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Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet településren-
dezési ügyintéző munkakör betöltésére. A pá-
lyázattal kapcsolatban további információ az
onkormanyzat.gyor.hu honlapon Pályázatok
menüpont alatt érhető el.

Idei koncertturnéjának ke-
retében július 18-án 19.30-
kor a győri Richter Terem-
ben lép fel a San Antonio If-
júsági Zenekar (YOSA).

A zenekar 11. koncertkörútján
Dél-Texas legtehetségesebb fi-
atal zenészei lépnek a közönség
elé. A hivatásos zenekaroknak
is díszére váló repertoár és a

Kara Ákos államtitkár, győri országgyűlési képviselő
kezdeményezésére az Antenna Hungária összesen
nyolc darab számítógépet adományozott a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat győri Gondviselés Házá-
nak és az Országos Mentőszolgálat veszprémvar-
sányi és pannonhalmi mentőállomásának. 

A MMSZ Fogyatékosok Napközi Otthona ket-
tő darab asztali számítógépet és kettő darab lap-
topot kapott. Az OMSZ pedig összesen négy da-
rab asztali számítógéppel bővült, melyből kettő
darab a pannonhalmi, illetve kettő darab a veszp-
rémvarsányi mentőállomás munkáját segíti majd
a jövőben.  

Számítógépeket
kaptak ajándékba

YOSA: jótékonysági koncert

A számítógépeket Kara Ákos és Tóth András, az
Antenna Hungária kommunikációs igazgatója adta
át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés
Házában. 

nemzetközi hírű szólistákkal és
zeneszerzőkkel való rendszeres
együttműködés kivívta a szak-
ma elismerését, valamint a Me-
rész Zenei Program ASCAP Dí-
jat (ASCAP-Zeneszerzők, Szer-
zők és Kiadók Amerikai Szövet-
sége). A YOSA nyolc zenekarral,
két nyári táborral és hátrányos
helyzetű gyermekek iskolai te-
hetségkutatásával (YOSA MÁS)

áll évente több mint 1500 diák
szolgálatában. Zenei igazgató-
juk, Troy Peters számos ameri-
kai zenekart dirigált meghívott
vendégként, többek között az
Oregoni, a San Antonio és a
Vermonti Szimfonikus Zeneka-
rokat. Jennifer Berg, az Ewazen,
Down a River of Time (Az idő fo-
lyóján) oboaszólistája a YOSA
egykori tagja, jelenleg pedig a
Közép-Texasi Szimfonikus Ze-
nekar első oboistája és a San
Antonio Szimfonikus Zenekar
angolkürtöse.

A győri Rotary Rába Clubbal
létrejött összefogásnak köszön-
hetően, a győri koncertjegyekből
befolyt bevétel javát itthon is jóté-
kony célra ajánlja fel a zenekar. 

Az együttműködés miatt ki-
egészülhet az a helyi felajánlások-
ból és önkormányzati pénzből
megindult projekt, amely a Duna-
szegi Általános Iskola játszóteré-
nek megújítását tűzte ki célul.

Jegyvásárlás a Győr+ Média
Pavilonban (Rába Hotel, Me-
gyeháza), illetve a koncert előtt
egy órával, a helyszínen!

Nyeremény A múlt heti Győr+ Hetilapban
megjelent keresztrejtvény helyes megfejtését
beküldők közül a két főre szóló mozijegyet
Nagy Tiborné nyerte. A jegyeket a Baross úton
található Győr+ Pavilonban, nyitvatartási idő-
ben veheti át.
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Az értékek általában hiányukkal
vetetik észre önmagukat. Így
van ez szimbolikus – például a
szabadság, a demokrácia, a nem-
zettudat – és praktikus, haszná-
lati értékeinkkel is. A határok
nyitottsága egyszerre szimboli-
kus és használati érték. Mi, győ-
riek, gyakran élünk vele. Schwe-
chaton ülünk föl a repülőre, üz-
leteket kötünk, kapcsolatokat
ápolunk, vásárolunk, közülünk
sokan dolgoznak Burgenland-
ban, tanulnak Bécsben. Ez a való-
ság mindennapjaink részévé
vált, becsülni sem igazán tudtuk.
Fontossága akkor szúrt szemet,
amikor az utazás szabadságát
korlátozták az osztrák határ -
ellen őrzések. Nem csukták ránk
a kapukat, ezt nem is tehetnék
meg, de a húsz-harminc kilomé-
teres kocsisorokban araszolva,
lekéstünk a repülőről, rosszul
lett a gyerek a forróságban...
Még jobban bosszankodtunk,
amikor láttuk, hogy a kocsik szú-
rópróbaszerű átvizsgálása – csak
azt nézték, megbújik-e valahol
embercsempész vagy menekült
– tudatosan és látványosan lassú.
Indokolatlanul szűkítik egy sáv-
ra az átkelőt. Nem is tagadták az
ellenőrzések demonstratív szán-
dékát, azt sugallták, üzenték:
hozzánk nehéz bejutni illetékte-
lennek. Csakhogy közben azokat
is büntették, akik „illetékesek”
voltak.  A hosszú kamionsor, az
esetenként 3-4 órás veszteglés
nem tett jót a két ország kapcso-
latának, sőt az osztrák belügymi-
niszter is beismerte, feszültség
alakult ki a két fél között. Persze
ő nem az osztrák ellenőrzéseket
kifogásolta, hanem azt, hogy a
magyar rendőrök meg a Magyar-
országra Ausztriából beérkező te-
herjárműveket vizsgálták át, a
hegyeshalmihoz hasonló hosz-
szú sort kialakítva az A4-es sztrá-
dán. Kétségtelen volt némi re-
vansérzete a magyar akciónak,
ám ha a kocsmák nyelvére akar-
nánk lefordítani a történteket,
joggal mondhatnánk: nem mi
ütöttünk először. 
Ettől függetlenül ezek a pofonok
mindenkinek fájnak, jó volna, ha
mindkét fél elkerülné őket. 

Gy.  P.

