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4. oldal Soha ennyien nem
dolgoztak még a győri Audiban,
számuk június végén 11.342
volt, s az idei év lehet az első,
amikor átlépheti a termelés a lé-
lektani kétmilliót.

5. oldal Strandkörkép: vízbe ke-
rültek a bóják és levették a füröd-
ni tilos táblát is az Aranypart I.-
en. Épp időben vé geztek a mun-
kálatokkal, ugyanis forró napok
elé nézünk.

Elkészült a különleges adyvárosi játszótér

Miénk a vár!

8–9. oldal A székely kincsestár soron következő részében Szé -
kely udvarhely felé vesszük az irányt: Farkaslakán meglátogatjuk Ta-
mási Áron sírhelyét, Szelykefürdőn pedig „a legnagyobb székely-
hez”, Orbán Balázshoz megyünk egy csodálatos székelykapusoron
át. Ezután Székelyudvarhelyre, a kis ékszerdobozba kalauzoljuk olva-
sóinkat, melynek legszebb része a belvárosa.

Részletes
tévéműsor

20–21. oldal  Vasárnap véget ért Tbiliszi-
ben a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál.
Győr átvette a képzeletbeli váltóbotot, hiszen a
2017-es eseménynek városunk ad otthont.12–13. oldal

Cikkünk a 3. oldalon



Emlékkönyv kiadására készül a Győri
Ipartestület. A kötet egyik támogatója
Nagy Sándor, a szakmát Móser Ferenc
fodrászmesternél tanulta. Ötvenöt éve
dolgozik fodrászként, 1982-től önálló
iparos. Több mint 20 tanuló gyakorlati
oktatását vállalta, a végzett fiatalok több-
sége jelenleg is a szakmában maradt. Ifj.
Nagy Sándor édesapjától tanulta a férfi-
fodrászatot, melyet 1991-től önálló vál-
lalkozóként folytat. Apa és fia egy üzlet-

ben dolgoznak, és mindketten jelentős
közéleti tevékenységet vállalnak munká-
juk mellett, a Győri Ipartestületnél. Ifj.
Nagy Sándor fontosnak érzi a könyv
megjelenésének támogatását, melyet

ajánl a többi iparos-
vállalkozónak is.

Egy másik támogató, Nemes Kál-
mán szintén édesapja, Nemes Ferenc
s z a k m á j á t
folytatja, s vi-
szi tovább a
tradíciót, ma
a 2000-ben
alakult tár-
sas vállalko-
zás, a Nefka
Bt. képvise-
lője. Édesap-
ja 30 évig gyakorlati szakoktatóként
dolgozott a Lukács-szakiskolában, és
1986 óta egyéni vállalkozóként (ipa-
rosként) dolgozik. Mindketten a mes-
tervizsga-bizottság elnöki teendőit
látják el. Nemes Kálmán a Győri Ipar-
testület építőipari szakosztályának el-
nökeként segíti vállalkozótársait. Apa
és fia egyaránt az emlékkönyv lelkes
támogatói.
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Az elmúlt időszakban a győri Város-
ház téren folytatódott és fejeződött be
a belvárosi kövezettakarítás. Radnóti
Ákos városüzemeltetésért felelős al-
polgármester korábban már elmond-
ta, a felújított Baross út átadása óta
nem volt ilyen nagy volumenű burko-
lattisztítási munka Győr Belvárosá-
ban, amely kövezetének takarítása a
Győr-Szol Zrt. koordinálásával június-
ban a Széchenyi téren kezdődött. Ezt
követte a Baross út burkolatának tisz-
títása, a Kazinczy utcától a Szent Ist-
ván útig mintegy 6800 négyzetméte-
ren. A munka az Arany János utca
színház felőli oldalánál folytatódott.

A polgármesteri hivatal előtt a taka-
rítással megbízott vállalkozó a munka
során több magasnyomású, forgófejes
gépet használt, és két, kifejezetten a rá-
gógumik okozta szennyeződések eltá-
volítására alkalmas berendezést. Ez
utóbbiak 140 fokos szárazgőz és kör-

Permet- és vegyszermentes termé-
kekkel van jelen a Dunakapu téri ter-
melői piacon a Rábacsécsényi Önkor-
mányzat az Agrárkamarának köszön-
hetően. Kovács Teodóra, a település

polgármestere elmondta: a helyható-
ság összesen tizenhét földterületen
termel, munkát adva, megélhetést biz-
tosítva ezzel a falubeli rászorulóknak.
A friss termények közül többek között
a sárga- és őszibarack, a szilva, a pa-
radicsom, a paprika, a sárgarépa és a
hagyma szerepel a rábaközi kínálat-
ban. Külön megemlítendő a híresebb
termőhelyekkel megegyező minőségű
rábacsécsényi fűszerpaprika. Az ön-

A dicsô elôdökre emlékeznek

A Virágos Magyarországért verseny-
be több mint háromszáz hazai telepü-
lés nevezett. A zsűri a napokban tekin-
tette meg és pontozta városunkat.

A régió zsűritagjait Radnóti Ákos
városüzemeltetésért felelős alpolgár-
mester fogadta, aki úgy fogalmazott,
az önkormányzat kiemelt területként
kezeli a városüzemeltetést, azon belül
a város tisztán tartását és virágosítá-
sát is. Ennek érdekében több újítást is
bevezettek, amelynek során nem csak
a turisztikailag frekventált Belvárosra,
hanem a többi városrészre is fokozot-
tabban figyelnek. Az alpolgármester
hozzátette, az ősz folyamán további

A virágos Gyôrt zsûrizték

nyezetbarát vegyszer keverékével lazí-
tották fel a kövezetről a foltokat. A rágó-
gumik mellett egyéb olaj- és zsírszeny-
nyeződések, lerakódások, különböző fo-
lyadékok, guminyomok maradványai-
nak eltávolítása jelentett kihívást a taka-
rítóknak. A tér környezetéhez tartozó jár-
da és buszmegálló is hasonló eljárással
tisztult meg. A munka során mintegy 20
liter környezetbarát vegyszert, 100 liter
desztillált és 10 ezer liter „sima” vizet
használtak fel a szakemberek.    

Korábban csak a Baross út meg-
tisztítása során több mint 100 ezer rá-
gó nyomát tüntették el.

Rábacsécsényi kínálat a téren

Befejezôdött
a belvárosi
burkolattisztítás

kormányzat kezdetek óta élvezi a Start
mintaprogram előnyeit. A projektben
rejlő eszközfejlesztési lehetőségeknek
köszönhetően megoldott a termények
feldolgozása, így immár a Dunakapu

téri piacon is meg-
vásárolhatjuk pél-
dául a rábacsé-
csényi szörpöket
és befőtteket. A
szörpök menta, le-
vendula, sárgaba-
rack és meggy
ízekben kérhető-
ek. Mindkét emlí-
tett áruféleség ké-
szül édesítőszer-
rel, így a cukorbe-

tegek is bizalommal kóstolhatják a rá-
baközi finomságokat. A választék bő-
vülni fog, a jövőben a pultra kerül a há-
zi savanyúság és Csécsényi Csípős
néven forgalmazott ételízesítő is. A ter-
melés és az árusítás gazdasági kérdé-
seire rátérve, a településvezetőtől
megtudtuk, az önkormányzat termelői
piacon szerzett bevételei nőnek, en-
nek megfelelően az értékesítést illető-
en is bizakodnak Rábacsécsényen. 

Dunakapu téri
termelői piac
nyitva tartása:
kedd
8 és 12 óra
között,
péntek
16 és 20 óra
között

újítások bevezetése várható, amelyek
tovább javítják a város élhetőségét.

Németh Sándor, a Virágos Magyar-
országért verseny Nyugat-Dunántúli
Régiójának zsűrivezetője lapunknak ki-
fejtette, a szakemberek a nap folyamán
bejárták a várost és elvégezték az érté-
kelést, de ennek eredményéről majd
csak az őszi eredményhirdetés során
értesülhetünk. A főbb szempontok kö-
zött szerepel a zöldterületek gondo-
zottsága, a közterületek virágosításá-
nak mértéke, a lakossági részvétel
vagy éppen a település turisztikai vonz -
ereje és a környezeti nevelés módjai is.
(Bővebben: gyorplusz.hu)
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350 méter hosszon újult meg a ke-
rékpárút a  Magyar utca déli olda-
lán, a Tihanyi Árpád út és a Nagy
Imre út között. Kovács Tamás, a te-
rület önkormányzati képviselője el-
mondta, a régi burkolat helyett 3,5
méteren, vagyis teljes szélesség-
ben új aszfalt készült, emellett a ke-
rékpárúton található töredezett
közműfedlapokat is kicserélték. A

„Az 1896–1898-ig, Bisinger József
hagyatékából épült Városháza épü-
letében az elmúlt években megnö-
vekedtek az energiaigények, az
épület elektromos hálózata nem
bírta el a terhelést. Ezért az alagsor
villamos felújítását követően, 2008-
ban megtörtént a keleti, majd
2011-ben a nyugati szárny villa-
mos vezetékeinek cseréje – emlé-
keztetett Borkai Zsolt polgármes-
ter, s bejelentette, most az épület
középső szárnyának felújítása tör-
ténik meg, rekonstruálják a díszter-

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

Több ezer gyermek avatta fel szombaton Győr leg -
újabb játszóterét, amely az adyvárosi I-es számú tó
melletti szánkózódombon készült el. A különleges
várjátszóteret hétfőn adta át hivatalosan Borkai
Zsolt polgármester és Radnóti Ákos alpolgármes-
ter, a városrész önkormányzati képviselője.

Az eseményen Borkai Zsolt elmondta, a játszótér
kialakítása jól illeszkedik a 2011 óta tartó folyamat-
ba, melynek keretében folyamatosan újul meg a tó
környezete. „Olyan találkozási hely alakult ki, ahol
minden korosztály talál kikapcsolódási lehetősé-
get” – tette hozzá.

Radnóti Ákos kifejtette, a különleges játszótér mel-
lett kiegészítő beruházások is megvalósultak: a várjá-
tékot esténként reflektorok világítják meg, egy újabb
térfigyelő kamera pedig a játszótér egészét belátja. Új

Visszanyeri régi fényét a Városháza díszterme
met és környezetét; visszaállítják a
díszterem eredeti ülésrendjét.”

A középső rész az épület legfrek-
ventáltabb és egyben a kor követel-
ményeinek legkevésbé megfelelő
része, hiszen a villamos hálózat túl-
terhelt, a díszterem fűtése nem
megfelelő és világítástechnikailag
is alulméretezett. A felújítás során
megoldják a díszterem szellőzését,
új, jobb teljesítményű radiátorokat
helyeznek el, felújítják a nyílászáró-
kat, a kor műszaki megoldásainak
megfelelően a vezetékeket padló-

csatornákban vezetik el –
sorolta a részleteket Fe-
kete Dávid alpolgármes-
ter. Kiemelte, az Örök-
ségvédelmi Hatóság en-
gedélye szerint nyeri visz-
sza régi fényét a díszte-
rem, amelynek mostani
elrendezése tűzvédelmi
szempontból sem meg-
felelő. A felújítás során a

Elkészült az adyvárosi várjátszótér
padok és hulladékgyűjtők is kikerültek a területre, s
hazánkban is nagyon ritka, oszlopos ciprusokat tele-
pítettek, valamint meghosszabbították a Szauter úti
zajvédő falat – sorolta Radnóti Ákos és hangsúlyozta,
számos ötlete van még a környék fejlesztésére.

Sági Géza, a kivitelező Győr-Szol Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója a szakmai stáb munkájáról szólt el-
ismerően, akik lehetővé tették, hogy határidőn
belül elkészülhessen a különleges elemekből fel-
épült játszótér.

Az ötvenmillió forint értékű beruházás a JCDe-
caux Hungary Zrt. támogatásával készült el. Szelei
Szilárd cégvezető és Samu Tímea vezérigazgató el-
mondták, évi 12 millió forinttal támogatják társadal-
mi szerepvállalás keretében a győri lakóterek minő-
ségének javítását.

Rengetegen vettek részt a szombati adyvárosi Tó-
partyn, ahol egész nap számos program várta az ér-
deklődőket. Este Nagy Balázs, a Győri Nemzeti
Színház művésze után a Tóparty megálmodója,
Radnóti Ákos alpolgármester, a városrész önkor-
mányzati képviselője elmondta, öröm számára,
hogy a megszépült tóparton jól érezhetik magukat
együtt az adyvárosiak, illetve a más városrészekből
érkezők, s jövőre is számíthatnak hasonló esemény-
re. A Tópartyn talált gazdára az Adyváros Szolgála-
táért díj is, melyet Etler Zsuzsanna, az Erzsébet Li-
geti Óvoda Szivárvány Tagóvodájának pedagógusa
kapott. Az elismerés átadása után a '60-as évek
táncdalfesztiváljainak nagyjai adtak koncertet,
Aradszky László, Zalatnay Sarolta és Koós János,
aki elhozta feleségét, Dékány Saroltát is.

Táncdalfesztivállal
zárult a Tóparty

Látványterv: GMS Építész Iroda

Újabb kerékpáros fejlesztés
beruházás „A helyi és helyközi kö-
zösségi közlekedés fejlesztése a
Nyugat-dunántúli Régióban” című
NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001
kódszámú projekt keretein belül
és finanszírozásában valósult meg,
a GyőrBike kötött gyűjtésű kerék-
párkölcsönző rendszer kiépítésé-
hez kapcsolódóan, mintegy 12,5
millió forintból.

polgármesteri emelvényt az ablak-
sor elé helyezik és a széksorokat
ívesen alakítják ki, több helyen meg-
nyitva azokat, s a díszterem eredeti
színei is visszatérnek. A villamos és
gépészeti felújítás keretében meg-
újul a Bisinger Terem, valamint
mindkét karzat is.

Az utolsó, 1981-es felújítás óta
a tető palafedése elöregedett,
rendszeresek a beázások, ezért
elvégzik az épület Szent István út-
tal párhuzamos, középső részén a
tető felújítását is. A beruházásra a
képviselő-testület 350 millió forin-
tot különített el a költségvetés-
ben. A kivitelezés augusztus 10-
én kezdődik, a díszterem várható-
an 2016. január végéig nem hasz-
nálható, addig a Zechmeister Te-
rem ad otthont a városi közgyűlé-
seknek.

