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Mosolyog a város
A hétvégén Gyôrkôcfesztivál
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Zárvatartás. Július elsején, pénteken nem
lehet hivatali ügyeket intézni, és csak sürgős
esetben fordulhatunk orvoshoz, ugyanis ezen
a napon van a köztisztviselők napja és az
egészségügy ünnepe. A Közszolgálati tisztvi-
selők napja a kormánytisztviselőknek munka-
szüneti nap, ezért zárva lesznek a kormány-
ablakok, a megyei és fővárosi kormányhivata-
lok által fenntartott okmányirodák, az önkor-
mányzatok és a polgármesteri hivatalok, va-
lamint a NAV ügyfélszolgálatai. Ekkor tartják
a Semmelweis-napot is, emiatt zárva tart a
gyógyszertárak, a háziorvosi rendelők és a
szakrendelők többsége. A kórházakban és az
Országos Mentőszolgálatnál munkaszüneti
napnak megfelelően dolgoznak.
Átalakítási munkák miatt július 8-án, pén-
teken és július 11-én, hétfőn zárva tart a
Győr-Szol Zrt. Jókai utcai ügyfélszolgálati
irodája. Az említett napokon az Orgona ut-
cai irodában lesz lehetőség személyes ügy-
intézésre. 

Nyereményjáték. A Győr+ Pavilon játé-
kának nyertese Polócz Zsolt. Nyereménye
családi belépő a Cinema City-be, melyet
helyben, a Baross úti Pavilonban vehet át.

A nyitott-színes-eleven szlogen
mellé a forró, fülledt, mozgalmas
jelzők is elmondhatóak az idei Mú-
zeumok Éjszakájáról. Egy múzeum-
ban 11 helyszínen 101 program
várta az érdeklődőket a múlt hétvé-
gén, akiket még a hatalmas kániku-
la sem tartott vissza. „Kevesebb
nyugdíjasjegyet adtunk el idén, a
programkínálat miatt megváltozott
a résztvevők életkori eloszlása: 40
százalékkal több volt a fiatal felnőtt
látogató a korábbi évekhez képest”
– árulta el Grászli Bernadett, a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum igazgatója. 

Nem csupán a koncerteket lá-
togatták a fiatalok, hanem a Mú-

zeumok Éjszakája többi esemé-
nyén is jelen voltak, például a kre-
atív foglalkozásokon, kiállítás-
megnyitón. A forró hétvége 20

százalékos látogatónövekedést
hozott, a három napon mintegy
5.700 látogatója volt az intéz-
ménynek a 11 kiállítóhelyen.

Az ’56-os poznani munkásfel-
kelés hatvanadik évfordulóján
méltó módon elevenítette fel
Győr lengyelországi testvérváro-
sa a forradalmi eseményeket.
Poznan valamennyi partnertele-
pülését vendégül látta, de a ma-
gyar küldöttséget kiemelt szere-
tettel fogadta. „Felemelő érzés
volt, ahogy éreztették velünk tisz-
teletüket. A közös múlt és emlé-
kezet összeköt minket, és az itte-
niekben  erősen él a lengyel–ma-
gyar barátság, ezt nap mint nap
érzékelhettük” – fogalmazott
Borsi Róbert győri önkormányza-
ti képviselő. Kifejtette, a megem-
lékezések csúcspontja a június
28-i ünnepség volt, amikor a
résztvevők végigjárták a poznani
forradalmi helyszíneket.

A két nép közötti köteléket jól
mutatja, hogy hazánkat Áder Já-

nos köztársasági elnök képviselte,
aki Andrzej Duda lengyel elnökkel
emlékezett a közös múltra. Az el-
nökök a két nemzet szabadságvá-

gyát, a kommunizmussal szembe-
ni bátor fellépést hangsúlyozták.

Büki Lajos és felesége is tag-
ja volt a győri küldöttségnek. Az

’56-os győri forradalmár el-
mondta, megtiszteltetés volt
számára, hogy a Poznanban töl-
tött napok során a Mansfeld Pé-
terről elnevezett utcában meg-
tartott koszorúzáson ő mond-
hatta az emlékező beszédet, így
volt alkalma felidézni a magyar
forradalom eseményeit is, emlé-
keit a történésekről, az egykori
bajtársakról, köztük Török Ist-
ván forradalmi tevékenységéről.
Hozzátette, megható volt az a
tisztelet, ahogy a magyar forra-
dalomról szóltak. „Tavaly ősszel
az önkormányzat vendégeként
a poznani ’56-osok jártak Győr-
ben, és nagy öröm volt a velük
való újbóli találkozás. Barátként
üdvözöltük egymást, nyilvánva-
ló, hogy a lelki kapocs még 60
év után is összeköt bennünket”
– hangsúlyozta.

A júniusi közgyűlésen Borkai Zsolt polgármester ad-
ta át a 2016. évi Városrész Szolgálatáért díjak közül
a Pinnyéd és a Sziget Szolgálatáért díjakat. A pol-
gármester Pinnyéd Szolgálatáért elismerést ado-
mányozott Varga Tamásné vállalkozó részére több
évtizedes, példaértékű társadalmi munkája és kö-
zösségformáló tevékenysége elismeréseként. Szi-
get Szolgálatáért díjban részesült a Márvány Óvoda
Szigeti Tagóvodájának kollektívája a több évtizedes,
eredményes és értékteremtő óvodapedagógiai te-

vékenység elismeréseként. A díjat Varga Miklósné
intézményvezető és Szuricsné Kovács Ildikó tag -
óvoda-vezető vette át. Az elismerésekhez Szeles
Szabolcs, a városrészek képviselője is gratulált.

A múlt hétvégi Szent Iván Éji Varázslatok rendezvé-
nyen dr. Sík Sándor, a városrész önkormányzati képvi-
selője adta át Bárdos Józsefné részére a zenekultúra és
az irodalom népszerűsítésében végzett kiemelkedő
munkája, valamint közösségépítő tevékenysége elisme-
réseként a „Szentiván Szolgálatáért” díjat.

Rekord a Múzeumok Éjszakáján

Díjak a városrészek szolgálatáért

Lengyel—magyar emlékezés ’56-ra
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala pályázatot hirdet településrendezési
ügyintéző munkakör betöltésére. A pályá-
zattal kapcsolatban további információ az
onkormanyzat.gyor.hu honlapon Pályáza-
tok menüpont alatt érhető el.
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Nyár van, és nem alig fürdőru-
hában bámulok ki az ablakon,
mielőtt ezt írom, és a közelgő
Győrkőcfesztivál kapcsán arra
gondolok: milyen jó lenne egy
felnőtteknek való játszótér is!
Ahol el lehet lazulni egy kis idő-
re, elhagyni a napi problémákat,
miközben a hinta száll, kiszí-
nezni a szürkébe hajló hétköz-
napokat, majd újra összeillesz-
teni a fejünk felett elrohanó na-
pokat. Dr. Csernus Imre blikk-
fangosan úgy fogalmaz, a játék
úgy hat, mint a kokain. Dopa-
mint szabadít fel az agyunkban,
azt a sokat emlegetett boldog-
sághormont, azt az érzést, amit
mindenki kerget. Ezért is fontos
gyermekkorban megismerni az
önfeledt játék örömét, hogy ez
az élvezet aztán később is meg-
maradjon, s úgy hasson az agy-
ra, mint egy számítógépre a re-
set, az újraindítás után pedig
azt remélve, hogy nincsenek
maradandó károk.
Ezekkel a gondolatokkal nem
vagyok egyedül, a szervező Vas-
kakas Bábszínház munkatár -
saitól minden évben kérik a
szülők, hogy miután a gyereke-
ket este hazavitték a fesztivál-
ról, hadd jöjjenek vissza ők is
játszani a játszmák helyett, és
megkeresni azt a boldogságot,
amit elhagytak valahol.
Az előttünk álló hétvége azon-
ban tényleg a gyerekeké, elké-
pesztő és nagy valószínűséggel
életre szóló kaland várja őket
Győrben. A szülőknek pedig
nagy eséllyel szükségük lesz tü-
relemre is, hiszen a rendezvény
több tízezreket mozgat meg, így
például a sorban állás időnként
elkerülhetetlen. Viszont Cser-
nus azt is mondta, hogy az a fel-
nőtt, aki maga sem tud belela-
zulni az adott helyzetbe, és nem
élvezi teljes odaadással a játékot,
sőt az életet, az ugyanezt tanítja
meg gyermekének is.
A fesztiválra a belépőt a Vaska-
kas Bábszínház csupán egy
mosolyban határozta meg, a ki-
lépő viszont nagyon úgy tűnik,
hogy rajtunk múlik.

Zoljánszky Alexandra

Mindennapi
játékaink

nek voltak 10-15 százalékkal csökken-
teni az áraikat. Görögországgal kap-
csolatban is jó hírekkel szolgál Micsi-
nai János, a tapasztalatok szerint a ha-
tárok járhatóak, Kos kivételével pedig
nincsenek migránsok a szigeteken.
Így bátran mehetünk az utóbbi évek-
ben felfedezett Zakynthosra, Kefaló -
niába, vagy a már jól ismert Korfura,
Krétára. Az utazási célpontok átrende-
ződésével többen választják idén
egyénileg Horvátországot és Olaszor-
szágot, aki azonban augusztusra ter-

vezi a szabadságát, az mielőbb foglal-
jon, mert lassan kitehetik a két ország-
ra a megtelt táblát. Érdemes tudni,
hogy a nagyobb kereslet miatt e két
országban a szállásárak 10-20 száza-
lékkal emelkedtek az elmúlt évhez ké-
pest. Spanyolország mellett Bulgáriát
is egyre több győri honfitársunk keresi
fel, ahol az árak évek óta mérsékeltek.
Júniusban megnőtt a kereslet a fran-
ciaországi tengerparti szállások iránt
is, köszönhetően annak, hogy sokan
a futball Európa-bajnokság részvéte-
lét összekötik a nyaralással. 

Az utóbbi időben nagy népszerű-
ségnek örvendenek az egynapos ki-
rándulások, ilyeneket szervez a Her-
mes Tours utazási iroda, amelynek
ügyvezetője, Solymár Gábor. Szerinte
a győrieket elsősorban az ausztriai
kastélytúrák, a városnéző utak, a hor-
vátországi Plitvicei-tavak érdeklik, és
igazi kuriózumnak számít a dobronoki

Orchideafarm meglátogatása Lend-
vai városnézéssel. Az ügyvezető ta-
pasztalata az, hogy a migránsáradat
miatt csökkent az Olaszországba uta-
zók száma, ezért az irodák különféle
akciókkal próbálják csábítani a vendé-
geket. Ennek köszönhetően egy hat-
napos Ligur-tengerparti nyaralás fél-
panziós ellátással már 70 ezer forint-
tól elérhető, egy ötnapos Római za-
rándokút 63 ezer forintba kerül, míg
egy 11 napos spanyolországi nyaralás
teljes ellátással 136 ezer forint. Újdon-

ságnak számít az egy-
napos „csobbaná-
sok”, az Adrián. Győr-
ből több iroda is szer-
vez utat a legközeleb-
bi horvátországi ten-
gerparti szakaszra
Opatijába vagy a Krk-
szigeti homokos part-
ra, Baskába, de a

szlovéniai Piranba is eljuthatunk. Aki
inkább Olaszországba menne, az Je-
solo, Caorle vagy Rimini úti célok kö-
zül választhat. A busz este indul, a
másnapi egész napos fürdőzést köve-
tően, éjszaka indul vissza. A „csobba-
nás” ára 12–18 ezer forint között van.

A hazai kínálat is igen széles, mint
megtudtuk, a győriek elsősorban a
Balatont választják nyári célpontként,
de néhány napot vagy egy hosszú hét-
végét szívesen töltenek Hajdúszo-
boszlón, vagy a Tisza-tónál, egy-egy
strandolásra Sárvárra, Bükre, Pápára
is elautóznak. A balatoni foglalásokat
tekintve, néhány internetes portálon
már csak egy-két szabad apartman
vagy szoba található. A kempingek-
ben is csak sátorhelyeket kínálnak, a
faházak, telepített lakókocsik, mobil-
házak tele vannak a szezonra. Lehet,
hogy július közepétől a Balatonra is ki-
kerülhet a megtelt tábla.

Így nyaralunk mi, magyarok
szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Szakemberek szerint, a híresz-
telésekkel ellentétben, bátran
utazhatunk idén nyáron is Tö-
rökországba és Görögországba,
a szezon már elkezdődött, és a
tapasztalatok azt mutatják,
minden rendben van mindkét
ország turisztikai régióiban.

Idén a magyarok kétharmada tervez
pihenést, ami jelentős emelkedés a ta-
valy mért 48 százalékhoz képest, a
többség pedig belföldön nyaral – de-
rül ki egy friss felmérésből. A kutatás
szerint a magyar háztartások a tavalyi-
hoz hasonlóan idén is átlagosan közel
150 ezer forintot terveznek nyaralásra
fordítani. Akik elutaznak, azoknak 65
százaléka belföldön, míg 21 százalé-
kuk külföldön nyaral. Idén többeket
vonz a Balaton, a válaszadók 40 szá-
zaléka a tóhoz utazik, a tavalyi 34 szá-
zalék után. A nyaralás átlagos hossza
változatlanul 9 nap.

Az ÉTK Print Utazási Iroda vezető-
je, Micsinai János azt mondja, a ma-
gyar sajtó sajnos pánikot kelt a terror-
fenyegetettség és a migránsáradat
kapcsán, így a magyarok kevésbé fog-
lalnak nyaralásokat Törökországba,
Tunéziába, Egyiptomba és Görögor-
szágba. Pedig a törökországi népsze-
rű üdülőhelyeken minden rendben
van, a turisták biztonságban érezhetik
magukat. A keddi isztambuli terror-
cselekményt a tengerparttól ezer kili-
méterre követték el, a nyaraló charter
járatok pedig a tengerparti reptereken
szállnak le. A konzuli szolgálat azom-
ban felhívja a Törökországba utazók fi-
gyelmét, regisztráljanak a szolgálat
honlapján.  A szállodák azonban az or-
szágot ért támadások miatt kénytele-

Nekünk a Balaton a riviéra



AUDI   TESZT

4 / + / 2016. július 1.

szerző: koloszár tamás

Prémium vörösborhoz prémium
autó. Bár az alkohol és a vezetés
egymást kizáró fogalmak, az
Audi A5 Coupé és S5 Coupé di-
namikus prezentációjához
szebb helyszínt aligha választ-
hatott volna az ingolstadti autó-
gyár, mint a méltán híres portu-
gál várost. Közvetve Győr is ott
volt Portóban, az autókba kerü-
lő kiváló motorokat ugyanis az
Audi Hungaria Motor Kft. mun-
katársai készítik.

Futball-lázban ég Portugália is. Alig-
hogy leszállunk a portói repülőtéren,
mezekbe öltözött emberek jelzik, nem
csak Eb van, hanem globalizáció is,
alig van olyan csapat, amelynek szur-
kolói Portóban ne képviselnék magu-
kat. Futball-lázunkat gyorsan felváltja
az autóláz, amint meglátjuk a portói
repülőtéren az Audi-szigetet, egymás
mellett sorakoznak az új generációs
A5 és S5 Coupék. 

Gyors eligazítás a közlekedési sza-
bályokról, alig különböznek a magyar-
tól, legfeljebb annyi az eltérés, hogy
autópályán náluk 120 km/óra a meg-
engedett legnagyobb sebesség. Hát
ezt nehéz lesz tartani, főleg ezekkel az
autókkal és ezekkel a motorokkal.

A nemzetközi újságíróhad titkon az
S5 felé sandít, egy Ungarn feliratú táb-
la azonban azt jelzi, a magyar újság -
írók az első kört a sima A5 Coupéval
fogják megtenni, amelynek motorja
egy 3.0 TDI, 286 lóerővel. 

Beszállunk az autóba, rögtön meg-
csap az új autó illata, s eszembe jut,
amint egyszer Ingolstadtban beavat-

Gyôrben készült motorokkal
Portóban dübörgött az új A5 és S5 Coupé

tak bennünket abba, hogy működik
egy külön szagrészleg, amely folya-
matosan azt vizsgálja és kutatja,
hogy az autóba kerülő anyagoknak
kellemes illata legyen. Olyan lehet ez,
mint a bevásárlóközpontban a leve-
gőbe spriccelt parfümillat, csábítson
a vásárlásra.

Amint megnyomom a start-stop
gombot, az autó motorja életre kel. Ez-
zel párhuzamosan bal oldalról hátulról
egy kar nyújtja felém a biztonsági
övet, nehogy az A5 Coupé tulajdono-
sa megrántsa a vállát, amint mélyen
hátra kell nyúlnia. A kar felé mondok
egy danke szót, poénkodunk, hátha
válaszol, hogy bitte.

Az első etap 114 kilométer hosszú,
Portótól Aroucaig terjed. Szinte egész
úton a Douro folyó kanyarog mellet-
tünk. Hamar szembesülünk azzal,
hogy Portugáliához kegyesek voltak
az istenek, mert mesebeli természeti
tájakkal ajándékozták meg. Abban pe-
dig az Audi szervezői mindig is meste-
rek voltak, hogy olyan GPS útvonala-
kat jelöljenek ki, amely méltó az autó
szépségéhez.

Varázslatos autóval varázslatos tá-
jakon – konstatáljuk a valóságot, hogy
hozzánk is kegyesek voltak az istenek,
vagy inkább a szervezők, élükön Josef
Schlossmacher termékmenedzserrel,
aki ezúttal is kitette a szívét és a lelkét,
hogy a nemzetközi újságírók jól érez-
zék magukat és minden kérdésre vá-
laszt kapjanak. 

Sajnáljuk is meg nem is, hogy gyor-
san levisz az autópályáról az útvonal.
Sajnáljuk, mert ez a 3.0 TDI olyan,
mint a villám, gyors, erős, dinamikus,
nem merem leírni, meddig pörgettük
fel az autót, de nagy gondban len-
nénk, ha bemértek volna bennünket.

S persze nem sajnáljuk, mert
utunk a folyóval együtt kanyargott, s
megtapasztalhattuk azt is, úgy fekszi
az A5 Coupé a kanyarokat, ahogy az a
nagykönyvben meg van írva. 

Fél távnál helyet cserélünk alkalmi
utastársammal, most én kerülök az
anyósoknak fenntartott ülésbe. Az ön-
működő kar itt is felkínálja a biztonsá-
gi övet, kipróbálom, nem nyúlok érte,
pár másodperc után a kar visszaáll
eredeti helyzetébe, s ha tudna gondol-
kodni, bizonyára megfordulna benne,
hülye ez pali, nem kéri az övet. 

Végigtapogat mindent, az Audira
oly jellemző minőségi anyagok minde-
nütt, legyen az fém vagy műanyag. S
persze az Audira jellemző tökéletes
komfortérzet, a kényelmes sportülés-
sel, amelybe egy gerincmasszírozót is
beépítettek. Kipróbálom, háromféle
fokozat, kellemes bizsergető érzés.

Sokszor, sok helyen megfordultam
már az Audival, így tudom, internet
nélkül sosem maradunk. Még az au-
tóban sem, portugál tájakon autózva.
Az A5-ben beépített SIM-kártya van,
így a Wlan hotspoton keresztül el va-
gyunk látva internettel és ezen keresz-
tül magyar hírekkel. 

Újabb helycsere az autóban, ép-
pen dugóba futunk, mert ez errefelé
sem ismeretlen. Eljött az ideje, hogy a

vezetői segédrendszerek közül az ara-
szoló funkcióval kiegészített adaptív
sebességszabályozással együttműkö-
dő torlódásasszisztenst kipróbáljuk.
Innen már csak egy lépés az önvezető
autó. Ha előttünk megállna a sor, az
autó is megáll, ha gyorsul a sor, a mi
autónk is gyorsul, anélkül, hogy bár-
mit tennénk. Csak egy gombnyomás,
és az asszisztens dolgozik helyettünk. 

Végigvezetjük a napot, nem hogy
fáradtságot nem érzünk, szinte fel-
üdültünk a vezetés alatt. Ilyen a veze-
tés élménye – mondom a kollégák-

nak, s azon tűnő-
dünk, vajon hány hó-
nap kellene ahhoz,
hogy ugyanolyan ru-
tinnak érezzük a ve-
zetést, mint most,
meglehetősen koros
autómban.

Soká esteledik
Portugáliában, ami-
kor megérkezünk az
Atlanti-óceán partjá-
ra. Tengert nélkülöző

országok fiainak mindig nagy öröm
a végtelen víztükör látványa, ezúttal
azonban nincs idő a tengerre cso-
dálkozni, mert vár bennünket az S5
Coupé volánja.

Egy más dimenzió, pedig a sima
A5 sem volt hétköznapi. 354 lóerő,
azaz 260 kW erőforrás dübörög alat-
tunk. Szó szerint dübörög, amelyre
még egy kapcsolóval rá is erősíthe-
tünk. Gázadásnál az ember préselő-
dik a sportülésbe, olyan erővel lő ki az
autó. Az pedig, hogy 150-nél padló-
gázba taposva ránt még egyet az autó,
mert annyi erő maradt benne, az S5
Coupénál nem meglepő.

Este a szállodában az Audi szakér-
tő csapata sajtótájékoztatót tart. Jo-
sef Schlossmachertől megtudjuk,
sportos eleganciát kínál vásárlóinak
az új generációs A5 és S5 Coupé,
amelyet ötféle motorral kínálnak. A
Győrben készülő motorok a korábbi
modellhez képest 17 százalékkal ma-
gasabb teljesítményt nyújtanak, 22 szá-
zalékkal kisebb fogyasztás mellett. Új
fejlesztés a 3.0 TFSI motor, az S5 Cuo-
péban kipróbáltuk, legalább olyan a
motor és az autó, mint a portói bor.

Luxus, egyedi, élmény. Vágyat
ébreszt az emberben, hogy egyszer
ilyen autója legyen. Vágyainknak
persze gátat szabhat, hogy Német-
országban az A5 Coupét 38 ezer eu-
róért, az S5 Coupét pedig 63 ezer
euróért kínálják. 

Varázslatos autóval varászlatos tájakon – 
az új coupékat teszteltük

Már csak egy lépés
az önvezetô autó.
Ha elôttünk megáll a sor, 
a kocsi is megáll, ha 
gyorsul, az Audi is gyorsul
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A Városháza dísztermében adták át a „Győr
Város Egészségügyéért” és a „Győr Város Szo-
ciálpolitikájáért” díjakat. A kórházban szintén
elismerték az orvosokat és az ápolókat.

„A győri egészségügy és szociálpolitika már többször
bizonyította, hogy az egyik legjobb az országban. Az
önkormányzat igyekszik olyan feltételeket teremteni,
hogy ez valóban így legyen, ezért újítottuk fel rende-
lőinket, fejlesztjük idősotthonainkat, szőttünk erős
szociális hálót, szervezünk folyamatosan egészség-
megőrző programokat a városban, működtetjük a Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórumot, veszünk részt a

WHO munkájában, és ezért igyekszünk fogni az idő-
seink kezét is” – fogalmazott dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester a városi Semmelweis-napon. Hozzátet-
te, az önkormányzat törekvése kevésnek bizonyulna,
ha nem találnának jó partnerekre. „A legjobb partne-
reink ebben a munkában pedig éppen Önök, akik
nap mint nap tesznek a győriekért, ellátásukért, telje-
sebb életükért. Önök azok, akik minden reggel úgy
kelnek fel, hogy aznap is segíteni kell, hogy aznap is
kapaszkodót kell nyújtaniuk.” 