Útfélen

Ilku Lívia, a Hamisítás Elleni Nem-
zeti Testület (HENT) gyógyszerhamisí-
tás elleni munkacsoportjának vezető-
je szerint a feketepiacon megjelentek
már azok a pink tabletták is, melyeket
a potencianövelők női változatának
szánnak. Valóban vannak ilyen kísér-
letek, de azok még nem jutottak el a
gyártás stádiumába, sok ellenőrzésen
kell átesniük a tablettáknak, mire a pa-
tikákba kerülhetnek. 

A szakember, aki egyben a Ma-
gyarországi Gyógyszergyártók Or-
szágos Szövetségének az igazgatója
is, elmondta: a hamisítók a rákbete-
gek kiszolgáltatottságával is visszaél-
nek. Felidézte, hogy egy elhunyt be-
teg hozzátartozója gurulós bőrönd-
ben vitte el neki megmutatni azoknak
a szereknek a sokaságát, melyet
ajánlottak a betegnek. Kiderült, eze-
ket egy állatorvos írta fel, megmond-
ta nekik, melyik gyógyszertárban kell
kiváltani a szereket, s ajánlott nővért,
aki az injekciókat beadja. 

A hamis gyógyszerek piacát is a
kereslet-kínálat törvényei szabályoz-
zák: a legnagyobb érdeklődés a leg-
súlyosabb betegségek gyógyítását
hirdető csodaszerekre, a fogyókúrás
készítményekre, a potencianövelők-
re, s újabban a pszichotrop anyagok-
ra mutatkozik. Magyarországon fel-
derítettek már a Rivotrilt, ezt a szo-

rongásoldó, nyugtató, ám függősé-
get is okozó tablettát „irdatlanul jó
minőségben” előállító labort. Műkö-
déséhez mindenképpen jól felkészült
gyógyszervegyészek, gyógyszeré-
szek tudására volt szükség. 

Ilku Lívia emlékeztet arra, hogy
Norvégiában nemrég nagy mennyi-
ségű, magyar útmutatókkal ellátott
Rivotril bukkant fel. Kiderült, hogy
ezek nem hamisítványok, hanem

vélhetően itteni pati-
kákban vásárolták
fel őket, noha vény
nélkül azokat nem
lehetne kiadni. Ma-
gyarországon TB-tá-
mogatással ez a
gyógyszer 89 forin-
tért kapható, Norvé-
giában szemenként

5 dollárért lehet eladni. A norvégok
szívesebben vásárolják, mint a bi-
zonytalan eredetű és összetételű
kábítószereket.

A Rivotrilhoz Magyarországon, a
hatályos jogszabályok ellenére, recept
nélkül is hozzá lehet jutni. Ennek leg-
frissebb példája a vizsolyi patika gya-
korlata. Ezt a gyógyszertárat azért zá-
ratták be a napokban, mert nagy
mennyiségben, vény nélkül adott ki
többek között pszichotrop anyagokat,
így Xanaxot és Rivotrilt is. 

Ilku Lívia meggyőződése, hogy Ma-
gyarországon is működnek még fel-
derítetlen, illegális laborok. Erre utal,
hogy a NAV a reptéren több olyan
szert is talált, amely alapanyagként
felhasználható a gyártásban. 

A hamisító üzemek behálózzák az
egész világot. Lényegesen nagyobb
haszonnal dolgoznak, mintha drogo-
kat gyártanának.

Norvégok kedélyét javítják
a magyar pszichotrop szerek
szerző: gy. p.
fotó: gy. p.

Az illegálisan működő interne-
tes patikák elleni nemzetközi
akció során Magyarországon 82
ezer hamis tablettát foglaltak
le, 90 millió forint értékben. Az
útvonal gyakran megyénken
keresztül vezet.

Az Interpol irányításával tartott idei akció
június 7-én véget ért, de már azóta is
foglaltak le hamis gyógyszereket a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei.
Hegyeshalomban egy hűtött gyümöl-
csöt szállító török kamionos árukészle-
tében a napokban 2100 tasak Kamagra
és 4790 darab Cialist találtak. Mindkét
szert potencianövelőként kínálják a ve-
vőknek. Az Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-egészségügyi Intézet
(OGYÉI) Magyarországon nem engedé-
lyezett vagy hamisított termékek listáján
megtalálható tabletták az eddigi tapasz-
talatok szerint két okból is károsak: a kék
tabletta és az utána a piacon legálisan is
megjelenő potencianövelők éppen
azért  vénykötelesek, mert súlyos mel-
lékhatásokat is okozhatnak. Ezeket ere-
detileg kardiovaszkuláris betegségekre
fejlesztették ki, nyilvánvalóan hatnak te-
hát a szív- és érrendszerre, bizonyos be-
tegségek esetén ellenjavalltak. Más-
részt a hamis szerek többségében az
előírtnál gyakorta több a hatóanyag,
igaz, az sem ritkaság, hogy teljesen
kispórolják belőlük. Forgalmaztak már
interneten olyan Viagrát, melyben Diklo-
fenakot, tehát a reumatikus és más jelle-
gű fájdalmak kezelésére alkalmas gyul-
ladáscsökkentőt – mellesleg folyamatos
szedés esetén szintén káros – találtak
hatóanyagként.

Kiderült, hogy ezek nem
hamisítványok, hanem
vélhetôen itteni patikák-
ban vásárolták fel ôket

Megdöbbentő körülmények egy illegális
gyógyszergyárban
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Idén XIV. alkalommal ke-
rül megrendezésre a
Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara Kézműipari Tago-
zatának szervezésében az
Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves
Találkozó.

XIV. Euroregionális Kenyérfesztivál
és Kézműves Találkozó

Helyszín: Győr, Dunakapu tér
Időpont: 2016. július 10. (08:00–15:00)

Program: 9:00 Megnyitó. 10:00 Kiskalász zene-
kar. Gyerekkoncert. 12:30 Díjátadó, 13:00 Dér
Heni-koncert

A Kenyérfesztivállal egy időben zajlik a helyiek kö-
rében népszerű termelői vásár is.
Részletek: http://www.gymskik.hu/hu/kenyerfesztival
A rendezvény Facebook oldala: https://www.face-
book.com/events/267723610252090/ 
Várjuk Önt és egész családját szeretettel!