A munkálatok miatt a városházi
toronylátogatás előreláthatólag jö-
vő év tavaszáig szünetel.
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AUTÓS HÍREK   AUDI

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A győri Audi Hungaria Motor Kft. évek óta őr-
zi a világ legnagyobb motorgyára címet,
ahol évente közel kétmillió darab motor ké-
szül. Az idei év lehet az első, amikor a bűvös,
lélektani kétmilliót átlépheti a termelés. Az
első félév adatai alapján erre lehet követ-
keztetni. Az pedig tény, soha ennyien nem
dolgoztak még a győri Audiban, a munkatár-
sak száma június végén 11.342 volt, az Audi
Hungaria 1.067.525 gyártott motorral siker-
rel zárta le az üzleti év első hat hónapját –
közölte a vállalat sajtóosztálya. A munkatár-
sak 816.965 négy- és öthengeres Otto- és dí-
zelmotort, 227.952 hathengeres erőforrást
és 22.608  nyolc- és tízhengeres motort gyár-
tottak. Mint az köztudott, a győri motorgyár
a Volkswagen-konszern több mint 30 telep-
helyére szállít erőforrásokat. 

A járműgyártás területén 84.888 autó gördült le a
gyártósorról, ez jóval több, mint az elmúlt év azonos
időszakában, amikor is 66.640 autó készült. A legyár-
tott autók közül  14.353 Audi TT Coupé és 4.582 TT
Roadster, valamint 53.700  A3 Limousine és 12.253
A3 Cabriolet. Két évvel a teljes gyártási mélységet le-
fedő gyártás – présüzemtől kezdve a karosszériaüze-
men és lakkozón át a szereldéig – megkezdése óta a
gyár magas kapacitáskihasználtsággal dolgozik. 

2015 első félévében az eddigi legmagasabb ter-
melési volument értük el a vállalat alapítása óta. Emel-

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Látványos műsor keretében leleplezték
és bemutatták az Arrabona Racing
Team Art 02 névre keresztelt autóját,
amely augusztus 20. és 23. között jó
eséllyel indul a győzelemért a főiskolá-
sok és egyetemisták Forma– 1-es ver-
senyén, a Formula Student Hungaryn,
amelyet minden évben a Győr–Gönyű
kikötőben rendeznek meg.

Az Arrabona Racing Team története
2014 januárjáig nyúlik vissza. Ekkor ala-
kult meg a Széchenyi István Egyetem
hallgatóiból álló csapat azzal a céllal,
hogy aktív részese legyen a Formula
Student versenyeknek. Életük első meg-
mérettetésén a szépnek számító 14. he-
lyet szerezték meg, a másodikról, a For-
mula Student Russia versenyről pedig
győztesen tértek haza Moszkvából. 

A sikeres indulás óriási motivációt
jelentett a csapat számára, amely az

Ezzel indulnak a Formula Student idei versenyén a Gyôr—Gönyû kikötôben

Bemutatták az Arrabona Racing Team új autóját

Art 01-es autóját továbbfejlesztette, át-
dolgozta, még szebb, és még ütőképe-
sebb autó jött létre. Egy év közös mun-
kájának gyümölcse az új autó – fogal-

mazott az egyetemen tartott bemuta-
tón dr. Jakubik Tamás, a Járműfejlesz-
tési Tanszék vezetője. Martin Schuster,
a győri Audi Hungaria Motor Kft. jár-

műfejlesztési vezetője pedig arról be-
szélt, különleges együttműködés ala-
kult ki az Audi és az egyetem között,
amelynek keretében lehetőség nyílik
arra, hogy a hallgatók saját járművet és
saját motort is fejlesszenek.

Az idén még biztosan nem a hall-
gatók által kifejlesztett motor kerül az
új járműbe. Ahogy tavaly, az idén is
egy KTM 500 EXC lesz az erőforrás.
Jövőre azonban minden bizonnyal
már versenyérett lesz a SZEngine csa-
pat motorja, erről korábban már tudó-
sítottunk.

A vadonatúj Art 02 autó össztöme-
ge 180 kilogramm, lökettérfogata
510,4 köbcenti, maximális teljesítmé-
nye pedig 50 lóerő. A váza térhálós
csőváz, futóműve acél kettős kereszt
lengőkarok, s igen fejlett az elektroni-
kája is. Ebben programozható motor-
vezérlő, rajtelektronika, kipörgésgátló,
egyedi telemetria-rendszer és CAN-
busz kommunikáció kapott helyet. 

Az Audi Hungaria féléves mérlege: 11.342 embert alkalmaznak 

Több mint egymillió motort és 84 ezer autót gyártottak

lett számos innovációnak örülhettünk a motor- és
járműgyártás területén, mondta Thomas Faustmann,
az Audi Hungaria ügyvezetésének elnöke, aki ezúttal
dicsérte győri munkatársait, s úgy fogalmazott: A mo-
tivált munkatársakból álló csapatunkkal sikerült az el-
múlt évek fejlődését tovább folytatnunk és újabb mér-
földköveket elérnünk a vállalat történetében.

A győri Audi árbevétele az első félévben több mint
négymilliárd euró volt, ez is jelentősen több, mint az el-
múlt év azonos időszakában. A vállalat az első félévben
235 millió eurót fektetett be Győrben, többek között a
motorfejlesztés területére, amely egy új épülettel és
motorvizsgáló berendezésekkel bővült. 

Június 30-án 11.342 munkatárs dolgozott a
motor- és járműgyártónál, amely 5,3 százalékos
növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez
képest, akkor 10.774 ember dolgozott az Audi-
ban. Az első félév krónikájához tartozik még,
hogy a vállalat a Széchenyi István Egyetemen
megalapított Audi Hungaria Járműmérnöki Kar-
ral tovább erősíti a szakember-utánpótlás képzé-
sét és elősegíti a tudományos tudástranszfert.
Egy további jelentős projekt az egyetemmel, a
Magyar Tudományos Akadémiával, valamint Győr
városával közösen a Járműtechnológiai Kutató-
központ megalapítása. 



Nem először juthattam mara-
dandó sportélményhez a héten
a világ egyik legszebb stadion-
jában, a müncheni Allianz Are-
nában, ahol kétévente rende-
zik meg az Audi Cup-tornát. A
Győrben is komoly érdekeltség-
gel rendelkező ingolstadti
autógyár mindig neves csapa-
tokat hív meg, a kétnapos tor-
na mottója ugyanis az: a leg-
jobbak testközelből.
Az idén a Bayern München mel-
lett a Real Madrid, az AC Milan
és a Tottenham voltak a résztve-
vők. Néhány győri újságíró mel-
lett sok magyar szurkoló is ki-
utazott a tornára, szinte alig volt
az Allianznak olyan szektora,
ahol ne lettünk volna figyelme-
sek magyar szóra. 
Az ember sokadjára is rácsodál-
kozik arra a profizmusra, ami
egy ilyen tornát körüllengi. S
bár az Audi alapvetően prémi-
um autógyártó, a futballból is
legtöbbet akarja kihozni. Óriási
összegeket áldoz a labdarúgásra.
Nem csak azért, mert vezetői
szeretik a sportot, hanem azért
is, hogy a befektetett pénz újabb
eurómilliókat fialjon.
Az Audi anyavállalatának, a
Volkswagen-konszernnek az
első embere, Martin Winter-
korn pár héttel a müncheni
torna előtt arról beszélt egy in-
terjúban, hogy a VW-nak na-
gyon is kifizetődő a labdarú-
gást szponzorálni.  Sokkal több
autót adnak el azokban a régi-
ókban, ahol szponzorálják a fo-
cit. Martin Winterkorn három
régiót is megnevezett, ahol ösz-
szefüggés van a futball támoga-
tása és az autóeladások között.
Ilyen régió München, Gelsen-
kirchen és Bréma.
A német első és második ligás
csapatok közül a VW tizenhat-
tal kötött szponzorációs szer-
ződést. A müncheni varázsla-
tos futballélmény közben per-
sze hazagondoltunk Magyaror-
szágra, Győrre, többen is az
örök közhelyet emlegették: a
szurkoló míg él, remél. 

Koloszár Tamás

A legjobbak
testközelből

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Vízbe kerültek a bóják és levették
a fürödni tilos táblát is az Arany-
parton, szerdán. Épp időben vé-
geztek a munkálatokkal, ugyanis
forró napok elé nézünk, ezért kör-
bejárjuk a strandolási lehetősé-
geket, és írunk arról is, mire vi-
gyázzunk, hogy egy könnyed víz-
parti kaland ne váljon drámává.

Hatalmas mennyiségű iszapot kotortak
ki az elmúlt napokban az Aranypart I.
szakaszánál, így az embert próbáló ká-
nikulában nyugodtan megmártózha-
tunk a Mosoni-Dunában, már nem kell
attól tartanunk, hogy kellemetlen állagú
talajba süpped a lábunk. Fűke Péter, a
polgármesteri hivatal településfejleszté-
si főosztályának vezetője elmondta,
több éves problémát oldottak meg,  a ki-
bányászott anyagot ráadásul hasznosí-
tani is tudják, az iszap egy részét a jelen-
leg is tartó Duna-projekt során beépítik
a szakemberek. Az Aranypart I–II a nyár
végéig 8–20 óráig üzemel, vize áldást je-
lenthet egy átdolgozott nap után a 23-
24 fokos hőmérsékletével. Ha még ma-
rad erőnk a forró napokon, az egyetem-
hez közeli szakaszon számos sportolási
lehetőség közül is választhatunk.

Aki inkább a medencéket s a termál-
vizet preferálja, azok is megtalálják a szá-
mításukat városunkban, ráadásul lak-
címkártyával fél áron vehetjük igénybe a
Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmény-
fürdő szolgáltatásait augusztus 31-ig.
Horváth Cs. Attila általános igazgató a ta-
pasztalatok alapján számít is az előttünk
álló napokban a magas forgalomra, a kö-
zelmúltbeli hőségben megtriplázódott
az átlagos forgalom. A medencékben já-
tékok segítik a kikapcsolódást, ezeken
túl pedig a sportpályák is a vendégek
rendelkezésére állnak. A gyerekeknek
animátorok szerveznek programokat.

Népszerű fürdőhely a Győr köz-
pontjától öt kilométerre található
Achilles Szabadidőpark és Üdülőfalu
is, ahol kiváló vízminőségű, természe-
tes fürdőhely várja a látogatókat. A
négyhektáros tónál a fiatalok és a kis-
gyermekes családok egyaránt jól érez-
hetik magukat: lassan mélyülő meder,
játszótér, árnyat adó fák, ugrálósté-
gek, csónak- és vízibicikli-bérlési lehe-
tőség, valamint ételbárok – ezeket ta-
lálják a Gyirmót melletti parkban.

Szintén sokan kedvelik a várostól hét
kilométerre lévő ikrényi strandot is, mely-
nek fő profilja a vízisí. Rengeteg sportos
fiatal veszi az irányt Ikrénynek a forró na-
pokon, ahol a wakeboardon túl lábte-
nisz-, strand- és röplabdapálya is van. 

Soroljuk azt is, ahol viszont tilos für-
deni: nem szabad az adyvárosi, illetve
a József Attila-lakótelep területén talál-
ható két tározótóban, az Iparcsatorna
teljes hosszában, a Rába mindkét fe-
lén, a bácsai vízáteresztő zsilip környé-
kén és a bányagödrökben, a pinnyédi
hídnál, a püspökerdei átvágás teljes
hosszában, Újvárosban a Mákos-dűlői
volt kavicsbányában, Gyirmóton a Mar-
calban, a Holt-Marcalban, a győrszent -
iváni volt szabad strandon és persze a
bányatavakban sem.

Tudjuk, hogy minden évben unalo-
mig ismételgetik a szabályokat, azon-
ban ennek ellenére minden évben tör-
ténnek olyan tragédiák, amiket el lehet-
ne kerülni a tiltások figyelembevételével.
Takács József százados, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtóreferense felhívta a figyelmet, kollé-
gái folyamatosan ellenőrzik a vízparto-
kat. A tiltott helyen való fürdőzés szabály-
sértésnek minősül, amelyért ötezertől
ötvenezer forintig terjedő bírságot szab-
hatnak ki a hatóságok. „A rendőrök célja
nem a bírságolás, hanem a megelőzés.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tiltott helye-
ken veszélyes a fürdőzés, a bányatavak
hirtelen mélyülnek, veszélyes hulladék
lehet az aljukon, ráadásul csak a víz fel-
színe meleg, az alja rendkívül hideg le-
het, ami a jó egészségi állapotban lévők
szervezetét is megviselheti. Továbbá az
ilyen helyeken nincsenek sem higiéniai,
sem elsősegélynyújtó helyiségek sem” –
tette hozzá a rendőr százados. Azt már
mi fűzzük hozzá, fertőzésveszéllyel, vala-
mint veszélyes áramlatokkal is számol-
hatunk a tiltott helyeken.

S mint már írtuk, különösen nehéz
napok elé nézünk, hétfőig hőségriasz-
tást adott ki az országos tiszti főorvos.
Megpróbáljuk néhány sorban összefog-
lalni a legfontosabb intelmeket: evidens,
hogy lehetőség szerint a legforróbb
órákban ne menjünk napra, ha pedig
kint tartózkodunk, bőrünket védjük ru-
házattal, naptejjel. Felhevült testtel, teli
gyomorral, alkoholos állapotban ne
menjünk vízbe, s kerüljük a veszélyes víz-
be ugrálásokat. Igyunk rengeteget, de
ne cukros italokat. Jégkrémvásárlásnál
vizsgáljuk meg, nem olvadt-e már fel
egyszer, erősen jeges csomagolásút in-
kább ne vegyünk meg. Ha a fagyiskana-
lat két gombóc között szivacsba vagy
rongyba törlik, inkább álljunk odébb.
Gyereket, kutyát pedig ne hagyjunk a
kocsiban – ezt sajnos nem lehet elég-
szer ismételni.

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL
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Belépőárak
Rába Quelle: Gyermek, diák és
nyugdíjas egész napos: 1.100 Ft.
Egész napos felnőtt: 1.450 Ft

Achilles Park, napijegyek (15
óra után adnak kedvezményt).
Felnőtt: 950 Ft. Diák és nyugdí-
jas: 750 Ft. Gyermek 3–6 év kö-
zött: 550 Ft 

Ikrényi strand (16 óra után adnak
kedvezményt). Felnőtt: 1000 Ft.
Gyermek: 600 Ft.