„Méltán lehetünk büszkék Győr szociális ellátó-
rendszerére, de leginkább az egészségügyi és szo-
ciális intézményeinkben dolgozó munkatársakra, és
soha nem tudjuk elégszer megköszönni nekik, hogy
szívvel-lélekkel végzik munkájukat, amely nélkülöz-
hetetlen és felbecsülhetetlen” – tette hozzá beszé-
dében Takács Tímea, a Szociális, Egészségügyi és
Lakásügyi Bizottság elnöke.

Elismerések a Semmelweis-napon
A méltató szavak után az alpolgármester és a bi-

zottság elnöke rangos elismeréseket adott át. Csóka
Zsófia, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény védőnője magas színvonalú szakmai tudása,
példaértékű védőnői tevékenysége, valamint a városi
szintű, szülésre felkészítő tanfolyamok, egészségna-
pok, egészségpiacok szervezése során végzett mun-
kájáért vehette át a „Győr Város Egészségügyéért” dí-
jat. Ezt az elismerést kapta dr. Lábdi Katalin nyugal-
mazott háziorvos is, több évtizedes, lelkiismeretes,
nagy szaktudással végzett gyógyító, valamint városi
felügyelő szakfőorvosi és a szűrővizsgálatok lebonyo-
lításában végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Baloghné Jakus Gyöngyi, az Egyesített Bölcsődei
Intézményhálózat bölcsődei központ vezetője több
évtizedes, a bölcsődei gondozás-nevelés terén vég-
zett lelkiismeretes, a gyermekek és családjaik érdekét
nagy empátiával támogató, központvezetőként vég-
zett munkája elismeréseként vehette át a „Győr Város
Szociálpolitikájáért” díjat. Az elismerést Nyáriné Gáb-
riel Mónika, az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény gondozási központ vezetője az idős em-
berek számára nyújtott szociális alapszolgáltatások
szervezése terén végzett, az emberi méltóság meg-
őrzését és a szépkorúak életminőségének javítását
szem előtt tartó tevékenységéért kapta. 

Az ünnepség az egészségügyi és szociális szfé-
rában dolgozók jutalmazásával zárult. A kitüntetet-
teknek Páternoszter Piroska, a Humánpolitikai Fő-
osztály vezetője is gratulált. 

Kitüntetéseket és elismeréseket adtak át a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórházban a Semmelweis-nap
alkalmából, ahol dr. Tamás László János főigazgató-
főorvos köszöntötte a résztvevőket, s idézte fel az el-
múlt időszak fontosabb kórházi eseményeit. Megem-
lékezést dr. Makovi Helga adjunktus tartott.

Az ünnepségen Nyári László-díjat vehetett át dr.
Fehér Rózsa, a krónikus belgyógyászat osztályveze-
tő főorvosa és dr. Fücsek Mihály, a gyermek fül-orr-
gégészet osztályvezető főorvosa.

Az ápolók közül Pék Istvánné, a központi műtő
vezető asszisztense és Jakus Edit ápolási igazgató-
helyettes kapott Nyári László-díjat. 

Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért
Egészségügyi Tagozat Díjat kapott Pongráczné Sin-
ger Johanna nyugdíjas, aki klinikai szakasszisztens-
ként dolgozott. 

Patkós Imre Emlékéremben részesült Jámbor
Gergely baleseti sebész. 

Dr. Lábdi Katalin, Csóka Zsófia, Baloghné Jakus Gyöngyi, Nyáriné Gábriel Mónika
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Elnökváltás lesz a Győri Ítélő-
táblán. Havasiné Orbán Máriá-
nak az utolsó mandátuma is le-
járt, tanácsvezető bíróként foly-
tatja tovább tevékenységét. Az
új elnök dr. Széplaki László, aki
2013 óta az ítélőtábla büntető
kollégiumát vezeti.

Olyan elődöt követ, aki országosan is
ismert volt, s a munkatársai is kedvel-
ték. Nem lesz kényelmetlen, ha ő a táb-
la bírájaként napról napra meg tudja
ítélni majd az ön tevékenységét?

Egyáltalán nem kényelmetlen. Az
előző elnököt mindenki becsülte, te-
kintélye van, az ő elnöksége alatt jött
létre a Győri Ítélőtábla. Szakmai mun-
kájára szükség van, én pedig az igaz-
gatásban is bizonyára számíthatok rá. 

Elődje elnökként is bíráskodott.
Ön is ezt teszi?

Igen, én is tárgyalok.
Mindenkinek lehetnek kedvenc

szakmai területei, még ha nem is
szívesen hozakodik ezzel elő. Önt mi
érdekli leginkább?

Gazdasági büntető szakjogász va-
gyok, a gazdasági bűncselekmények áll-
nak hozzám közel, de nem szoktam válo-
gatni. Nálunk az ügyelosztás amúgy is au-
tomatikusan történik a tanácsok között.

Lesznek-e a közeljövőben az or-
szágos közérdeklődésre számot tar-
tó ügyeik?

A táblabíróság új elnöke sem csak igazgat, ítélkezik is
Igen, ilyen például a vörösiszap-

per néven ismert büntetőügy a fel-
lebbviteli főügyészség fellebbezése
nyomán. Több olyan ügy áll befejezés
előtt illetékességi területünk törvény-
székein, amelyekre valószínűleg kíván-
csi lesz a közvélemény. Lát itt a szo-
bámban rengeteg aktát, dobozt, ezek
is egy ügy periratait tartalmazzák.

Miért pályázta meg az elnöki
posztot?

Hatalmas kihívásnak tartom, s úgy
érzem, tudok tenni az itteni közössé-
gért, a tábláért. 

Melyek szakmai céljainak legfon-
tosabb pillérei?

Alapvető a bíróságok számára a ha-
tékony, időszerű, szakszerű ítélkezés. Ez
a mi munkánk alfája és ómegája. 

Ebből, a háromból Győrben me-
lyik jár az élen?

Azt kell mondjam, hogy mind a há-
rom területen nagyon jól áll az ítélő-
tábla, a polgári és a büntetőszakban
egyaránt. 2012-ben még 114 peres
ügyünk volt folyamatban büntető
szakban. Ezek 22 százaléka egy éven,
58 százaléka 6 hónapon túli volt. A
most keddi állapotok szerint 21 bün-
tetőügy van folyamatban, ebből kilenc
3 és 6 hónap közötti időben, a többi
kevesebb mint 3 hónapja érkezett.
Polgári ügyszakban is időszerűek vol-
tunk, sőt, kollégáink még a Fővárosi
Ítélőtábla munkájába is besegítettek.

Mivel sikerült elérni az időszerű-
ség radikális javulását? Gondolom,
az ügyek száma nem csökkent.

De, kissé csökkent, mert változtak
a hatásköri szabályok. Az eredmények
azonban az itt dolgozók áldozatos
munkájának, az ésszerű átszervezé-
seknek köszönhetőek, s annak, hogy
rajtam kívül egy veszprémi kolléga is
érkezett kirendeléssel az ítélőtáblára.
A legfontosabb cél az eredmények
megőrzése.

Miért nem a javítása?
2017 januárjától jelentősen megnöve-

kednek a feladataink, mert a mi illetékes-
ségi területünk alá tartozik a Székesfehér-
vári Törvényszék is. Tavalyi adataink alap-
ján arra számítunk, hogy a polgári ügyek
harminc, a büntetőügyek negyven száza-
lékkal nőnek. Több bírót nem kaptunk a

feladathoz, a törvényszékekkel kialakított
szorosabb kapcsolatokkal, kirendelések-
kel szeretnénk tartani az időszerűséget, a
szakmai minőséget és a hatékonyságot. 

Kinevezése hat évre szól. Mivel
lenne elégedett a hatodik eszten-
dő végén?

Ha elmondhatnám, hogy szakmai
szinten a Fejér megyei törvényszéket

is integrálni tudtuk, s általában is szoro-
sabbra fűztük kapcsolatainkat a tör-
vényszékekkel. A szakmai munka minő-
ségét tovább tudtuk javítani, fontos tar-
talommal töltöttük meg a fórumokat, si-
keresek voltunk a képzésekben. Az idő-
közben felmerülő kihívásoknak pedig
magas szinten meg tudtunk felelni. 

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócspéter

A Radó-szigeti hősi emlékmű után a révfalui
temetőben és a Győrszentivánon található
világháborús műemléket restaurálták.

„Fekete Dávid és a centenáriumi emlékbizottság
kezdeményezésére már eddig is több hasonló em-
lékhely újult meg, ezért révfalui önkormányzati kép-
viselőként felhívtam a figyelmet a városrész teme-
tőjében található emlékműre” – fogalmazott dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester, aki hozzátette, az
elődeink, hőseink tiszteletének kifejezése, amit a vá-
ros a felújításokkal elvégez.

„A győri önkormányzat és a világború kitörésé-
nek századik évfordulójára alakult emlékbizottság
kiemelt feladatának tekinti a hősök sírjainak és az
emléküket őrző alkotásoknak a rendbetételét, res-
taurálását. Ennek keretében újultak meg a katona-
sírok a nádorvárosi temetőben, és számos köztéri
emlékmű, mint például a Radó-szigeti Hősi emlék-

Újabb elsô világháborús emlékmûvek újultak meg
mű is, majd folytatásként a révfalui és szentiváni
emlékhelyek” – mondta el Fekete Dávid alpolgár-
mester, az emlékbizottság vezetője, aki hozzáfűzte,
a munka a jövőben is folytatódik, újabb városrészek-
ben. 

A révfalui temetőben található emlékmű restau-
rálása során megtisztították és felületkezelővel be-
vonták a megrozsdásodott betonacél szerkezetet.
Kijavították a beton- és műkő felületen az idők so-
rán keletkezett hibákat, a névtáblákat lecsiszolták,
a feltüntetett neveket újrafestették. Tisztítás után
víztaszító réteggel vonták be az alkotást. A temető-
ben lévő műtárgynál az emlékmű előtti terület új ka-
vicsterítést kapott és a szükséges kertészeti mun-
kák is elkészültek.

A másik rekonstrukció Győrszentivánon, a Váci
Mihály és a Déryné utcák kereszteződésében levő
emlékműnél történt. A szakmai munka itt is a révfa-
luihoz hasonló módszer szerint zajlott. Emellett fel-
újították az emlékmű közelében lévő járdaszakaszt
és átfestették a zászlótartó oszlopokat is. Az emlék-
művek felújítása közel bruttó ötmillió forintba került.

Dr. Széplaki László
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A Gyôri Rendôrkapitányság és a Gyôr+ Média közös, 3 részes közlekedésbiztonsági kampánya

Kerékpározz biztonság     san!

1. Mely irányban haladhat tovább a kerékpáros?

a. Kizárólag az „A” és a „B” irányban.
b. Csak a „B”, „C” és „D” irányban.
c. Egyedül a „B” irányban.
d. Valamennyi („A”, „B”, „C” és „D”) irányban.

2. Melyik betûvel jelölt irányban nem(!) folytat-
hatja útját a mopedes a jelzôtábla hatálya alatt?

a. „A” és „C” irányokban.
b. „A”, „B” és „C” irányokban.
c. „A”, „B”, „C” és „D” irányokban.
d. Csak az „A” irányban.

3. Melyik, kizárólag az alábbi jelzôtáblákkal jelölt
úton közlekedhet kétkerekû kerékpár?

a. Csak az 1. jelûn.
b. Csak a 2. jelûn.
c. Mindkettôn.

4. Szabályosan közlekedik-e a képen látható ke-
rékpáros?

a. Igen.
b. Nem.

5. Szabályosan közlekedik-e a képen látható
kerékpáros?

a. Igen.
b. Nem.

6. Mekkora sebességgel haladhat kétkerekû ke-
rékpárját hajtva a képen látható táblával megje-
lölt útszakaszon?

a. Legfeljebb 50 km/h 
sebességgel. 

b. Legfeljebb 40 km/h
sebességgel.

c. Legfeljebb 30 km/h 
sebességgel.

d. Legfeljebb 20 km/h sebességgel.
e. Legfeljebb 10 km/h sebességgel.
f. Bármekkora sebességgel.

7. Lakott területen kívül,
mekkora sebességgel ha-
ladhat kétkerekû kerékpárját
hajtva a képen látható táblá-
val megjelölt útszakaszon?

a. Legfeljebb 50 km/h se-
bességgel, amennyiben
kerékpáros sisakot is vi-
sel, egyéb esetben 40
km/h a megengedett legnagyobb sebesség. 

b. Legfeljebb 50 km/h sebességgel, akár kerék-
páros sisak viselése nélkül is.

c. Legfeljebb 40 km/h sebességgel.
d. Bármekkora sebességgel, amennyiben visel

kerékpáros sisakot.
e. Az adott útszakaszra nem hajthat be kerékpáros.

8. Mekkora sebességgel ha-
ladhat kétkerekû kerékpárját
hajtva a képen látható táblá-
val megjelölt útszakaszon?

a. Legfeljebb 50 km/h se-
bességgel, amennyiben
kerékpáros sisakot is visel.   

b. Legfeljebb 50 km/h se-
bességgel, akár kerékpá-
ros sisak viselése nélkül is.

c. Legfeljebb 40 km/h sebességgel.
d. Bármekkora sebességgel, amennyiben visel

kerékpáros sisakot.
e. Az adott útszakaszra nem hajthat be kerékpáros.

9. Éjszaka, vagy korlátozott látási viszonyok közt
Ön közúton kerékpározik. Rendelkeznie kell-e
mûködôképes fényjelzô-berendezéssel?

a. Igen, elôre fehér vagy kadmiumsárga míg hát-
rafele piros fényt kibocsátó villogó vagy folya-
matosan világító lámpákkal.

b. Csak lakott területen kívül.
c. Nem, de ajánlott.
d. Nem, amennyiben azt fényvisszaverô ruhá-

zattal helyettesíteni tudja.

10. Kerékpárját hajtva használhat-e kézben tar-
tott mobil rádiótelefont?

a. Igen.
b. Nem.
c. Csak, ha egy kézzel még biztonságosan tud

kormányozni.

11. Kerékpárját hajtva szállíthat-e kézben tartott
csomagot (pl. bevásárlótáskát)?

a. Igen, feltétel nélkül.
b. Nem.
c. Igen, amennyiben egy kézzel még biztonsá-

gosan tud kormányozni.

12. Kerékpárján elromlott az elsô fékberendezés.
Részt vehet-e így a forgalomban?

a. Igen, amennyiben a hátsó fék még mû -
ködôképes és azzal helyettesíteni tudja az
elsôt.

b. Igen, de csak fokozott óvatossággal, mellék -
úton.

c. Nem.

13. Kerékpárjával részt vehet-e a közlekedés-
ben hátrafele fehér fényt kibocsátó világító be-
rendezéssel?

a. Igen.
b. Nem.

14. Szabad-e kerékpárral állatot (pl. kutyát) ve-
zetni?

a. Igen, ha így még a kerékpáros tud ügyelni a
saját biztonságára.

b. Igen, de csak speciálisan erre a célra kialakí-
tott rugalmas pórázzal.

c. Nem.

Az Ön neve: ......................................................................................
........................................................................................................................

Születési dátuma: .......................................................................
Telefonszám: ....................................................................................
E-mail/lakcím: .................................................................................
........................................................................................................................

Mindegyik kérdésre egy helyes válasz adható.
A teszt online is kitölthetô: www.gyorplusz.hu.
Beküldési határidô: 2016. július 7. 
Cím: 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a. 
Részvételi feltételek és játékszabályzat: www.gyorplusz.hu.

3. rész

Töltsd ki a tesztet egy kerékpárért!
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Bende Ildikó
Amikor átvettem a díjat, vigyorogtam,

mint árpacipó a falapáton, hogy ne ha-
tódjak meg nagyon. Szép áldásverssel
köszöntem meg az adományozóknak, s
boldogan láttam, hogy ők viszont megha-
tódtak a szép szavak erejétől – idézi visz-
sza az ünnepi pillanatokat Bende Ildikó
színművész. Telefonon értük utol Kecske-
méten, testvére sírjától jött ki a temetőből. 

Kecskeméten 1969-ben kaptam az el-
ső jelentős díjamat, férjem, Takács László
szerkesztette műsorral jártuk akkor a ta-
nyavilágot. Villany nem volt, jöttek munka
után az emberek nagykabátban, zseb-
lámpákkal az iskolába, ahol a petróleum-
lámpa fényénél idéztük meg a költőket.
Érdekesség, hogy mostani igazgatóm,
Forgács Péter édesapja, Forgács Tibor is
gyakran fellépett velünk. Ezért a küldeté-
sünkért díjaztak bennünket Kecskemé-
ten. Az ünnepségen testvérem óvodásai
léptek föl. Most el is érzékenyültem kissé,
hogy egy másik kitüntetés miatt éppen itt,
testvérem sírjánál értek el.

Bende Ildikót Győrben is megtalálta
ez a népművelői szerep. Művésztársai-
val közös rendhagyó irodalomórái
ugyanolyan fontossá váltak az életében,
mint a színházi szerepek. A művésznő
azon a napon vette át győri kitüntetését,
amelyiken 45 éves lett a fia. Saját otthon -
érzetének megfogalmazására Villányi
László költő szavait idézi: „Szerencsés az
a polgár, akinek megadatik, hogy ma -
gáénak mondhat egy várost.”

Dr. Dubánn Dénes 
Nagyon gazdag ember vagyok, mert

van egy feleségem – mégpedig az első –,
két gyermekem és hat unokám, a legki-
sebb négyéves, a legnagyobb már egye-
temista. Ennek a gazdag életnek a bete-
tőző elismerése a Szent László-díj –
mondja dr. Dubánn Dénes állatorvos,
egykori válogatott kézilabdázó. A 74 éves
doktor ma is praktizál: kutyatartó állator-
vos vagyok, jelenti ki, csak az ismeri ki ma-
gát az állatok viselkedésében, aki maga
is tart valamilyen állatot. Az orvos az álla -
tok világát „tisztességesnek” nevezi, s a
hivatásában mindig egy latin közmon-
dást gyakorolt: A medikus kúrál, az orvos
kezel, a természet gyógyít.

A gyógyulás kegyelme mástól jön,
ezért nem lehet pénzért megvásárolni –
jegyzi meg a hitében erős orvos, aki fele-
ségével együtt 33 nap alatt végigjárta az
El Camino zarándokutat. Ez az út befelé
vezetett, önmagunkba, vallja Dubánn Dé-
nes. Ő a csíksomlyói zarándoklatoknak is
állandó részese, mert „ez a Magyaror-
szágba vetett hitem megerősítése”.

Életem egyszerű, a kézilabdából és az
állatorvoslásból épült fel, egy vagongyári
kitérővel, summáz. Mivel a családunk
nem volt az előző rendszer kedveltje, egy
éven át segédmunkásként dolgoztam,
utána vettek fel az egyetemre. Az egész
életemet átszövi a hit, ezért aztán különös
élmény és megtiszteltetés számomra,
hogy életem munkáját éppen Szent Lász-
ló-díjjal ismerték el. 

Szalai Tamás
Szalai Tamás, a Szalai Vendéglő Kft.

és a Nádorkert Kft. tulajdonosa és ügyve-
zetője, harmadik generációs vendéglős
családból származik. A nagypapa 1902-
ben pincérként kezdte, az élet és a hábo-
rú sokfelé sodorta, később Ladaméron
vett kocsmát. Édesapja ott ismerkedett
meg a szakmával, aki 1959-ben nyitotta
meg a híres Kishalász vendéglőjét Győr-
ben. Tamás itt kóstolt bele a vendéglátás-
ba, pedig ő először műszaki pályára ké-
szült. 35 éve a vendéglátás mellett dön-
tött, pincérként, szakácsként és vezető-
ként is megállta a helyét. Édesapjával
1989-ben közösen nyitották meg a Szalai
vendéglőt, majd a Nádor éttermet. A
szakember azt mondja, fel kellett venni a
versenyt a gyorséttermekkel, ezért ma-
gas színvonalra emelték a déli menüzte-
tést, mind az ételek minőségében, mind
pedig a kiszolgálásban. A belvárosi Sza-
laiban az esti a’la cart ételekre is nagy
hangsúlyt fektetnek, eleget téve a váro-
sunkban dolgozó német és a magyar
törzsvendégek igényeinek egyaránt. A
németek a különleges steakeket kedvelik,
a magyarok pedig az új technológiákkal
készült, tradicionális fogásokat keresik. 

A vállalkozó lokálpatrióta kezdemé-
nyezések támogatójaként is ismert,
többek között az Arrabona Lyons
Club patrónusa, a győri kórház esz-
közbeszerzéseihez nyújt támogatást,
valamint segíti a Gyermekétkeztetési
Alapítvány munkáját.

Dr. Szigethy Gábor
Szigethy Gábor író, rendező 2009–

2011 között a győri színházban két da-
rabot rendezett, a Mezei Máriáról írt
színjátékát, a Pikáns zsoltárt Pápai Eri-
kával a főszerepben, és rendezői pá-
lyafutásának hattyúdalát, a Csongor
és Tünde színpadi interpretációját.
Mindkettőt nagy sikerrel játszotta a
társulat. Hat éve Győri Polgári Szalon
néven beszélgetős esteket szervez a
Zichy-palotában ismert, és a győriek
számára kevésbé ismert emberekkel. 

Márciusban Szigethy Gábor és fele-
sége, Gábor Júlia, a Ruttkai Éva–Latino-
vits Zoltán–Gábor Miklós hagyatékőrzői,
a sokszínű hagyatékból mutattak be gaz-
dag tárlatot a Magyar Ispitában Zilia,
Hamlet, Szindbád címmel.

Szigethy Gábor sok szállal kötődik
városunkhoz, édesapja győri születé-
sű, szigeti volt, így ha Győrbe látogat,
gyakorlatilag hazajön – mondja. A kö-
zelmúltban a Magyar Krónikában
megjelent, Győrről írt terjedelmes cik-
ke kapcsán kereste fel gyermekkori
nyarainak helyszíneit, és meglepve ta-
pasztalta, a kekszgyár helyén üres te-
lek áll, a Töltés utcában nincs töltés,
és sehol nincs a Rábca, ahol annak
idején libákat terelgetett.

A kitüntetett íróval, rendezővel a jö-
vőben is találkozhatunk, ősztől folytat-
ja a Győri Polgári Szalon programjait,
és győri színészekkel közösen estet
szervez Pingiczer Csaba emlékére.

„A magyar történelem sokszínűségének, kultúránk gazdagságának egyik fontos építőköve az a hagyomány, amit Szent László kultusza jelentett egykor, és sze-
rencsére jelent mind a mai napig. A lovagkirály nemzetünk kiemelkedő alakja, egy igazi országépítő uralkodó, aki nem csak a belső rendet alakította, de megerő-
sítette hazánkat Európában” – fogalmazott Fekete Dávid alpolgármester ünnepi köszöntőjében, a hétfőn, lovagkirályunk tiszteletére tartott díszközgyűlésen. Hoz-
zátette, mi, győriek büszkék lehetünk múltunkra, hagyományainkra és arra is, ahogy ezeket a hagyományokat ápoljuk, így múltunk értékeit a jelen részévé tudjuk
tenni. „Ennek érdekében újítjuk fel szisztematikusan műemlékeinket, a temetők katonasírjait, gondozzuk emlékhelyeinket, és szervezünk rendszeresen olyan
programokat, amelyeken keresztül a győriek maguk is bekapcsolódhatnak az emlékezésbe, kultúránk értékeinek közös őrzésébe.” Az alpolgármester kiemelte,
városunkban rengeteg a lokálpatrióta polgár, civil szervezet, közösség és vállalkozás, akik nagymértékben hozzájárulnak az értékek őrzéséhez, a hagyományok
ápolásához. „Ezek azok a fundamentumok, amelyek megalapozzák a város folyamatos gyarapodását.” A díszközgyűlésen Borkai Zsolt polgármester a hagyomá-
nyok szerint Szent László-díjakat adott át. Idén Bende Ildikó, dr. Szigethy Gábor, Szalai Tamás és dr. Dubánn Dénes kapta az elismerést.