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A kormány október 2-án népszavazást tart
a kényszerbetelepítés ellen. Brüsszel köte-
lező betelepítési kvótával határozná meg,
mennyi bevándorlót kell Magyarországnak
befogadnia. A kormány számára fontos,
hogy mindenki elmondhassa a véleményét,
hiszen a magyar embereknek kell eldönte-
nie, kivel akarnak együtt élni – fogalmazott
győri sajtótájékoztatóján Kara Ákos állam-
titkár, győri országgyűlési képviselő.

Elmondta, a baloldal Brüsszel megrendelését telje-
síti, mert az európai és a magyar baloldal is beván-
dorlókkal akarja betele-
píteni Európát. Számos
politikai támadás is ér-
te Magyarországot,
amiért Európában első-
ként népszavazásra bo-
csátotta ezt a kérdést.
Brüsszel nem dönthet
a magyar emberek he-
lyett. A népszavazás ezért egy kőkemény nemzeti
szuverenitási kérdés is, meg kell védenünk Magyar-
ország függetlenségét.

Kara Ákos kifejtette, a kényszerbetelepítés visz-
szafordíthatatlan folyamatokat indítana meg etnikai,
kulturális, vallási, gazdasági, szociális értelemben
is. A kvóta veszélyes a kultúránkra, a közbiztonság-
ra, növeli a terrorveszélyt. Magyarország mindörök-

Kara Ákos: A kötelezô betelepítési
kvóta ellen vagyunk

re megváltozna, ezért meg kell üzennünk Brüsszel-
nek, hogy ők is megértsék: Magyarország nem kér
a kényszerbetelepítésből, nem kér a kvótából.

A népszavazás sürgető, hiszen Brüsszelben job-
ban körvonalazódnak a kényszerbetelepítésre vo-
natkozó rendelkezések. Nyilvánosságra került: az
Európai Bizottság javaslata alapján kényszerbetele-
pítést terveznek, és pénzbüntetéssel akarják sújtani
azokat az országokat, amelyek nemet mondanak.
Brüsszel terve elfogadhatatlan és ellentétes az EU
jogszabályaival és alapszerződésével is.

Egy bevándorlóért Brüsszel 78 millió forintot szá-
molna fel, miközben egy magyar állampolgárra 1
millió forintot fordít. A körülbelül 1800 bevándorlóra
számolt 150 milliárd forintos büntetéssel Brüsszel
elvinné az egészségügyi és a szociális dolgozók ter-

vezett béremelé-
sét, vagy az ott-
h o n t e r e m t é s i
programot, vagy a
családi adóked-
vezményt.

A különböző
európai hatósá-
gok 1,5–2,5 millió

közötti migránsról beszélnek, csak tavaly és idén
már 220 ezer migráns érkezett Európába. Magyar-
országon idén már több mint 17 ezer illegális határ-
sértőt fogtak el, és 21 ezer fölött van a benyújtott
menedékkérelmek száma.

A migrációs nyomás egyre növekszik, Magyaror-
szágra tízezrek betelepítését kényszeríthetnék rövid
idő alatt – fogalmazott a politikus. 

A népszavazás október 2-án
lesz, idôpontjáról az államfô,
Áder János döntött. 

Magyarországon idén már több mint 17
ezer illegális határsértőt fogtak el
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Legutóbb május közepén jártuk be a Radnóti
úti építkezést, akkor arról számolhattunk be
olvasóinknak, hogy a kivitelezők már több
területen is a „föld felett” dolgoznak. Nos, az
azóta eltelt hetek alatt dinamikus ütemben
emelkedtek ki a földből az épületek, így visz-
szamentünk, hogy megnézzük, hol tart a
nyár közepén az építkezés.

A beruházás aktuális állapotáról Simon Csabát, az
építtető Győr Projekt Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
Mint mondja, a gyakorló atlétikapálya már elkészült,
amelyet a GYAC atlétái birtokba is vettek és hasz-
nálnak. A munkaterületen párhuzamosan folyik a lé-
tesítmények kivitelezése, a futófolyosó esetében a
homlokzathatároló szerkezet – trimoterm ásványi
gyapot falpanel – készítése van folyamatban, amely
a napokban készül el a tető rétegrendjének, illetve
a hő- és füstelvezető kupolák kialakításával együtt.
Ezt követően elkezdődik a homlokzati nyílászárók,
függönyfalak beépítése, de a légtechnikai hálózat
kialakítása is tart.

A multifunkcionális, torna- és judocsarnokban a
szerkezetépítés zajlik. Minden pillér a helyére került,
és július hónapban elkészül az összes szinti födém-
lemez, s ezen a részen is megindul a homlokzati ha-
tároló szerkezet kivitelezése. „Összességében el-
mondhatjuk, hogy jól halad a munka, a műszaki
ütemtervnél jobban áll a megvalósítás, és ezt az üte-
met szeretnénk a továbbiakban is fenntartani” – fo-
galmazott lapunknak Simon Csaba.

A 6,6 milliárd forintos, állami támogatást élvező
beruházás befejezési határideje 2017. május 31. A
kivitelező A-K Építőipari Kft. addigra építi meg a
sportkomplexumot, amely teniszcentrumot, atléti-
kai központot, egy nehézatlétikai csarnokot, egy tor-
nacsarnokot és egy multifunkcionális csarnokot
foglal magába. Az épületek egy központi előcsarno-
kon keresztül fonódnak majd egymásba, amely így

Látványosan épül az EYOF sportközpontja 
és az olimpiai falu is

valóban egy igazi sportcentrum lesz, az új városi
uszoda, az Aqua Sportközpont közvetlen szomszéd-
ságában.  

Mint ismeretes, az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál olimpiai faluja két helyszínen valósul meg,
és mindkettő építése gőzerővel folyik jelenleg is. Az
egyetemi kampusz területén áprilisban kezdődött
az új kollégiumnak is helyet adó multifunkcionális
épület építése, a mintegy kilencmilliárd forintos be-
ruházást a Magyar Állam és az önkormányzat két-
harmad–egyharmad arányban finanszírozza. A
West Hungária Bau Kft. és a Strabag Zrt. által alko-
tott konzorcium új kollégiumi épületet épít közel
húsz ezer négyzetméteres alapterületen, 550 kollé-

giumi szobával, a megfelelő kiszolgáló – biztonság-
technikai, vendéglátó, sport- és egyéb szolgáltatási
helyiségekkel együtt. Az épület első két szintjén ok-
tatási és kutatási funkciók is helyet kapnak, de
emellett száz hellyel bővítik a parkolóház kapacitá-
sát és egy sportparkot is kialakítanak. Az új épület
építésével párhuzamosan felújítják a meglévő kol-
légiumi szárnyakat is.