„Nyár van és semmi baj...” —
vigyázzunk magunkra!
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Múlt heti rejtvényünk megfejtői között
a Home Relax Hungary Kft. jóvoltából
4 darab otthoni levegő- és matractisz-
títást sorsoltunk ki. A helyes megfej-
tés: A tisztaságot érezni és megta-
pasztalni az egészség jegyében.

Akiknek a szerencse kedvezett:
Ladocsi Mária, Bencsik Lajosné,
Dózsa Árpád, Dömötör Lászlóné.

Gratulálunk! Nyerteseinket e-mailben
értesítjük.
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KONCERT, KIÁLLÍTÁS HIRDETÉS

szerző: gy. p.
fotó: valuska gábor

Alternatív, modern és népszerű. Ezt a
három minőséget együtt elérni önma-
gában is szinte lehetetlen. A Quimby-
nek sikerült. Nem tudni, hogyan.
Hogy lehet az, hogy aki otthon érzi
magát a szubkultúrában, annak nem-
csak megbocsátják a Most múlik pon-
tosan című – mellesleg zseniális szö-
vegű és dallamú, ugyanakkor egy idő-
ben az unalomig játszott – számot, ha-
nem megdicsőül vele. 

A zenekar Dunaújvárosból indult,
meghatározó személyisége Kiss Tibor
képzett képzőművész, gitáros énekes,
szövegíró. Frontember, vállaltan bohóc,
mély és érdekes, eredeti és sugárzó.

Az ütemember Varga Lívius, az
„ütős” egyéniség, Balanyi Szilárd a so-
ha nem szenvelgő billentyűs, Gerdesits
Ferenc, aki Líviust is képes túldobolni,
Kárpáti Dódi, ebbe a zenei világba kü-
lönösen beilleszkedő trombitás, s Mi-
kuli Ferenc a könnyed basszusgitáros.

Őket nem meghallgatni vétek, fő-
leg, ha helybe jönnek. Márpedig ez

Kedves emberek!

A Quimby a Dunakapu téren
történik. Augusztus 15-én este a Du-
nakapu téren Kiss Tibi valószínűleg is-
mét a Kedves emberek! köszöntéssel

üdvözli a sok ezer embert. Biztosan
lesznek közismert dalok a Majom-
tangóból, az Ajjajjajból, a Kaktuszli-
getből és a rengeteg számból sokat

énekel velük együtt a közönség. Ne-
kik ezt nem kell erőszakkal kiprovo-
kálniuk.

Tehát, kedves emberek, augusztus
15., Dunakapu tér, Győr. Kihagyhatat-
lan. Ja, és ráadásul a koncert – ahogy
a téren megszokhattuk már – ingyenes.

tel: +36 20 /994 3677 
www.achilles.hu

GYÔR-GYIRMÓTON
a belvárostól 5 km-re.

1 darab egész napos
felnôtt belépôjegy 
vásárlásakor
a másodikatat

AJÁNDÉKBA
kapja! 

Beváltható 2015. augusztus 31-ig,
csak hétköznapokon!

Felfújható szobrok, videóinstallációk,
receptgraffiti – csak néhány a Rómer
Ház legújabb kiállításának anyagából.
Idén 10 fiatal képzőművész élt, alko-
tott és tanult városunkban három hé-
ten át, a nagy múltú rendezvény évről
évre sok alkotót lát vendégül, külföldi
és magyar kortárs művészeket egy -
aránt, akik ösztöndíjszerűen kapnak
lehetőséget arra, hogy a legkülönfélébb
technikákkal ismerkedhessenek meg.

Még megnézheti a 47. Nemzetközi
Mûvésztelep alkotásait!

A záró kiállítás megnyitóján a ven-
dégek szavazással dönthettek a leg-
jobb alkotásokról: Artur van Balen
hollandiai alkotót, és az ő felfújható
szobrait találták a legjobb munká-
nak. A szakmai szavazatoknak ko-
moly tétje volt, egy önálló kiállítás.
Ezt a díjat Szuharevszky Mihály ér-
demelte ki.

A záró tárlaton bárki megnézheti a
kész műveket augusztus 31-ig.
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SZÉKELY KINCSETÁR  FARKASLAKA, SZELYKEFÜRDŐ, SZÉKELYUDVARHELY

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Sorozatunkban a csodálatos Székelyföld
egy-egy gyöngyszemét mutatjuk be olvasó-
inknak. Tesszük ezt nem titkoltan a kedvcsi-
nálás szándékával, hogy aki teheti, látogas-
son el erre a gyönyörű, ezer kincset rejtő ma-
gyar vidékre. Nem fogja megbánni.

Korondról Székelyudvarhely felé indulva, az első
megállónk Farkaslaka, feltéve, ha nem csábulunk
el, és nem állunk meg az út menti árusok egyikénél
friss áfonyát, szedret, esetleg hargitai mézet vagy
jóféle lekvárt vásárolni, esetleg nem tekintjük meg
az érdekes, legendákat őrző Likaskő nevű sziklát.
Farkaslaka leghíresebb szülöttjéről, Tamási Áronról

nevezetes. Sírhelyét nem téveszthetjük el, hiszen a
főúton haladva, jobb kéz felől egy óriási kirakodóvá-
sárt pillantunk meg, ahol a korondihoz hasonló nép-
művészeti termékeket árusítanak. Bal kéz felől a
templom magasodik, és mellette, két cserfa között,
a székely író síremléke. Az emlékhelynél rengeteg
magyar turistacsoport áll meg, és helyezi el koszo-
rúit vagy köti rá a nemzetiszínű szalagot. Ha több
időnk van, mindenképp látogassunk el Tamási Áron
szülőházához is, amely emlékmúzeum, és ahol az
író rokonaitól hallhatunk érdekes, szeretetteljes csa-
ládi történeteket az Ábel-trilógia szerzőjéről. 

Ha továbbindulunk a faluból, nem sokkal Szé-
kelyudvarhely előtt térjünk le balra. Szelykefürdőn,
nevéhez hűen, strandot is találunk, ám elsősorban
nem ezért érdemes itt megállni. Itt találjuk ugyanis
Székelyföld leírójának, a tudós Orbán Balázsnak a
sírját, amelyhez egy csodálatos székelykapusor ve-

Székely kincsestár 6. rész

Orbán Balázs, „a legnagyobb sz

zet minket a domboldalon. A sír előtti első kaput
maga Orbán Balázs állíttatta 1888-ban. A legtöbb
faragott műalkotás a 19. századból származik, de
van köztük néhány új keletű, a rendszerváltás után
állított kapu is, rajtuk egy-egy ízes idézettel és az ál-
lítója nevével. A fürdőt egyébként szintén Orbán Ba-
lázs fejlesztette híres pihenőhellyé, és az ő végaka-
rata volt, hogy itt temessék el. A sír igazi zarándok-
hely a magyarok körében, hiszen „a legnagyobb
székely” rengeteget tett azért, hogy Székelyföld
szépségeit, az itt élők szokásait, e csodálatos vidék
értékeit megismerhessük. Fő műve a hatkötetes „A
Székelyföld leírása” című grandiózus alkotása, ami-
ből valóban mindent megtudhatunk e páratlan vi-
dékről. Szelykefürdőn egyébként egy szép sétányt
is építettek, amely egy kiépített forráshoz vezet. Az
irányt nem tudjuk eltéveszteni, hiszen a „büdösvíz”
jóvoltából terjengő, átható záptojásszag orrunknál

fogva vezet minket. Bár a víz íze borzasztó, mégis
sokszor sorok állnak körülötte, vannak, akik 30-40
palackot is megtöltenek vele, mert gyógyhatással
bír a sebekre, sérülésekre. Ha nagy mennyiségben
nem is fogyasztjuk, azért legalább egyszer érdemes
megkóstolni. Mi a kellemesen kialakított pihenőhe-
lyet leginkább piknikezésre szoktuk használni, és a
vízzel az újonnan velünk tartókat vicceljük meg. Itt
található egyébként egy érdekes, fából készült épü-
let is, amely a Borvízmúzeumnak ad helyet. 

Innen már tényleg csak egy ugrás Székelyudvar-
hely, ami valóban egy kis ékszerdoboz, Székelyor-
szág fővárosa, gazdasági, kulturális, szellemi köz-
pontja. A város legszebb része kétségtelenül a cso-
dálatos belvárosa, amelynek centrumában a főtér
áll. Itt látható a Városháza, ami 1896-ban még Vár-
megyeházának épült a millennium tiszteletére. A
millenniumi székely emlékmű eredetileg 1897-ben
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SZÉKELY KINCSESTÁR HIRDETÉS

Válogasson több ezer last minute ajánlatunk
között és utazzon akár 30%-kal olcsóbban!

Augusztusban minden foglaláshoz
STRANDTÁSKÁT adunk ajándékba!

CIPRUS 8 nap/7 éj, *** hotel reggelivel129.000 Ft/fő-től
MÁLTA *** hotel reggelivel 99.900 Ft/fő-től
TÖRÖKORSZÁG **** all incl 89.900 Ft/fő-től

Őszi városlátogatások (Párizs, Róma,
Barcelona, London stb) már 89.900 Ft/főtől

Körutazások óriási választékban:
spanyol körút Bécsből 8 nap/7 éj 109.900 Ft/fő

A feltüntetett árak az illetékeket nem tartalmazzák.
További részletekért keresse irodánkat!

Prémium Tours Utazási  Iroda
9026 GyŐr, Rónay J. u. 2/b

Telefon: 96/388-038, 30/481-4328
info@premiumtours.hu www.premiumtours.hu

NYÁR VÉGI  NYARALÁST TERVEZ
ÉS MÉG NEM FOGLALTA LE ?

ékely” birodalma
alapított református kollégium. Itt tanult többek kö-
zött Benedek Elek, a híres mesemondó, de maga
Orbán Balázs is. Székelyudvarhelyen mindenképp
érdemes még megtekinteni a római katolikus plé-
bániatemplomot, a János Zsigmond fejedelem által
építtetett Székely Támadt vár maradványait, a Bud-
várt, valamint a Jézus-kápolnát. Ha valami finom-
ságra vágyunk, akkor feltétlenül térjünk be a főtéren
a református templommal szemben található cuk-
rászdába, ahol csodálatos süteményeket fogyaszt-
hatunk. Édesszájúaknak a „Bukaresti” nevű ízkölte-
ményt erősen ajánlom!

Végezetül egy adalék ahhoz, hogy tanulhatunk-e
hazaszeretetet a székelyektől? Orbán Balázs a már
említett főművében így ír Székelyudvarhelyről: Ked-
ves és kegyelt nekem e pont, s Székelyföldnek, szép
házámnak anyavárosa, mert itt végeztem tanulmá-
nyaimat, lelkem kiképződésének, a szellem ébredé-
sének itt van a kiindulási pontja, itt szívtam lelkem-

be azon lángérzelmeket, melyet emberi nyelven
honszeretetnek, a lélek legdicsőbb irányeszméjé-
nek neveznek, itt tanultam meg honom múltját, itt
ismerkedtem meg annak magához ragadó nagy-
szerű történelmével, itt fogamzott meg az eszmé-
lettel egyidejüleg a hon és szabadságszeretetnek
éltem irányát meghatározó dicső érzete.”

épült, ám azt 1919-ben elbontották. 2008-ban állí-
tották újra a grandiózus alkotást, amely az oszlop-
ból, két hatalmas oroszlánból és a címerből áll. A
„Vasszékely” világháborús emlékmű ugyancsak egy
olyan alkotás, amelyet megsemmisítettek, az ere-
deti bronzból készült mását 2000-ben állították fel.
Szintén a kétezres években született az Emlékezés
parkja, amelyben 12 történelmi személyiség és a
vándor székely szobrát találjuk. A 2004-ben felava-
tott szoborpark központi alakja Csaba királyfi, körü -
lötte pedig Kós Károly, Bethlen István, Wesselényi
Miklós, Bethlen Gábor, Fráter György, Szent László
király, Csaba királyfi, Hunyadi János, Báthori István,
II. Rákóczi Ferenc, Bem apó és Nyírő József látható. 

A főtéren találjuk a református templomot,
amelynek építési dátuma a tetőn olvasható: 1781.
A közelben működik a Benedek Elek Tanítóképző In-
tézmény, mellette pedig a gróf Bethlen János által

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

BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT
OKJ-s targoncavezetôi
tanfolyamára

Ami szükséges
a munkakör betöltéséhez
• 8 ált. iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány

Amit kínálunk
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer

Ha szeretnél ingyenesen
OKJ-s targoncavezetôi jogosítványt 
szerezni, JELENTKEZZ!

Kapcsolat
Jelentkezni hétfôtôl péntekig, 8–15 óráig
az alábbi telefonszámon lehet:
Tel.: 96/661-213.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Das 23. Mal wird dieses Jahr vom 7. bis 9. August die landes-
weit einzigartige BAROCK-HOCHZEIT in unserer Stadt
veranstaltet. Die pompöse Barockinnenstadt gibt den Rah-
men dazu. Die Veranstaltungsserie beginnt am Freitagabend
mit einem Kostümumzug. Neben den Kinderprogrammen
und dem Trödlermarkt kann sich das Publikum von der Büh-
ne am Hauptveranstaltungsort, dem Széchenyi Platz, lau-
fend Konzerte anhören. Und im alten unterirdischen Gefäng-
nis der Stadt sind stündlich Vorführungen. Die wahrhaftig
größte Schau ist der Barockumzug am Samstagsabend auf
den Straßen der Innenstadt und die Zeremonie der Barock-
hochzeit mit den herrschaftlichen Sitten aus Siebenbürgen
des XVII. Jahrhunderts auf dem Dunakapu Platz. Das detail-
lierte Programm finden Sie unter gyorplusz.hu. 

Auf der KATTIN-TOUR können die Interes-
senten die schönsten Sehenswürdigkeiten
der Stadt kennenlernen, während sie sich
Geschichten über die interessanten Legen-
den der Stadt, die bekannten oder weniger
bekannten Sehenswürdigkeiten anhören. Auf
diesem Spaziergang werden die Besucher
von einem Fotograf begleitet, der Tipps für
die Anfertigung von Fotos gibt oder die Gäste
an den schönen Orten verewigt. Der Spazier-
gang startet am 15. August um 19.30 Uhr
vom Bécsi kapu Platz (Kisfaludy Statue).