Elismerések nemzetünk kiemelkedô alakjának napján
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Középkori idôutazás
a Belvárosban és az Aranyparton
A lovagkort idéző felvonulással kezdődött idén is a 6. Szent László-napok prog-
ramsorozat szombaton: lovasok, íjászok, zenészek és hagyományőrző lovagren-
dek vonultak a Belvároson át az Aranypartig, ahol középkori időutazásban lehetett
része a kilátogatóknak a hétvégén. A becsületesség, a lovagság, a vitézség meg-
testesítőjének emlékére megelevenedtek a középkori hétköznapok, Szent László
névnapján, hétfőn, a díszközgyűlést követően, a győri püspökség szentmisével és
körmenettel ünnepelte a magyar történelem nagy alakját. A győriek  a Szent László -
 hermával, amely a Szent Korona és a Szent Jobb mellett Magyarország legjelen-
tősebb szakrális emléke, végig vonultak a belvárosi utcákon.
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HIRDETÉS  FESZTIVÁL, KIÁLLÍTÁS

Hétfő óta negyven papírsárkány hirdeti a Baross
úton és a Széchenyi téren, hogy a hétvégén is-
mét a gyerekek fővárosává válik Győr: pénteken
kezdődik és vasárnap estig tart a 9. Győrkőcfesz-
tivál, melyen 10 helyszínen 1000 program várja
a kicsiket és nagyokat – a belépő pedig egy mo-
soly! Hogy a Vaskakas Bábszínház és segítőik
mesebirodalommá varázsolják a várost, útlezárá-

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Bábel és Euro, démonok és
farkasok – egy sokszínű,
izgalmas kiállítás nyílt két
fiatal győri képzőművész
alkotásaiból a Napóleon-
házban.

Szabadvári Attila és Farkas Zsu-
zsa, a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum munkatársai
ezúttal közös tárlaton mutatják
be művészetüket. A kiállítást
Rechnitzer János professzor, mű-
gyűjtő ajánlotta a látogatók fi-
gyelmébe a múlt csütörtökön,
Attilát az építkezőnek, míg Zsu-
zsát a mesélőnek nevezte el. Sza-
badvári Attila szisztematikusan
építi a grafikai rendszerét, amit ki-
helyez a térbe, a grafikák így té-
robjektté válnak. Így formálódik,
épül a Bábel sorozat, ahol nem-
csak a nyelvek sokfélesége, ha-
nem az emberek és világok egy-
másmellettisége is felismerhető,

Az építô és a mesélô
vagy az eurosorozat, ahol az eu-
rópai nemzetek pénzeinek görög
nyelvű feliratai találhatók három-
szögekben összekapcsolódva,
ahogy Európa országai is össze-
kapcsolódnak.

Farkas Zsuzsa műveit először
a „démonok” szobájában láthat-
juk, nevető és falra kifeszített dé-
monokat, a bennük olvasható
versikék pedig egy boldogabb,

tisztább létről, a változások utáni
ismeretlen világról szólnak. A
harmadik teremben a mesélő
Farkas Zsuzsát láthatjuk, igaz
ezekben a figurákban is ott van a
démonok világa, de már kedve-

sebben, árnyaltabban „farkas-
zsuzsásan.”

A tárlat július 27-ig, hétfő kivé-
telével naponta 10 és 18 óra kö-
zött látogatható.

sokra, parkolási és buszközlekedés-változtatá-
sokra van szükség. 

A fesztivál ideje alatt a forgalom elől elzárt terület lesz
a Zechmeister utca (Virágpiac és a Rába-Kettős híd kö-
zött), a Rába-Kettős híd, a Bécsi kapu tér, a  Bercsényi
liget (Híd utca és Erkel Ferenc utca között). A Rát Má-
tyás téri körforgalom nem lesz lezárva, fordulópontként
fog működni, de a körforgalom Híd utcai és Rába-Ket-
tős hídi ágai zárva lesznek – tájékoztatott Máthé-Tóth
Péter, a győri Útkezelő Szervezet szóvivője.

A lezárás teljes időtartama alatt az 1, 1A, 2B, 8,
8B, 9, 11, 11A, 14 és 14B jelzésű járatok a Petőfi hí-
don át, terelő úton, a 19 és 29 jelzésű autóbuszjára-
tok az Egyetem tér irányába, a Kossuth hídon ke-
resztül közlekednek.

Tilos parkolni péntek hajnaltól a Zechmeister
úton a Klastrom Hotel mellett, a megállási tilalom-
mal jelzett részen, a Híd utcában, a Bercsényi liget-
ben a Híd utca és Erkel Ferenc utca közötti szaka-
szon lévő parkolókban.

„A fesztiválra érkezőknek javasoljuk, hogy autó-
jukkal a parkolóházakat, mélygarázst, a Petőfi híd
alatti P+R parkolót, vagy a Kossuth utcai, Petőfi téri,
Dr. Róth Emil utcai parkolókat használják. A feszti-
vál közvetlen környezetében zsúfolt parkolókra kell
számítani. A belvárosi gyalogos zónába behajtási
engedéllyel rendelkezők a fesztivál ideje alatt is be-
hajthatnak a Bécsi kapu tér felől, de a várható tö-
meg miatt nagy odafigyelést igényel a közlekedés”
– zárta a tájékoztatást a szóvivő.

Forgalmi változások
a Gyôrkôcfesztivál ideje alatt



HIRDETÉS

a környezetvédelem!

GYERE és

FEDEZD FEL,
milyen kalandos 
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

A San Antonio Ifjúsági Zenekar
(YOSA) július 18-án 19.30 órakor
lép fel a Richter Teremben. A ze-
nekar 1949 óta dolgozik azon,
hogy a gyermekek életét a ze-
nén keresztül jobbá tegye. A Ro-
tary Rába Clubbal létrejött ösz-
szefogásnak köszönhetően, a
győri koncertjegyekből befolyt
bevétel javát jótékony célra
ajánlják fel: a Dunaszegi Általá-
nos Iskola játszótere újulhat
meg belőle.  A zenekar karmes-
terével, Troy Peressel beszél-
gettünk. 

Hogyan lehet összefoglalni a Yosa
lényegét, milyen célkitűzéssel indul-
nak a közép-európai turnénak?

A San Antonio Ifjúsági Zenekar
székhelye Texasban, az Amerikai
Egyesült Államokban van. A YOSA-ban
500 fiatal zenész játszik, két teljes szim-
fonikus zenekarban, egy fúvós együt-
tesben és négy vonós együttesben.
Minden második tanévben nemzetközi
turnéra indulunk, ahol 70 legjobb fiatal
művész kap lehetőséget. A legutóbbi
turnén Kanadában, Angliában és Kíná-
ban jártak, idény nyáron fellépnek Ma-

Amerikai zenekar jótékonysági koncertje a gyerekekért
gyarországon, Ausztriában és Csehor-
szágban. Legfontosabb célkitűzésünk,
hogy fiatal zenészeink minden turné so-
rán egyre közelebb kerüljenek más
nemzetek kultúrájához.

Hogyan állítják össze a zenei re-
pertoárt? Talán tisztelegnek a kö-
zép-európai zeneszerzők emléke
előtt, ezért is választották Liszt és
Dvorák műveit?

A YOSA zenei igazgatójaként,
olyan programot tervezek a turnékra,
ahol keverednek az amerikai és az

adott ország zeneszerzőinek művei.
Ebben az évben a  YOSA nagy megtisz-
teltetésnek tekinti, hogy Magyarország-
ról Liszt, Csehországból Dvorák nagy-
szerű műveivel ünnepelhet a turné so-
rán. Ugyanakkor nagyon várjuk, hogy
bemutathassuk az európai közönség-
nek Eric Ewazen amerikai zeneszerző
csodálatos oboakoncertjét.
Most Jennifer Berg szólistaként mu-
tatkozik be. Egy ilyen turnén való
részvétel mit jelent az ő karrierje
szempontjából?

Jennifer Berg közismerten a régió
egyik legkiválóbb fiatal oboistája. A
helyi professzionális zenekar, a San
Antonio Szimfonikus Zenekar tagja,
és gyakran fellép más texasi zeneka-
rokkal. Meggyőződésünk, hogy az eu-
rópai közönségnek elnyeri tetszését
Jennifer Berg és az ő csodálatos játé-
ka, különösen Eric Ewazen amerikai
oboaversenyén keresztül.

Egyedülálló kezdeményezés a YO-
SA? Mi a megítélése az USA-ban?

Sok amerikai ifjúsági zenekar tur-
nézik nemzetközi szinten. A YOSA kü-
lönösen izgatott a közép-európai tur-
né miatt, annak ellenére, hogy sok
osztrák, magyar és cseh ember tele-
pedett le Texasban a XIX. században.
Nagyon várjuk, hogy minél jobban
megismerjük Magyarországot, a ma-
gyar embereket, a magyar történel-
met és a szomszédos országokat.

A koncertre jegyek 2.500 forintért
kaphatóak a Richter Terem jegy-
pénztárában (Győr, Aradi vérta-
núk útja 16.) és a Győr+ Pavilon-
ban (Baross út).

FUSSBALLEM TER-
RASSE – Während der
Fussball-Europameis-
terschaft vom 10. Juni
bis zum 10. Juli werden
die Fans mit Grossbild -
leinwand, gekühlten
Getränken und guter
Gesellschaft am Rába-
Ufer erwartet.

„KATTINTOUR UND
S O M M E R A B E N D  -
SCHIFFSFAHRT” am 9.
Juli um 19:30 Uhr auf dem
Dunakapu-Platz beim Pul-
zus. Nach der Schiffsfahrt
werden die Gäste im Zuge
eines Spazierganges mit
Sicht auf die renovierten
Ufer, dem Stadtbild fluss -
aufwärts, Brücken, Parks,
Kirchtürme, viel-viel Ge -
schichte erwartet – ein
wirklich stimmungsvolles
Programm. 

KOMÖDIE DER IRRUNGEN, oder Wissenschaftliche Patzer in
unseren Lieblingsfilmen – eine aussergewöhnliche Show für alle In-
teressierten am 2. Juli um 12 Uhr und am 3. Juli um 16 Uhr im Mo-
bilis Interaktív Ausstellungszentrum. Filmausschnitte, Enthüllungen,
Versuche einer Erklärung, ohne Altersbeschränkung!

Ein aus Petőfi Sándors „JÁNOS VITÉZ” für die Bühne zusammen-
gestelltes Märchenspiel gibt es am 4. Juli um 10 Uhr in einer Auf-
führung des Kaméleon Theaterspiel-Ensembles zu sehen. Ort: Kis-
faludy Károly Bibliothek (Baross u. 4.).  

Am 1. Juli beginnt die PANNON-
HALMER LAVENDELWO-
CHE. Das zeitlich an den Termin
des Lavendelerblühens orientier-
te zehntägige Programm ist eine
auf die tausendytung.

Im Rahmen der IRISCH-UNGARISCHEN TAGE warten vom 8.-9. Juli
in der Győrer Innenstadt zahlreiche Festivals, Konzerte und andere dazu-
gehörige Veranstaltungen auf alle Interessierten. Ziel des Festivals ist es
die mehr als dreihundertjährige, kulturell-sakrale Beziehung zwischen Ir-
land und Ungarn aufleben zu lassen, die Zusammenarbeit zu verstärken,
Empfang von irischen Kultur- und Pilgertouristen. Detailliertes Programm
auf der Webseite gyorplusz.hu 

Am Wochenende verwandelt sich Győr
wieder in die Hauptstadt der Kinder: Das
am Freitag beginnende und bis Sonntag
anhaltende 9. GYŐRKŐCFESTIVAL
wartet mit 1000 Veranstaltungen an 100
Schauplätzen Klein und Gross -der Eint-
ritt kostet weiterhin nur ein Lächeln!
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

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!

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

A JAURINUM
GYŐRI TÖRTÉ-
NETI TÁRSASÁG
mutatkozik be egy
különleges prog-
rammal korhű vise-
letben, történelmi
játékkal július 6-án
17 órakor, a Gyárvá-
rosi Fiókkönyvtár és
Közösségi Házban
(Külső-Árpád út 6–
8.). Jó idő esetén
korhű ruhás bemu-
tató is lesz az udva-
ron. A rendezvényre
a belépés díjtalan!

„AZ ALKOTÁS VARÁZSA” címmel Szabó Istvánné  rábaszentmiklósi alkotó, textilszob-
rász alkotásaival és Szabó Anikó bodonhelyi alkotó festményeivel és rajzaival ismerkedhet-
nek meg az érdeklődők a július 7-én 17 órakor kezdődő kiállításon. A megnyitón közremű-
ködik Gősi Vali költő, Megyeri Zsuzsanna magánénekes és Ónodi Kristóf gitáron.

PAPERSPACE – Farkas Zsuzsa
és Szabadvári Attila képzőművé-
szek sokszínű, izgalmas kiállítása
nyílt a Napóleon-házban.

TÉVEDÉSEK VÍGJÁTÉKA, avagy Tudomá-
nyos bakik kedvenc filmjeinkben – rendhagyó
bemutatóval várják az érdeklődőket július 2-án
12 órakor és 3-án, vasárnap 16 órakor, a Mobi-
lis Interaktív Kiállítási Központban. Filmrészle-
tek, leleplezések, magyarázatok – kísérletekkel,
korhatár nélkül!

ÍR–MAGYAR NAPOK keretében számos fesztivál, koncert
és más, kapcsolódó rendezvény várja az érdeklődőket július
8–9-én, Győr Belvárosában. A fesztivál célja az Írország és
Magyarország közötti háromszáz éve meglévő kulturális-
szakrális kapcsolat felélesztése, az együttműködés erősíté-
se, ír kultúr- és zarándokturisták fogadása. Részletes prog-
ram a gyorplusz.hu oldalon.

A hétvégén ismét a gye-
rekek fővárosává válik
Győr: pénteken kezdő-
dik és vasárnap estig
tart a 9. GYŐRKŐC-
FESZTIVÁL, melyen 10
helyszínen 1000 prog-
ram várja a kicsiket és
nagyokat – a belépő pe-
dig egy mosoly!

Július 1-én kezdődik a PANNONHALMI
 LEVENDULAHÉT. A levendulavirágzás idő-
pontjához igazított 10 napos fesztivál a főapát-
ság ezeréves gyógyászati hagyományaira ala-
pozott program.

Petőfi Sándor JÁNOS VITÉZ című művéből színpadra állí-
tott mesejátékot láthatják az érdeklődők július 4-én 10 órai
kezdettel a Kaméleon Színjátszó Egyesület előadásában.
Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár (Baross út 4.).  
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KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. július 12-én licit útján értékesíti:
• Győr, Kertész u. 14.; beépítetlen terület (falusias lakóövezet); hrsz: 10999;

teleknagyság: 1506 m2; kikiáltási ár: 26.490.000 Ft + ÁFA,
• Győr, Bálint M. u. 101.; beépítetlen terület (falusias lakóövezet); hrsz: 7615;

teleknagyság: 1225 m2; kikiáltási ár: 17.490.000 Ft + ÁFA,
• Győr, Meder u.; beépítetlen terület (falusias lakóövezet); hrsz: 13292/2;

teleknagyság: 1074 m2; kikiáltási ár: 5.490.000 Ft + ÁFA,
• Győr, Győzelem u. 19.; lakóház, udvar; hrsz: 26287/1; teleknagyság: 972 m2; 

kikiáltási ár: 17.900.000 Ft,
• Győr, belterület; beépítetlen terület (nem beépíthető); hrsz: 25015;

teleknagyság: 4408 m2; kikiáltási ár: 5.690.000 Ft,
• Győr, Galántai u.; beépítetlen terület (kertes mezőgazdasági övezet); hrsz: 11125;

teleknagyság: 247 m2; kikiáltási ár: 590.000 Ft,
• Győr, Ikva u. 18.; társasházi lakás; hrsz: 2672/27/A/8; Terület: 49 m2;

kikiáltási ár: 12.600.000 Ft,
• Győr, Nagysándor József u. 11.; 2 db társasházi lakás együtt; hrsz: 6190/A/21 és 6190/A/22;

terület: 27 + 31 m2; kikiáltási ár: 10.280.000 Ft.

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

A városban számos olyan esemény történik, ami
hangsúlyt ad a turizmus jelentőségének, s örömmel
tapasztaljuk, hogy a feltételrendszer javul – nyilat-
kozta Horváth Ottó, a Hotel Rába City Center igaz-
gatója a Győr+ Televízió Kamarai Magazinjában, és
kifejtette, sikeres első fél éven vannak túl, illetve a
sikerszéria évek óta tart Győrben.  Az idén a sporté
a főszerep, készülnek a jövő évi Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválra (EYOF), amelynek Győr ad ott-
hont. Ennek felvezetéseként azonban már 2016-
ban nagyon sok versenyre és edzőtáborra kerül sor. 

Szállodásoknak és vendéglősöknek nagy kihívás
lesz a jövő év, hiszen sok embert kell elszállásolni
és étkeztetni. A verseny után is profitálhat Győr ide-
genforgalma – vélekedik az igazgató, aki azt reméli,
az EYOF-ban olyan marketingerő is van, hogy növeli
majd a városba érkező szabadidős turisták számát.
Horváth Ottó felidézte, tavaly dél-afrikai sportveze-
tők mellett ült egy sporteseményen Győrben, akik
elragadtatással beszéltek a városról, pedig egy hét-
tel korábban még azt sem tudták, hol van Győr. 

Az igazgató beszélt arról is, jelenleg a 2-3 napos
turisták adják a látogatók zömét, egyre több olyan
rendezvény van Győrben, ami esélyt ad arra, hogy
hosszabb időt töltsenek a városban a külföldi és ha-
zai turisták. Győr szerencsés helyzetben van, mivel
száz kilométeres körzetben három főváros is kínál
látványosságot, de vonzerő a Balaton és Pannon-
halma közelsége is. 

Obertolné Horváth Tímea, a Belvárosi Bevásárló
Utcák Alapítványának elnöke kifejtette, arra törek-
szenek, hogy a Belváros Open Sky bevásárlóköz-
pontként üzemeljen. Szeretnék felvenni a versenyt
a nagy bevásárlóközpontokkal, s ezért is örülnek,
hogy sok a rendezvény, az ugyanis vonzerőt jelent.
Sokszínűségre törekszenek kereskedők, szolgálta-
tók, vendéglátósok, s bekapcsolódnak a lüktető
Belváros projektbe.

Az elnök elmondta, a belvárosi kereskedők lé-
pést akarnak tartani a korral. Nem harcolnak a be-

vásárlóközpontok ellen, hanem szeretnék megtalál-
ni a helyüket, miben lehetnek ők versenyképesek.
Ahogy fogalmazott, a belvárosi üzletek kis ékszer-
dobozként működnek, s azt a kínálatot kell megta-
lálni, ami a turistáknak fontos és amivel versenyké-
pesek lehetnek. Támogatják a sport- és üzleti turiz-
must, az ide érkező vendégek ugyanis a Belvárost
biztosan felkeresik. 

Obertolné Horváth Tímea elmondta, a belvárosi
kereskedők örömmel fogadták, hogy a város továbbra
is ötvenforintos óradíjért biztosít parkolást a mélyga-
rázsban, ezzel esélyt teremtve, hogy nagyobb forgal-
muk legyen, miközben a győriek kulturált körülmé-
nyek között, nagyon kedvező díjért parkolhatnak.

Horváth Imre Tamásné, a kamarai Női Vállalkozói
Klub háziasszonya és a kereskedelmi tagozat alelnö-
ke arról beszélt a Győr+ Televízió Kamarai Magazin-
jában, hogy a klub aktív, sikeres időszakot tud maga
mögött, de még fontosabb, hogy október 1-től online
kassza kötelesek lesznek az autószerelők, az alkat-
rész-forgalmazók, a masszőrök és sokan mások. De
változnak a korábban erre kötelezettek számára is a
szabályok. Ezzel kapcsolatban a kamara rövidesen
kiad majd egy útmutatót – mondta. (X)

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

KAMARAI AJÁNLÓ

Július 10. 8–15 óra (vasárnap). Győr, Dunakapu tér.
Kulturális műsorok: Kézművesek. Pékverseny.
Gyermekprogramok. Kiállítás. Sztárvendégek: Dér
Heni, Kiskalász zenekar. Könnyed vasárnapi prog-
ram az egész családnak.

Professio Gyermektábor. Kis csoportos gyakorlati
foglalkozások 10–12 éves gyermekeknek, minden
nap 8–16 óráig, háromszori étkezés 25.500 Ft/fő.
Gyárlátogatás, tengeralattjáró - kaland, 3D nyomtatás.
Jelentkezés: 96/520-274, professio@gymskik.hu
Helyszín: Technics Playground (Győr, Puskás T. u.
8.) Időpont: 2016. augusztus 1–5. (hétfő–péntek).

ROBOTIKA, MODELLEZÉS, CNC

XIV. Euroregionális Kenyérfesztivál
és Kézműves Találkozó

Open Sky bevásárlóközpontot
szeretnének a Belvárosba
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Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet szerkeszti: Wurmbrandt András

A hónap pincészete: A Hilltop borászat

Topborok a Neszmélyi és a Szekszárdi borvidékrôl
Kamocsay Ákos igazán elége-
dett lehet: borait számos díjjal
ismerték már el a pincészet
több mint 20 éves történetében.
A Hilltop Neszmély Zrt. főborá-
sza mégsem az érmeket emeli
ki, amikor arról kérdezem, mire
a legbüszkébb, hanem azt, hogy
évről évre megbízható, jó minő-
séget tudnak a polcokra tenni.
Nem is keveset, idén például 5-6
millió palackot világszerte.

Bár a díjakat, úgy tűnik, egy mondat-
ban elintéztük a cikk bevezetőjében,
maradjunk mégis ezen a vonalon még
egy kicsit. Már csak azért is, mert az
egyik kiemelten fontos a Hilltop hazai
piacra való berobbanásában. 

Az első években a Móri, majd ké-
sőbb a Neszmélyi és Szekszárdi borvi-
dék szőlőültetvényeire építő pincészet
ugyanis kezdetben a brit piacokat cé-
lozta meg. Így eleinte külföldről érkez-
tek megrendelések, itthon nem ismer-
ték a Hilltop borászat nevét és munká-
ját. 1996-ban aztán a cég tudatosan

megkezdte a hazai értékesítést is, ahol
az igazi áttörést az 1997-es évjáratú
cserszegi fűszeres hozta meg. Egy an-
gol vevő ugyanis benevezte ezt a bort a
világ egyik legnagyobb szabású borver-
senyére, az 1998-as Wine Challenge-
re. A Hilltop nagy meglepetésére, a ma-
gyar cserszegi fűszeres elnyerte az év
fehérbora címet, három másik – egy
ausztrál, egy új-zélandi és egy chilei –
bor társaságában, holott összesen
7500 bor indult a versenyen. Erre a
nemzetközi sikerre a hazai borszerető
közönség is felfigyelt, így a Hilltop Ma-
gyarországon is ismertté vált.