Kérdésünkre Lipi László, a Kancellária Hivatal fej-
lesztési igazgatója elmondta, jelenleg is nagy ütem-
ben folyik a kivitelezés, megvalósultak az új épület-
hez munkateret biztosító szükséges bontások, köz-
műkiváltások és kiépítések. Megvalósult a cölöpala-
pozás, mely az új kétszárnyú multifunkciós épület
kilenc emeletét tartja majd. Immár két hete a szer-
kezetépítési feladatok is zajlanak. „A munkálatokat
az egyetem folyamatos működése közben kell elvé-
geznie a kivitelezőknek, ezért már most folynak az
egyeztetések a közműszolgáltatókkal a kapacitás-
bővítésekkel és azok ütemezésével kapcsolatban.
Ennek megfelelően a hőenergia-ellátás új rendsze-
rének építése is folyamatban van.” 

A másik helyszín az egykori olajgyári terület,
ahol külső beruházásban épül mintegy kétszáz la-
kás – az építkezés itt is látványos szakaszában jár,
és az idő előrehaladtával egyre inkább rajzolód-
nak ki az itt megvalósuló épületek is, amelyek az
olimpiai esemény idején szolgálhatnak sportolói
szállásként, azt követően pedig családok új ottho-
naiként. Bár a három építkezés merőben eltér egy-
mástól, az mindenképpen közös bennük, hogy
mindhárom helyszínen olyan létesítmények épül-
nek, amelyek először a 2017-es győri EYOF-ot
szolgálják, de utána a városunk nyújtotta lehető-
ségeket gazdagítják tovább.

A Radnóti úti építkezés

Halad a munka az egyetemnél is
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A Dunakapu téri piac kedvelői most
vasárnap még az eddigieknél is széle-
sebb kínálattal és izgalmas progra-
mokkal találkozhatnak, hiszen a Védd
a helyit, vedd a Kisalföldit! elnevezésű
rendezvény mellett ekkor rendezik a
XIV. Euroregionális Kenyérfesztivált és
Kézműves Találkozót is a téren.

Találkozhatunk itt a már jól meg-
szokott, kiváló minőségű termékekkel,
sajtokkal, szörpökkel, lekvárokkal, mé-
zekkel, friss zöldséggel, gyümölccsel,
húsáruval. A Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kézműipari Tagozatának rendezvé-
nye, az Euroregionális Kenyérfesztivál

szerző: gy. p.
fotó: gy. p.

Egész napos, igazi székely ünnepen vettek
részt július 2-án, szombaton Csíksomlyón, a
Kereszténydemokrata Néppárt Győri Szer-
vezetének és a KÉSZ Győri Csoportjának
tagjai. 

A kovásznai Szent Ferenc-alapítványi gyermekott-
honnak 2012 tavaszán adományozott Apor-dom-
bormű avatásán sok barátra tettek szert, így évente
szerveznek közös utat Erdélybe.

Az országhatárokon is átívelő, híressé vált ren-
dezvényeken, így a „Nagy menetelésen” és az „Őr-
tűzgyújtáson” is több busznyi győri csatlakozott a
székelyekhez, az autonómiatörekvésük támogatá-
sára. Dr. Pergel Elza, a KDNP Győri Szervezetének
az elnöke és a csoport vezetője nem először vett
részt ezen az évente megrendezett találkozón. El-
mondta: „A legidősebbtől a csecsemőig ünnepi
népviseletbe öltözve kísérték a székelyek a lányokat
fel a csíkszeredai gyülekezőtől a Csíksomlyói nye-
regbe. A lányok alapvetően piros és fekete színű ru-
hája mellett a férfiak fekete-fehér eleganciája már
önmagában gyönyörűség volt, nem beszélve arról,
amikor táncra keltek. 

Termelôi piac és kenyérfesztivál

tovább színesíti a vasárnapi progra-
mot, hiszen a rendezvény első alka-
lommal költözik a Dunakapu térre. A
kilátogatók számos pékség édes és
sós termékei közül válogathatnak, de
a pékáruk mellett a kézművesek kíná-
lata is tovább gazdagítja a kínálatot.

A standok jó hangulatú böngészé-
se mellett ezúttal sem maradnak el a
színpadi kísérőprogramok sem, ame-
lyek kicsiknek és nagyoknak egyaránt
jó szórakozást ígérnek. Délelőtt a Kis-
kalász zenekar gyermekkoncertjére
várják a családokat, míg délután, a
legjobb péktermékek díjátadóját kö-
vetően, Dér Heni ad koncertet.

Az Ezer Székely Leány napján
a gyôriek is ünnepelni voltak 

A Sarlós Boldogasszony tiszteletére felszentelt
csíksomlyói kegytemplomban megtartott mise után
a székelyek egész napos zenés táncmulatsággal ösz-
szekötött rendezvénye a pünkösdi búcsú színhelyén,
a hármashalom oltár előtti domboldalon, a székely-
ség egyik legszebb és legnagyobb évente megtar-
tott ünnepe. Büszke székely lányok és az őket kísérők

dallal-tánccal hirdették, hogy mennyire szeretik a föl-
det, ahol élnek, az ősöket, akiktől kapták ezt a gaz-
dag kultúrát, és nemzetüket, amelyhez tartoznak.
Boldogság volt köztük lenni, és akik még a közös
táncba is beálltak a csoportunkból, még azt az ele-
mentáris erőt és energiát is közvetlenül megtapasz-
talhatták, ami jellemezte ezt az ünnepi együttlétet.”   
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szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

A takarékosságról egyre több szó esik, a
gyorsan változó világ szinte kierőszakolja
az öngondoskodást. Van azonban olyan
megtakarítás, amely a bölcsességet és a
szeretetet feltételezi. A Jószív Temetkezési
Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár ez
utóbbira helyezi a hangsúlyt. 