Mit dem Titel Die erzählenden Häuser der
BAROCKINNENSTADT IN FESTIVAL -
STIMMUNG werden die Interessenten auf
einem kostenlosen Spaziergang zur Stadt-
besichtigung am 9. August ab 10 Uhr bei
der Maria-Statue auf dem Széchenyi Platz
erwartet. Während der Begehung gewinnt
man einen Einblick in eine andere Epoche,
in die Welt des 17-18. Jahrhunderts, den All-
tag einer reichen Handelsstadt, einer ehe-
malig belebten Bürgerstadt.

An einer Veransta1tung mit dem Titel
1 KONZERT + 1 AUSSTELLUNG
können die Interessenten am 8 Au-
gust ab 18 Uhr im Rómer Flóris Muse-
um für Kunst- und Geschichte im Es-
terházy-Palast in Anschluss an die
Batthyány-Ausstellung teilnehmen
(Király u. 17.).

Das Gebäude, der ehemaligen, gegen
Ende des XIII. Jahrhunderts erbauten
Meierei, in dem  das neue kulturelle
Tourismuszentrum eingerichtet wurde,
beherbergt im Innenhof die Pannonhal-
mer Jazz-Major Abende. Zum Konzert
von BARRIO LATINO werden die
Lieb haber dieses Kunstgenres am 14.
August um 19.30 Uhr im Innenhof des
Pannonhalmer Abteimuseums erwar-
tet. (Bei Regen: Biomasse-Heizwerk)



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!

Idén 23. alkalommal, augusztus 7–9-ig rendezik meg az országo-
san egyedülálló BAROKK ESKÜVŐT városunkban. A rendez-
vénynek a pompás barokk belváros ad otthont. A rendezvénysoro-
zat pénteken este jelmezes felvonulással kezdődik. A gyermek-
programok és kirakodóvásár mellett a fő helyszínen, a Széchenyi
téri színpadon folyamatosan koncerteket hallgathat a közönség, a
város régi, föld alatti börtönében pedig óránként zajlanak az elő-
adások. Az igazán nagy látványosság szombaton este a barokk fel-
vonulás a Belváros utcáin és a XVII. századi erdélyi főúri szokásokat
felidéző Barokk Esküvő ceremóniája a Dunakapu téren. A részletes
programot megtalálja a gyorplusz.hu oldalon.

1 KONCERT + 1 KIÁLLÍTÁS CÍMMEL, a Rómer Fló-
ris Művészeti és Történeti Múzeumban a Batthyány-kiál-
lításhoz kapcsolódó rendezvényen vehetnek részt az ér-
deklődők augusztus 8-án 18 órától, az Esterházy-palo-
tában (Király u. 17.).

A BAROKK BELVÁROS MESÉLŐ HÁZAI FESZTIVÁLHANGULATBAN címmel ingye-
nes városnéző sétára várják az érdeklődőket augusztus 9-én 10 órától a Széchenyi téren, a Má-
ria-oszlopnál. A séta során egy más korba, a 17–18. század világába, egy gazdag kereskedő-
város, egy hajdan nyüzsgő polgárváros mindennapjaiba nyerhetnek betekintést. 

A KATTINTÚRÁN megismerkedhetnek az érdeklő-
dők a város legszebb látnivalóival, miközben története-
ket hallhatnak a város érdekes legendáiról, ismert vagy
kevésbé ismert látnivalóiról. Ezen a sétán fotós is elkí-
séri a látogatókat, aki tippeket ad a fotók elkészítéséhez
vagy megörökíti a vendégeket egy-egy szép helyszínen.
A séta augusztus 15-én 19.30 órakor indul a Bécsi ka-
pu térről (Kisfaludy-szobor).
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A XIII. század végén épült egykori majorsági épületben lét-
rejövő új kulturális turisztikai centrum belső udvara ad ott-
hont a Pannonhalmi Jazz-Major estéinek. BARRIO LATI-
NO KONCERTJÉRE VÁRJÁK a műfaj kedvelőit augusz-
tus 14-én 19.30 órai kezdettel, a Pannonhalmi Apátsági Mú-
zeum belső kertjében. (Esőhelyszín: Biomassza-fűtőmű.)

15 ÉVES AZ AKKORDEON ZE-
NEKAR. A születésnap alkalmá-
ból jubileumi koncert várja a zene
kedvelőit augusztus 14-én 18 óra-
kor, a Bartók Béla Megyei Művelő-
dési Központban. 

KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT
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AUGUSZTUS 8., SZOMBAT
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:55 Szellem a pa-
lackból 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok 06:25 Hazajá-
ró 07:00 Híradó 07:20 Hogy volt!?
08:20 Ybl 200 09:20 Anna 11:00 Épí-
tészkorzó 11:30 Csodabogár 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:55
Térkép 13:25 Ízőrzők: Gölle 14:00
Álom luxuskivitelben  16:00 Balato-
ni Nyár 18:00 Híradó 18:30 Szeren-
cseSzombat  19:30 A misszionári-
uslány  21:00 A szakasz  23:00 Az
édes élet  01:50 A misszionárius-
lány  03:15 Himnusz 03:20 Hogy
volt!? 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 Chuck  04:50 Chuck 
05:30 Gossip girl – A pletykafészek 
06:15 Top Shop 06:50 RTL Klub Hír-
adó 07:20 Kölyökklub 10:00 Ízes élet
 10:20 Teleshop 11:15 Kalandor
11:40 Street Kitchen 12:10 Egy rém
modern család  12:40 Agymenők 
13:05 Az élet csajos oldala  13:35
Az élet csajos oldala  14:00 A harc
törvénye  15:00 A harc törvénye 
16:05 Kettős csapás  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz 
19:15 Harry Potter és a titkok kamrá-
ja  22:20 Ördög bújt beléd  00:25
Boa – A rémület szorításában 
02:20 Döglött akták  03:10 Döglött
akták 

04:30 Zsaruvér  05:10 Babavilág 
05:35 Super Car  06:00 Egzotikus
Ázsia 06:25 Tv2 matiné 08:50 Állati
dokik  09:15 Astro-Világ 10:25 Ba-
bavilág  10:55 Kandász Travel -
Nyár  12:00 Pimasz úr ott alszik 
13:10 Kasza!  14:20 Kuzey Güney –
Tűz és víz  15:20 Vásott szülők 
18:00 Tények 19:00 A Fantasztikus
Négyes és az Ezüst Utazó  21:00
Jack Reacher  23:40 Határtalan in-
dulat  01:30 Sportos 01:40 A fér-
jem védelmében  02:25 Rúzs és
New York  03:05 Felejthetetlen 
03:45 Mrs. Klinika 

04:10 A célszemély  05:05 Műsor-
szünet 05:30 Igazgyöngy  06:20 TV-
Shop 06:55 Peren kívül  07:40 Will
és Grace  08:15 Will és Grace 
08:40 Will és Grace  09:15 Szívek
szállodája  10:10 Szívek szállodája
 11:05 Papák a partvonalon 
13:05 Monk – Flúgos nyomozó 
14:00 NCIS  15:00 NCIS  15:55
NCIS  16:55 Karate kölyök 2. 
19:15 Hunter: Győz az igazság 
21:00 A majmok bolygója  23:25
Játssz a túlélésért  01:30 Jackie nő-
vér  02:05 Jackie nővér  02:35
Candleford-i kisasszonyok  03:35
Candleford-i kisasszonyok 

08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Hello Győr! (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Kamarai Magazin (ism.) 18:30
Jövőkép 18:45 Made in Hungary
(ism.) 19:00 Győri7 20:00 Hello Győr!
(ism.) 20:30 Nyugdíjas Egyetem
21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00 Vény
nélkül (ism.) 22:30 Üzleti negyed
(ism.) 23:00 Győri7 (ism.) 23:50 Ké-
pújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 9., VASÁRNAP
DUNA TV
04:15 Építészkorzó 04:40 Magyar el-
sők 04:55 Táncvarázs 05:50Hajnali
gondolatok 05:55 Rome Reports –
Vatikáni híradó 06:20 „Így szól az Úr!”
06:25 A sokszínű vallás 06:40 Biblia
és irodalom 07:00 Híradó 07:25
Hogy volt!? 08:20 Mes cégtáblák
08:45 A nap vendége 09:00 Isten ke-
zében 09:25 Engedjétek hozzám
09:35 Tanúságtevők  10:05 Új nem-
zedék  10:30 Metodista magazin
11:00 Az utódok reménysége 11:30
Tanúságtevők 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:50 Köszönöm, hogy
elgázolt  14:15 Tilos a szerelem 
16:00 Balatoni Nyár 18:00 Híradó
18:40 Rámenős páros  19:30 Drá-
gám, a kölyök marha nagy lett! 
21:00 Az olasz meló  22:55 Brazil
 01:15 A szakasz  03:10 Himnusz
03:15 Magyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:40 Sco-
oby-Doo  05:40 Fókusz Plusz 
06:10 Top Shop 06:40 Kölyökklub
10:00 Teleshop 10:45 A Muzsika TV
bemutatja!  11:15 4ütem  11:50
Hazug csajok társasága  12:50 Ha-
zug csajok társasága  13:50 Aga -
tha Christie: Rejtély az Antillákon 
15:50 Adam Közben: 16.05 Hatos-
lottó-sorsolás 18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Cobra 11  19:50 Csúcsfor-
mában  21:40 A tökéletes trükk 
00:15 Portré – Moszab Hasszan Ju-
szef  00:45 Csúcsformában 
02:45 Cobra 11 

04:30 Mrs. Klinika  05:15 A férjem
védelmében  06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné 09:25 Több mint
TestŐr  09:55 Astro-Világ 11:05 Ál-
latoZOO  11:35 Apaütők  12:00
Apaütők  12:25 Stahl konyhája 
12:55 Knight Rider  14:00 Walker, a
Texas-i kopó 15:00 Walker, a Texas-i
kopó  16:00 Hajrá csajok 4. 
18:00 Tények 19:00 Egy bébiszitter
naplója  21:10 A beavatott  00:00
Sportos 00:10 Hét élet  02:30
Psych – Dilis detektívek  03:15 Ha-
láli zsaruk 

05:30 Igazgyöngy  06:20 TV-Shop
06:50 Szívek szállodája  07:40 Szí-
vek szállodája  08:35 Will és Grace
 09:05 Will és Grace  09:35 Will
és Grace  10:05 Will és Grace 
10:35 Will és Grace  11:05 Will és
Grace  11:35 NCIS  12:30 NCIS
 13:25 NCIS  14:45 Karate kölyök
2.  16:45 A majmok bolygója 
19:15 Hunter visszatér  21:00 Ame-
rikai nindzsa 3: A véres vadászat 
22:55 Hunter: Győz az igazság 
00:40 Nikita  01:40 Nikita  02:25
Will és Grace  02:50 Will és Grace
 03:15 Will és Grace  03:40 Will
és Grace 

08:00 Kamarai Magazin (ism.) 08:30
Vény nélkül  (ism.) 09:00 Nyugdíjas
Egyetem 10:00 Hello Győr! (ism.)
10:30 Jövőkép (ism.) 11:00 Képújság
17:45 Győri7 (ism.) 18:30 VoltTimer
19:00 Hello Győr! (ism.) 19:30 Zooo+
(ism.) 20:00 Szabadhegyi találkozá-
sok (ism.) 21:30 Hello Győr! (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 10., HÉTFŐ
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Ro-
ma Magazin 06:30 Domovina 07:00
Híradó 07:20 Rózsák harca  08:15
A világörökség kincsei 08:35 Don
Matteo  09:35 A szenvedélyek láng-
jai  10:20 A hegyi doktor – Újra ren-
del  11:10 Rózsák harca  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Jamie vidéki
konyhája 13:15 Kívánságkosár 15:10
Rex felügyelő  16:00 Balatoni Nyár
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 Don Matteo  19:55 A hegyi
doktor – Újra rendel  20:45 J.A.G. –
Becsületbeli ügyek  21:35 Sher-
lock  23:10 Római Magyar Akadé-
mia II. 23:40 Coogan trükkje  01:15
Az olasz meló  03:00 Himnusz
03:05 Magyar elsők 03:20 Szerelmes
földrajz 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 
09:35 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  22:25 Dr. Csont 
23:25 RTL Klub Híradó 23:55 Gyilkos
elmék  01:00 Reflektor  01:15 A
harc törvénye  02:00 A harc törvé-
nye  02:45 A bosszú angyala 
03:20 Gálvölgyi-show 

04:00 Mrs. Klinika  04:45 Stahl
konyhája  05:10 Csapdába csalva
05:35 Családi Titkok  06:20 Mok-
ka  Benne: Tények Reggel 09:25
Stahl konyhája  09:30 Babapercek
 09:40 Most Mondd Meg! Nyerj az
EZO.TV-vel 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:55
Sherlock és Watson  13:55 Magán-
nyomozók  14:55 Az én bűnöm 
15:55 Veronica aranya  16:55 Fio-
rella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Hőhullám 
21:20 Hal a tortán a javából  22:30
Amerikai pite 6. – Az egyetemen 
00:25 Tények Este 01:10 Aktív 
01:30 Sportos 01:50 Ezo.TV Jósok,
Látók, Médiumok 02:55 Zsaruvér 
03:40 Kuzey Güney – Tűz és víz 

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 CSI: A helyszí-
nelők  22:00 CSI: A helyszínelők 
22:55 Amerikai nindzsa 3: A véres va-
dászat  00:50 Az utolsó zsaru
01:50 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  02:40 Gyilkos körzet 

08:00 Hello Győr! (ism.) 08:30 Zooo+
(ism.) 09:00 Hello Győr! (ism.) 09:30
Szabadhegyi találkozások (ism.)
11:00 Képújság 18:45 TV torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Épí-tech 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Épí-
tech (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Épí-tech
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Épí-tech
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 11., KEDD
DUNA TV
06:30 Unser Bildschirm 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Rózsák harca  08:10 A világörökség
kincsei 08:30 Don Matteo  09:40 A
szenvedélyek lángjai  10:25 A hegyi
doktor – Újra rendel  11:10 Rózsák
harca  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45
Jamie vidéki konyhája 13:15 Kíván-
ságkosár 15:10 Rex felügyelő 
16:00 Balatoni Nyár 18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Észak
és Dél  19:30 A hegyi doktor – Újra
rendel  20:25 Párizsi helyszínelők 
21:20 Az utolsó angol úriember 
22:10 Tusványos 2015. 22:45 Droszt
 23:50 Szabadság szárnyán – Moka
Béla igaz története 00:50 Sherlock 
02:20 Himnusz 02:25 Magyar elsők
02:40 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 
09:35 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 Az utolsó szamuráj  00:20
RTL Klub Híradó 00:55 Tökéletes cél-
pont  01:50 Reflektor  02:05 Ne-
velésből elégséges  02:25 A Muzsi-
ka TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek
02:55 A bosszú angyala 

04:25 Sherlock és Watson  05:10
Csapdába csalva  05:35 Családi
Titkok  06:20 Mokka  Benne: Té-
nyek Reggel 09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Most
Mondd Meg! Nyerj az EZO.TV-vel
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Sherlock és
Watson  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  15:55 Veroni-
ca 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 A PRO4 műsorkínála-
tából 02:00 Ezo.TVJósok, Látók, Mé-
diumok 03:00 Kényszerszinglik 

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 A harc meste-
re 23:30 CSI: A helyszínelők  00:30
CSI: A helyszínelők  01:25 Az utolsó
zsaru  02:20 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  02:45 Gyilkos körzet
 03:55 A célszemély 

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

GYŐR+ TV
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WWW.HATOS.HU 

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
ENG. SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Ôszi nyelvtanfolyamok szeptember 19-tôl több szinten

• 30 órás angol EURO középfok felkészítô tanfolyam
augusztus 14–szeptember 25.