Neszmélyre érkezésünkkor szinte ki-
zárólag olaszrizling tőkéket találtunk a
borvidéken – mutatott rá a főborász –,
Angliában azonban olyan fajtákkal kel-
lett megjelennünk, amelyekre eleve léte-
zett kereslet. Sokan csodálkoztak, mert
olyan világfajtákat kezdtünk telepíteni,
mint a chardonnay, sauvignon blanc, a
pinot gris vagy éppen a fűszeres tramini.
Szerintük nekünk is az autentikus ma-
gyar fajtákra kellett volna összpontosíta-
nunk. Azonban a bor bizalmi termék, és
mi az angol fogyasztókat céloztuk meg.
Ha valaki nem ismeri a magyar borokat,

nem ismeri a Hilltopot, és ráadásul a faj-
ta is ismeretlen, akkor nem veszi le a pa-
lackot a polcról. Induló borászatként
mással nem győzhettük meg a borked-
velőket, csak azzal, ha népszerű fajtákat
kínálunk számukra. Később, a kezdeti si-
kerek után, már a Hilltop név is garanciát
jelentett a fogyasztóknak, így Angliában
ismeretlen fajtákkal is előrukkolhat-
tunk. Mára már elég sok fajta nő a

lejtőinken, hiszen vannak cserszegi fű-
szeres, irsai olivér, hárslevelű, chenin
blanc, olaszrizling, királyleányka, pinot
noir, merlot, kékfrankos, kék oportó, ca-
bernet sauvignon, cabernet franc, mal-
bec szőlőültetvényeink is.

A Hilltop saját szőlőből dolgozik, a
Kamocsay Prémium Borcsalád termé-
keire pedig a tőlük megszokottnál is job-
ban figyel. Új prémium feldolgozójukba
csak kézi szüretelésű szőlő kerül be, a
fürtválogatás után pedig olyan techno-
lógiát alkalmaznak, amellyel megőrzik
az illat- és zamatanyagokat. Kamocsay
Ákos szerint ennek a magas színvonalú
munkának, valamint az egyedi mikroklí-
mával rendelkező, prémium ültetvények-
nek köszönhető, hogy kiváló, komplex
ízű, összetett hatású, telt borokkal is je-
len tudnak lenni a piacon, a nagyborok
szegmensében is. 

Ennek következtében nemcsak a
mindennapokban, de egyedi vagy ün-
nepi alkalmakkor is kiálljuk a próbát,

az úgynevezett „kézműves” borá-
szatokkal folytatott presztízs-
versenyben – s hogy kerete is
legyen cikkünknek, még hozzá-
teszi –, ezt bizonyítják a hazai
és nemzetközi versenyeken el-
ért nagyszerű eredmények is.

A részvételhez előzetes bejelentke-
zés szükséges az info@bor-pont.hu
villanyposta címen.

A hónap pincészete 

BORKÓSTOLÓ 
július 7-én 18 órakor lesz 

a BorPont kóstolótermében.
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Az elmúlt hónapban egy szakmai
felkérésnek eleget téve, borokat bírál-
tam a pannonhalmi borvidéki borver-
senyen. Mivel nem ez az első eset, így
nagyszerű rálátásom van borvidékünk
borainak fejlődésére, a borok átlagos
minőségi színvonalának emelkedésére.
Ez nagy öröm és nem csak szakmailag,
hanem borissza szemszögből nézve is.
Emlékszem azokra az évekre (kb. 20
éve), amikor még vadászni kellett a pa-
lackozott pannonhalmi borokat, külö-
nösen azokat, amelyek elérték azt a
szintet, hogy jó bornak lehessen nevez-
ni. De ne azon rágódjunk, ami régen
rossz volt, hanem annak örüljünk, ami
most már jó! Én nagyon örülök a szín-
vonal emelkedésének. 

Szóval egy ilyen borbírálaton ücsö-
rög az ember fia egy asztal mögött,
előtte a bírálati lapok, a kiflikarika–sajt–
almaszeletkék kombójával terített tá-
nyér, két pohár a bornak, egy a víznek,
egy szűk szájú csésze a kiköpött bor-
nak, toll. Fiatal és ügyes kezű lányok töl-
tögetik poharainkba a tételeket egy-
más után, nekünk pedig nincs más dol-
gunk, mint nézni, szagolni és ízlelni úgy
harminc-negyvenszer. Aztán persze
adni a pontot. És ezért van szükségünk
a köpőcsészére, mert e nélkül a tizen-
ötödik bortól kezdve mind aranyérmet
kapna még akkor is, ha maga az ördög
kandikál ki belőle, olyannyira kénes. Na,
most jön a neheze! Mert lehetek szigo-
rú, és kereshetem a hibákat, lehetek el-
néző és segítőkész, a borminta előnyeit

Kedves Barátaim!
keresve. De lehetek ez is, az is. Én
egyébként elsősorban a harmóniát
szoktam keresni a borokban, és ez
alapján hozom meg a pontszámról a
döntésemet, és nem félek sok pontot
adni annak, ami jó, és nem félek keve-
set adni annak, ami nem jó. 

Ennyi száraz és unalmas előjáték
után jöjjön a lényeg, mert az idei bor-
verseny nagy meglepetése a fehérbor
kategória győztese. A Tar Pincészet
Pannonhalmi Sauvignon Blanc bora
2015-ből. A színe szép, tiszta, köze-
pes intenzitású, szalmasárga. Pom-
pás beltartalmat jelez a magas glice-
rinkorona. Illatában egyszerre van jelen
a korán szüretelt sauvignonokra jellemző
frissen vágott fű, és a jól beérett válto-
zatra jellemező bodza és déligyümölcs.
Szánkban vibráló, de érett savak, vala-
mint fehér bogyós gyümölcsök íze adja

a fő érzetet. Utóíze hosszú és tartalmas.
Nem véletlenül lett a legjobb fehérbora
a borvidékünknek. Ekkor azt gondol-
tam, hogy ez a történet ennyi és nem

több, de az élet nagy forgatókönyvíró
és másként rendelkezett. Történetesen
a borbírálat estéjén került sor az MTT
(azaz Méltó Torkok Társasága) nagy
sau vignon blanc-tesztjére, ahonnan
természetesen nem hiányozhatott a

Takács Zoli

Észrevételeteket, 
hozzászólásaitokat várom szeretettel: 

borozo@bor-pont.hu címre.

Baráti üdvözlettel: 

Ui. 1: a napokban érkezett a hír,
hogy a Tar Pincészet Fűszeres Tra-
mini bora lett a megye legjobb fe-
hérbora. Ezért ezt is megkóstolha-
tod, és ha ízlett, akkor meg is vásá-
rolhatod nálunk!

Ui. 2: Láttátok, amit a mi fiaink művel-
tek a zöld gyepen? Persze, biztos lát-
tátok. Hát el vagyok ájulva és köszö-
nöm Nekik! Hajrá, Magyarok!

már említett bor sem. 24 tétel itthonról
és a nagyvilágból. Olyan nagyágyúk
szerepeltek a sorban, mint Figula, Béla
és Bandi, Nyakas, Szőke, Pannonhalmi

Apátság, Mon-
tes (Chile),
Sgubin (Olasz-
ország) és
Marlborough
(Új-Zéland) és
még néhá-
nyan. Kósto-
lás, pontozás,
ö s s z e s í t é s ,
sorrend lelep-

lezése. És ekkor olyasmi történt, amire
senki sem számított. A fiatal, még ép-
pen csak szárnyait bontogató Tar Pin-
cészet mindenkit leelőzve bizonyult a
legjobbnak. Ez lett a No. 1., a sauvigno-
nok királya, vagy mondhatnám úgy is, a
sauvignonok Kleinheislere. Az ismeret-
len csávó, aki jött, látott és mindent vitt.
Ettől dobtunk egy hátast. Szóval ennél
jobb bemutatkozásra nem számítha-
tott senki, még Tar István sem. Egy na-
pon megnyerni a Pannonhalmi borvi-
dék legjobb fehérbora címet és meg-
nyerni az MTT Sauvignon Blanc vak-
kóstolását is. Nem semmi. 

Aki szeretné megkóstolni, az egész
júliusban megteheti a BorPontban.
Meg fogtok döbbenni, hogy mennyire
finom, és ehhez képest milyen jó az
ára! Ha Ti is megkóstoljátok, váljék
egészségetekre!

Mert a mottóm továbbra is: 

„Az élet túl rövid ahhoz, hogy
rossz borokat igyunk!”
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A

akciós borai júliusban

Tiffán Immortal 
2014

2.490 Ft helyett

1.990 Ft

Gyôr, Teleki L. út 42. Tel.: +36-96/336-206
E-mail: info@bor-pont.hu

Web: www.bor-pont.hu
Nyitva: hétfô–szerda 8–18 óráig

csütörtök–péntek 8–19 óráig
szombat 8–13 óráig

Ez az igazi tutti frutti. 
Málna, szamóca, piros ribizli 
borban megformálva. A csajokkal 
tisztán, a haverokkal fröccsben.

Azok kedvéért, 
akik nem akarnak lemondani az
édes élvezetekrôl. Mezzo dolce
vita, mert félédes.

Az akció ideje alatt a vásárlás
elôtt megkóstolhatod, hogy
ne vegyél zsákbamacskát!

–20%

Rubintos, 
selymes, ibolyás. 
Szigetközi halászlé mellé a leg-
jobb választás. Nyár, bogrács,
sátor, portugieser.

Tiffán Portugieser 
2015

1.690 Ft helyett egész júliusban

1.350 Ft
–20%Literárak: normál 2.553 Ft/l

akciós 1.800 Ft/l

Literárak: normál 3.320 Ft/l
akciós 2.653 Ft/l

Stari Grapefruit  együtt
szûretlen világos búzasör 6 db

3.240 Ft helyett

2.760 Ft

–15%

Kézmûves sör 
Tapolcáról. 
De nem ám összeöntve a sör meg
a grapefruitlé. Á, hanem együtt fôz-
ve, úgy az igazi! Ja, és csavaros
kupakkal, mint a filmekben.

Literárak: normál 1.636 Ft/l
akciós 1.394 Ft/l

Feind Muscat Ottonel 
2015

1.270 Ft helyett 

990 Ft 
–22%

Literárak: normál 1.693 Ft/l
akciós 1.320 Ft/l

Immortál 
azaz halhatatlan. 
Halhatatlanul finom. Halha-
tatlanul vörös. Halhatatlanul
hmmmm…. Ennyiért pedig
halhatatlanul megéri!

Tiffán Rosé 
2015

1.690 Ft helyett

1.200 Ft
–29%

Literárak: normál 2.553 Ft/l
akciós 1.600 Ft/l

Royal Tokaji Dry 
+ Royal Tokaji 
Sárgamuskotály együtt 
4.300 Ft helyett 

3.660 Ft 
–15%

Literárak: normál 2.866 Ft/l,
akciós 2.440 Ft/l

Dry, ami Furmint 
és a Sárgamuskotály 
bevezetô akciója
azért, hogy megismerjétek. 
Ps.: rászokásveszély
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Borászok közt

Használjunk hordót,
de milyet?

Sokak szerint igazán nagy
borokat csak hordós érle-
léssel lehet készíteni. Ab-
ban viszont, hogy ehhez mi-
lyen hordót vagy hordókat
érdemes használni, már
nincs ekkora egység. Sőt,
ahány borász, annyi megol-
dás. Borászok közt rova-
tunkban most többek kö-
zött arról kérdeztük a szak-
embert, hogy milyen fajták
nedűit érdemes a dongák
közé rakni?

Linzer Sámuel, a fertõrákosi Winelife Pincészet borásza

Bár amikor a legújabb fogyasztói
trendekről beszélünk, az illatos, gyü-
mölcsös, könnyed borokat emeljük ki,
a borpiacnak vannak olyan vásárlói is,
akik igénylik a fahordós érlelésű boro-
kat. Az, hogy ez a fahordó nagy, 50 hl-
es ászokhordó-e vagy éppen egy 225
literes barrique, leginkább attól függ,
hogy mit rakunk bele.

Ehhez ismerni kell a termőhelyet, il-
letve azt, hogy adott fajta adott termő-
helyen milyen minőségű termést hoz.
Ezután térhetünk rá arra, hogy milyen
hordót válasszunk, utána pedig azt le-
het eldönteni, hogy melyik piaci szeg-
menset célozzuk meg az így készülő
borral.

Minél kisebb a hordó űrtartalma,
annál nagyobb felületen érintkezik a
bor a fával. Azaz annál jobban érvé-
nyesülnek a fából kioldódó aromák. A
hordóknak különböző pörkölési mód-
jai vannak, így megkülönböztetünk
alap, közepes és erős
pörkölésű hordókat.
Az alap pörkölésűek
vanília, dió, mogyoró
aromákat adnak a
bornak, a közepes a
füstös jegyekért, az
erős pörkölés pedig
a kávé, étcsokoládé
és konyakmeggy
aromákért felelős. Én általában a kö-
zepes, medium vagy medium+ jelzé-
sűekett részesítem előnyben, az en-
nél erősebb pörkölés számomra túl
füstös ízt ad.

Fajtánként változik, hogy az egyes
hordók milyen sajátosságokkal bír-

Borászszótár

Alapbor
Az alapbor olyan készítmény, amelyet

elsősorban valamilyen más borszármazék
előállításának alapjául hoznak létre. Ilyenkor a

később előállítani kívánt italnak (pl. pezsgő,
sherry) megfelelő tulajdonságok elérése a cél. Az

alapbor önállóan nem létező fogalom, mindig vala-
milyen köztes állapotot jelöl a szőlő és a „nem bor”
kategóriába tartozó ital között. Gyakran az alapbor

több bor házasításából jön létre, de ilyenkor is
mindig a végső cél, az alapborból előállított ital

lehető legjobb minőségének elérése az oka
a borok házasításának. 

(Forrás: vinopedia.hu)

nak, de alapvetően nem ez a megha-
tározó, hanem az, hogy milyen alap-
anyagot töltünk beléjük. A testes, ma-
gas alkohollal, nagy potenciállal ren-
delkező, és magas cukorfokkal szüre-
telt szőlőből készült borok a leginkább
megfelelőek például a barrique-os ér-
lelésnek. A vékonyabb boroknál ez az
eljárás diszharmóniát eredményezhet.
Tehát a jó minőségű bor feltétele az
ilyen érlelésnek.

A barrique-ot persze nem minden-
ki kedveli, és ezeknek az italoknak ma-
gasabb az ára is, hiszen egy ilyen hor-
dó akár 100 ezer forintba is kerülhet.

A borászok általában mindössze há-
rom évjáratban érlelnek bennük bort,
aztán selejtezik őket, mert ennyi idő
alatt elveszítik azt a képességüket,
amelyek miatt használják őket.

Az én véleményem szerint a fajták
tekintetében a cabernet sauvignon és
cabernet franc, a merlot és a kékfran-
kos, a fehérek közül pedig leginkább
a chardonnay és a sauvignon blanc al-
kalmas barrique hordós, finom sep-
rőn történő érlelésre. A vörösborok ál-
talában 9–24 hónapig, míg a fehérek
6–12 hónapig pihennek a dongák kö-
zött. Lehetnek ennél tovább is, de ak-
kor félő, hogy túlságosan eluralkodik
a borban a fa, illetve a kilúgozott fás
aromák. 

A barrique-os érlelést ki szokták
váltani más módszerrel is, ilyen példá-
ul a pörkölt tölgyfacsipsz vagy a beló-
gatott fadongák, ám ezzel vélemé-

nyem szerint jóval tompább ízhatást
érünk csak el, mint a valódi barrique-
os érleléssel. 

Első töltésű barrique hordóban ér-
lelt bort egyébként ritkán dobnak pi-
acra, általában elházasítják, hiszen ab-
ba oldódik bele a legtöbb fás aroma,
és a bor elveszítheti egyéniségét. 

A piacra kerülő bor általában az 1-
es, 2-es, 3-as töltésű hordók borainak
házasítása. Ezek más és más illat- és
ízjegyeket hoznak, különböző variáci-
ókban keverve őket pedig más és
más bor lesz belőlük. 

Érdemes még megjegyezni, hogy
többféle barrique hordó van a szerint
is, hogy milyen tölgyből készülnek:
megkülönböztetünk amerikai, francia
és magyar tölgyből készült hordókat,
utóbbi a zempléni tölgy. Termőhelyen-
ként változó, hogy melyik fajtát érde-
mes használni, mi is nagyon sokat
próbálgattuk, hogy mi a megfelelő a
borainknak és az elképzeléseinknek. 

Persze barrique-ot nemcsak barri-
que-kal, hanem például nagy fahor-
dós borokkal is érdemes házasítani. A
nagyobb űrtartalmú hordóknak na-
gyobb a gyümölcskibontó hatásuk, és
ez szépen megjelenik a bor ízében.
Egyébként az ászokhordós érlelés
egyre inkább teret hódít. Ezeket a 40-
50 hl-es fahordókat ma már korracél
ajtóval is lehet kérni, így könnyebb a
tisztításuk. A nagy fában változó, élő
organizmusok vannak, a pórusokon
keresztül pedig képes lélegezni a bor,
és ez a mikrooxidáció előnyére válik:
lekerekednek az ízek, a savak, változik
a szerkezete.

Én a nagy hordós érlelés híve va-
gyok. De a lehetőségek tárháza nagy,
hiszen össze lehet házasítani egy gyü-
mölcsös, koracél tartályban érlelt re-
duktív bort egy nagy hordós testes,
gyümölcsös aromájúval és egy szép
testű, markáns ízű barrique-kal is. 

A barrique szivar alakú tölgyfa hordó, az elneve-
zése Franciaországból származik. Megkülönböz-
tetünk bordeaux-it és burgundit, előbbi 225,
utóbbi 228 literes, de űrtartalmuk lehet akár 300
vagy 500 liter is. Minél kisebb, annál nagyobb fe-
lületen érintkezik a bor a hordóval, tehát a fahor-
dó hatása annál jobban érvényesül. 
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Közeledik a XII. Győri Rotary
Fröccsnapok és a Győri Legen-
dák Napja. Első ránézésre talán
nem világos, hogyan függ össze
a két rendezvény, pedig a meg-
fejtés egyszerű. Egy győri legen-
da a kapocs, méghozzá Jedlik
Ányos gyöngyöző találmánya.

Győr a fröccs városa! – és ezt Jedlik
Ányos bencés szerzetesnek köszön-
hetjük. Az ő legendája az, amely ösz-
szeköti a két rendezvényt, a Rotary jó-
tékony célú programját, és a város
számos legendáját bemutató, izgal-
mas időutazást július 15–17. között a
Széchenyi téren és a Belvárosban.
„Győrben mindig történik valami, s a
Szent László-napok után ismét egy
időutazásban vehetünk részt, ahol a
város különleges legendái elevened-
nek meg” – fogalmazott Takács Tí-
mea önkormányzati képviselő.

Bella Tamás, a Győri Rotary Club
soros elnöke kiemelte, több újdonság-
gal találkozhatnak az érdeklődők. A fi-
atal felnőtt korosztály felé is nyitni kí-
vánnak, ezért öt fröccspontot is felál-
lítanak, ahol a Rotary céljait is népsze-

Gyôri legendák hûsítõ fröccsökkel
rűsítik. A jótékonysági rendezvényen
befolyt összeget elsősorban a Ka-
zinczy Szép Magyar Beszéd verseny
támogatására fordítják. Dr. Horváth
József, a szervezet alapító elnöke
hangsúlyozta, Jedlik Ányos révén vá-
rosunkban fogyasztottak először
fröccsöt, ennek szerettek volna annak
idején méltó emléket állítani, és az
idén már 12. alkalommal rendezik
meg a várossal karöltve a programo-
kat. Az érdeklődők láthatnak többek
között szódásüveg-kiállítást, hallgat-
hatnak zenei programokat, az időuta-
zásban pedig egy szódás lovas kocsi
is a szervezők segítségére lesz.

Serfőzőné Tóth Andrea, a Győri
Művészeti és Fesztiválközpont igazga-

tója kiemelte, szombaton a legendáké
a főszerep. „Győr olyan történetekkel,
legendákkal rendelkezik, amelyeket
érdemes feleleveníteni, és amelyek
egy színvonalas fesztivál alapját is ad-
ják.” Koczor Ágnes programszervező
kiemelte, gyermekeknek és felnőttek-
nek egyaránt érdekes lesz ez a nap, is-
mét találkozhatunk a hagyományos
játszótérrel, a híres és kevésbé ismert
legendáink pedig hol komoly, hol pe-
dig vicces formában elevenednek
meg. Ebben főszerepet vállalnak a
Győri Nemzeti Színház stúdiósai és
színészei. Kszel Attila színész, rendező
kifejtette, a Plasztikonok révén humo-
ros formában elevenednek meg a tör-
ténetek többek között Szent Lászlóról,

Xantus Jánosról, Hany Istókról, a
Frigyládáról, a Lőcsei fehér asszony-
ról, de az újkori legendáról, Görbicz
Anitáról is. A nagyérdemű színészi
rögtönzéseket is láthat a varázslás té-
makörében, de betekintést nyerhet a
bűn pincéjébe is, vagyis a levéltári
épület régi tömlöcébe, egy föld alatti
sétálószínház formájában.

A kilátogatókat tematikus idegenve-
zetések is várják. Csobayné Pintér Éva
az ingyenes vezetések idegenvezetője
elmondta, a séták során nem csak a le-
gendákat, de a győri csodákat, sőt a
győri szerelmeket is körbejárják, s lesz-
nek éjszakai várostúrák is. Pető Tamás
az Info Trade Hungary cégvezetője be-
mutatta azt az applikációt, amelynek
segítségével kötetlenül ismerkedhe-
tünk a várossal és a legendákkal. A free
tourist guide magyar, angol és német
nyelven kínálja Győr felfedezését.

A fesztiváli hétvége részletes
programja a mufegyor.hu honlapon
olvasható.

szerző: havassy anna katalin
fotó: gy. p.

Az angliai népszavazásról szá-
mos híradás megjelent már.
Ezért igyekszünk egy kicsit em-
beribben megközelíteni a témát.
Egy kint élő magyar hölgy volt a
segítségünkre, aki őszintén be-
szélt a szavazás hatásáról és ar-
ról: ő sem szeretné, ha Anglia ki-
lépne az Európai Unióból. 

Kneifer Mariann kint él és dolgozik Ang-
liában, így testközelből, magyarként él-
hette át a népszavazás körüli felhajtást:
a kampányt, a szavazást, a számlálást
és az eredmény kihirdetését is.  

A kampányt és az EU-ból való kilépés
ötletét a bevándorlók miatt kezdték el tá-
mogatni az angolok – kezdte Kneifer Ma-
riann. – Nem tetszik nekik, hogy fizetik az
adót, és ebből fizetik ki a segélyeket.
Ugyanis ha itt valaki nem dolgozik, de
van négy gyermeke, akár lakást is kap-
hat, és még pénzsegélyt is. Rengeteg
külföldi azért jön csak ki Angliába, hogy

ne kelljen dolgozni, csak a segélyből
megélni. Ezért is sok a tinédzserkorú
anyuka, mert jelentős segélyt kapnak
már egy gyerek után is. Pláne ha egye-
dülálló nőről van szó… Az idősebb ango-
loknak kicsit elavult a felfogása. S hogy
szépen fogalmazzak, nem szeretik a más
nemzetiségűeket. A fiatalabbak már ké-
pesek együtt élni ezzel és barátságok,
házasságok is köttetnek.

Mariannék sem gondolták volna,
hogy ez lesz az eredmény. A testvérével
együtt nagyon meglepődtek és mérge-
sek voltak a számlálás után. Ahogy me-
sélte, hamar komoly viták alakultak ki a
munkahelyén. 