A Jószív Temetkezési Egyesület a 19. század máso-
dik felében előtakarékosságként indult, ám az álla-
mosítások idején megszűnt, beolvadt az Állami Biz-
tosítóba. A kilencvenes években indította újra dr. La-
docsy Géza csapatával, és 20 év elteltével talán ak-
tuálisabb beszélni róla, mint bármikor. 

Az Önsegélyező Pénztár kérdése mindig is fon-
tos volt, ám ahogy változik a világ, egyre égetőbb
szükség lesz rá – kezdte Ladocsy úr a Jószív Önse-
gélyező Pénztár igazgatótanácsának elnöke, akinél
talán nincs is jobb és emberségesebb szaktekintély
szerte az országban. A pénztár jelenleg körülbelül
4000 aktív taggal rendelkezik.

Annak idején egy kicsit nehezítette az újra elin-
dulást, hogy szemben a Nyugdíj- és Egészség
Pénztárakkal, itt nem a munkáltató fizeti a havi tag-
díjat, hanem többnyire a nyugdíjasok a saját havi já-
randóságukból különítik el az összeget. Egyébként

PR-CIKK  HIRDETÉS

Temetési elôtakarékosság: 
a bölcs és szeretetteljes elôrelátás

senki ne csodálkozzon azon, hogy többnyire idős,
nyugdíjas tagunk van, hiszen a Pénztár kifejezetten
a temetkezési előtakarékossággal foglalkozik – is-
mertette a kezdeteket a szakember.

Rengeteg olyan taggal is bír a Pénztár, akik egye-
dülállók, közülük sokan szociális otthonokban élnek
és ezzel a fajta öngondoskodással szeretnék bizto-
sítani, hogy a végtisztességet abban a formában
kapják meg, ahogyan szeretnék. Ladocsy úr nem
győzi hangsúlyozni, hogy a befizetett pénz a pénz-
tártagok tulajdona és másra nem lehet fordítani,
csak a temetésre és az ezzel összefüggő járulékos
költségekre (kórházi hűtés, öltöztetés, sírhely, ko-
szorú, szertartás költségei stb.). 

Egyre többen ismerik fel, hogy szükségük van az
Önsegélyező Pénztárra – folytatta Géza bácsi, aki
évtizedek óta segít az embereknek, hogy az egyik
legfájóbb, de mégis legfontosabb esemény gördü-
lékenyen haladjon. – Összetett téma a temetés, a
halál, amelyről muszáj beszélni, akkor is, ha sokan
tabuként tekintenek rá. Ahogy gyorsul, változik a vi-
lág, egyre többen költöznek külföldre, távol élnek
szeretteiktől. Sokan bölcsen felismerik, hogy a csa-
ládjuk válláról vesznek le terhet azzal, ha belépnek
a Pénztárba. Egyre többen értik meg, hogy helyes
döntést hoznak, amikor felkeresnek bennünket.

A beszélgetés során az is kiderült, hogy sajnos
egyre több a magányos ember, akiknek eltemeté-
séről nem akarnak a hozzátartozók gondoskodni.

Ilyenkor 14 nap elteltével az elhalálozás helye sze-
rinti jegyző kötelezettsége a temetésről intézkedni.
A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház közpon-
tisága miatt számos beteggel foglalkozik, más or-
szágrészből is érkeznek emberek. Bármilyen bor-
zasztó is leírni: sok elhunytért nem jelentkeznek a
hozzátartozók, nem keresik őket. Ilyenkor az önkor-
mányzat jegyzője kénytelen gondoskodni a végtisz-
tességről. Ez is mutatja: égető szükség van az ön-
gondoskodásra. 

A Pénztár tagja lehet minden 16. életévét betöl-
tött magyar állampolgár, aki elfogadja a pénztár
alapszabályát, tehát fizeti a tagdíjat, amely jelenleg
minimum havi 600 forint – ismertette az alapvető
szabályokat a vezető. – Fontos, hogy a belépésnek
felső korhatára vagy egészségügyi követelménye
nincs. A hatszáz forint csak a minimum összeg, ter-
mészetesen ennél nagyobb befizetési lehetőségek
is vannak. Sőt, ha valakinek a számláján összegyűlt
már annyi pénz, amennyiből finanszírozható egy te-
metés, akkor jelezzük az illetőnek: ne fizessen to-
vább, szüneteltesse a tagdíjfizetést. Így ha valaki te-
gyük fel hamvasztásos temetést szeretne, 190 ezer
forintnál már jelezzük: megvan a pénz a költségekre.
Hagyományos temetésnél 280-300 ezer forintnyi
összegnél szólunk. A Pénztár vagyona már több
mint 500 millió forint, amely kizárólag biztonságo-
san kamatozó állampapírokban van befektetve. 

Fontos kihangsúlyozni azt is, hogy a Jószív Te-
metkezési Kft. az általa nyújtott szolgáltatások érté-
kéből 20 százalék kedvezményt biztosít a temetési
számla összegéből a Pénztár tagjainak. 

A számlán összegyűlt pénzt egyébként csak a
temetésre és az azzal együtt járó, számlával iga-
zolt költségekre lehet fordítani. Tehát koszorúra,
síremlék-készíttetésre, a szertartás költségeire
stb. Megtudtuk azt is, hogy ha a helyzet úgy ala-
kul, hogy pénz marad a számlán a temetés végén,
akkor az örökösödési szabályok szerint kötelező
elszámolni. Természetesen a pénztártag külön
nyilatkozatban rendelkezhet az esetlegesen fenn-
maradó összeg sorsáról. Ilyenkor a rendelkezés
szerint számolunk el a hozzátartozóval. Ha a halá-
lig viszont nem lesz elég az összeg a temetésre,
akkor az eltemetésre kötelezett hozzátartozónak
kell megfizetnie a különbözetet. A Pénztár sikerét
egyébként mutatja, hogy az elmúlt 20 év alatt
több mint 6400 belépő tagja volt, a jelenleg aktív
tagok száma napjainkban 4000 körül van. A kü-
lönbözet az időközben elhalálozott tagok miatt
van. Lassan, de folyamatosan fejlődik az Önsegé-
lyező Pénztár, amelynek a működésére az állam is
szigorúan ügyel. Érdemes azt is tudni, hogy nem
feltétlenül saját magunk számára gyűjthetünk
csak összeget, hanem közeli hozzátartozó család-
tag, más kedvezményezett nevét is megadhatjuk,
így akár több családtagunkról vagy szerettünkről
is gondoskodhatunk. A Jószív Önsegélyező Pénz-
tár tehát számos lehetőséget kínál azoknak, akik
nem félnek beszélni a halálról, akik szeretnék a te-
metésüket maguknak intézni, ezzel saját maguk-
nak is könnyíteni a helyzetükön, illetve szeretteik
vagy az állam válláról is levenni a terhet.  

