala, s felcsendülnek a Csinibaba nagy

Nagy Balázs lép fel szombaton,
a Széchenyi téren barátaival

filmslágerei is, mint a Fogj egy sétapál-
cát és a Különös éjszaka volt.

Nagy Balázs a közelmúltban több sa-
ját dallal is jelentkezett, így biztosan hall-
ható lesz a Háhn Vilmos által írt Szeret-
lek, Győr címet viselő dal is. A színész el-
árulta, első lemeze munkálatai már zaj-
lanak, várhatóan év végére jelenik meg
a pop-album, melyen Halmai Gábor és
Tóth Balázs szerzeményeit énekli győri
zenészekkel kiegészülve. „Bízom benne,
hogy a közönség, amely elsősorban a
színházból ismer, ezt az oldalamat is sze-
retni fogja. Nekem ez a lemez egy gye-
rekkori álmom beteljesülését jelenti” –
tette hozzá Nagy Balázs.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Néhány hete számolt be a győri állatkert,
hogy május 29-én Jázmin, a fehér bengáli
tigris négy kölyöknek adott életet. A három
nőstényből és egy hímből álló kis „csapat”
szépen cseperedik, lassan két hónaposak
lesznek, így elérkezett az idő, hogy bemutat-
kozzanak a nagyközönségnek.

Az anyának és a kölyköknek az első idők-
ben nyugalomra volt szükségük, így egy szá-
mukra elkülönített helyen voltak, a látogatók
egyelőre nem tudták megtekinteni őket. A ter-
mészetben a tigrisek magányos állatok, hosz-
szabb ideig csak a nőstény és utódai élnek
együtt. A vadonban a hímek sokszor elpusz-

Ismerkednek kifutójukkal a tigriskölykök
títják a kölyköket, ezért biztonsági megfonto-
lásból Rault, az apaállatot szintén elkülönítve
tartották eddig az anyától és kölykeitől. 

Ezért a kölyköknek nem csak azért érdekes
a tigriskifutó felfedezése, mert ezután na-
gyobb területen cseperedhetnek, hanem
egyúttal apjukkal is találkozhattak. Az ismerke-
dés zökkenőmentesen zajlott. Raul ugyan ki-
csit megszeppenve szemlélte először a négy
csíkos apróságot, de gyorsan elfogadta, hogy
ezután a kölykökkel kell megosztania lakhelyét. 

Már az állatkert látogatói is együtt figyelhe-
tik meg az egész családot és szemtanúi lehet-
nek, ahogy a kölykök ismerkednek a számuk-
ra rengeteg újdonsággal, amit biztosan állít-
hatunk, hogy igazán mókás látvány.