Igaz, hogy sok magyar dolgozik itt,
de közel sem annyi, mint mondjuk len-
gyel. Nem ért támadás azért, hogy miat-
tunk is van az egész. Inkább a muszli-
mokra és az Iszlám Államra haragudnak.
Olyan megszólalások voltak, hogy mikor
megyek vissza Magyarországra, vagy
adjanak-e pénzt útlevélre. Ezek nem es-
tek jól, de a főnököm például megnyug-
tatott, hogy sose dobna ki az országból,
mert jó ember és munkaerő vagyok. A

magyarokat kifejezetten szeretik, mert
jól dolgozunk. Az Eb kapcsán egyébként
még szimpatikusabbá váltunk.

Ahogy a magyar lány mesélte, né-
hány angol most büszke, mert úgy gon-
dolja, hogy innentől egy csettintés, és
minden bevándorló kimegy az ország-
ból. Olyanok is vannak, akik a kilépésre
szavaztak, de látva a következményeket,
megijedtek, és újra szavazást szeretné-
nek.  Az, hogy a font sokat vesztett az ér-
tékéből, sokakat elgondolkoztatott,
hogy vajon jól voksoltak-e.

A más nemzetiségűek persze aggód-
nak... Van, akinek vízumra van szüksége
emiatt, az uniósoknak nem elég a sze-
mélyi igazolvány az utazásra, és útlevelet
kell csináltatniuk. Félnek, hogy haza kell
menniük. Most aláírásokat gyűjtenek ok-
tóberig vagy novemberig, hogy legyen
megint szavazás. Ha nem lesz, Anglia
végképp kiválik az EU-ból. Ez nagy vi-
szályt okoz az angolok között, de érintet-
tek a skótok és az írek is. Skócia és Íror-
szág nem akar kilépni az unióból és Lon-
don sem. Ez a szavazás meggondolatlan
és indulatokkal teli volt.

A kint élő és dolgozó Mariann re-
ménykedik benne, hogy vissza lehet
még csinálni ezt az egészet, de ahogy
fogalmazott: csak várni tud, egyelőre
tenni semmit sem.

Az a baj, hogy sok angol túl büszke,
hogy felfogja, milyen fontos dolgokról
van szó, és most mit veszíthetnek. Én
már itt képzelem el a jövőmet. Sok ba-
rátom kint él, szoros kapcsolatok szö-
vődtek, amik fontossá váltak. A testvé-
reim is kiköltöztek, tőlem öt percre lak-
nak. A munkámat is nagyon szeretem,
és persze az sem mellékes, hogy itt egy
hét alatt megkeresem azt, amit otthon
egy hónap alatt. A hazám mindig Ma-
gyarország lesz, de Anglia a második
otthonom, és boldog vagyok itt! – zárta
a beszámolót  Kneifer Mariann.

Mi lesz veled, Anglia?
A népszavazás egy kint élô magyar szemszögébôl

Kneifer Mariann nagymamájával:
jól érzi  magát Angliában,

de a hazája mindig itthon lesz
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HIRDETÉS

Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
még 3 örök panorámás vízparti lakás eladó.

2016 ôszétôl, akár CSOK-kal is, kulcsrakész
állapotban átvehetôk!

75 négyzetmétertôl 
97 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

Keresse a gyógyszertárakban vagy a www.drdezsi.hu webáruházban
INGYENES házhozszállítással!

A rágótabletta nem gyógyszer! Nem helyettesíti a mindennapos kiegyensúlyozott táplálkozást! 
Panaszos egyén esetén nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot és nem váltható ki vele a szakemberek

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

Ez nem csak egy magnéziumtabletta! 
30 év felett szinte mindenkinek ajánlható!
Cukorbetegek is biztonsággal szedhetik!

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®

Gyôri székhelyû mûanyag fröccsöntéssel foglalkozó cég 
dinamikusan és eredményesen fejlôdô üzem csapata számára 

felvételt hirdet az alábbi pozícióba:

Állás, munka területe(i):
• Gyártás / Termelés
• Szakmunka
• Mechanikus

1 mûszakos munkarendben

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
palyazat@gyoriplast.com

Elvárások:
• Szakirányú végzettség (minimum szakközépiskola)
• Darukezelôi jogosítvány (Max.5T)
• Elektromos gyalogkíséretû targoncajogosítvány
• Együttmûködés a szerszámkarbantartó munkatársakkal
• Számítógép-ismeret (World, Excel) 
• Legalább egyéves munkaviszony hasonló területen

Amit nyújtunk:
• versenyképes jövedelem
• hosszú távú munkalehetôség
• egyéb juttatások



2016. július 1.   / + / 21

PR-CIKK HIRDETÉS

OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Gyôr-Révfaluban, az Audi Iskola közelében
felújítandó családi ház eladó! Akár társasház
is építhetô a telekre! Hívjon azonnal! Befekte-
tôk jelentkezését is várom! +36-70/601-0228
Gyôr-Kisbácsán teljesen felújított, dupla telkes
103 + 46 nm-es családi ház gyönyörû udvarral,
2 fürdôszobával eladó. +36-70/601-0228
Gyôr-Révfalu forgalmas részén, kiváló adott-
ságú saroktelken felújítandó családi ház telek -
árban eladó! +36-70/601-0228
Öttevényen teljesen felújított családi ház el-
adó. Irányár: 17,8 M Ft. +36-70/977-7831
Gyôr-Adyvárosban 3 szoba + hallos panellakás
eladó. Irányár:13,6 M Ft. +36-70/977-7831
Gyôrzámoly csendes utcájában épült nap-
pali + 3 szobás, remek elrendezésû,
újszerû családi ház garázzsal, szépen par-
kosított, nagy telekkel eladó. Ára: 34,9 M Ft.
+36-70/372-0110
Gyôrzámoly csendes részén épült nappali +
3 szobás, egyedi megjelenésû családi ház
rendezett telekkel, gépkocsibeállóval eladó.
Ára: 28,99 M Ft. +36-70/372-0110
Felpécen 91 nm hasznos területû, jó tagolá-
sú, nappali + 3 szobás családi ház eladó.
 Irányár: 8,5 M Ft. +36-70/456-0470 
Gyôrújbaráton új építésû, nappali + 3 szobás
ikerház garázzsal eladó. Ár: 27,79 M Ft. +36-
70/977-7844
Gyôr-Nádorváros legkedveltebb utcájában 3
szobás, nívós lakás bútorokkal együtt eladó.
Ár: 37,5 M Ft. +36-70/977-7844

A OPENHOUSE ingatlanpiaci kínálatából
Gyôrújbaráton 95 nm-es, nappali + 3 szo-
bás ikerház eladó. A hozzá tartozó telekrész
450 nm. Fûtéskész ár: 21,99 M Ft. +36-
70/9777836
Gyôr-Szabadhegyen 55 nm-es, 2 szoba hal-
los, felújított panellakás eladó. Irányár: 13,99
M Ft. +36-70/977-7836
Árcsökkentés!!! Gyôr csendes részén épült,
részben felújított, 5 szobás családi házmellék-
épülettel, nagy telekkel eladó. Ára: 25,9 M Ft.
+36-70/372-0110
Gyôr-Marcalvárosban erkélyes, hôszigetelt,
37 nm-es panellakás eladó. Ár: 11,3 M Ft.
+36-70/489-2014
Gyôr-Nádorváros határán 130 nm-es családi
ház, külön épülettel eladó. Ár: 29,9 M Ft. +36-
70/489-2014
Koroncón a központban, 90 nm-es családi
ház, pompás telekkel eladó. Ár: 14,2 M Ft.
+36-70/489-2014
Eladó gyôri 80 nm-es, 2016-ban épült családi
ház, melléképületekkel, 3200 nm-es, gazdál-
kodásra is alkalmas telken. Ár: 18,5 M Ft.
+36-70/489-2011
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt részén, exkluzív ki-
alakítású, nappali + 4 hálószobás, sorházi ki-
alakítású lakás, saját kertrésszel, garázzsal,
parkolóval eladó. Irányár: 32,2 M Ft. +36-
70/459-3010
Gyôr-Marcalvárosban 53 nm alapterületû,
nappali + 2 szobás lakás eladó. Ár: 11,7 M
Ft. +36-70/459-3010

Gyôr-Kisbácsán igényes, 95 nm-es sorházi la-
kás, kertkapcsolattal, utcai gépkocsibeállók-
kal eladó! +36-70/601-0228
Gyôr-Nádorvárosban 55 nm-es, mûanyag
nyílászárós, egyedi fûtéses, erkélyes, felújí-
tott társasházi lakás eladó. Ár: 17,2 M
Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Nádorváros csendes, átmenô forgalom-
tól mentes utcájában, 614 nm-es telken épült,
140 nm hasznos lakóterû családi ház eladó.
Ár: 36 M Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Belvárosban teljesen felújított, 73 nm-es,
két és fél szobás, egyedi fûtéses társasházi
lakás eladó. Ár: 20,5 M Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Belvárosban 48 nm-es, egyedi fû té  ses
társasházi lakás eladó. Ár: 16,9 M Ft. +36-
70/977-7830
A Pacsirta lakóparkban 74 nm-es, nappali
+ 3 szobás, kertkapcsolatos lakás októbe-
ri átadással eladó! Ár: 19,949  M Ft. 
+36-70/372-0113
Gyôr Belvároshoz és egyetemhez közeli ré-
szén tavaszi átadással lakások leköthetôek!
38—85 nm-ig! Ár: 14.627.340 Ft-tól. +36-
70/372-0113
Gyôrzámolyon új építésû, emelt szintû
fûtéskész, nettó 98 nm-es családi ház, 655
nm-es telekkel, kedvezô áron eladó! Ár: 23,99
M Ft. +36-70/372-0113
Gyôr-Nádorváros kedvelt részén 55 nm-es,
felújított lakás eladó! Ár: 13,9 M Ft. +36-
70/489-2012

Gyôr-Marcalváros I. frekventált részén 2 szo-
bás, második emeleti lakás eladó! Ár: 12,3 M
Ft. +36-70/489-2012
Gyôr-Belvárosban fûtéskész, szerkezetkész
állapotban lakások 80—150 nm-ig eladók.
 Irányár: 360.000 Ft/nm. 
Gyôrtôl 20 km-re, Ravazdon, kétlakásos
családi ház eladó, hozzá tartozó két önál-
ló telekkel. A ház összközmûves, részben
felújítandó, melléképület, pince, nyári
konyha is tartozik hozzá. Irányár: 17 M Ft.
+36-70/399-8261
Nyúlon, a hegyben téliesített, 40 nm-es, igé-
nyesen felújított hétvégi ház eladó. Nappali,
étkezô, konyha és egy szoba az emeleten.
Irányár: 6,5 M Ft. +36-70/399-8261
Gyôr-Révfalu forgalmas részén, kiváló adott-
ságú saroktelken álló, kitûnô statikai állapotú,
de felújítandó családi ház telekárban eladó!
+36-70/601-0228
Gyôrben 1. emeleti, 32 nm-es, új építésû la-
kás, 6 nm-es erkéllyel eladó. Irányár: 10,5 M Ft.
+36-70/399-8262
Gyôrben, a Pacsirta lakóparkban 39 nm-es,
új építésû lakás eladó! Irányár: 12,2 M Ft.
+36-70/399-8262
Gyôr-Szigetben 1. emeleti, 39 nm-es, nappali
+ hálófülkés, felújított lakás eladó! Irányár:
12,5 M Ft. +36-70/399-8262
Gyôr-Belvárosban 2 szobás, nagy erkélyes,
téglalakás sürgôsen eladó! Irányár: 15,9 M Ft.
+36-70/338-6708

Az év feléhez közeledve már megfigyelhető,
hogy az értékpapírok piacán milyen trendek
alakultak ki. Mik voltak eddig az idei év ked-
vező befektetési lehetőségei? Ezekről be-
szélgettünk Sej Attilával, az Arrabona Privát-
bankár Befektetési Kft., az ERSTE Befekteté-
si Zrt. függő ügynökének ügyvezetőjével. 

A Magyar Nemzeti Bank 0,9 százalékra csökkentet-
te az irányadó kamatlábat, ezzel történelmi mély-
ségbe süllyedt a hazai alapkamat. Vélhetően a jegy-
bank ezen egy jó darabig nem is fog változtatni. En-
nek hatására a magyar állampapír-hozamok folya-
matosan csökkennek, alig érik el a 2-3 százalékot. 

Viszont az alacsony kamatszint kedvez a hazai tőzsdei
befektetéseknek, ami jól megfigyelhető a Budapesti Ér-
téktőzsde teljesítményén is. A tavalyi 44 százalékos szár-
nyalása után, idén június közepéig 15 százalékot tudott
emelkedni már a BUX index. A favorit tavaly a Richter és
az OTP volt, egyaránt 60 százalékos plusszal zárták az
évet. Idén is jóval 10 százalék feletti teljesítményt tudhat
maga mögött a Mol, az OTP és a Magyar Telekom. 

Ezeket a mutatókat látva, nem csoda, hogy a ha-
zai befektetők egyre inkább a részvénypiacok felé
fordulnak. Sokan azonban a devizakereskedést és
opciós ügyleteket választják, hiszen a forint árfolya-
mának ingadozását meglovagolva, még ezeknél is
magasabb hozamokat érhetünk el. 

Az idei év eddigi nagy kedvence az olaj volt,
melynek árfolyama 2016 elején 30 dollár alatt járt,
majd pár hónap alatt az 50 dollárt is elérte. 

Sej Attila: Ismét jól teljesíthet a tôzsde

A pénzpiacokat megmozgatta a Brexit is, vagyis
Nagy-Britannia kilépési szándéka az Európai Unióból.

Óriási kilengések jellemezték a tőzsdéket és a
devizapiacokat. Ez akár jó beszállási pont is lehet a
befektetők számára, hiszen jelentősen estek a nyu-
gat-európai és a hazai részvények árfolyamai is. A
világ most árgus szemekkel figyeli az angolok kilé-
pésének további fejleményeit, amely nyilvánvalóan
éreztetni fogja hatását a tőke- és pénzpiacokon. 

Ezeket a lehetőségeket kihasználva, egyre többen
kapnak kedvet a tőzsdei befektetésekhez, vásárolnak
különböző befektetési alapokat, kereskednek nyers-
anyagokban és devizákban. Ebben a világban segít el-
igazodni az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 

Cégünknél segítünk kialakítani ügyfeleink egye-
di portfólióját, aminél figyelembe vesszük a kocká-
zatvállalási hajlandóságukat, valamint azt, hogy mi-
lyen időintervallumban gondolkodnak. (X)
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JÚLIUS 2., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Gálvölgyi-show  04:40 Gál-
völgyi-show  05:20 Chuck  06:05
Top Shop 06:40 Kölyökklub  09:20
Kisdumások  09:55 Top Shop
10:50 Egy rém modern család 
11:15 Street Kitchen  11:50 Autog-
ram  12:20 Fitt Mánia  12:50
Sztár Gokart  13:25 Agymenők 
13:50 Édes kis malackám  15:55
Castle  17:00 Castle  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 1 perc és nyersz!
 19:50 Az utolsó dal  21:50 Csak
a testeden át!  23:35 Randi az oltár-
nál  01:30 Gyilkos társak  03:05
Győzike 

04:10 Super Car  04:35 Babavilág
 05:00 Hungerő  06:00 Astro-Vi-
lág 07:00 Tv2 matiné 07:15 Barbie:
Tündérmese a divatról  09:00 SzÉ-
pítők  09:30 Trendmánia  10:05
Ízes élet  10:35 Babavilág  11:05
Egészség Klinika  11:35 Poggyász
 12:10 Csapdába csalva  12:45
Villám Spencer, a karibi őrangyal 
13:45 Villám Spencer, a karibi őran-
gyal  14:45 Gyilkos sorok  15:50
Philibert kalandjai  18:00 Tények
19:00 Feketék fehéren  21:20 X-
Men – Az elsők  00:05 Hirtelen ha-
lál  02:15 Sportos 02:25 Flintsto-
nes 2. – Viva Rock Vegas  03:50
Psych – Dilis detektívek 

06:00 Carrie naplója  06:45 TV-
SHOP 07:20 Trendközelben 07:50
Szívek szállodája 08:40 Amerikai
mesterszakács  09:35 Amerikai
mesterszakács 10:30 Doktor House
 11:30 Doktor House  12:25
Csengetett, Mylord? 13:30 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  14:30
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
15:25 Castle  16:20 Castle  17:15
Flash – A Villám  18:15 Flash – A Vil-
lám  19:10 Csont nélkül  21:00 I.
e. 10 000  23:10 Halálos terápia  
01:30 Will és Grace  02:00 Will és
Grace  02:25 Kaliforgia  02:55 Ka-
liforgia  03:30 Kaliforgia 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Épí-tech (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:25 Sporthírek (ism.) 09:30
Kulisszák mögött (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:25 Sporthírek (ism.) 10:30
Képújság 18:00 Credo 18:30 Vény
nélkül  (ism.) 19:00 Győri7 19:45
Konkrét (ism.) 20:00 Gázfröccs (ism.)
20:30 Creative chef (ism.) 21:00 Üz-
leti negyed (ism.) 21:30 Konkrét
(ism.) 21:45 Made in Hungary (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Import
Impro (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 3., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Gálvölgyi-show  04:20 Édes
kis malackám  06:00 Top Shop
06:30 Kölyökklub  09:20 Egészség-
Kalauz  09:50 Top Shop 10:45 A
Muzsika TV bemutatja  11:15 Egy
rém modern család  11:45 Dallas 
12:40 Dallas  13:35 Az utolsó dal 
15:45 Fiú a Marsról  Közben: 16.00
Hatoslottó-sorsolás 18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Cobra 11  19:50 Már
megint Te  21:45 Csak szex és más
semmi  23:40 Portré  00:15 A
bűnbak  02:10 Már megint Te 

04:35 Csapdába csalva  05:00
Hungerő  06:00 Astro-Világ 07:00
Tv2 matiné 08:30 Éjjel-nappal szülők
 09:00 Nagy Vagy, Auchan kupa! 
09:30 a'la CAR  10:05 OlimpiÁSZ –
 10:35 Stahl konyhája  11:10 Ott-
hontérkép  11:40 Több mint TestŐr
 12:15 Falforgatók  13:15 Csap-
dába csalva  13:50 Gyilkos sorok 
14:55 Gyilkos sorok  16:00 Fékte-
len balfékek  18:00 Tények 19:00
Jégkorszak – Húsvéti küldetés 
19:30 Zorro álarca  22:10 Ugrásra
készen  00:15 Fenn vagy lenn 
02:10 Sportos 02:20 Lángoló Chica-
go  03:00 Lángoló Chicago 
03:45 Az uralkodónő 

05:15 Carrie naplója  06:00 TV-
SHOP 06:30 Amerikai mestersza-
kács  07:20 Amerikai mestersza-
kács  08:10 Szívek szállodája 09:05
Szívek szállodája 10:05 Will és Grace
 10:35 Will és Grace  11:05 Will
és Grace  11:30 Csengetett,
Mylord? 12:35 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  13:30 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  14:30 Szelle-
mirtók  16:40 Szellemirtók 2. 
18:50 I. e. 10 000  21:00 Tiszta vér
 22:50 Szellemirtók 2.  01:05 Vér-
mes négyes  01:35 Vérmes négyes
 02:00 Vérmes négyes  02:25 Ka-
liforgia  02:55 Kaliforgia 

07:30 Kulisszák mögött (ism.) 08:00
Credo (ism.) 08:30 Zooo+ (ism.)
09:00 Vény nélkül  (ism.) 09:30 Ku-
lisszák mögött (ism.) 10:00 Creative
chef (ism.) 10:30 Képújság 18:00
Győri7 (ism.) 18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Épí-tech (ism.) 19:30 Hello
Győr! (ism.) 20:00 Zooo+ (ism.) 20:30
Kulisszák mögött (ism.) 21:00 Made
in Hungary (ism.) 21:15 Vény nélkül
 (ism.) 21:45 Kamarai Magazin
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Kép -
újság 

GYŐR+ TV

JÚLUS 4., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Gyilkos sorok  05:15 Hunge-
rő  06:10 Red Carpet – Sztárok test-
közelben  06:20 Mokka  Tények
Reggel 09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Csapdába
csalva  13:35 Knight Rider  14:40
Walker, a texasi kopó  15:45 María 
16:50 Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Humorkoktél  20:35 Jóban
Rosszban  21:20 Cápa 3.  23:30
Red Carpet – Sztárok testközelben 
23:40 Bukott angyalok 00:40 Tények
Este 01:25 Aktív  01:50 Sportos
02:00 Ezo.TV 03:00 Zsaruvér  03:45
Walker, a texasi kopó 

05:40 Carrie naplója  06:25 TV-
SHOP 07:00 Will és Grace  07:20
Will és Grace  07:45 Jóbarátok 
08:10 Jóbarátok  08:40 A nagy
svindli 09:35 Doktor House  10:30
Szívek szállodája  11:25 Sütimester
 12:50 Csengetett, Mylord? 13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:50 Castle  16:50 Castle 
17:50 Sütimester  19:05 Egy fiúról
 19:35 Jim szerint a világ  20:05
Két pasi – meg egy kicsi 21:00 Luci-
fer   22:00 Gamer – Játék a végső-
kig  23:50 Két pasi – meg egy kicsi
 00:20 A nagy svindli 01:20 Doktor
House  :10 Szívek szállodája 
03:00 Kaliforgia  03:30 Kaliforgia 

07:00 Vény nélkül  (ism.) 07:30
Sportlegendák (ism.) 08:15 Konkrét
(ism.) 08:30 Épí-tech (ism.) 09:00 Üz-
leti negyed (ism.) 09:30 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Kamarai Magazin (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Üzleti negyed 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Kamarai Magazin (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Üzleti negyed (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

JÚLIUS 5., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:30 Knight Rider  05:15 Hungerő
 06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  Tények Reg-
gel 09:20 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:55 Csapdába csal-
va  13:35 Knight Rider  14:40 Wal-
ker, a texasi kopó  15:45 María 
16:50 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Humorkoktél  20:35 Jó-
ban Rosszban  21:20 A mexikói 
00:00 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  00:10 Franklin és Bash 
01:10 Tények Este 01:55 Aktív 
02:15 Sportos 02:25 Ezo.TV 03:25
Kalandorok 

05:40 Carrie naplója  06:25 TV-
SHOP 07:00 Will és Grace  07:20
Will és Grace  07:45 Jóbarátok 
08:10 Jóbarátok  08:40 A nagy
svindli 09:35 Doktor House  10:30
Szívek szállodája  11:25 Sütimester
 12:50 Csengetett, Mylord? 13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:50 Castle  16:50 Castle 
17:50 Sütimester  19:05 Egy fiúról
 19:35 Jim szerint a világ  20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35 Két
pasi – meg egy kicsi 21:00 Flash – A
Villám  22:00 Flash – A Villám 
22:55 Lucifer   23:55 Két pasi –
meg egy kicsi  00:25 A nagy svindli
01:20 Doktor House  02:15 Szívek
szállodája  03:05 Kaliforgia  03:35
Kaliforgia 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kamarai Magazin (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Üzleti negyed (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Képújság (ism.) 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 Creative chef
(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
(ism.)