Dr. Ladocsy Géza szívesen ad tanácsot
annak, aki a segítségét kéri
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KÉPRIPORT  GYŐRKŐCFESZTIVÁL

fotók: o. jakócs péter

Az elmúlt hétvégén rendezték meg
a IX. Győrkőcfesztivált, ahol ismét
a gyermekeké volt a város. A Belvá-
ros legszebb helyszínein, számos
színes és érdekes program várta az
érdeklődőket, s ahogy az lenni szo-
kott: az ország szinte minden pont-
járól érkeztek „győrkőcözők”. A
kreatív és izgalmas játékok, kalan-
dok elvarázsolták a lurkókat, így
nem volt meglepő, hogy amerre a
szem ellátott, boldogan mosolygó
vagy éppen a feladatra lelkesen
összpontosító gyermekeket láthat-
tunk. A Győrkőcfesztivál már évek
óta a győri nyár egyik legnépsze-
rűbb programja, amelyről hetekkel
az esemény után is beszélnek ki-
csik és nagyok is. További szavak
helyett azonban beszéljenek a fo-
tók, a IX. Győrkőcfesztiválról! 

Mosollyal volt
tele a város
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szerző: lendvai péter
fotó: getty images

Augusztus 21-én rendezik meg a Pla-
cido Domingo’s Operalia sztárjait fel-
vonultató, nagyszabású Voices of
2016! koncertet. Az évente közel tíz -
ezer nézőt vonzó, ma már határainkon
túl is egyre ismertebb zenei ese-
ményt, hagyományosan a Széchenyi
téren mutatják be. Az esten a népsze-
rű opera- és operettslágereket, örök-
zöld melódiákat a nemzetközi zenés
színpadok ünnepelt énekesei adják
elő. A művészekben közös, hogy
mindannyian Operalia-díjas előadók. 

Placido Domingo 1993-ban alapí-
totta az évente más-más országban
megvalósuló Operalia operaver-
senyt, melynek utolsó fordulóit ez év-
ben július 19–24. között Mexikóban,
Guadalajara nagy múltú színházá-
ban, a Teatro Degollado színpadán
rendezik meg. 

Nyáresti melódiák operasztárokkal
Gyôr meghívja Önt!  

A győri „Voices” eseményeken az
elmúlt években az új operasztár-gene-
ráció olyan ünnepelt előadói léptek
közönség elé, mint Julia Novikova, Ed-
ward Parks, Traxy Cox, Sabina Puerto-
las, Stefan Pop, és Angel Blue. 

A produkció szervezői ez alkalom-
mal is fergeteges koncertet ígérnek.

Először lép fel Magyarországon a
nemzetközileg ünnepelt, amerikai
operaénekes, René Barbera. A „kilenc
C-s” tenor jelzővel illetett művész az
Operalia történetében első alkalom-
mal, 2011-ben három első díjat nyert.
Az énekes naptára évekre előre betelt,

így a szereplése igazi kuriózumnak
számít.  

Győrbe érkezik a kínai születésű,
New Yorkban élő Yunpeng Wang is,
akit az Opera News a címoldalán, a vi-
lág öt legjelentősebb, fiatal operaéne-
kesei között mutatott be. A Met  ro -
politan Opera kivételes hangú sztár-

baritonja az
Egyesült Álla-
mok mellett Eu-
rópa és a Távol-
Kelet országai-
nak egyik leg-
kedveltebb elő-
adója.   

Az est állan-
dó közreműködőjét, a Győri Filharmo-
nikus Zenekart a német származású
karmester, a Finn Nemzeti Opera fő-
zeneigazgatója, Michael Güttler diri-
gálja. A neves karmester a legrango-
sabb operaházak és koncerttermek
ünnepelt művésze. Rendszeresen fel-

lép többek között a Teatro Real Mad-
rid, Wiener Staatsoper, Oper Frank-
furt, Arena di Verona, a Metropolitan
opera, és a Théatre des Champs-Ely-
sées különböző produkcióiban.

Az elmúlt évek hagyományai alap-
ján biztosra vehető, hogy a Voices of
2016! koncerten is fellép egy győri kö-
tődésű művész, azonban az ese-
ményt szervező GuliAnd csapata erről
még nem árult el részleteket.

Győr városa, a koncert támogatói és
szervezői 2016-ban is egy különleges,
szórakoztató nyáresti programmal vár-
ják a hazai és külföldi közönséget.  

A díjmentesen megtekinthető aján-
dékkoncertnek Isabel Bárbara Téllez
Rosete Mexikó, és Petri Tuomi-Nikula
Finnország Magyarországra akkredi-
tált nagykövete, valamint dr. Herczeg
György Magyarország mexikói rendkí-
vüli és meghatalmazott nagykövete a
védnöke, Borkai Zsolt polgármester a
házigazdája. 

Biztosra vehetô, hogy a Voices
of 2016! koncerten is fellép egy
gyôri kötôdésû mûvész

Az Operalia döntőjének rendszeresen
az alapító, Placido Domingo a dirigense
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
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In den Sommerferien er-
wartet den Besucher im
Xántus János Tiergarten
(Kiskútliget) ein neues
Programm, die „ZOO
 TIME”: täglich von 11
bis 15 Uhr kann man sich
ganz aus der Nähe mit
den Tieren treffen. Mit
fantastischen neuen Ver -
anstaltungen und beson-
deren Tiershows verzau-
bert der Tiergarten seine
Besucher.