• ÖSD, ECL, GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT nyelvtanfolyamok
az ôszi nyelvvizsgákra

• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi 
tanulmányokhoz folyamatosan

• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  

• Fordítások szakképzett fordítók által

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

www.zsireltavolitasgyor.hu

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

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

KEZELÉSEK MÁR 3 290 FT / 30 PERCES ÁRTÓL

AUGUSZTUS 12., SZERDA
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok  06:00 Hrvatska kronika
06:30 Ecranul nostru 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:20 Rózsák
harca  08:10 Jamie vidéki konyhája
08:40 Észak és Dél  09:30 A szen-
vedélyek lángjai  10:25 A hegyi dok-
tor – Újra rendel  11:15 Rózsák har-
ca  12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Ja-
mie vidéki konyhája 13:15 Kívánság-
kosár 15:10 Rex felügyelő  16:00
Balatoni Nyár 18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Észak és Dél
 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel
 20:25 Szabadság tér '89 21:10
Szerelem és vérbosszú  22:05 Ró-
mai helyszínelők – Árulkodó nyomok
 23:05 Aranyfeszt 00:05 A Bud-
denbrook ház 

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-
Reggel 08:08 8:08 – Minden reggel
 09:10 Ízes élet  09:35 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 szerelem foglyai  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz 
19:25 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:20 Szulej-
mán  22:25 RTL Klub Híradó 22:50
Döglött akták  00:00 Egy rém mo-
dern család  00:25 Reflektor 
00:45 Gyilkos hasonmás  02:25 A
bosszú angyala  03:15 A bosszú an-
gyala 

04:00 Zsaruvér  04:45 Aktív 
05:10 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi Titkok  06:20 Mokka  Benne:
Tények Reggel 09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Most
Mondd Meg! Nyerj az EZO.TV-vel
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Sherlock és
Watson  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  15:55 Veroni-
ca aranya 16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Hőhullám  21:20 Hal a tortán
a javából  22:30 Lángoló Chicago 
23:35 Lángoló Chicago  00:35 Té-
nyek Este 01:20 Aktív  01:40 Sport-
os A PRO4 műsorkínálatából 01:55
Ezo.TVJósok, Látók, Médiumok
02:55 Bármit megteszek 

05:15 Igazgyöngy  06:00 TV-Shop
06:35 Will és Grace  07:00 Will és
Grace  07:25 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:15 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:05 Szívek szállodája  10:00
Sütimester 11:15 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 Frequency 
23:30 A harc mestere  01:55 Az
utolsó zsaru  02:45 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  03:30 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 Gázfröccs (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Gázfröccs (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Gázfröccs (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Gázfröccs (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 14., PÉNTEK
DUNA TV
06:00 Életkerék 06:30 Öt kontinens
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Rózsák harca  08:15 A világö-
rökség kincsei 08:35 Észak és Dél 
09:25 A múlt fogságában  10:20 A
hegyi doktor – Újra rendel  11:10
Rózsák harca  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Jamie vidéki konyhája 13:15
Kívánságkosár 15:10 Rex felügyelő 
16:00 Balatoni Nyár 18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Észak
és Dél  19:30 A hegyi doktor – Újra
rendel  20:25 Brown atya  21:15
Columbo: Vihar egy pohár borban 
22:50 Zátonyok között  00:30 Me-
nekülésre ítélve  02:15 Himnusz
02:20 Elsők 02:35 Szerelmes földrajz
03:05 Pannon expressz 03:35 Virág-
zó ország 

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 
09:35 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 Kincs, ami nincs  23:25 RTL
Klub Híradó 00:00 A főnök  01:00
Reflektor  01:15 Street Kitchen 
01:45 Kalandor 02:05 4ütem 
02:35 A bosszú angyala  03:20 A
bosszú angyala 

04:45 Aktív  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
Mokka  Benne: Tények Reggel
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Most Mondd
Meg!Nyerj az EZO.TV-vel 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 Hazudj, ha tudsz!  23:35
Kettős ügynök  00:40 Tények Este
01:25 Aktív  01:45 Sportos A PRO4
műsorkínálatából. 02:00 Ezo.TVJó-
sok, Látók, Médiumok 03:00 Ringer
– A vér kötelez  03:40 A férjem vé-
delmében 

05:20 Igazgyöngy  06:05 TV-Shop
06:35 Will és Grace  07:00 Will és
Grace  07:25 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:15 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:05 Szívek szállodája  10:00
Sütimester 11:15 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 Másodpercek-
re a haláltól  23:00 Vágy és vezeklés
 01:25 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  02:20 Nikita  03:05 Niki-
ta  03:50 A célszemély 

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

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 13., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok  06:00 Slovenski Utrinki
06:30 Alpok-Duna-Adria 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Rózsák harca  08:10 A világörökség
kincsei 08:30 Észak és Dél  09:25 A
múlt fogságában  10:20 A hegyi
doktor – Újra rendel  11:10 Rózsák
harca  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45
Jamie vidéki konyhája 13:15 Kíván-
ságkosár 15:10 Rex felügyelő 
16:00 Balatoni Nyár 17:45 Szerencse
Híradó  18:00 Híradó 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:40 Észak és Dél 
19:35 A hegyi doktor – Újra rendel 
20:25 Szívek doktora  21:10 Mene-
külésre ítélve  23:00 kult.hu 23:35
A rejtélyes XX. század  00:05 Friss
levegő  02:00 Az ajánlat 

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  Magazinműsor
09:10 Ízes élet  09:35 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 szerelem foglyai  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz 
19:25 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:20 CSI: A
helyszínelők  22:25 RTL Klub Hír-
adó 22:45 CSI: A helyszínelők 
23:55 Buli suli  01:40 Reflektor 
01:50 A bosszú angyala  02:30 A
bosszú angyala  03:10 Gálvölgyi-
show 

04:45 Aktív  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
Mokka  Benne: Tények Reggel
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Most Mondd Meg!
Nyerj az EZO.TV-vel 10:45 Astro-Vi-
lág 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 Ügyféllista  23:35 Ügyféllista
 00:40 Tények Este 01:25 Aktív 
01:45 Sportos A PRO4 műsorkínála-
tából 02:00 Ezo.TVJósok, Látók, Mé-
diumok 02:55 Frost/Nixon 

04:30 A célszemély  05:15 Igaz-
gyöngy  06:00 TV-Shop 06:35 Will
és Grace  07:00 Will és Grace 
07:25 Monk – Flúgos nyomozó 
08:15 Monk – Flúgos nyomozó 
09:05 Szívek szállodája  10:00 Sü-
timester 11:15 A célszemély  12:10
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
13:10 Az utolsó zsaru  14:10 CSI: A
helyszínelők  15:10 CSI: A helyszí-
nelők  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 Doom  23:20 Frequency 
01:45 Doom  03:40 Gyilkos kör-
zet 

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

GYŐR+ TV
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HIRDETÉS  

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!

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)

ÚJDONSÁG!
Észak-Ciprus, repjegy + Hotel 3*+ reggeli,
08. 21., 1 hét 59.900 Ft-tól+illeték

KEFALONIA repjegy + apartman,
08. 21., 1 hét 69.900 Ft-tól+illeték

TOP kedvenc! Horvátország-Rab-sziget, Hotel 3*
félpanzióval, csodálatos helyen, tenger felôli
szobák, medence, 08. 20., 4 nap, félpanzió

57.600 Ft-tól

ISZTAMBUL repjegy + Hotel 3* + reggeli, magyar
idegenvezetés 08. 21–24. 69.900 Ft-tól+illeték

SZLOVÉN TENGERPARTI NYARALÁS
Velencével fûszerezve 08. 17–23. 94 900 Ft/fô
autóbusszal, reggelivel és magyar idegenvezetôvel,
tengerparti pihenés Koperben 3*-os szálloda, mese-
szép szlovén táj: Postojnai cseppkôbarlang, Bledi- és
Bohinji-tó, Savica vízesés. Gyönyörû városok: Ma -
ribor, Piran, Portoroz, Ljubljana egy nap Velencében.

Töltse az augusztus 20. hosszú hétvégét
külföldön, itthon már úgyis minden
megtelt, és remek áraink vannak.

SIESS! LE NE MARADJ
A LEGJOBB UTAKRÓL!



GÖRÖGORSZÁG UTAZÁS
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kép és szöveg: földvári gabriella 

A smaragdzöld színű vizéről hí-
res Zakynthos a harmadik leg-
nagyobb és a legdélebbi sziget
a Jón-tengeren. A zöld völgyei
és aranyhomokos partjai miatt
már a középkorban a Kelet Vi-
rágának, Fiore de Levanténak
becézték. 

A magyarok körében idén ez a görög
sziget a második legnépszerűbb nya-
ralási célpont, hetente másfél ezer
honfitársunk tölti Zantén a szabadsá-
gát. Nem véletlenül. Ezen a szigeten

minden korosztály megtalálhatja a
számára legkedvezőbb nyaralási felté-
teleket. A görög válságból semmit
nem érezni, a helyiek barátságosak,
mosolygósak, segítőkészek. Az üzle-
tek tele vannak áruval, minden kapha-
tó, amire egy turistának szüksége le-
het. Az éttermek, bárok külön kiírják,
hogy fizethetünk bankkártyával is.  

Aki a hosszú homokos tengerpar-
tot kedveli nyüzsgő élettel, annak La-
ganasba kell menni. Az öt kilométer
hosszú, lassan mélyülő, homokos
partszakasz tele van tavernákkal, bá-
rokkal. Akik jó mélyre beúsznak,
szembetalálkozhatnak az itt honos
caretta teknősök valamelyikével.
Nem kell tőlük félni, annak ellenére,
hogy másfél méter hosszúak, súlyuk
is legalább száz kiló, de nem esznek

Zakynthos, a Kelet Virága

a templomokba, a Szent Nikolaosba,
a Solomos-múzeumba, a katedrális-
ba. Érdemes felmenni Bochaliba, a
várba, ahonnan csodálatos panoráma
tárul az ember szeme elé. Látogassuk
meg Anafonitria hegyi falu kolostorát,
Kambinnál pedig nézzük meg a nap-
lementét.

Amit nem szabad kihagyni a nyara-
lóknak, az a sziget körüli hajótúra. Te-
hetjük ezt magyar nyelvű idegenveze-
téssel, de akár helyi vezetővel is mehe-
tünk. Ha jó programra foglaltunk, ak-
kor háromszor is kiköt a kapitány a ten-
geren, hogy úszkálhassunk a csodála-
tos öblökben, a Kék-barlangokban. Az
egész napos hajókázás fénypontja a
Navagio öböl felfedezése, ahol elkészít-
hetjük saját képeslapunkat. Lefotóz-
hatjuk Posseidon arcát, megcsodál-
hatjuk a hatalmas keresztet Kapinál, és
a világ legnagyobb görög zászlója is
nekünk lengedezik Keri legmagasabb
pontján. A sziget számtalan más lehe-
tőséget is kínál a borászatok, az olíva-
olaj-manufaktúrák felkeresésén át a ví-
zi vidámparki élményekig.  

Jó tudni: a bolti árak legalább 30
százalékkal magasabbak a hazainál!
Megtalálható mindenféle gyorsétte-
rem, egy szelet pizza 1 euró, egy gyros
1,5–2,5 euró között mozog, hot-dog,
hamburger 2-3 euró. Az éttermekben
a halételek 10 eurótól kezdődnek, a
kalamari vagy az apró sült hal, 15 eu-
rótól kaphatók a grillhalak, például a
glossza vagy a kisebb rákok adagja. A
hegyi falukban érdemes megkóstolni
a nyúlpörköltet vagy a báránysültet,
15 eurótól kínálják. A görögsaláta ál-
talában 2 euró, a gyümölcssaláta 4
euróba kerül.

óriás plüssig, mindenféle teknősös
ajándékot beszerezhetünk. 

A laganasi éjszaka csak az erős
idegzetűeknek ajánlott. Este 11-kor
indul a buli, több ezer angol fiatal lepi
el a három kilométer hosszú főutcát,
és vonulnak bárokról bárokra, diszkó-
ból diszkóba. Van minden, ami a jó bu-
lihoz szükséges, óriási habparty, szí-
nes festéklövöldözés, csillámpor -
szórás, neves dj-k. És hogy mi a laga-
nasi divat? A fürdőruha. Nappal és éj-
szaka egyaránt. 