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
 08:40 Story Extra 09:20 Asztro
Show 10:20 Top Shop 12:00 Portré
 12:35 Egy rém fura család  13:00
A pletykafészek  14:00 Kaméleon 
15:05 Éjjel-nappal Budapest 
16:20 Isten áldjon, Esperanza! 
17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:35 Éjjel-
nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:30 X-akták  22:30 X-ak-
ták  23:30 RTL Klub Híradó 00:05 A
Grace klinika  01:10 Az élet csajos
oldala  01:40 Az élet csajos oldala
 02:05 Mi muzsikus lelkek 02:35
Győzike  03:15 Gálvölgyi-show 

05:20 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Hazajáró 06:25 Világ-nézet 06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:30 Balatoni
Nyár  09:25 Hogy volt!? 10:20
Olasz – magyar örökség 10:55 Tér-
kép 11:25 Magyar Krónika  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Kult+  12:55 Ízőrzők: Tihany 13:25
A Duna – Európa ütőere 14:30 Peru –
Chile – Húsvét-szigetek – Juan Fer-
nandez-szigetek 15:00 Szeretettel
Hollywoodból  15:35 A Vörös gróf-
nő  17:00 A muskétások  18:00
Híradó 19:30 A szerelem diadala 
21:15 Napok romjai  23:30 Kenó 
23:35 Madarak  01:35 Arsene Lu-
pin  03:40 Magyar történelmi arc-
képcsarnok 03:55 Hazajáró

05:20Lélek Boulevard 05:45Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Rome
Reports – Vatikáni híradó 06:15 „Így szól
az Úr!" 06:25A sokszínű vallás 06:35Bib-
lia és irodalom 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:40 Balatoni Nyár 09:00 Isten
kezében 09:25 Kereszt-Tények 09:35
Katolikus krónika 10:00 Református if-
júsági műsor 10:10 Baptista ifjúsági
műsor 10:20 Unitárius ifjúsági műsor
10:30 Református magazin 11:00 Re-
formátus istentisztelet 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55 Noé bárkáján – A 40 éves Horto-
bágyi Nemzeti Park 13:45 Öltések közt
az idő  15:20 Rákóczi nótája  17:05
Mennyei kötelék 18:00 Híradó 18:35
Cédrusliget  19:25 Nyomoz a páros:
Olajralépés  21:00 Artúr király 
23:05 Kenó  23:10 Goya kísértetei 
01:10 Nyomoz a páros: Olajralépés 

05:15 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Roma Magazin
07:55 Domovina 08:30 Paula és a vad-
állatok 09:00 A hegyi doktor  10:00
Balatoni Nyár  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+  12:55 Jamie 15 perces
kajái 13:25 Család-barát 14:20 Halál-
biztos diagnózis 15:15 Erdészház Fal-
kenauban  16:10 Charly, majom a
családban  17:00 Doc Martin 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor  19:30 Szere-
lemben, háborúban 20:25 Kékfény 
21:25 Hawaii Five-0  22:10 Kenó 
22:15 On the Spot  23:20 Magyar
Krónika  23:50 A nyomornegyed tör-
vénye  00:50 Hová mész nyaralni? 
03:25 Gabe, a négylábú Cupido 

05:20Lélek Boulevard 05:45Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25Srpski
Ekran 07:55Unser Bildschirm 08:30Pa-
ula és a vadállatok 09:00 A hegyi doktor
 10:00 Balatoni Nyár  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:45Kult+ 12:55Jamie 15 per-
ces kajái 13:25 Család-barát 14:30 Ha-
lálbiztos diagnózis  15:20 Erdészház
Falkenauban  16:10 Charly, majom a
családban 17:05 Doc Martin 18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A
hegyi doktor  19:30 Szerelemben, há-
borúban  20:25 A fátyolos hölgy 
21:30 Laura rejtélyei  22:15 Kenó 
22:20 Az eltakarítónő  00:05 A szere-
lem három évig tart 01:50 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok 02:00 Pannon
expressz 02:30 Határtalanul magyar 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
 08:40 Story Extra 09:20 Asztro
Show 10:20 Top Shop 12:00 Street
Kitchen  12:35 Egy rém fura család
 13:00 A pletykafészek  14:00 Ka-
méleon  15:05 Éjjel-nappal Buda-
pest  16:20 Isten áldjon, Esperanza!
 17:25 Story Extra  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Fókusz  19:35 Éj-
jel-nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:30 Dr. Csont  22:30 Dr.
Csont  23:30 RTL Klub Híradó
00:05 Nyomtalanul  01:10 Sztár
Gokart  01:40 A zöld íjász  02:40
Győzike 



AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év

2016. július 1.   / + / 23

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
1980 óta működő cég, minőségi szolgáltatása

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

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

JÚLIUS 6., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

05:15 Hungerő  06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:20 Mok-
ka  Tények Reggel 09:20 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:55 Csapdába csalva  13:35
Knight Rider  14:40 Walker, a texasi
kopó  15:45 María  16:50 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:25 Hu-
morkoktél  20:35 Jóban Rosszban
 21:20 A Szmokinger  23:30 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
23:40 Lángoló Chicago  00:40 Té-
nyek Este 01:25 Aktív  01:50 Sport-
os 02:00 Ezo.TV 03:00 Emelt fővel:
Az igazság harcosa 

05:40 Carrie naplója  06:25 TV-
SHOP 07:00 Will és Grace  07:20
Will és Grace  07:45 Jóbarátok 
08:10 Jóbarátok  08:40 A nagy
svindli 09:35 Doktor House  10:30
Szívek szállodája  11:25 Sütimester
 12:50 Csengetett, Mylord? 13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:50 Castle  16:50 Castle 
17:50 Sütimester  19:05 Egy fiúról
 19:35 Jim szerint a világ  20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35 Két
pasi – meg egy kicsi 21:00 Behálózva
 23:20 Gamer – Játék a végsőkig 
01:10 Két pasi – meg egy kicsi 
01:40 A nagy svindli 02:25 Doktor
House  03:15 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Képújság (ism.) 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 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Gázfröccs (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 (ism.)

GYŐR+ TV

JÚLIUS 8., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Knight Rider  05:15 Hungerő
 06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  Tények Reg-
gel 09:20 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:55 Csapdába csal-
va  13:35 Knight Rider  14:40 Wal-
ker, a texasi kopó  15:45 María 
16:50 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Humorkoktél  20:35 Jó-
ban Rosszban  21:20 Üvegtigris 
23:45 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  23:55 A férjem védelmében
 01:00 Tények Este 01:45 Aktív 
02:05 Sportos 02:15 Ezo.TV 03:15
Zsaruvér 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Gázfröccs (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Creative chef 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Creative chef (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Kamarai Magazin (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Gázfröccs (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 7., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:15Lélek Boulevard 05:45Himnusz
(zenef.) 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:10 Időjárás-jelentés
07:25Rondó 08:30Paula és a vadállatok
09:05 A hegyi doktor  10:00 Balatoni
Nyár 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:30 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+
 12:55 Jamie 15 perces kajái 13:20
Család-barát 14:20 Halálbiztos diagnó-
zis  15:05 Erdészház Falkenauban 
15:55 Charly, majom a családban 
16:45 Szerencse Híradó  17:05 Doc
Martin  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 A hegyi doktor  19:30
Szerelemben, háborúban 20:30 Idét-
len időkig  22:10 Kenó  22:15 An-
gyali üdvözlet 00:00 Csúf szerelem 
01:25 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 02:00 Pannon expressz  02:30
Határtalanul magyar 02:55 Életkerék 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:30 Walker, a texasi kopó  05:15
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
Tények Reggel 09:20 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:55 Csapdá-
ba csalva  13:35 Knight Rider 
14:40 Walker, a texasi kopó  15:45
María  16:50 Megtört szívek 
18:00 Tények 19:25 Humorkoktél 
20:35 Jóban Rosszban  21:20
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
22:20 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  23:25 Red Carpet – Sztárok
testközelben  23:35 A törvény em-
bere  00:40 Tények Este 01:25 Ak-
tív  01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV
03:00 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  03:45 Walker, a texasi kopó 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Épí-tech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Képújság (ism.) 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Vény nélkül 
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Vény nélkül  (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Creative chef (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Zooo+ (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
 08:40 Story Extra  09:20 Asztro
Show 10:20 Top Shop 12:00 Kisdu-
mások  12:35 Egy rém fura család
 13:00 A pletykafészek  14:00 Ka-
méleon  15:05 Éjjel-nappal Buda-
pest  16:20 Isten áldjon, Esperanza!
 17:25 Story Extra  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Fókusz  19:35 Éj-
jel-nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:30 Keresem a családom 
22:35 CSI: A helyszínelők  23:40
RTL Klub Híradó 00:10 Gyilkos elmék
 01:15 Képregények: A DC Comics
története  03:00 A Grace klinika 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
 08:40 Story Extra  09:20 Asztro
Show 10:20 Top Shop 12:00 Egész-
ségKalauz  12:35 Egy rém fura csa-
lád  13:00 A pletykafészek  14:00
Kaméleon  15:05 Éjjel-nappal Bu-
dapest  16:20 Isten áldjon, Espe-
ranza!  17:25 Story Extra  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 
19:35 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt  21:30 A sas és
a sárkány  23:35 RTL Klub Híradó
00:05 Selyemút-rali – Irány Peking!
00:25 Vámpíros film  01:55 Street
Kitchen  02:25 A Grace klinika 
03:20 A Grace klinika 

04:50 Lélek Boulevard  05:20 Lélek
 Boulevard  05:45 Himnusz 05:50 Haj-
nali gondolatok 06:05 Halálbiztos diag-
nózis  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:25 Hrvatska
kronika 07:55 Ecranul nostru 08:35 Pa-
ula és a vadállatok 09:05 A hegyi doktor
10:00 Balatoni Nyár 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:45 Kult+  12:55 Jamie 15
perces kajái 13:25 Család-barát 14:30
Halálbiztos diagnózis  15:20 Erdész-
ház Falkenauban  16:10 Charly, ma-
jom a családban 17:05 Doc Martin 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor 19:30 Szerelem-
ben, háborúban 20:20 Skandináv lot-
tó sorsolás  20:30 Szabadság tér '56
 21:25 Keserű igazság  22:55 Kenó
 23:00 A vér és méz földjén  01:10
Klára és Ferenc – A szeretet köteléke 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
 08:40 Story Extra 09:20 Asztro
Show 10:20 Top Shop 12:00 Autóg-
ram  12:35 Egy rém fura család 
13:00 A pletykafészek  14:00 Ka-
méleon  15:05 Éjjel-nappal Buda-
pest  16:20 Isten áldjon, Esperanza!
 17:25 Story Extra  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Fókusz  19:35 Éj-
jel-nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:30 Szulejmán  22:35 Gla-
des – Tengerparti gyilkosságok 
23:35 RTL Klub Híradó 00:05 A rej-
tély  01:10 Fitt Mánia  01:45 A
nyomozó 

05:15 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis  06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelen-
tés 07:25 P'amende 07:55 Öt konti-
nens 08:35 Paula és a vadállatok
09:05 A hegyi doktor  10:00 Balato-
ni Nyár  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Jamie 15 perces kajái 13:25 Család-
barát 14:30 Halálbiztos diagnózis 
15:20 Erdészház Falkenauban 
16:10 Charly, majom a családban 
17:00 Doc Martin  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A he-
gyi doktor  19:30 Szerelemben, há-
borúban  20:30 Nero Wolfe rejté-
lyei  22:10 Kenó  22:15 Egy nagy
család  00:05 A spanom csaja 
02:00 Tűzsivatag  03:30 Egy nagy
család 

05:40 Carrie naplója  06:25 TV-
SHOP 07:00 Will és Grace  07:20
Will és Grace  07:45 Jóbarátok 
08:10 Jóbarátok  08:40 A nagy
svindli 09:35 Doktor House  10:30
Szívek szállodája  11:25 Sütimester
 12:50 Csengetett, Mylord? 13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:50 Castle  16:50 Castle 
17:50 Sütimester  19:05 Egy fiúról
 19:35 Jim szerint a világ  20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35 Két
pasi – meg egy kicsi 21:00 Betépve
 23:30 Behálózva  01:50 Két pasi
– meg egy kicsi  02:10 A nagy svind-
li 03:00 Szívek szállodája  03:45 Ka-
liforgia 

05:40 Carrie naplója  06:25 TV-
SHOP 07:00 Will és Grace  07:20
Will és Grace  07:45 Jóbarátok 
08:10 Jóbarátok  08:40 A nagy
svindli 09:35 Doktor House  10:30
Szívek szállodája  11:25 Sütimester
 12:50 Csengetett, Mylord? 13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS: Los Angeles  15:50
Castle  16:50 Castle  17:50 Süti-
mester  19:05 Egy fiúról  19:35
Jim szerint a világ  20:05 Két pasi –
meg egy kicsi 20:35 Két pasi – meg
egy kicsi 21:00 A séf  23:25 Betép-
ve   01:55 Két pasi – meg egy kicsi
 02:20 A nagy svindli 03:05 Szívek
szállodája 

TASKA & RUHAMANIA
AZ ELSÔ 50 VÁSÁRLÓ AJÁNDÉKOT KAP!

Egyedülálló hatalmas választék: • férfi, nôi bôr és mûbôr táskák • bôrövek • bizsu • pénztárca • nôi és gyermek új és használt ruha

TIHANYI ÁRPÁD ÚT 68–70. (KÓRHÁZZAL SZEMBEN, A TIHANYI Á. ÉS A VASVÁRI P. U. SARKÁN)
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    0620/919-4518    •

Győr-Víziváros elegáns, frekventált részén
493 nm-es telken 162 nm nettó alapterületű,
minimál stílusú, korszerű új építésű lakás (fű-
tés-, szerkezet-
kész, alap fes-
tett) eladó. A
lakásban 3
n a g y m é r e t ű
szoba (15 nm,
14,5 nm, 10
nm), egy 50 nm-es, egy légterű nappali + ame-
rikai konyhás étkező található, amelyből egy
15 nm-es csendes terasz és egy közel 320 nm-
es kertkapcsolat  érhető el. A lakáshoz egy 5
nm-es gardrób is tartozik, a nagy szobához
7,44 nm-es panorámás, olasz stílusú erkély
kapcsolódik.

Ár: 51 M Ft. +36-20/919-4518 
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

Győr-Szigetben, a Belvároshoz közel, frekven-
tált helyen, új építésű társasházban 44,46 nm-
es, első emeleti lakás eladó. A lakás elosztása:
nappali – étke-
ző – konyha, 1
szoba, WC és
fürdőszoba. A
társasház igé-
nyesen kivite-
lezett, a tetőre Bramac cserép kerül, a nyílás -
zárók 3 légkamrásak, a fűtés házközponti, la-
kásonként egyedi mérővel. A ház körbekerí-
tett, kamerázott, elektromos beléptető rend-
szer gondoskodik a biztonságról. Átadáskor
parkosított udvart kapunk, a lakásokban pedig
a klíma és a redőny előkészítése megtörténik.
Az ár emelt szintű fűtéskész ár, amely tartal-
mazza az ügyvédi költséget és a közmű-hozzá-
járulást is. Gépjárművének a zárt udvaron vá-
sárolhat beállót 600 E Ft-ért, vagy választhat
fedett gépkocsibeállót is 1 M Ft-ért. A házban
vannak még eladó lakások, 38–86 nm-ig. Vár-
ható átadás: 2017 tavasza.

Ár: 14,6 M Ft. +36-70/587-4020 
horvath.edina@edesotthongyor.hu

A Pacsirta lakóparkban új építésű társasház-
ban lakások eladók. 40, 60 és 82 nm-es lakások
közül választhat a földszinten kertkapcsolattal.
A társasház
magas műszaki
tartalommal ke-
rül megépítés-
re 30-as kerá-
mia falazóele-
mekből 12 cm
szigeteléssel, 3 rétegű Veka típusú műanyag ab-
lakok kerülnek beépítésre. Fűtését egyedi kon-
denzációs gázkazán látja el radiátorral, vagy
padlófűtéssel. Ez a 60,73 nm-es lakás az első
emeleten található. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali, 2 hálószoba. A nappaliból közelít-
hető meg az 5,85 nm-es erkély. Délnyugati tá-
jolásának köszönhetően rendkívül világos. A
társasházban tároló, garázs, és zárt udvari gép-
kocsibeálló is vásárolható.

Ár: 17,6 M Ft. +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Pinnyéden étkező-konyhás nappali +
kétszobás  66 nm-es, új építésű lakás eladó
a társasház első emeletén. A lakáshoz egy 6
nm-es erkély
is tartozik. A
főfalak 30 cm-
esek, a vá-
laszfalak 10
cm-esek, a
házra 18 cm-
es monolit
vasbeton födém kerül. A fűtés radiátoros,
vagy padlófűtéses, a nyílászárók 3 rétegű
üvegezésűek. A lakáshoz egy gépkocsibeál-
ló tartozik, melynek ára 400 E Ft, illetve 3,5
M Ft-ért vásárolhatunk garázst, amelyből
már csak 1 darab van! A lakás bejáratához
az udvar felől vezet lépcső. Az ár emelt
szintű fűtéskész ár, a közművek kiépítése
460 E Ft. Ősszel már költözhet is!

Ár: 19,9 M Ft. +36-70/587-4020 
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Győr-Nádorváros egyik legkedveltebb utcá-
jában, a Babits Mihály utcában kínálom el-
adásra ezt a világos, jó fekvésű, erkélyes la-
kást garázsvásárlási lehetőséggel! A 3. eme-
leti lakásban az amerikai konyhás nappali
mellett két szoba is található. Az egyikhez
6 nm-es erkély
csatlakozik. A
lakás egyedi
g á z f ű t é s e s .
2014-ben az in-
gatlan teljes fel-
újításon esett át,
amikor megtör-
tént a vezetékek
cseréje is. A ház
1986-os építésű,
szigetelt épület. A tető idén kerül felújítás-
ra. Lehetőség van garázs vásárlására is,
melynek ára 2,99 M Ft.

Ár: 18,5 M Ft. +36-20/919-4518 
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

Győr-Gyirmót egyik legszebb helyén igé-
nyesen kialakított, panorámás, társasházi,
fél tetőtéri lakás eladó. 3 szoba + nappalis,
klímával, redőnyökkel és szúnyoghálóval
felszerelt. A lakás szépen felújított, nagy
h á l ó s z o b á s ,
fedett erké-
lyes. A kony-
ha igényesen
f e l s z e r e l t ,
nappali-étke-
ző kapcsola-
tos. A nagy-
méretű kert közös használatú, ahol saját tá-
roló került megépítésre. Az emeleten egy 5
nm-es saját tároló, a földszinten pedig egy
közös tároló áll a lakók rendelkezésére. A
lakás saját padlással is rendelkezik. Parko-
lás a társasház előtt kialakított gépkocsibe-
állóban.

Ár: 18,9 M Ft. +36-20/919-4518 
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

Győr-Sziget rohamosan fejlődő részén, új építésű
társasházban lakások leköthetők. A társasházban
nyolc lakás kerül kialakításra. Ez a bruttó 42 nm-
es lakás (nettó
39 nm) a tetőtér-
ben található.
Elosztása: ame-
rikai konyhás
nappali és 1 há-
lószoba. A nappaliból léphetünk ki a 4,9 nm-es
erkélyre. Az egyetem közelsége miatt kiválóan al-
kalmas diákok számára is.

Ár: 14,6 M Ft. +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Marcalváros I-en eladó ez az 53 nm-es, 2 szo-
ba + hallos, szépen felújított panellakás! A lakásfel-
újítás során kicserélték a villany- és vízvezetékeket,
valamit a radiátorokat, és a
bejárati ajtót is. A szobák la-
minált parkettával ellátot-
tak, a többi helyiség járóla-
pos. Az ablakok műanya-
gok, redőnnyel felszereltek,
a 2 szobában  rolós szú-
nyogháló is található. A
konyha gépesített (sütő, főzőlap, mosogatógép), az
előszobában is egy szép, tolóajtós, beépített szek-
rényt helyeztek el. A lakás előnyeihez sorolható a
hűtő-fűtő klíma, és a riasztó.

Ár: 13,7 M Ft. +36-20/669-3903 
tomena.ildiko@edesotthongyor.hu

Kertvárosi hangulatot keres? Akkor megtalálta! Ez
a projekt Önre vár! A társasházban 3 tömb kerül ki-
alakításra, tömbönként 11 lakással, 48 és 115 nm-
es lakások közül
választhat. A
földszinti laká -
sokhoz saját
kertkapcsolat
tartozik. Ennek
a 49 nm-es földszinti lakásnak az elosztása kiváló,
az amerikai konyhás nappali mellett tágas hálószo-
ba került kialakításra. A lakás egyediségét a nappa-
lihoz kapcsolódó, nagyméretű, 17,4 nm-es terasz
adja, melyhez saját használatú kert tartozik. A tár-
sasházban garázs (3 M Ft), valamint zárt udvari
gépkocsibeálló (650 e Ft) vásárlására is van lehető-
ség. Az ár emelt szintű fűtéskész állapotra vonat-
kozik, de van lehetőség kulcsrakész befejezésre is.

Ár: 19,2 M Ft. +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Gyárvárosban eladásra kínálom ezt az 54
nm-es, 2 szobás, téglalakást. A lakás előnyös adott-
sága, hogy egy 4 szintes ház magasföldszintjén ta-
lálható. Pár éve
a burkolatok és
a bejárati ajtó is
ki lett cserélve.
A nyílászárók
műanyagok, jó
állapotúak, egyedi gázfűtés van a lakásban. A la-
káshoz saját tároló tartozik.

Ár: 14,8 M Ft. +36-20/669-3903 
tomena.ildiko@edesotthongyor.hu

Győr-Szabadhegy új építésű részén épül ez a
13 házból álló sorházi ingatlan. A lakások ki-
alakítása kiváló, kisebb és nagyobb családok
számára is ide-
ális. 73 nm, 76
nm és 92 nm-
es lakások kö-
zül választhat.
A 73 nm-es in-
gatlan elosztá-
sa rendkívül praktikus. A földszinten 34 nm-
en került kialakításra az előtér, az amerikai
konyhás nappali, valamint a mellékhelyiség, a
41 nm-es emeleten pedig egy 12 és egy 13 nm-
es hálószoba, és fürdőszoba kapott helyet. A
nappaliból léphetünk a 12,5 nm-es teraszra.

Ár: 29,9 M Ft. +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Szitásdombon családias környezetben, új
építésű társasházi lakások eladók. A lakópark-
ban 3 egymást követő telken 3 tömböt alakíta-
nak ki, melyek egy kerítéssel lezárásra kerülnek.
A kerítésen belül játszóteret alakítanak ki. A 15
lakásos társasházban 34 és 97 nm-es lakások kö-
zül választhat. A ház 30-as Leier téglából épül,
10 cm szigeteléssel. A belső válaszfalak szintén
30-as hanggátló téglából épülnek. Fűtést egyedi
gázkazán bizto-
sítja, radiátor-
ral. Ez az 50
nm-es lakás a
földszinten és
az első emele-
ten is megtalál-
ható. A földszinten kertkapcsolattal. Elosztása:
amerikai konyhás nappali, 1 hálószoba, fürdő-
szoba, és WC. A nappaliból, és a hálószobából
is megközelíthető a 6 nm-es erkély. A zárt ud-
varban gépkocsibeálló (550 E Ft.) és tároló (90
E Ft/nm) vásárlására is van lehetőség. Az épít-
kezés kezdete: 2016. szeptember, várható át-
adás: 2017. május.