ABENTEUER UND TOUR IN EI-
NEM – es lohnt sich Györ auch vom
und mit dem Fahrrad aus zu erkunden.
Die Fahrrad-Stadtbesichtigung startet
am 10. und am 23. Juli, jeweils um 18
Uhr, im Zuge eines aktiven Programms,
einer gut zusammenge stellten Strecke
können alle Interessier ten in Beglei           -
tung eines Fremdenführers zwischen
den attraktiven Sehenswürdigkeiten
der Innenstadt und der externen Stadt-
teile radeln.

Am 10. Juli erwartet die im Zuge der
Jahre immer mehr anwachsende Ver -
anstaltung, das EUROREGIONALE
BROTFESTIVAL UND HANDWER-
KERTREFFEN auf dem renovierten
Dunakapu-Platz alle Interessierten mit
einem reichhaltigen Programm wie
noch nie. Neben der Präsentation und
Popularisierung der Palette der Kisalföl-
der Urproduzenten bietet die Veranstal-
tung Konzerte, Kulturprogramme, Wett-
bewerbe und Shows. Gemäss einer Legende hat JEDLIK ÁNYOS zum Anlass

der Fóter Weinlese den aus seinem Spritzer gefertigtem So-
da den feiernden Gastkränzen vorgestellt. In Wirklichkeit wur-
de das hervorragende Getränk zuerst in Győr, im Benedikti-
ner Ordenshaus, probiert. Seitdem ging der Fröccs auf seine
Eroberungsreise, wurde zum Kultgetränk, das Győrer Soda
hingegen zum Hungarikum. Dies feiern wir vom 15.-17. Juli
auf dem Széchenyi Platz. Details auf der Webseite.

FUSSBALL- EM TER-
RASSE – Auch zum Fi-
nale der Europäischen
Fussballmeisterschaft am
10. Juli werden die Fans
mit Grossbildleinwand,
gekühlten Getränken und
guter Gesellschaft am Rá-
ba-Ufer erwartet.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A győri Apor-iskola mögötti kiserdőben há-
rom héten át nagy volt a sürgés-forgás, fú-
rás, faragás, na meg a gyerekzsivaj. Itt ren-
dezte ugyanis a Generációk Háza a nyári
építőjátszótér napközis táborát, ahol három
hét alatt 360 gyermek szorgoskodott, hogy a
raklapokból elkészüljenek a házikók. 

Kokas Éva igazgatónő elmesélte, az ötletet Német-
országból hozta, hatalmas szervezőmunkával és az
önkormányzat támogatásával harmadik éve tudta
megvalósítani a tábort. Az építőjátszótér évente
más-más téma köré szerveződik, elsőként László
király udvarát elevenítették meg, tavaly Mátyás ki-
rály apródjait képezték ki, idén pedig a találmányok
volt az alap. A történet szerint egy időkapszula a kü-
lönböző korokban megsérült, ezeket kellett rajta
helyrehozni.

Az első héten az ókori akropoliszt építették fel, a
másodikon a középkori könyvnyomtatás rejtelmei-
vel ismerkedtek, az utolsó héten pedig járgányokat
terveztek és készíthettek el. A közös szorgoskodás
összehozta a gyerekeket, ezáltal új barátságok is
szövődtek. Péntekenként végül a szülők is megnéz-
hették, mit alkottak csemetéik a hét folyamán.

Az igazgatónő azt mondja, idén annyira népsze-
rű volt a tábor, hogy a meghirdetésének első napján

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!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

A pannonhalmi Jazz-ma-
jorban FÁBIÁN JULI

ÉS ZOOHACKER
ad koncertet Carl

Avory közre-
működésé-
vel, július
15-én 19.30
órakor. 

15. alkalommal rendez FOTÓPIKNIKET a
Radó-szigeten a Győri Fotóklub Egyesület.
A rendezvény a fotózást kedvelők egynapos
ünnepe, ahol csodás környezetben találkoz-
hat az érdeklődő és az alkotó. Az érdeklődő-
ket július 17-én, 9 és 14 óra között várják. 

A FRIENDS BIG BAND megalakulá-
sa óta állandó résztvevője Győr város
rendezvényeinek. Július 15-én 18 óra-
kor MALEK ANDREÁVAL NATALIE
COLE-RA EMLÉKEZNEK a Széche-
nyi téren, néhány szám erejéig, majd
személyes kötődésű magyar dalokkal
állnak a közönség elé.

ÜVEGHANGOK címmel július 16-
tól látható a Hefter-galériában az a ki-
állítás, ahol három generációt képvi-
selő hat művésznő időbeli utazásra
invitálja a látogatókat az üveg anyagá-
nak, felhasználásának átalakulását
követve, felfedezését szorgalmazva a
képzőművészet számára.

RÉGISÉGEK, MŰAL-
KOTÁSOK ÉS KÉZ-
MŰVES TÁRGYAK KI-
ÁLLÍTÁSA ÉS BÖRZÉ-
JE várja az antikvitások
szerelmeseit július 17-én
7–14 óra között, a Tar-
csay úti piactéren.

MARTYN FERENC, AZ ÍR SZÁRMA-
ZÁSÚ MŰVÉSZ TATAI FESTMÉNYEI
című kiállítása látható a Múzeumházban. 

PÁRHUZAMOS FORRADAL-
MAK címmel kiállítás nyílik július 9-
én 16 órakor, a Győri Egyházmegyei
Kincstár és Könyvtárban. A kiállítás
megnyitóján Perger Gyula bemutat-
ja a Párhuzamos történelem. – Ír–
magyar kapcsolatok a 20. század-
ban című könyvet.

Fergeteges építkezés zajlott a marcalvárosi kiserdôben

mind a 360 hely betelt a 7–12 éves gyerekekkel.
Meglepő módon, szinte egyenlő az arány a fiúk és
a lányok között. Kokas Éva szerint a tábor népsze-
rűségének egyik titka az lehet, hogy a gyerekek itt

kiélhetik a barkácsolási szenvedélyüket, amit ott-
hon a szülők többsége aligha enged meg. A tábor
legnépszerűbb eszköze pedig a piros csavarbehaj-
tó – minden gyerek ilyet akar!