Zakynthos, a főváros egy észak -
olasz kikötővároskára hasonlít, nem
véletlenül, hiszen a velenceiek fennha-
tósága rányomta a bélyegét a város
építészeti stílusára. A bevásárlóutcá-
ban a legnevesebb divatmárkák butik-
jait csodálhatjuk meg, de nézzünk be

embert! Ha nem vállaljuk a hosszú
úszást, befizethetünk egy hajós tek-
nőslesre, vagy bérelhetünk saját ma-
gunk is kishajót, és kergethetjük őket.
A teknősök érdekében Laganas öblé-
ben semmilyen vízi sport nem enge-
délyezett. Ha már kishajót béreltünk,
nézzük meg a teknősszigetet is, ahol
lerakják tojásaikat a caretta teknősök.
Július, augusztus a tojásrakás ideje,
negyven centi mélyre ássák le tojása-
ikat a homokba, a kicsik két hónap
múlva kelnek ki és rögtön a tenger fe-
lé indulnak. Önkéntes környezetvé-
dők védik a tojásokat éjjel-nappal. A
teknőstojások védelme miatt egyéb-
ként sötétedés után és napfelkelte
előtt nem közlekednek a repülők. A
sziget jelképe, a teknős, minden for-
mában kapható a hűtőmágnestől az
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

Értékesítési hirdetmény
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény
útján értékesíti az alábbi beépítetlen terület megnevezésű ingatlanának
cca. 7600 m2 nagyságú részét.

Cím Helyrajzi szám Terület Kikiáltási ár 

Győr-Sziget városrész 8170
cca.

7600 m2

240.000.000 Ft
+áfa

A GYŐR-SZOL ZRT. – a szükséges rendezésiterv-módosítást követően, melynek várható hatályba lépési időpontja
2015. október 18. – értékesíteni kíván a Győr, belterület 8170 hrsz.-ú ingatlanból hozzávetőlegesen 7600 m2 te-
rületrészt, fejlesztési célra. A rendezésiterv-módosítást követően, előbbi terület önálló ingatlanként kerül bejegyzésre
az ingatlan-nyilvántartásban – várható időpont: 2015. december 20. Az adásvételi szerződés megkötésére, a fenti
területrész önálló ingatlanként történő feltüntetése és az illetékes földhivatal általi bejegyzése után kerülhet sor.
Végleges adásvételi szerződés megkötésének várható időpontja: 2015. december 20. napja. Vételár megfizetése:
A nyertes ajánlattevő a bánatpénz megfizetését követően fennmaradó vételár 50%-át, az adásvételi előszerződés
megkötésének napján, míg az utolsó vételárrészt az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés és végleges adásvételi szer-
ződés aláírásának napján köteles a GYŐR-SZOL ZRT. részére megfizetni. Alkalmassági feltétel: Pályázónak jogerős
használatbavételi engedéllyel rendelkező, minimum 200 lakás megépítését kell igazolnia 1 projekt keretén belül
az elmúlt 5 naptári év vonatkozásában. Az értékesítésre szánt terület vonatkozásában –   legkésőbb 2016.
február 29. napjáig –, a pályázó, legalább 200 lakást is magába foglaló felülépítményre vonatkozó jogerős építési
engedélyt köteles szerezni. A felülépítmény elsősorban a 2017. évben megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál (a továbbiakban: EYOF) szállásigényei egy részének kielégítésére hivatott (Olimpiai falu egy része), arra
legkésőbb 2017. június 01. nappal a nyertes pályázónak jogerős használatbavételi engedéllyel kell rendelkeznie.
Az EYOF lebonyolításához  – 2017. június 1.–augusztus 31., – fent részletesen körülírt, a felülépítményt  Győr Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata – továbbiakban Önkormányzat – bérleti jogviszonyt létesít – legalább a 2017. jú-
nius 1.–augusztus 31. közötti időszakra – a nyertes pályázóval, ha a felülépítményben található legalább 200 lakás
jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik legkésőbb 2017. június 1-jén. A bérleti díj összege mindösszesen
– a teljes időszakra és az egész felülépítményre vonatkozóan – legfeljebb  165.000.000,– Ft + ÁFA, azaz egyszáz-
hatvanötmillió forint + ÁFA lehet. Pályázó az általa megvalósított felülépítményben lévő lakások értékesítését már
a jogerős építési engedély kiadását követően megkezdheti, de azok birtokba adására 2017. szeptember 01. napját
követően, de legkorábban a bérleti jogviszony megszűnése utáni napon kerülhet sor.  

A nyertes pályázó a lakások közül legalább 200 db lakást kulcsrakész készültségi fokban köteles megvaló-
sítani. Konyhabútor és mobiliák be- és felszerelése csak 2017. augusztus 31. napja, illetve a bérleti jogviszony
megszűnése után lehetséges. Az EYOF idejére a lakások bebútorozása, valamint az EYOF lezárultát követően,
azok kiürítése az önkormányzat feladata. Valamennyi lakáshoz legalább 1 gépkocsibeállónak kell tartoznia. Pá-
lyázatot kiíró kötelezettséget vállal arra, hogy míg a nyertes pályázó az általa megvalósított lakások legalább
80%-át nem értékesítette, addig a zrt. a 8170 hrsz. ingatlan másik lakóterület funkciójú részén, lakóépületet
nem értékesít. Előbbi kötelezettségvállalás 2017. december 31. napjáig köti a GYŐR-SZOL ZRT.-t.

Részletes tájékoztatás: www.gyorszol.hu

A Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit
Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy
2015. augusztus 8-án, szombaton az
Orgona utcai ügyfélszolgálati irodájuk
zárva tart. A Jókai utcai ügyfélszolgá-
lati iroda 8 és 12 óra között lesz nyitva.
A pénztár fél órával hamarabb zár. 

Ugyanezen a napon a 96/50-50-50-
es számon hívható telefonos ügyfélszol-
gálat szintén 8 és 12 óra között lesz elér-
hető. A Jókai és Révai parkolóházakat fo-
lyamatosan a szokásos, érvényben lévő
díjakért lehet igénybe venni. A győri fel-
színi fizető-parkolóhálózatban augusz-
tus 8-án a szombati díjszabás lesz ér-
vényben. Az I-es és II-es díjzónájában 14

képés szöveg: pannon-víz

Több mint hatezren tartoznak
harminc napon túli be nem fize-
tett számlával a Pannon-Víz
Zrt.-nek. A száznegyvenezer fo-
gyasztó négy százalékának van
vízdíj-behajtási ügye. A vízszol-
gáltató megelégelte, hogy a no-
tórius nem fizetők semmi haj-
landóságot nem mutatnak arra,
hogy az elfogyasztott vizet kifi-
zessék, ezért bekeményítenek.

Egy új törvénymódosítás lehetővé teszi,
hogy szigorúbban lépjenek fel, s akár a
legvégső szankcióig is elmenjenek, és
kizárják a hálózatból a nem fizetőket.

Személyesen vagy ajánlott levél-
ben keressük fel a harminc napon túl
nem fizető fogyasztókat. Győrben
több mint kétezer fogyasztónk kapott
ilyen ajánlott levelet a napokban –
mondta Tóth László, a cég diszpécser
szolgálatának vezetője. – Akiket meg-
kerestünk, azoknak öt nap áll a rendel-
kezésükre, hogy felvegyék velünk a
kapcsolatot, tartozásukat rendezzék
vagy részletfizetést kérjenek. Ha ezt
nem teszik meg, kollégáim fizikailag
megszüntetik a vízbekötésüket, lekö-

Behajtják a fizetési hátralékot
tik őket a vízhálózatról. Vagyis családi
ház esetében megjelenik egy marko-
lógép a ház előtt, néhány perc alatt ki-
ássa a bemenő vízvezetéket, a szere-
lők szétvágják és ledugózzák a csövet,
majd visszatemetik a gödröt. Az így ki-
zárt fogyasztóknak törvény szerint az
egy főre előírt napi húsz liter ivóvizet
biztosítani kell. A jogszabály három-
száz méteren belül határozza meg a
vízvételi helyet, ami lehet közkifolyó
vagy tűzcsapra szerelt vízcsap.

A törvénymódosítás áttörést jelent-
het a társasházi lakásban lakó fogyasz-
tók esetében is. Az eddigi rendelet
négyszintenként írta elő a vízvételi hely
biztosítását, ami a valóságban azt jelen-
tette, ha a tizedik emeleten tartozott va-
laki a vízdíjjal, neki az ötödik szinten kel-
lett volna vízvételi helyet biztosítanunk.
Ez nem életszerű és megoldhatatlan
volt, ráadásul a nem fizető lakók vízfo-
gyasztása továbbra is a társasházi kö-
zösséget terhelte volna.

Ezen túl a társasházakban is szigo-
rúbb szankciókkal lépünk fel: a fo-
gyasztásból kizárt lakóknak az épület
bejáratától 150 méteren belül kell víz-
vételi helyet biztosítanunk, utcán, köz-
területen, akár tűzcsapról. Győrben a
társasházi fogyasztók tartozásának

nagy részét az önkormányzati bérla-
kásban élők halmozták fel.

Régóta megvan a lehetőségünk,
hogy ha egy társasház lakói közül har-
minc napon túli tartozása van valaki-
nek, akkor felmondjuk a társasházban
lévő összes szolgáltatási szerződést,
és a főmérőre számlázzuk ki a vízdíjat.
Ezzel viszont a társasházban élő be-
csületesen fizető fogyasztóink is hát-
rányba kerülnének. A társasházban la-
kó fogyasztók esetében egy követelés-
kezeléssel és behajtással foglalkozó
társasággal, a MIXTON Zrt.-vel műkö-
dünk együtt – folytatta Tóth László. A
Pannon-Víznek nem az a célja, hogy ki-
zárja fogyasztóit a rendszerből, hanem
el akarjuk kerülni a családokat ellehe-
tetlenítő, egyre növekvő adósságokat,
és azt, hogy a fizetők kárára halmozód-
jék tovább a nem fizetők adóssága. 

Több támogatási rendszer létezik,
amelyeket a helyi önkormányzati ren-
deletek szabályoznak, s megfelelő fel-
tételek fennállása esetén, adósságke-
zelési vagy lakásfenntartási támoga-
tás is igényelhető. A hátralékkal ren-
delkező – akár családi házas, akár tár-
sasházi fogyasztó –, ha felveszi a kap-
csolatot a Pannon-Víz Zrt.-vel, ők még
saját hatáskörben is tudnak segíteni

esetleges részletfizetéssel, fizetési ha-
ladék engedélyezésével. 

A nehéz helyzetbe kerülteknek to-
vábbi segítséget jelenthet a védett fo-
gyasztói státus. Hangsúlyozzuk azon-
ban, hogy ez a részletfizetések terüle-
tén nyújt kedvezményeket, fizetni itt is
rendszeresen kell, csak könnyített
ütemben. Aki a vállalt részletfizetési
határidőket nem tartja be, annak
megszűnik a védett fogyasztói státu-
sa – tette hozzá Tóth László.

Tudnivalók a szombati
szolgáltatásokról és nyitva tartásokról

óráig díjköteles a parkolás, míg a III-as
díjzónában egész nap díjmentes. A Győr-
Szol Zrt. üzemeltetésében lévő sportlé-
tesítmények a szokásos nyitvatartási
rendben üzemelnek. A Vásárcsarnokban
és a Tarcsay úti piacon a szombaton
megszokottak szerint 6 és 14 óra között
lesz kereskedés. A Győr-Szol Zrt. üze-
meltetésében lévő szabadhegyi, nádor-
városi, révfalui, újvárosi, Sugár úti, Temp-
lom úti, Malomsori és a Koroncói úti köz-
temetők a nyári nyitvatartási rendnek
megfelelően, augusztus 8-án is egysé-
gesen 7 és 20 óra között látogathatóak. 

A GYHG Nonprofit Kft. működési te-
rületén a lakossági hulladékszállítás a
szombati munkanapon is változatlanul,
a Hulladéknaptárban meghirdetett mó-
don működik. A hulladékszállításban
érintett szolgáltatási helyeken a meg-
szokottak szerint reggel 6 órára kérjük
az ingatlan elé ürítésre kitenni a kukákat,
mert érkezni fog a hulladékgyűjtő autó.
A GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésé-
ben lévő győri és vidéki hulladékudva-
rok 2015. augusztus 8-án a rendes nyit-
va tartás szerint látogathatóak. 

Bővebb információ a www.gyor-
szol.hu, illetve a www.gyhg.hu webol-
dalakon olvasható.
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Fél liter vizet egy csipet sóval, 3 evő-
kanál olajjal, 5 evőkanál kristálycukor-
ral felforralunk, majd  40 dkg lisztet ke-
verünk hozzá. A tűzről levéve fakanál-
lal kikeverjük. Mikor a tésztánk lan-
gyos, egyenként 2 db tojást keverünk
bele. Ha teljesen kihűlt, vékony ru-
dacskákat formázunk és forró olajban
kisütjük. Tálalhatjuk csokoládémár-
tással, lekvárral, cukorral, fahéjas cu-
korral ízlés szerint.

Mediterrán ízek a Tio Pepe ajánlásával
szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Az 1992-es nyitás óta ugyanazzal a
lendülettel, figyelemmel, hozzáértés-
sel fogadja vendégeit a győri spanyol
étterem, a Tio Pepe.

Nagy szó volt  akkoriban, hogy
nem csak gulyásleves, marhapörkölt
és rántott hús van a világon, hanem
rákok, kagylók és egyéb, addig Ma-
gyarországon különlegesnek számító
ételek is fogyaszthatóak.

Ha valaki, akkor Horváth Szilvia tu-
lajdonos  jól ismeri az elmúlt két évtized

gasztronómiai fejlődését, mert ez idő
alatt a Tio Pepe étteremben kísérte vé-
gig vendégeik igényeinek változását.

A legfinomabb spanyol ételek mellett
természetesen a magyar konyha legjava
is megtalálható étlapunkon – mondja a
tulajdonos –, de választhatnak vendége-
ink  minden nap akár a  menüink közül,
akik pedig érzékenyebbek az alakjukra,
azok ennek megfelelően csemegézhet-
nek kínálatunkból. Akik pedig valami iga-
zán különlegesre vágynak,  megkóstol-
hatják a zsályával ízesített vajhalat, a fok-
hagymás királyrákot vagy éppen a spa-
nyol konyha elmaradhatatlan kellékét, a

tapast. Nagy öröm számunkra, hogy
második generációs vendégeink is van-
nak, akik a nyitáskor megismertek ben-
nünket, most már a gyermekeik is ellá-
togatnak hozzánk.

Megtudtuk azt is, hogy sok család
ünnepelte már náluk a jeles esemé-
nyeket, keresztelőt, születésnapot, el-
jegyzést, ballagást vagy éppen házas-
sági évfordulót. Ezekben a kánikulai
napokban pedig kellemes menedéket
jelenthet az étterem hangulatos kerti
tó melletti terasza.