Ár: 14,9 M Ft. +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Madárcsicsergés, varázslatos panoráma, a
víz közelsége és napsütés... Ezt mind élvez-
hetjük a szélsebesen fejlődő Pinnyéden, né-
hány percre a Belvárostól. Győr-Pinnyéd leg -
újabb és legszebb részén, csendes utcában
épül ez a családias méretű,  6 lakásos, kör-
nyezetbarát társasház, melyben eladó az
emeleten, egy nappali + háromszobás, 79
nm-es, teraszos lakás. A ház gondos kivitele-
zéssel készül, a főfalak 30 cm vastagok, 10
cm-es hőszigeteléssel, a válaszfalak 10 cm-
esek, a lakásokat elválasztó falak hanggátló
téglából épülnek. A monolit vasbeton födém
20 cm vastag.
Korszerű, mű-
anyag nyílászá-
rók kerülnek
beépítésre, a
fűtést lakásonként külön levegő-víz hőszi-
vattyús rendszer biztosítja.

Ár: 21,3 M Ft. +36-70/587-4020 
horvath.edina@edesotthongyor.hu
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. A nyeremények a Gyôr+ Média Baross úti Pavilonjában vehetôk
át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
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Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Príma Gyôr, Új-Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma 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!

Akció: 2016. július 01—július 07.

149 Ft/db

Helyben készített juhbélbe
töltött grillkolbász
1 kg

999 Ft/kg

Silver Bay aprított tonhal
130 g, 653,26 Ft/kg 

Paradicsom

299 Ft/kg

kartonos ár

Marhalábszár
1 kg

1599 Ft/kg

199 Ft/db

Fehér bab, paradicsomos bab
konzerv, 400 g 

109 Ft/db

Farmer tejföl 330g,
20 %

189 Ft/db

1099 Ft/pack

2 db Soproni multipack (6x0,5 l)
+1 db 2016 EB táska AJÁNDÉK

Steffl dobozos sör
0,5 l, 298 Ft/l, 169 Ft/db

+ =Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága felvételt
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feltétel:
A, B, C kategóriás hivatásos jogosítvány
Előnyt jelent:
3324. szerinti Vezetőülésestargonca-jogosítvány.
1111. szerinti Traktoralapú univerzális földmunkagép-jogosítvány.
4411. szerinti Autódaru-jogosítvány Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezési határidő: 2016. július 15.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol
Zrt. Munka-Bérügyi osztály 9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy mun-
kaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tár-
gyában tüntesse fel a „gépjárművezetŐ” jeligét.

gépjármuvezetó́´́

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

KUKARAKODÓ
Munkavégzés helye: Gyôr, Külsô Fehérvári út 1. Feltétel: 8 általános. Elônyt
jelent: darukezelôi végzettség, konténeremelôi végzettség. Bérezés: munka-
bérrôl személyes elbeszélgetés során adunk tájékoztatást.

GÉPJÁRMÛVEZETÔ
Feltétel: C kategóriás jogosítvány, GKI (gépjármûvezetôi képesítési
igazolvány), Digitális tachográfkártya.

Jelentkezési határidô: 2016. július 11.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9024 Gyôr, Orgona utca 10. vagy
munkaugy@gyhg.hu   Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör megnevezését.

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

A nyári hónapokban sem megy sza-
badságra a győri hulladékkommandó,
folytatják az ellenőrzéseket, ahogyan
tették ezt az elmúlt hetekben is. A
Győr-Szol Zrt. biztonsági csoportjá-
nak megbízott munkatársai az elmúlt
egy hónapban mintegy húsz alkalom-
mal végeztek célellenőrzéseket az ille-
tékes hatóságokkal – a közterület-fel-
ügyelettel és a rendőrséggel – közö-
sen szelektív hulladékgyűjtő szigetek-
nél, illetve illegális hulladék-lerakóhely
környezetében.

A csoport egyre több segítséget
kap a lakosságtól is, így az ellenőrzé-
sek helyszínét a területek fertőzöttsé-
gével kapcsolatosan beérkezett infor-
mációk elemzésével, értékelésével ha-
tározták meg. Talán ennek is köszön-
hető, hogy ismét nagy számban érték
tetten azokat, akik felelőtlen módon
akartak megszabadulni a hulladéktól:
37 esetben az illegális lerakást köve-
tően azonnal, még a helyszínen sike-
rült intézkedést kezdeményezniük, to-
vábbi két esetben pedig a helyszínen
rögzített „adatok, bizonyítékok” alap-
ján utólagosan került sor hatósági fel-
lépésre.

Az ellenőrzések során kiemelt fi-
gyelmet fordítottak azokra is, akik a

szelektív szigetek gyűjtőedényeit fosz-
togatják. Ezek az emberek nem csak
az összegyűjtött hulladék eltulajdoní-
tásával sértik meg a szabályokat, de a
legtöbb esetben a jogsértő magatar-

tásuk során keletkező „melléktermé-
keket” is hátrahagyják: szétdobált hul-
ladék, felborogatott edények, rendet-
len szelektív sziget marad utánuk. En-
nek a jelenségnek a visszaszorítását
is fontos feladatnak tartja a hulladék-
komandó.

Sajnos mindig akad olyan, aki nem
tanul a lebukásból, ugyanis a célellen -

őrzések során visszaeső személlyel
szemben is lépett fel a hatóság: ő a ko-
rábbinál súlyosabb szankcióra számít-
hat. Ugyancsak érdekes eset volt eb-
ben a periódusban, amikor egy hely-

színen egy időben több személy köve-
tett el szabálysértést, ám míg az egyi-
kükkel szemben intézkedtek, a másik
illető csendesen tovább állt. A felelős-
ségre vonást azonban így sem úszhat-
ta meg, bár a város másik feléből kel-
lett „visszairányítani” a helyszínre az
intézkedés eredményes befejezésé-
nek érdekében. 

Remekül sikerült a Pannon-Víz nyílt napja a győrszabadhegyi vízto-
ronyban: közel nyolcszázan jutottak fel a kilátóteraszra, jutalmuk pe-
dig a csodálatos panoráma volt. Rengeteg fotó készült, aki pedig
szelfi küldésére vállalkozott, állatkerti belépőjegyeket nyerhetett. A
nyílt napokon hagyományos szódagépsorsolást Molnár Hajnalka,
szabadhegyi látogatónk nyerte. A kilátás és a lépcsőmászás mellett
a gyerekek kedvence volt a „kis markoló”, a bátrabbak beülhettek a
gépkezelő mellé. A nyílt nap után a víztoronyban felújítás kezdődik
– tudtuk meg Orosz Balázstól, a Pannon-Víz Zrt. üzemelésvezetőjé-
től. A kilátóteraszon a járólapot cserélik a szakemberek, és egy te-
herlifttel is gazdagodik a víztorony.

Nyílt nap a víztoronyban

Nem megy szabadságra a hulladékkommandó
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

ÁLLÁS 
Angol nyelvtanárokat

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német nyelvtanárokat 
keresünk! 

Információ: 
www.hatos.hu/karrier

Újonnan nyíló, egyedül -
álló Street Food üzle-
tünkbe, hosszú távra ke-
resünk motivált értékesí-
tő kollégákat. Diákok, elhivatott
kezdők fényképes jelentkezését várjuk:
kolbicegyor@gmail.com

KUTYAKOZMETIKA
Tanuló keres kutyát gyakorlás céljából.
06-30/393-5687

Gyakorlott takarítóknak
hosszú távú munkalehető-
ség. 2005-ben alapított, iroda- és gyár-
tócsarnok-takarítással foglalkozó, győri
székhelyű stabil cég, gyakorlott takarító
kollégákat keres, délelőtti és délutáni vál-
tott műszakban, kiemelt bérezéssel 4–4
órára. Telefonszám: +36-30/383-8755.

ÉPÍTŐIPARI 
SEGÉDMUNKÁSOKAT  
keresünk győri munkavégzésre. 
Bérezés megegyezés szerint. 
Érd.: 06-20/777-5080.

Győri edzőteremedzőtermi gé-
pek, futópadok rendszeres karbantartására
keres egyéni vállalkozót vagy céget. 06-
70/330-4178;  cutlergyor@gmail.com

KÖRNYEZETVÉDELMI
MÉRNÖK

munkakörbe felveszünk 
szakirányú végzettségű munkavállalót 

veszprémi és győri irodánkba.
BLAUTECH

Humán és Környezetvédelmi 
Szolgáltató Kft.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal:
zoltan.nemeth@blautech.hu

Zaj- és rezgésvizsgáló
mérnök

szakterületre keresünk
műszaki mérnök v.

környezetmérnök szakembert:
fő- vagy mellékállásban.

Szakmai gyakorlat, szakértői engedély,
nyelvtudás előnyt jelent.

Diploma, informatikai jártasság,
gk.vezetési gyakorlat feltétel.

Győri Környezetvédelmi Iroda
„Legyen Ön is munkatársa

a  környezetvédelem
profi szakértői csapatának!

Jelentkezni lehet
motivációs levéllel és részletes

fényképes önéletrajzzal, e-mailben,
a következő címen: 
gyki@kabelnet.hu

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése,
bádogos-, ács-, kőműves-
munkák végzése kedvez-
ménnyel, garanciával. Tel.:
06-30/355-6991.

Svéd és gyógyító tantrikus
masszázsok Pápán, masszőz hölgytől. Tel.:
06-30/258-2703.

Sírkövek tisztítását és felújítását vál-
lalom. 06-20/910-2261

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítással.
Hívjon bizalommal! 06-70/707-5812

Fűnyírás, fűkaszálás, sö-
vényvágás, fakivágás, bozótirtás Győr és
környéke! 96/826-322, 06-30/403-
6810.

Mindennemű lakatosmun-
ka. Egyedi fémszerkezetek, kerítések,
korlátok készítése, felújítása. Telefon:
06-30/313-2351. www.ironart.hu e-
mail: ironart@ironart.hu

Hagyatékvétel, szállítás,
lomtalanítás! Lakások, családi há-
zak, garázsok hagyatékának megvásárlá-
sa, lomtalanítása, igény szerint rakodók-
kal. Hétvégén is! 06-20/944-6667

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lerakása,
tisztasági festések, homlokzatfestés
és gipszkarton rendszerek kivitelezé-
se. Tel.: 06-70/245-8931.

Mindennemű kárpitozást
vállalok ingyenes felméréssel, vidéken
is. Telefon: 06-20/239-9198.

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

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen elszál-
lítjuk felesleges holmiját pincéjéből,
padlásáról, lakásából, illetve udvará-
ról. Hívjon bizalommal! Non-stop tel.:
06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, gará-
zsát kitakarítom. Feleslegessé vált hol-
miját ingyen elszállítom. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

EGYÉB
Szép-kártyáját beváltom, átve-
szem. Érdeklődni: 06-70/427-4243-es te-
lefonszámon.

Most nyíló üzletembe vásárolok bú-
tort, porcelánt, órákat, festményt, hagya-
tékot, mindennemű régiséget. 06-
70/395-5385

Akác hasított, konyhaké-
szen, házhoz szállítva. 5 m3 80.000 Ft.
Kiváló minőség, ellenőrizhető mennyiség.
Telefon: 06-70/219-7947.

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, 
herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt,

ezüsttárgyakat, tört és fazon
arany ékszert, régi kar- 

és faliórákat, hagyatékot vásárolunk. 
Hívjon bizalommal!

06-70/640-5101

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

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, 
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

INGATLAN
Kis hétvégi telket vásárolnék kis
faházzal. 06-30/282-5101

LAKÁSCSERE
Debrecen belvárosában, ha-
tározatlan bérleti szerződéses, megvásá-
rolható, összkomfortos, 35 nm-es, 1,5 szo-
bás bérlakást cserélne, győri hasonló alap-
területű, határozatlan idejű bérleti szerző-
déses  bérlakásra. Érd.:06-70/665-1822.

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 50-60 nm-es, 1+2 fél
szobás, határozott-határozatlan idejű bér-
leményre. Sziget, Újváros kizárva. (Hirde-
tésszám: 549.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 25-30 nm-es, 1

szobás, határozatlan bérleményre. Sziget,
Újváros, Jereváni és Stadion utca kizárva.
(Hirdetésszám: 550.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 41 nm-
es, komfortos, felújított, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne mini-
mum 45-50 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
határozott-határozatlan idejű, belvárosi,
nádorvárosi, adyvárosi, szabadhegyi, lif-
tes házban, 1. emeleti bérleményre. (Hir-
detésszám: 551.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, 51 nm-es, 1+fél szo-
bás, határozott bérleti jogviszonyú, fel-
újított, erkélyes lakás adyvárosi, marcal-
városi 1+2 fél szobás vagy 2+fél szobás,
magántulajdonú lakásra cserélné. (Hir-
detésszám: 121.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szabadhegyi, 2+fél szobás, távfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1+fél– 2 szobás, távfűtéses,
nádorvárosi vagy adyvárosi, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra, lift nélküli ház-
ban, maximum 2. emeletig. (Hirdetésszám:
128.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szobás, 53 nm-
es, távfűtéses, határozatlan bérleti jog-
viszonyú lakást cserélne nádorvárosi,
adyvárosi 1-2 szobás, 35–47 nm-es, ha-
tározatlan bérleti jogviszonyú lakásra.
(Hirdetésszám: 132.) 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

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

• Sonkával, sajttal töltött csirkemell rántva, 
vegyes köret, saláta 1600 Ft helyett 900 Ft
• Fűszeres sült csirkemellfilé
friss kevert salátával 1600 Ft helyett 900 Ft
• Fokhagymás sertéssült, főtt burgonya,
párolt káposzta 1600 Ft helyett 900 Ft
• Sertéssült füstöltsajt-mártással, 
párolt rizs 1600 Ft helyett 900 Ft
• Szezámmagos csirkemell, 
vegyes köret, saláta 1600 Ft helyett 900 Ft

A 2 személyes Marcal tál 4200 Ft/fő helyett 3500 Ft-ba kerül!

Esti menüajánlatunk 
július 1–2-ra, 8–9-re, 15–16-ra 15 órától!

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási
Kft., mely Európa egyik leggyorsabban nö-
vekvô, világviszonylatban 94 telephellyel ren-
delkezô  vállalata, gyôri meglévô és újonnan
induló telephelyére több mûszakos munka-
rendbe felvételre keres

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
Ami a munkakör
betöltéséhez szükséges
• 8 általános iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása 
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
Ami a munkakör
betöltéséhez szükséges
• OKJ-s bizonyítvány 

(szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány

• 3324 Vezetôüléses targonca
• 3313 Vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

Amit mindkét munkakör 
esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer (lakáshitel-törlesztési

támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlôdô 
nemzetközi nagyvállalat munkatársa lenni, 
JELENTKEZZ!
Kapcsolat: 96/661-213
hétfôtôl péntekig 8–16 óráig 

www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu
+36-96/423-037 • +36-70/427-6000

CÉGAUTÓBÉRLET
teljes körû szolgáltatással

Személyautók kedvezményes
NETTÓ ÁRON!

BÁZISCSOMAG:
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG
(Flottakezelés):

Biztosítós kárügyintézés
Szervizelés, javítás-ügyintézés

Gumiabroncsok cseréje, tárolása
Cseregépkocsi

Üzemanyagkártya

Autóban az ember
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Elkezdte a felkészülést az au-
gusztus elején rajtoló NB III-as
bajnokságra az ETO FC. A csapat
alaposan átalakult, hiszen sokan
távoztak az előző idény játékosai
közül. Hét új labdarúgó érkezett
eddig, és várhatók még változá-
sok. A cél egyértelmű, fel kell jut-
ni a másodosztályba.

Az új keretet az akadémián nevelkedett
meghatározó játékosok, az utánpótlás-
ban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fi-
atalok és a magasabb osztályokból a
napokban érkező rutinos futballisták al-
kotják. „Volt időm megismerni a csapa-
tot, így tudtam, kikkel szeretnék a koráb-
bi társaságból együtt dolgozni a követ-
kező időszakban. Olyan játékosokat iga-
zoltunk, akik nem akarnak az NB III-ban
játszani, nekik a feljutás az egyetlen cél-
juk. Nem pocsékolhatunk több időt a
harmadosztályra, így a cél egyértelmű,
meg kell nyerni a bajnokságot! A keret-
ben már csak minimális változás várha-
tó” – mondta Bekő Balázs vezetőedző.

A friss igazolások közül a 28 éves Si-
monfalvi Gábor a ZTE-ben játszott az
előző szezonban, csaknem hetven első

A magyar válogatott 5 arany-, 5 ezüst- és 4
bronzérmet szerzett a moszkvai kajak-kenu
Európa-bajnokágon a múlt hétvégén, így a
házigazda Oroszországot legyőzve lett első
az éremtáblázaton. A csapat ezzel messze
túlszárnyalta Storcz Botond szövetségi ve-
zetőedző előzetes elvárásait és bizakodva
várhatja a riói olimpiát.

A magyar válogatott volt a legjobb az olimpiai szá-
mokban is. A mieink 3 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzér-
met begyűjtve győztek ebben a különversenyben, és
összesen 46 olimpiai ponttal zártak Moszkvában. A
riói indulók közül a slusszpoént a Győri Graboplast
VSE kajak kettőse, Horváth Bence és Szomolányi Má-
té szolgáltatta 200 méteren, ahol másodikként értek
célba. Jó szereplésük főleg ahhoz képest óriási meg-
lepetés, hogy Horváth Bence előző nap még gyomor-
rontással és hőemelkedéssel küzdött. A magyar pá-
ros a fináléban sokáig vezetett, csak a végén csúszott
be eléjük a szerb duó. A mezőny kiegyensúlyozottsá-
gára jellemző, hogy az első négy helyen befutó hajó
egytized másodpercen belül ért a célba. „Nagyon jó
pálya volt, ahhoz képest, hogy tegnap még beteg vol-
tam” – mondta a célba érést követően az MKKSZ
honlapjának nyilatkozva Horváth Bence. „Végre lees-
het rólam a teher, mert idén ötödszörre kellett formá-
ba kerülnöm, és már nagyon nem esik jól versenyezni,

ETO FC: új játékosokkal 
a másodosztály felé

osztályú mérkőzése van. A 31 éves vé-
dő, Graszl Károly ugyancsak komoly
NB I-es múlttal rendelkezik, korábban
Cipruson is megfordult. Kulcsár Kornél
2010-ben tagja volt az U19-es magyar
válogatottnak. A 24 éves középpályás
70 NB I-es mérkőzésen játszott, az elő-
ző idényben 17 meccsen lépett pályára
az NB II-es Kisvárdában. A 26 éves ka-
pus, Kunsági Roland a Ferencvárosból
érkezik. A korábbi U19-es válogatott
balhátvéd, Fejes János a Honvéd fut-
ballistájaként négy találkozón szerepelt
az első osztályban, két szezonon ke-
resztül pedig kölcsönben a Gyirmótnál
játszott. A korábbi utánpótlás-váloga-
tott Földes Milán Dorogról érkezik az
ETO-hoz, a jobbhátvéd korábban a Ka-
posvárral játszott az élvonalban. Tajthy
Tamás az Újpest és a Pápa színeiben is
pályára lépett az élvonalban, tavaly a
Mezőkövesdet erősítette. A 24 éves kö-
zéppályás bizakodó. „A győri infrastruk-
túra teljesen más dimenzió, mint a ma-
gyarországi átlag, és a tervek is szimpa-
tikusak voltak, így a lehetőségek közül
az ETO-t választottam. Azt várják tőlem,
hogy a rutinommal, az első osztályban
szerzett tapasztalatommal segítsem a

fiatalokat, és meghatározó játékosa le-
gyek a csapatnak. Hosszú távra terve-
zek a klubnál, mert biztos vagyok ben-
ne, hogy kiváló gárda alakul.”

Balajti Ádám tagja volt a magyar
korosztályos válogatottnak az egyip-
tomi 2009-es U20-as labdarúgó-vi-
lágbajnokságon, amelyen a csapat
bronzérmet szerzett. Az előző szezon-
ban Szolnokon játszott, 70 NB I-es
mérkőzésen lépett pályára. Balajti is
kulcsember szeretne lenni. „A hagyo-
mány és a jövő. Emiatt döntöttem a
Győr mellett, de igazából nem is volt
kérdés, hogy itt folytatom, miután
megkerestek a vezetők. Egy évnél
semmiképp sem szeretnék több időt
tölteni az NB III-ban, csak a feljutás el-
fogadható számomra. Tudom, hogy a
szurkolók sokat várnak tőlem, igyek-
szem gólokkal meghálálni a bizalmat.”

Az előző idénybeli keretből az eddig
kevesebb lehetőséghez jutó legfiata-
labbak mellett Németh László, Pong-
rácz Viktor, Nagy Ádám, Illés Dávid, Lé-
nárt Tamás és Lénárth András, vala-
mint Szabó Lukas, Vörösbaranyi Ar-
mand, Vankó Imre és Horváth Dániel
marad, többen még időt kértek, hogy
átgondolják jövőjüket. Nyolc labdarúgó
biztosan távozik. Csató Martin feltehe-
tően a Dorog, Mayer Milán a Moson-
magyaróvár csapatában kezdi a követ-
kező szezont, míg Szabó Zsolt, Weitner
Ádám, Deli Zoltán, Dávid Ferenc, Imrik
László és Kerékgyártó Dávid lejáró szer-
ződését nem hosszabbítják meg. Az
ETO több edzőmérkőzést játszik az
idény kezdetéig, többek között a török
Trabzonsporral. A szezon az MLSZ ver-
senykiírása alapján az augusztus 6-i
hétvégével rajtol. 

Jól sikerült az Eb, akár öt gyôri kajakos is indulhat az olimpián

szeretnék pihenni néhány napot, a hátralévő hetek-
ben pedig nyugodtan készülni az olimpiára.” A győri
páros másik tagja Szomolányi Máté is elégedett volt
az ezüstéremmel. „Sokáig azt hittem, hogy nem tu-
dunk rajthoz állni. Nagyon örülök, hogy teljesítettük
az elvárást és dobogóra tudtunk kerülni.” 

Női kajak egyesben, 200 méteren a győri Douchev-
Janics Natasa ezúttal hatodik helyet szerzett, majd
amint célba ért, már rohant is, hogy klubtársával, Ho-
monnai Lucával is rajthoz álljon a legrövidebb távon.
A páros nem rajtolt jól, de a táv második felében folya-
matosan dolgozta le hátrányát és csak néhány centire
maradt le a dobogóról, negyedik lett.

„Nem voltam itt fejben ezen a hétvégén, talán azért,
mert idén már rengeteget versenyeztünk, az olimpián
ennél szeretnék előrébb végezni” – mondta a három-
szoros olimpiai bajnoknő. Párja, Homonnai Luca pedig
a döntő után arról beszélt, örül, hogy ismét a felnőtt vá-
logatott tagja lehetett, de az év hátralevő részében az
ifjúsági versenyekre fog koncentrálni. A kenu kettesek
200 méteres távján a Lantos Ádám–Nagy Péter össze-
állítású győri hajó az ötödik helyen ért célba.

A női kenusok 500 méteres versenyében sem val-
lottak szégyent a győriek. A Balla Virág–Devecseriné
Takács Kincső alkotta páros bronzérmet szerzett.

Az Eb-n véglegessé vált, hogy Horváth Bence, Szo-
molányi Máté, és Douchev-Janics Natasa mellett negye-
dik győri kajakosként Fazekas-Zur Krisztina is ott lesz az
olimpián, mégpedig négyesben, 500 méteren. Ebben a
számban aranyérmes lett az Eb-n a magyar csapat, így
a Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Csipes Tamara és Fa-
zekas-Zur Krisztina alkotta hajó készülhet a riói játékokra. 

Ami a hazai válogatón győztes, 1000 méteres férfi
kajak négyest illeti, a vizsga nem sikerült túl jól, hiszen
a Hufnágel Tibor, Dombvári Bence, Ceiner Benjámin,
Kugler Attila összeállítású egység csak a hetedik he-
lyen zárt az orosz fővárosban, pedig a riói indulásnak
feltétele volt a jó szereplés. Storcz Botond ezért úgy
döntött, hogy ebben a számban új olimpiai válogatót
ír ki, így újabb esélyt kap Kammerer Zoltán is, hogy ha-
todik olimpiáján indulhasson.

Balajti Ádám, Tajthy Tamás, Kulcsár Kornél
Graszl Károly, Földes Milán, Simonfalvi Gábor

Szomolányi Máté és Horváth Bence
biztosan ott lesznek Rióban
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Érdeklődés:
Kovács Aliz 70/947-9409

Rákosfalvy Ferenc 30/2622064;
Jelentkezés: Hétfőn, szerdán, pénteken 

16:30- 18:00 a győri Sátoros Fedett Uszodábanvidrauszoiskola.hu

• Napközis úszó- és sporttábor
a győri strand területén
5 éves kortól heti turnusokban
július 4. és augusztus 12. között;
napi élményfürdőzéssel

• Intenzív úszásoktatás,
edzés óvodásoknak, 
gyermekeknek, diákoknak
július 4.; július 11.; július 18-i 
kezdéssel, délelőtt-délután, minden nap

• Felnőtt úszásoktatás,
Sátoros Uszoda 18–19;
hétfő, szerda, péntek
Aqua uszoda 19–20.
Kedd, csütörtök

• Bébioktatás
Sátoros Uszoda 
Kárpáti Marianna +36-20/350-9392;
Aqua Sportközpont
Ollé Orsolya +36-20/312-3733

• Vízi torna 
Aqua Uszoda Tóth Mónika +36-30/627-8722

Véget ért az Eb-álom, de rólunk
beszél egész Európa. A labdarú-
gó kontinensviadal legnagyobb
meglepetését szolgáltatta a
magyar válogatott, amely esé-
lyesebb riválisait megelőzve,
csoportelsőként jutott tovább.
Igaz, a legjobb 16 között Belgi-
um megállította Királyék mene-
telését, mégis hatalmas sikert
aratott a nemzeti csapat. Ma-
gyarország visszakerült a lab-
darúgás világtérképére, ebből
pedig nem csak a sportág, de
mindenki profitálhat. A sikerek
hátteréről Kalmár Zsolt, váloga-
tott labdarúgó beszélt a Győr
Plusznak 

Itthonról szurkolt, de nagyon szorított
a válogatottnak Kalmár Zsolt. A koráb-
bi ETO-játékos most nem került be az
Eb-keretbe, de óriási dolognak tartja
a franciaországi szereplést. A közép-
pályás számított Királyék továbbjutá-
sára. Nem sokan fogadtak volna a ma-
gyar válogatott továbbjutására a cso-
portból, én viszont biztos voltam ben-
ne, hogy legalább egy kört megyünk
az Eb-n – mondta Kalmár Zsolt. A vá-

Kalmár Zsoltnak is tetszett a magyar csapat 
logatott középpályás szerint beérett
Dárdai Pál és Bernd Storck munkája,
sokat fejlődött a gárda és nagyon tud-

tak egymásért küzdeni a játékosok.
Magyarország az Eb legnagyobb
meglepetése, a Portugáliával játszott

3–3-as mérkőzés pedig eddig a viadal
legjobb összecsapása volt – tette hoz-
zá a korábbi ETO-játékos. A középpá-

lyás most ugyan nem volt ott a csapat-
ban, de a világbajnoki selejtezőkön
már ő címeres mezt húzna. Ehhez

azonban minél többet kéne játszania
Németországban. A szezont Frank-
furtban töltöttem kölcsönben, és egé-
szen jól ment a játék, de a csapat kie-
sett a harmadik ligába, én pedig visz-
szatérek a Lipcséhez – mondta Kal-
már. Új edző érkezett a csapathoz, az
osztrák Ralph Hasenhüttl, az Ingol -
stadt mestere volt, vele képzelik el a
jövőt a Lipcsénél, nála pedig minden
játékos tiszta lappal indul. Szeretnék
bizonyítani az új mesternek, de akkor
sem leszek bánatos, ha megint köl-
csönadnak, szerencsére most is van
két-három érdeklődő Bundesliga 2-
es gárda. A lényeg, hogy minél többet
játsszak és jó formába lendüljek, ak-
kor biztosan érkezik a válogatott meg-
hívó is – tette hozzá a középpályás. A
fiatal játékos akár Lipcsében, akár
máshol, de szeretne folyamatosan já-
tékban lenni, így újra beverekedheti
magát az Eb-n kiválóan teljesítő nem-
zeti csapatba. Kalmár szerint a mosta-
ni jó szereplés kellő önbizalmat adhat
a jövőre nézve, Királyék bizonyították,
hogy a magyarokkal ilyen szinten is
számolni kell. Végre ki lehet jelenteni,
Magyarország visszakerült a labdarú-
gás világtérképére.       

Biológiai korunk előrehaladtával tes-
tösszetételünk, hormonrendszerünk,
valamint anyagcserénk működése je-
lentősen megváltozik. Izomtömegünk
mennyisége csökken, zsírpárnáink
mérete nő, fizikai teljesítőképessé-
günk fokozatosan romlik. Ezeket a ter-
mészetes folyamatokat kiválóan kom-
penzálhatjuk rendszeres testedzés,
tudatos táplálkozás és kellő regenerá-
lódás kombinációjával.

A fitneszstúdiókba ma már egyre
gyakrabban ellátogatnak a 40 év fölöt-
ti korosztály tagjai, akik az aktív spor-
tolást a több éves kihagyás, a gyer-
mekek felnevelésével, sok munkával
eltöltött évek után szeretnék ismét el-
kezdeni. Első lépésben ajánlatos szak-
orvos segítségével felmérni általános
egészségi állapotukat. Amennyiben
„zöld utat kaptak”, ki kell hogy válasz-
szák a számukra ideális testedzési for-
mát. A lehetőségek tárháza széles,
ugyanakkor biztos, hogy a legjobb
eredményeket izomerősítő-formázó
gyakorlatok és aerob edzés párosítá-
sával érhetik el. Ne feledkezzenek
meg lazító és nyújtó gyakorlatok vég-
zéséről sem! Tartsák szem előtt a fo-
kozatosságot, és végezzenek aktuális
kondicionális képességeikhez igazo-

Fitnesz 40 felett
dó testedzést! Erősítés, izomformázás
esetén jó szívvel ajánlom biomechani-
kus gépek használatát, amelyek kímé-
lik az ízületeket, inakat, arányos terhe-
lést biztosítanak, kezelésük egyszerű

és könnyen elsajátítható. Kiváló lehe-
tőséget nyújtanak a funkcionális tes-
tedzés eszközei, így például a TRX-ed-
zések is. Az aerob gyakorlatokból (ko-
cogás, evezés, kerékpározás) heti két-
három 20-30 perces szakasz teljesíté-
se sokat segít az állóképesség növelé-
sében és a zsírégetés fokozásában.

Bögi Viktor
személyi edző
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BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

A 9. Győrkőcfesztivál idén is kiegészül az 8. Nemzetközi Győrkőcolimpiával, amely-
re itthonról és külföldről is várják a csapatokat. A gyerekek nyolc sportágban: úszás-
ban, atlétikában, utcai kosárlabdában, labdarúgásban, teniszben, strandröplab-
dában, grundbirkózásban, vízilabdában és egyéb játékos versenyekben mérik ösz-
sze tudásukat. A győztesek olimpiai érmeket kapnak, miközben a Győrkőcfesztivál
összes programját is meglátogatják. A gyerekek olimpiája július 1-jén, pénteken
kezdődik és vasárnap zárul. Az atlétika, a strandröplabda, a grundbirkózás verse-
nyeit az Aranyparton, a foci- és kosárlabda-mérkőzéseket a Győr Városi Egyetemi
Csarnokban rendezik. A teniszezők a Kálóczy téri pályákon játszanak, a vízilabdá-
zók pedig a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő sportmedencéjében, az
úszók a Magyar Vilmos Uszodában állnak rajtkőre.

Gyôrkôcolimpia: 
nyolc sportágban versenyeznek

szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Győr mindig is a hazai torna fel-
legvára volt. A város olimpiai
bajnokokat, olimpikonokat ne-
velt, világbajnokokat adott,
elég, ha Borkai Zsoltot, Csollány
Szilvesztert, Fajkusz Csabát
vagy Élő Róbertet említjük. Az
utóbbi időben a szintén Győrből
indult, és szép sikereket elérő
Szabó Nándor mellett Mészáros
Krisztofer nevét halljuk leg-
gyakrabban. Ő már a jövő tor-
násza, az ígéret, akire egyszer
talán az ötkarikás játékokon is
büszkék lehetünk.

A GYAC kismegyeri terme tágas, de a
hétköznapi ember számára sűrűnek,
szinte káoszszerűnek tűnik, pedig a
sportágban jártas szem megtalálja
benne a rendszert. Itt egy gyűrű, ar-
rébb a korlát, a végében pedig a ló, a
hely szépül, azt mondják, nyolcvan
százalékban már kész, minden igény-
nek megfelel. Kiváló edzők vezetésé-
vel kétszázharmincan sportolnak itt,
különböző időpontokban. Közülük
Mészáros Krisztofer az egyik legte-
hetségesebb. A tizennégy éves fiú a
szakemberek szerint sokra viheti,
az edzők úgy látják, igazi
„hatszeres” tor-

Mészáros Krisztofer már az EYOF-ról és Tokióról álmodik
nász, olyan, aki ezek közül az egyiken
kiemelkedő csillag is lehet. 

„Szép pályafutás előtt áll, rengeteg
hazai és nemzetközi siker van már mö-
götte, de a nagy ugródeszka számára
az idei év. Kezdő ifjúságiként, az idő-
sebbek között kiharcolta a válogatott-
ságot, sőt nem csak becsúszott, ha-
nem simán bekerült az Eb-csapatba.
Ehhez három válogatón kellett magas
szinten teljesítenie. Jól ment neki
Bernben is, kis szerencsével lólengés-
ben finalista lehetett volna, de nem a
könnyebb utat választotta. Egy nehéz
gyakorlaton hibázott. Megtehette vol-
na, hogy a simán teljesíthető egysze-
rűbbet mutatja be, de ő a maximumot
akarta.  Egyéni összetettben 130 ver-
senyző közül a 43. lett, talajon pedig a
17. helyen végzett. Krisztofer a tá-
maszszereken és a függő szereken
is kiemelkedő tudású, könnyű a
csontozata, elbírja magát. A ló-
lengés lehet az, ahol a
legnagyobbak közé
juthat egyszer”
– mondja

az edzés előtt Szűcs Róbert, a GYAC
vezetőedzője. 

„Nem én választottam ezt a sport-
ágat, hanem az óvónénim. Valamit ki
kellett találnia, hiszen mindenre fel-
másztam, állandóan kézen álltam az
oviban, így azt tanácsolta a szüleim-
nek, hogy vigyenek le tornázni, most
már hét éve itt vagyok” – kezdi „rossz-
gyerekes” mosollyal az arcán a törté-
netet a GYAC fiatalja. Aztán gyorsan
kiderül, céltudatos egyéniség, aki már
évekkel ezelőtt is tudta, mit akar, és
azt hogyan érheti el. „A napjaimat reg-
geltől estig kitölti a torna. Nem csak
itt edzek, hanem otthon is. Amit élő-
ben nem tudok megtanulni az időseb-
bektől, azt a legjobbaktól próbálom el-
lesni. Nézem a kedvenceimet, az olim-

piai bajnok Berki Krisztiánt vagy a
japán Uchimurát az inter-
neten, és figyelem, mit,
hogyan csinálnak. Van egy

elem a mostani lógyakorla-
tomban is, amit egy angol

tornásztól láttam” – mondja
Krisztofer, és már azt szemlé-
li, hogy a többiek elkezdték az
edzést, nem szeretne lema-

radni semmiről. Közben beszél
az eddigi eredményeiről, az

olimpiai reménységek versenyé-
ről, az idei öt, kiemelkedő sikerrel

zárult megmérettetésről, és a legfris-
sebb élményről, a Bernben rendezett

Európa-bajnokságról. A klubnál
már azt is nagy eredménynek

Mészáros Krisztofer példaképe
az olimpiai bajnok Berki Krisztián

tartották, hogy Krisztofer ott lehetett
a válogatottban, hiszen ilyen ese-
ményre általában a tizenhét éves,
„végzős” ifjúsági versenyzőket viszik ki.
A kapitány bizalmat szavazott neki, ő
pedig élt ezzel. A sikerekben persze
rengeteg munka van.

„A Bercsényiben volt egyszer egy
lomtalanítás, és Kollár Bandi bácsi ki
akart dobni egy régi, leharcolt lovat.
Mondtam neki, hogy akkor legyen szí-
ves, mutassa meg, hova fogja azt elhe-
lyezni, mert én vinném haza. Felújítottuk,
és ott áll a nappalinkban. Ez egy rövid lá-
bú, úgynevezett földi ló, amin nagyon
szépen kivezetett köröket lehet gyakorol-
ni otthon” – meséli a GYAC torna szak-
osztályának vezetője, Krisztofer édesap-
ja, Mészáros Sándor, majd a jövőről be-
szél, amit nagyban meghatároz, hogy a
fiatal tornász testileg miként fejlődik.
„Sem én, sem édesanyja nem magas
termetű, így valószínűleg ő sem lesz égi-
meszelő, ami a tornában egyáltalán
nem baj, sőt, inkább előny. Testfelépíté-
se még változik, ettől is nagyban függ a
karrierje. A szakemberekkel együtt én is
bízom benne, hogy eléri a céljait. Első-
ként a jövő évi EYOF-on való részvételt.
Az biztos, hogy mindent megtesz ezért,
egyebek mellett heti tizenegy alkalom-
mal jön edzésre” – teszi hozzá a fiú édes-
apja, aztán Krisztofer folytatja azzal,
hogy mik a rövid távú és a későbbi tervei. 

„Mindenképpen szeretnék ott lenni a
győri EYOF-on jövő nyáron, a magyar
csapatban. Ezt nem lesz egyszerű kihar-
colni, de hiszek magamban. Ha pedig
már hazai közönség előtt szerepelhetek,
megpróbálok nyerni. A nagy álom a
2020-as tokiói olimpia. Hosszú az út
odáig, de a lehetőség adott. Itt nagyon
jól érzem magam,képzett edzők foglal-
koznak velünk, és a barátaimmal lehe-
tek, a többi rajtam múlik” – mondja a
GYAC tornásza, majd siet az edzője után,
és kezdi a munkát, hogy tökéletes le-
gyen a gyakorlat.
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A magyar válogatott Európa-bajnoki szereplésével fut-
ball-láz lett úrrá az országon. Bordeaux-ban az osztrákok,
Marseille-ben az izlandiak, Lyonban a portugálok, majd
Toulouse-ban a belgák ellen is több tízezer magyar űzte,
hajtotta a fiúkat a sikerek felé, tizenkettedik játékosként.
Idehaza felbolydult minden település, a nagyvárosokban
stadionhangulat uralkodott a meccsek idején. Győr irigy-
lésre méltó helyzetben volt, hiszen a szurkolók több he-
lyen is óriáskivetítőn nézhették Királyék mérkőzéseit.  Az
Európa-bajnokságon 44 év után szerepelt magyar válo-
gatott öt pontjával veretlenül nyerte meg az F csoportot,
majd vasárnap este a nyolcaddöntőben 4–0-ra kikapott
a nemzetközi szövetség világranglistáján második Belgi-
umtól. A vereség és a nyolcaddöntős búcsú ellenére a
Rába-parton és a Dunakapu téren hatalmas tömeg ün-
nepelte a csapatot. A Belvárosban a lefújás után kezdő-
dött a fieszta. A meccset elvesztettük, de a futball most
is nyert, hiszen kevés magyar ember van, akinek nem je-
lent életre szóló élményt ez az Európa-bajnokság.

A játékosokat Budapesten is rengeteg szurkoló fogad-
ta. Dzsudzsák Balázs az ünneplésen azt hangsúlyozta,
hogy a szurkolók, a fergeteges hangulat nélkül nem jöt-
tek volna a sikerek, ezért nem lehetnek eléggé hálásak.
A válogatott csapatkapitánya örömét fejezte ki, hogy a já-
tékukkal sikerült összekovácsolni a nemzetet. Bernd
Storck szövetségi kapitány megköszönte a szurkolók tá-
mogatását, majd úgy nyilatkozott, hogy a jövő csapata
áll mögötte és megérdemelték azt a sikert, amit elértek.
A következő fontos feladatnak a világbajnoki selejtezőket
nevezte, és reméli, hogy ezt az akadályt is leküzdik.

Szép volt, fiúk!
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„Velünk isteni az utazás!”
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2HERMES TOURS
9022 Győr, Árpád út 69. 

+36-70/633-5719, +36-70/594-3095 
+36-96/375-101 

www.hermestours.hu

Lengyelországba
A Tátra hegyekkel, 
tavakkal tarkított, varázslatos vidékére!
Időpont: 2016. július 28–31.
(4 nap 3 éjszaka) félpanziós ellátással

Kirándulás költsége: 42.000 Ft/fő + belépők

Erdélyi körutazás
a történelmi Magyarország legszebb tájaira!
Időpont: 2016. augusztus 22–28.
(6 nap 5 éjszaka) félpanziós ellátással

Kirándulás költsége: 65.000 Ft/fő + belépők

Autóbuszos Kirándulások!

Mindenki azt gondolja, hogy a
világban csökken a kinyomta-
tott oldalak száma, a statiszti-
kák viszont épp az ellenkezőjét
mutatják. Lehet azonban intelli-
gensen kezelni a dokumentu-
mokat, de valójában mit is je-
lent ez? A Mod Számítástechni-
kai Kft. több mint húsz éve tarto-
zik az intelligens nyomtatás él-
lovasai közé, így Mujzer Ger-
gelyt, a cég kereskedelmi veze-
tőjét kérdeztük, hogy lehet ezt
jól csinálni.

Önök szerint mitől válik intelli-
gensé a nyomtatás? 

Az optimalizálás során nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül a cég nyomta-
tási folyamatait sem. Gyakran a meg-
takarított idő, a gyorsabb információ-
áramlás többet jelent a megspórolt
forintoknál. A nyomtatandó doku-
mentumokat elektronikus formában
tároljuk, egészen addig, amíg feltét-
lenül szükséges kinyomtatni. Jóváha-
gyás, ellenőrzés, véleményezés ese-
tén pedig digitálisan, jól átgondolt fo-
lyamat szerint követjük, ettől válik in-
telligensé a folyamat.

Intelligens nyomtatás a Mod-nál

A mindennapi életben hogyan
képzeljük el a szolgáltatást, amit
önök biztosítanak?

A szolgáltatás magában foglalja
az eszközök optimalizálását, és az
üzemeltetési költségek kiszámítha-
tóságát. Felmérést készítünk a

használatban lévő készülékekről és
a kinyomtatott oldalak eloszlásáról.
Egy személy menedzseli a szolgál-
tatást, összefoglalót készít, a part-
nerrel közösen elemzik az eredmé-
nyeket, javaslatokat tesz fejleszté-
sekre. Folyamatos együttműködés
és negyedévente végzett felülvizs-
gálat jellemzi a munkáját, így a
hosszú távú szerződések is rugal-
masak, személyre szabottak marad-
nak. Ezzel alighanem egyedülállóak
vagyunk a piacon.

Abban az esetben, ha valakit ér-
dekel az önök megoldási javaslata,
milyen eredményre számíthat a fel-
mérést követően?

Az átvilágítás során kimutatjuk,
hogy kontrolláltak-e a nyomtatási és
a másolási szokások. Fény derül arra
is, hogy az egyes készülékek mekko-
ra lapköltséggel nyomtatnak és má-
solnak, illetve milyen plusz költségek
merülnek fel (javítások, cserealkatré-
szek). Az eredmények ismeretében
megállapítható, hogy mely készülé-
keket célszerű továbbra is használni,
és melyeket érdemes kicserélni. Erre
cégünk több, rendkívül kedvező, akár
bekerülési költségektől mentes

konstrukciót kínál. A nyomtatás egy
észrevétlen háttérfolyamattá válik a
cég életében, így több időt és energi-
át fordíthat arra, amivel ténylegesen
foglalkozik.

Tudta, hogy a nyomtatás-
hoz be tud állítani PIN kó-
dot? Ebben az esetben a
készülék addig nem nyom-
tat, amíg Ön meg nem ad-

ja a kódját. Így nem fordulhat elő,
hogy a bizalmas dokumentumai ille-
téktelen személyhez kerülnek!

Ez csak egy apró tipp a sok közül,
amit majdnem minden modern ké-
szülék tud. (X)

További információkért keressen
minket munkanapokon az alábbi elér-
hetőségeken:

• E-mail: info@mod.hu     
• Telefon: 06-96/510-068
• Cím: 9027 Győr, Vágóhíd u. 2.

kép és szöveg: xantus-állatkert

A fiatal indiai antilopok június ele-
jén érkeztek a Xantus János Állat-
kertbe, és a dám kifutó mellett ta-
láltak új otthonra. 

Az indiai kontinensen élő, gyö-
nyörű állatok, a nyílt füves terüle-
tek és tüskebozótosok lakói.

Becslések szerint a 19. szá-
zadban mintegy 4 millió indiai an-
tilop élt India síkságain, több
ezer példányból álló csordákba
tömörülve. Mára csupán ötven -
ezer példány maradhatott belő-
lük. Az élőhelyének zsugorodása
miatt még ma is a vadászat jelen-
ti a legnagyobb fenyegetést a faj-
ra, habár az indiai törvények sze-
rint 1972 óta védett.

A csordáik 5–50 egyedből
állnak, melyet egy vezérhím irá-
nyít. A kecsesen ugráló helyvál-
toztató mozgása mellett, a terü-
letjelző viselkedése is megfi-
gyelhető, ahogy a nagy és rend-
kívül élénk szemei alatt lévő mi-
rigyeinek váladékát a bokrok
ágaira dörzsöli. Gondosan
ügyelnek a biztonságukra, a le-
gelő nyáj mindig állít ki őröket.

Kecses új lakók az állatkertben
Gyorsaságuk menekülés köz-
ben állítólag olyan nagy, hogy az
agarak nem tudják utolérni őket.

Az indiai egyike azon kevés an-
tilopfajnak, melynél jól elkülöníthe-
tő küllemben a két nem: a nősté-
nyek és a fiatal állatok sárgásbar-
na színűek, a baknak a háta sötét
színűre változik hároméves kora
körül. Az antilopok közül az indiai
antilop hímjei viselik a legszebb,
akár 60 cm-es, csavarodott fej-
díszt. Nagy szeme és füle van, így
kiváló látása, hallása és szaglása
révén hamar észleli a veszélyt.

Az indiai antilop igen fontos
szerepet játszik a hindu hitregé-
ben, mint a hold szent állata. A

hindu mitológia szerint Chandra-
ma holdisten indiai antilop hátán
közlekedik, és mindig szerencsét
hoz oda, ahol él.

Ahogy növekednek, rendkí-
vüli szépségük és kecsességük
miatt egyre pompásabb lát-
ványt nyújtanak. Érdemes lesz
tehát az állatkerti csordát is fi-
gyelemmel kísérni.

Egész nyáron szeretettel várjuk
látogatóinkat a győri állatkertbe!

Indiai antilopok érkeztek