S íme az ételsor, egy darabka Spa-
nyolország aTio Pepe étteremtől.

Hozzávalók és elkészítés módja. Pad-
lizsánkrém: A padlizsánt 180 fokon 30
percig sütjük, héját leválasztjuk, húsát
citromlével, mézzel, sóval, borssal,
mustárral, fokhagymával, kevés olíva-
olajjal ízesítjük, összeturmixoljuk, kihűt-
jük. Fetakrém: Fetasajtot apróra vágott
lilahagymával, petrezselyemmel, főző-
tejszínnel összeturmixoljuk. Paradicso-
mos tengergyümölcsei: A tengergyü-
mölcseit kiolvasztjuk, majd serpenyő-
ben fokhagymával, paradicsompürével,
sóval, borssal kevés fehér borral ízesít-
jük. Összeforraljuk, majd kihűtjük.

Kevés tejben felfuttatjuk az élesztőt,
időközben a liszthez reszelt fokhagy-
mát,  olívaolajat, tejet sót teszünk.
Beleöntjük a felfuttatott élesztőt, ke-

Házi készítésű fokhagymás kenyér / focaccia
vés langyos vízzel sima tésztát készí-
tünk. Meleg helyen kelesztjük. Mi-
után megkelt, lisztezett tepsibe si-
mítjuk, majd 200 fokon kb. 10-15

perc alatt készre sütjük. Mikor kihűlt,
felszeleteljük. A hideg krémeket friss
salátával, joghurtos öntettel, és fo-
cacciával kínáljuk

Hideg nyári tapas

Lazac póréhagymás,
spenótos ágyon,
burgonyatortával 
A lazacot sóval, borssal fűszerezzük, balzsam fű-
szerolajjal meglocsoljuk, majd sütőben készre süt-
jük. Póréhagymás spenót: Kevés vajon megpirít-
juk a karikára vágott póréhagymát, hozzáadjuk s
fokhagymát, sót, borsot, parajleveleket, majd felönt-
jük tejszínnel és készre főzzük.

Burgonyatorta
A félkeményre főzött egész bur-
gonyát megpucoljuk, felkarikáz-
zuk, tepsiben rétegezzük. A tej-
színt és az egész tojást összeke-
verjük kakukkfűvel, fokhagymá-
val, sóval, majd a rétegezett bur-
gonyára öntjük és sütőben meg-
sütjük. Ha készre sült, felszeletel-
jük és tálaljuk. Tálalás:a  tányérra
halmozzuk a spenótót, rátesszük
a lazacot, mellé a felszeletelt bur-
gonyatortát. Paradicsommal, cit-
rommal díszítjük.

Churro
(spanyol fánk)

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!

08. 07.—08. 14.
DELIKÁT

Mangalica
zsír 1 kg

CBA
ízesített víz,

citrom
1,5 l, 39,33 Ft/l

699,-kg

59,- db

70,- db

Marha-
lábszár

1599,-kg

399,- kg

Faros
csirkecomb

Pécsi Radler
1,4%-os, bodza, 
0,5 l, 140 Ft/l

75,-kg

Görögdinnye, magyar

MANGALICA TERMÉKEK 
széles választékban kaphatók!
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A Szent-Györgyi Albert Egészségügyi
és Szociális Szakképző Iskola
(Győr, Cuha utca 2.) felnőt t oktatás keretében, esti
tagozaton a következő OKJ-s szakképzéseket indítja:

• gyakorló ápoló
• gyakorló gyógyszertári asszisztens
• gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
• fogászati asszisztens
• gyógy- és sportmasszőr

További információk elérhetők a www.szentgyorgyi.hu honlapon.

Érdeklődni lehet a 96/332-855 telefonszámon
vagy a titkarsag@szentgyorgyi.hu e-mail címen. 

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!

ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

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

A GDN Ingatlanhálózat
országosan 72 irodával rendelkező,
Győrben nyíló belvárosi irodájába ke-
res ingatlanértékesítéshez kollégá-
kat. Rugalmas munkaidő, kiemel-
kedő kereset, szakmai fejlődés, ta-
nácsadói képzések, több 1000 ér-
tékesíthető ingatlan. Önéletrajz:
stop@gdn-ingatlan.hu

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

Duguláselhárítás, villany-
bojler-szerelés, vízkőtelenítés, vízve-
zeték-szerelés. Víztisztítók beszere-
lése. 06-30/846-6009

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo-
gozást, lapostető-szigetelést, falak
javítását-festését garanciával, en-
gedménnyel vállalom. Tel.: 06-
30/376-2712.

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

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

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkeze-
tek, kerítések, korlátok készítése,
felújítása. 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 ott-
honi ápolását, gondozását vállalja
nagy gyakorlattal rendelkező, kö-
zépkorú nő. Hívjon bizalommal! 06-
30/451-5367

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

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki ter-
mék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készíté-
se, lakatosmunkák, aj-
tó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő megoldá-
sok. Tel.: 06-70/223-7957.

Lomtalanítást vál-
lalunk, igény szerint, in-
gyen elszállítjuk felesleges
holmiját pincéjéből, padlásá-
ról, lakásából, ill. udvaráról.
Hívjon bizalommal! Non-stop
tel.: 06-70/675-0654.

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

EGYÉB

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

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

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

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!

LAKÁSCSERE

Nádorvárosi, 1 szobás, 43
nm-es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
36–50 nm-es, 1+ fél vagy 2 szobás,
határozott-határozatlan idejű, erké-
lyes bérleményre. Sziget, Újváros,
Gyárváros és Bán A. utca kizárva.
(Hirdetésszám: 490.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 37
nm-es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
37–49 nm-es, 1+ fél vagy 2 szobás,
határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Nádorváros és Marcalváros
II előnyben. (Hirdetésszám: 491.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 3 szobás, 68
nm-es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 2
kisebb 49–55 nm-es, 1+ fél vagy
2 szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Nádorváros,
Marcalváros I–II, Szabadhegy, Kis-
megyer városrészen levő bérle-
ményre. Bán Aladár u. kizárva.(Hir-
detésszám: 492.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 48 nm-
es, komfortos, egyedi gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 35 nm-es, 1 szo-
bás, határozatlan bérleti szerződé-
ses, földszinti, gázfűtéses bérle-
ményre, Újváros és tartozás kizár-
va. (Hirdetésszám: 370.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 32
nm-es, összkomfortos, fűtéskorsze-
rűsített, parkettás, műanyag ablakos,
határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne erkélyes, 45–55 nm-
es, 1+fél vagy 2 szobás, határozatlan-
határozott idejű bérleményre. Sziget,
Újváros, Gyárváros, tartozás kizárva.
(Hirdetésszám: 371.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420. 

Marcalváros II., 4 szobás,
67 nm-es, csendes környéken lévő,
összkomfortos, teljesen felújított,
műanyag nyílászárós, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne 50–62
nm-es, 1+2 fél szobás, összkomfortos,
tartozás nélküli, részben felújított, hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Nádorváros,
Gyárváros, Szabadhegy, Marcalváros I,
Marcalváros II, városrészeken. (Hirde-
tésszám: 372.) 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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szerző: papp zsolt
fotó: mob/szalmás péter

Vasárnap véget ért Tbilisziben a
nyári Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál. Az eseményen Győr
átvette a képzeletbeli váltóbotot,
hiszen a következő, 2017-es ese-
ménynek városunk ad otthont.

Hazánkat népes küldöttség képviselte
az EYOF-on, hiszen 81 sportoló, közü-
lük 16 atléta, 16 úszó, 15 kézilabdázó,
12 kosárlabdázó, 8 judós, 6 tornász,
valamint 4 teniszező és 4 kerékpáros
küzdött Tbilisziben. A fiatalok szép si-
kert értek el, hiszen Magyarország 9
arannyal, 3 ezüsttel és 11 bronzzal

EYOF: Gyôr átvette a stafétát!
zárt, ami az éremtáblázat negyedik
helyére repített bennünket. Az érme-
ket tekintve egyébként hazánk számá-
ra ez volt a harmadik legsikeresebb if-
júsági olimpia, 2003-ban Párizsban
29, 2007-ben Belgrádban 24 medált
szereztünk. Számunkra az úszás volt
a legeredményesebb sportág, mind-
ez nagyban köszönhető Késely Ajná-
nak, aki egymaga 4 aranyérmet és 1
ezüstérmet szerzett, s ezzel nem csak
a magyar csapat, de a teljes mezőny
legeredményesebb versenyzője lett.
Városunk számára különösen is büsz-
keség, hogy a Győri Úszó SE verseny-

zője, Gyurinovics Fanni két aranyér-
met szerzett. A dobogó legfelső foká-
ra állhatott úszásban Barócsai Petra
és Barta Márton is, míg Aranyi Ferenc
diszkoszvetésben szerzett elsőséget.

A záró rendezvényen városunk is ki-
emelt szerepet kapott. A nagyszabású
ünnepségen ünnepélyes keretek kö-
zött vonták fel a magyar zászlót, mint
a következő rendező ország lobogóját.
A város nevében Fekete Dávid mon-
dott köszöntőt. Az alpolgármester
gratulált Tbiliszinek a nagyszerű ren-
dezéshez, és ígéretet tett arra, hogy
városunk is jó gazdája lesz az olimpiai
eseménynek. „Győr szeretettel várja
az európai országok fiatal tehetségeit
egy emlékezetes eseményre, amelyen

a versenyek színvonalas lebonyolítása
mellett a magyar kultúra sokszínűsé-
gének bemutatására is nagy hang-
súlyt fektetünk majd.” Fekete Dávid a
stafétát, vagyis az Európai Olimpiai Bi-
zottság zászlóját Tbiliszi polgármeste-
rétől, Davit Narmaniától vette át a
grúz államelnök és az Európai Olim-
piai Bizottság alelnöke jelenlétében.
Városunk küldöttsége egyébként a
grúziai EYOF ideje alatt fogadást
adott Tbilisziben az európai olimpiai
család tagjainak, akiket a bejáratnál
Hugoo kakas, a győri EYOF kabalája,
valamint Brahms: Magyar táncok ze-
néje fogadott. A fogadáson nagy si-
kert aratott a győri programot és hely-
színeket bemutató kisfilm, és az is ki-



Győr polgár-
mestereként Bor-
kai Zsolt lapunk-
nak hangsúlyoz-
ta, a város gőz -
erővel készül ha-
zánk első olim-
piai multisporteseményének megren-
dezésére. Kiemelte, Győr már eddig is
számos rangos sportesemény házi -
gazdája lehetett, amelyeket kitűnően
bonyolított le. A cél az, hogy az EYOF
is hasonlóan sikeres rendezés legyen,
ami azért is fontos, mert – mint tudjuk
–, Budapest hivatalosan is bejelentke-
zett a 2024-es nyári olimpia megren-
dezésére. „Úgy gondolom, az EYOF
színvonalas lebonyolítása és a magyar
vendégszeretet egy kiváló bemutatko-
zási lehetőség lesz ahhoz, hogy Ma-
gyarország mielőbb otthont adhasson
a felnőtt nyári olimpiai játékoknak is.

SPORT HIRDETÉS

2015. augusztus 7.  / + / 21

derült, az olimpiai mozgalom nagy vá-
rakozással tekint városunk 2017-es
bemutatkozására.

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnökeként az eseményt
követően hangsúlyozta, a magyar
sportnak nemcsak a múltja és a jele-
ne, hanem a jövője is fényes, melyre
egy újabb bizonyíték a bakui Európa
Játékokon és a tbiliszi EYOF-on nyúj-
tott kiváló teljesítmény. A hétközi fő-
városi sajtóeseményen az EYOF leg-
sikeresebb fiatalját, Késely Ajnát kü-
lön is megajándékozták, a MOB elnö-
ke pedig a felnőtt olimpiával kapcso-
latban azt is bejelentette, hogy a
NOB közelmúltbeli szabálymódosítá-
sának köszönhetően, 2016 tavaszán
nem szűkíti a listát, és a 2024-es bu-
dapesti olimpiapályázat a 2017.
szeptemberi szavazásig biztosan ver-
senyben marad.

A győri önkormányzat és a MOB
részéről az eseményen egy küldött-
ség a megfigyelői programban is
részt vett, amelynek során a helyiek
számos kulisszatitkot mutattak meg
a 2017-es verseny szervezőinek. A
delegáció tagjai megtekintették a lé-
tesítményeket, képet kaptak többek
között a versenyzők elszállásolási,
étkeztetési, utaztatási feladataiból.
Az observer-programban részt vevő
győriek Fekete Dávid alpolgármes-
ter vezetésével hasznos megbeszé-
léseket folytattak az Európai Olim-
piai Bizottság (EOC) tagjaival, és ki-

váló kapcsolatokat építettek annak
érdekében, hogy a győri rendezés-
hez minél több segítség és informá-
ció álljon rendelkezésre. A küldött-
ség tájékoztatást adott a győri szer-
vezés állásáról, és abban is megálla-
podtak az EOC képviselőivel, hogy
Győr legközelebb szeptemberben
látja vendégül az olimpiai szemlebi-
zottságot, és mutatja be a győri hely-
színeken a hazai felkészülés jelenle-
gi állapotát. 

Az első nyári EYOF-ot 1991-ben,
Brüsszelben rendezték, Győr már a ti-
zennegyedik rendező város lesz a sor-
ban, ahol mintegy négyezer fiatal tíz
sportágban méri össze erejét. A ha-
gyományos atlétika, judo, kézilabda,
kosárlabda, röplabda, torna, úszás,
kerékpározás és tenisz mellett a ma-
gyar sikersportág, a kajak-kenu is fel-
kerül a győri versenyprogramba.

Köszönöm, hogy ilyen 
sokan velem játszottatok 

az Adyvárosi Tópartyn!

Nyertesek:    
Ordódy Barnabás, Tamásy Alexa,

Takács Natália, Hirni Enikô,
Kajdi Kornél

A nyerteseknek szívbôl gratulálok! Nyereményetek egy-egy KUKA BERCI ajándékcsomag, melyet a Baross úti Gyôr+ Média Pavilonban vehettek át!

Hazánkat
népes küldöttség
nagy sikerrel képviselte 
az EYOF-on
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www.galbusz.hu

Hívja irodáinkat!
GYÔR, Kazinczy u. 10.  Tel.: 96/388-055; 20/952-8310
KAPUVÁR, Fô tér 18—21. Tel.: 96/595-080, 30/754-0211.
Ny.: H.—P.: 8—12 és 13.00—17.00, szo., v.: zárva
E-mail: info@galbusz.hu 

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

• Csehországi barangolások
okt. 22—25., félpanzióval 60.000 Ft/fô 

ELÔZETES!
• Székely Szilveszter

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

• Színházlátogatás az Operett Színházban
Fame — a hírnév ára
szept. 12. 6.800 Ft/fô ill. 9.700 Ft/fô

• A Szépség és a Szörnyeteg
okt. 10. 6.800 Ft/fô ill. 8.400 Ft/fô

Közel 3200-an, köztük Bor-
kai Zsolt polgármester és
családja, buzdították az
ETO FC Győrt első NB III-
as bajnokiján, szombat dél-
után. A stadion rég látott
ennyi nézőt és ezt meg is
hálálták a fiatalok. Bár kissé
megilletődve kezdtek a mi-
eink a Csorna ellen, az első
10-15 percben igencsak
félszegen mozogtak a pá-
lyán. Aztán felvették a játék
ritmusát és a 22. minutum-
ban megtört a jég Mayer

Változás történt a labdarúgó bajnok-
ságban. Az eredeti kiírással ellentét-
ben, a zöld-fehérek augusztus 8-án,
18 órától hazai pályán fogadják a Ta-
tabánya együttesét. Pár nappal ké-
sőbb 12-én jöhet a Magyar Kupa-
mérkőzés a budapesti Honvéd ellen,
szintén az ETO Stadionban. Aki teheti
menjen és buzdítsa a fiúkat! 

Az UNI Győr női kosarasai is meg-
kezdték a felkészülést a
2015/2016-os bajnoki szezonra.
Majdnem napra pontosan két
hónap van hátra a bajnoki rajtig,
erre az időre pedig szükség is
van, hiszen még össze kell állni a
csapatnak, amely ahogy az ilyen-
kor szokott lenni, átalakult tavaly-
hoz képest. A csapat persze
azért biztos alapokon áll, hiszen
itt maradt a csapatkapitány Lak-
lóth Anna, Koch Dóra, Takács
Kata, Horváth Krisztina, Török
Ágnes, László Boróka és Nagy
Rebeka. 

Ha az érkezők névsorát néz-
zük, akkor még két fiatal került fel
az utánpótlás-műhelyből, Ko-
vács Vanessza és Chroméj Haj-
nalka személyében. Új igazolás-
ként Zalaegerszegről érkezett
3-4-es posztos Varga Zsófia, il-
letve a PEAC-Pécstől a 4-es
posztos Pap Regina. Ha külföldi-
ek névsorát nézzük, nemsokára
csatlakozik a csapathoz az ame-
rikai center Cyesha Goree és a
litván válogatott Monika Grigala-
uskyte. A klub ez mellett szeretné
megtartani a szerb válogatottal a

Új csapat, hasonló célok
közelmúltban Európa-bajnoksá-
got nyert irányítót, Tamara Rado-
cajt. Fűzy András társadalmi el-
nök elmondta: megtették ajánla-
tukat, bíznak benne, hogy na-
gyon hamar pozitív választ kap-
nak a játékostól. 

Völgyi Péter vezetőedző el-
mondta, hogy most szeretné, ha
egy küzdős, egymásért meghal-
ni képes csapatot tudna kialakí-
tani.  Elsősorban a saját elvárása-
iknak kell megfelelni, minimum
hasonlóan szerepelni a bajnok-
ságban, a magyar és nemzetközi
kupákban pedig javítani a tavalyi
évhez képest. 

A sajtótájékoztatón jelentet-
ték be, hogy a csapatot a jövő-

ben a Sport36 öltözteti. Bódis Ta-
más, a cég ügyvezetője elmond-
ta, a Zeus Sport Italia kollekció-
ból tetőtől talpig felöltöztetik a
felnőtt és a teljes utánpótláscsa-
patot, illetve a szükséges felsze-
reléssel ellátják.

A klub egyébként idén ünnep-
li 10 éves fennállását, a jubileumi
évben pedig sok olyan eseményt
terveznek, ahol ezt az alkalmat le-
het ünnepelni. A csapatnak ed-
dig 10 edzőmeccse van lekötve.
Az első ilyen találkozó szeptem-
ber 6-án lesz, az Egyetemi Csar-
nokban, a Fűzy Ákos–Tapodi Pé-
ter emlékmérkőzésen, ahol a két-
szeres Euroliga-győztes szlovák
Ruzomberok lesz az ellenfelük.

3200 néző ült a lelátón. Ijesztő volt? 
Ez volt a szezon első meccse, be-
le kellett még rázódnunk. Nagyon
jó, hogy ilyen sokan kint voltak és
szurkoltak nekünk. Nagy lökést
adott, hiszen ennyi néző előtt
még nem játszottunk. Hálásak va-
gyunk, hogy szurkoltak, és úgy
érzem, meg tudtuk ezt hálálni.

Ha nálad a belerázódás két gólt
eredményez, akkor ez minden-
képp jó jel a jövőre nézve.
Jól éreztem magam a pályán. Az
első 20 percben én is ízlelgettem
a játékot, aztán amikor ezen át-
lendültünk, kiszolgáltuk egymást,
kijátszottuk a helyzeteket és gólo-
kat is rúgtunk. 

Mayer Milán 
az ETO FC Gyôr
labdarúgója

ETO-drukkerek,
figyelem!

Ladarúgó NB III: gyôztes ETO-rajt
góljával. Innentől már fel-
szabadultabban játszottak,
olyannyira, hogy pár perc-
cel később Szabó megdup-
lázta az előnyt. A fordulás
után aztán kiegyenlítettebb
lett a játék képe, főleg me-
zőnyjáték zajlott a pályán.
Aztán az 50. perc környé-
kén büntetőhöz jutott az
ETO, amit Mayer magabiz-
tosan értékesített. A vég-
eredmény, már nem válto-
zott, 3–0-ra simán nyert a
Győr a bajnoki rajton.
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SPORT HIRDETÉS

A Győri Atlétikai Club Birkózó Szakosztálya és a
Győri Birkózó Klub SE szeretettel meghív minden
egykori, jelenlegi és jövendőbeli birkózót és ked-
ves családját a volt Győri Dózsa-pálya Sillai Lász-
ló Birkózó Csarnokba, 2015. augusztus 22-én
17 órától kezdődő és hajnalig tartó találkozóra,
amelynek keretében elbúcsúztatják a bontásra
váró termüket. 

Gól nélküli döntetlennel rajtolt a
Gyirmót FC Győr a labdarúgó NB
II-ben. A feljutásért küzdő kék-
sárgák a Szegeddel találkoztak
idegenben, ahol nem igazán úgy
alakult a kezdés, mint ahogy azt
ők elképzelték. 

Az interneten minden megtalál-
ható, szoktuk szkeptikusan
mondani. Nos, a minap bebizo-
nyosodott számomra, hogy ez
valóban így is van. Itt kérem
mindent meg lehet oldani on -
line, vásárolunk, betegségeket
gyógyítunk, embereket fogyasz -
tunk napi 5 perces tornával és
publikálunk. Nos, itt van a kutya
elásva, publikálunk! Téves infor-
mációkat és tévhiteket, minden
következmény nélkül.

A napokban a következőt
találtam: „Kedves Edző! (szán-
dékosan írom név nélkül) 

Előre is köszönöm a segít-
séget, szeretnék pár kilót fogy-
ni és erősödni is, az állóképes-
ségemen sem ártana javítani.
A helyi fogyásban nem igazán
hiszek. Küldj edzéstervet! Bori

Válasz: Kedves Bori! Szíve-
sen írok edzéstervet, csak írja
meg, mi a cél! Fogyni szeret-
ne? Honnan? Csípő? Derék?
Has? Vagy inkább erősödni?
Szálkásítani szeretne? 

Várom a válaszát! Aztán pár
napon belül küldöm az edzés-
tervet! Üdvözlettel: X. Y. szemé-
lyi edző.”

A Győri Úszó SE ver-
senyzője, Gyurinovics
Fanni a 200 méter ve-
gyesen (2:18.93) szer-
zett aranyérme után
megszerezte második
EYOF-aranyérmét, 50
méteres gyorsúszás-
ban, 25.95-ös idő-
eredménnyel, ami új
korosztályos csúcs,
és egyben olimpiai
„B” szintet is jelent. A
nagyszerűen teljesítő
úszóválogatottból
egyedül Fanni úszott
korosztályos csúcsot,
kétszer is.

„Web-edzô” vagy személyi edzô!
Kérem, ne dőljenek be ilyen

„web-edzőknek”. Ilyen a mesé-
ben sincs! 

Sajnos a mi szakmánkban
is vannak kuruzslók, tévhitű
oktatók és önmagukat felbe-
csülő tudós artisták, képzés
nélküli, szakmai hiányossá-
gokkal rendelkező „edző kol-
légák”. Az edzésterv, az ed-
zés dokumentuma olyan,
mint egy recept! Ugye recep-
tet sem írnak fel kivizsgálás
nélkül? Nos, itt is fel kell mér-
nünk a kedves vendég ed-
zettségi állapotát, esetleges
problémáit, ill. betegségeit.
Ezen felül meg kell taníta-
nunk a gyakorlat helyes el-
végzését, mert bizony helyte-
len végrehajtás esetén akár
káros is lehet! 

Nagy-Huszár Anikó
személyi edző

Fitnesz mindenkinek!

Búcsúznak
termüktôl a birkózók 

Kezdésként
döntetlen

MTI Fotó: Szalmás Péter



HIRDETÉS   ÁLLATKERT, HOROSZKÓP

KOS 
Nagyon szerencsés hét elé néznek, min-
den sikerül, amibe csak kezdenek. Ne is avatkoz-
zanak az eseményekbe, hagyják egyszerűen a sor-
sot működni. Tegyék egyszerűen, amit kell. 

BIKA 
Párkapcsolatuk kerül most a közép-
pontba, egyre szorosabbá és boldogabbá válik. Pár-
juk nagyon sok mindenben segít Önöknek, na-
gyon sok jó ötlete van most.  

IKREK 
Ne vitázzanak feleslegesen munkahelyü-
kön, nem érdemes energiát pocsékolniuk ezekre a
kérdésekre, ügyekre. Inkább lépjenek hátra egy lé-
pést, várják meg a hatalmi harcok végét.  

RÁK 
Ne engedjék, hogy a feszültség, az ide-
gesség átvegye Önökön a hatalmat. Kicsit hagy-
ják most ezt az ügyet, vagy beszélgessenek el pár-
jukkal, ő más szemszögből is rávilágít az esemé-
nyekre. Ha kell, barátaik is segítenek most.

OROSZLÁN 
Nagyon pörgős hét áll Önök előtt, de ez
most egyáltalán nem terheli meg Önöket. Min-
den úgy alakul, hogy a helyére kerülnek a dolgok.
Tegyék félre az idegességet. 

SZŰZ 
Ne vegyenek mindent a lelkükre, de ne
is hagyják, hogy minden Önökön csapódjon le.
Kerüljék a zűrös emberek társaságát, akik ezeket
a helyzeteket előidézhetik. Inkább menjenek sza-
badságra, ha tudnak.

MÉRLEG 
Élvezzék párjukkal ezt a hetet, minden
nagyon szépen alakul Önök között. Beszéljenek
meg mindent, utazzanak el, ha tudnak, tervezze-
nek sok közös programot.  

SKORPIÓ 
Kerüljék a nehéz döntéshelyzeteket a
héten, ne engedjék sarokba szorítani magukat.
Gondolkozzanak el inkább életükön, mit is szeret-
nének tenni fontos ügyekben.

NYILAS 
Nagyon boldog és pozitív hét előtt állnak,
sikereket érnek el munkájukban, beérik annak a
gyümölcse, amit ebbe fektettek. Ettől nyugodtabb-
nak érezhetik magukat, nem tudnak hibázni most. 

BAK 
Kapcsolataik átalakulóban vannak, ez
ne töltse el Önöket rossz érzésekkel. Inkább vár-
ják ki mindennek a végét, ne döntsenek fél infor-
mációkkal. Minden a helyére kerül végül. 

VÍZÖNTŐ 
Ne bocsátkozzanak felesleges családi vi-
tákba, csak felidegesítenék magukat, amivel nem
találják meg a megoldásokat. Vegyék elő inkább
kreativitásukat, legyenek határozottak elképzelé-
seikben.  

HALAK 
Legyenek határozottak a héten, őrizzék
meg büszkeségüket. Ne kerüljenek olyan helyze-
tekbe, ami aláássa önbizalmukat, nehezen kerül-
nének ki a mélypontról. Megérzéseik most na-
gyon jól működnek.

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

Az előző évekhez hasonlóan idén
nyáron is több héten keresztül
fogadta a táborozni vágyó gye-
rekeket a győri állatkert. Az
egész nyár méltó lezárásakép-
pen az állatkert közös bulira hív-
ja a „Zootáboros” gyermekeket
augusztus 14-én 17 órától.

A játékos összejövetel egy állatkerti
sétával kezdődik a tábor bejáratától. A
közös séta és vetélkedő után finom fa-
latokkal várják a gyermekeket. A dél-
után során a táborosok közösen fel-
idézik a nyáron elsajátított ismerete-
ket. Kapuzárásra mindenki gazda-
gabb lesz egy nagyszerű élménnyel,
és kellemes emlékekkel térhet haza.

Az ingyenes programon való részvé-
telhez regisztráció szükséges, a  kur-

csis.petra@zoogyor. com e-mail címen!
A nagy létszámra való tekintettel csak a
gyermekeket tudja fogadni az állatkert a
nyárzáró délutánon. Este 20 órakor a
szülők a tábor rendje szerint a zoo-ud-
varban találkozhatnak gyermekükkel.

Rossz idő esetén, a programválto-
zás jogát az állatkert fenntartja.

A tervezett program:
16.30–17.15 Regisztráció
17.15 Állatkerti séta és vetélkedő
18.45 Falatozás
19.30 Zárás

Az állatkert szeretettel vár minden
táborozó gyereket!

Polgárfiné Kurcsis Petra
zoopedagógus
20/969-7223
www.zoogyor.com