Örömmel és szívesen építettek a diákok
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Nem csak a tanításnak lett vége júniusban, hanem
a Városi Diák Fórum is elbúcsúztatta a „tanévet”. Az
évzáró fórumon a tagok kötetlen beszélgetés for-
májában értékelték az eddigi munkájukat, új célo-

Vakációra ment a Városi Diák Fórum

TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azo-
nosítószámú, „Szociális szolgál-
tatások fejlesztése támogató
technológiai eszközök biztosítá-
sával a házi gondozás terüle-
tén” című kiemelt projekt bemu-
tatása.

A Szociális és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatóság fenntartásában működő
Mozgássérült Emberek Rehabilitáci-
ós Központjának (MEREK) célja a
mozgásukban sérült vagy akadályo-
zott emberek rehabilitációja és társa-
dalmi integrációjának elősegítése. A
MEREK komplex rehabilitációs szol-
gáltatásokat nyújt kliensei számára.

A 2013. év júliusától elindult 1 Mrd
Ft összköltségvetésű projekt célja – 6
logisztikai hálózat megteremtésével –
olyan szolgáltatás kialakítása, mely le-
hetővé teszi a házi gondozást segítő
eszközök (elektromos ágyak, higiéniai
eszközök, emelők, járást segítő eszkö-
zök, kerekesszékek, gyerekeszközök,
egyéb otthoni akadálymentesítést se-
gítő eszközök) kölcsönzési rendszer-
ben történő biztosítását, az ezt igény-
lő személyek számára. A projekt cél-
csoportja elsősorban az évente 13-15
ezer fő csípőtájéki operáción átesett
személy, továbbá 3-4 ezer fő elektro-
mos kerekesszéket használó, vala-
mint a 8-10 ezer fő súlyosan – halmo-
zottan fogyatékos személy, s az ápolá-
sukat végző családtagok, gondozók.

MEREK: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

A kialakuló szolgáltató rendszer külö-
nös figyelmet fordít a célcsoportba
tartozó gyermekekre, hiszen a szá-
mukra rendelkezésre álló támogató
technológiák – európai viszonylatban
– igen korlátozottan állnak rendelke-
zésre, és az ellátás nincs kellő tekintet-
tel a gyermekek fejlődésére, életkori
sajátosságaira.

A projekt gyógyászati segédeszköz
ellátás szempontjából elsődleges cél-
csoportja tehát két jól elkülöníthető
csoportból áll; egyrészt beletartozik
mindenki, aki valamilyen kórházi bea-
vatkozást követően mozgásában ide-
iglenesen korlátozottá válik, illetve a
súlyosan, halmozottan fogyatékos
személyek vagy mozgáskorlátozott
gyermekek.

A fejlesztés keretében az ország
hat pontján olyan logisztikai egységek
létrehozása valósul meg, amelyek le-

hetővé teszik ezen eszközök tárolását,
kiadását, szállítását és visszavételét,
továbbá újbóli eljuttatását a kliensek-
nek. A rövidebb kórházi, rehabilitációs
kezelést követően, a kliensek megszo-
kott környezetében, otthonában törté-
nő ápolását és a gyorsabb felépülését
könnyítené meg a rendszer. Ezáltal
csökkenthető a hospitalizációs árta-
lom, hamarabb és könnyebben meg-
valósulhat a társadalmi reintegráció, a
családtagok és maguk az ápolást
igénybe vevők is hamarabb térhetnek
vissza a munkaerőpiacra.

Győrben, 2016. 01. 01-től a Nem-
zetközi Ipari Park ad helyet a MEREK
Guruló Logisztikai kölcsönző központ-
nak. Az intézmény a pályázati projekt-
nek köszönhetően maximálisan fel-
szerelt segédeszközökkel, így a széles
körű igényeket is ki tudja szolgálni. A
kölcsönzési rendszer egyszerűsített,

kliensbarát. Az előzetes személyi adat -
egyeztetés után kölcsönszerződés ké-
szül, amely tartalmazza az adatokat,
az igényelt eszközt és a hozzá tartozó
feltételeket.  A kölcsönzéshez nincs
szükség orvosi papírra, kaucióra, csu-
pán kölcsönös bizalomra, miszerint az
eszköz a kiadott állapotban kerül visz-
sza a központba.  A visszaérkezett se-
gédeszközök egy speciális fertőtlení-
tésen esnek át, így azokat a megfelelő
higiénés szempontokat betartva tárol-
ják. A kölcsönzési árak kliensbarát
módon kerültek kialakításra, figyelem-
be véve, hogy mindenki számára hoz-
záférhetőek legyenek. A MEREK bízik
abban, hogy kölcsönzési szolgáltatá-
sával a köztudatba egy pozitív és hasz-
nos lehetőségként épül be, segítsé-
get nyújthat a rászoruló embereknek.
Legyen szó egy átmenetileg tartósan
vagy halmozottan sérült kliensről. 

kat tűztek ki maguk elé, amelyeket az iskolával ösz-
szehangoltan, a szeptemberben kezdődő félévben
fognak kidolgozni. Az elmúlt időszakban Radnóti
Ákos alpolgármester több pályázatot hirdetett a fi-

atalok körében, amelyet most oklevelekkel díjaztak.
A győri fotópályázat első helyezettje Kamrás István
lett, a második Lakos Anikó, a harmadik pedig Zsé-
dely Tamás. A Városi Diák Fórum legaktívabb tagja
Juhász Kamilla Zita és Kádi László lett.  A legaktí-
vabb iskola oklevelét pedig a PÁGISZ tagjai vehet-
ték át.

A tagok nagy része továbbra sem felejti el a diák-
fórumot, hiszen jövő héten indul a Városi Diák Fórum
nyári csapatépítő tréningje, amelynek helyszíne a
zánkai gyermektábor. Itt nemcsak kommunikációs
tréningeken vesznek részt, hanem készülnek az új el-
nök megválasztására. Kiemelt cél, hogy megtalálják
a VDF új vezetőségét, és őket a képességeik fejlesz-
tése révén alkalmassá tegyék a feladatra. Minden év-
ben új elnököt választanak, így aki pályázik erre a po-
zícióra, annak ki kell állnia a többiek elé, és meg kell
győznie őket arról, hogy miért ő lenne a legmegfele-
lőbb személy a fórum vezetésére.

Természetesen a nyár sem múlhat el közös
programok nélkül, hiszen a VDF tagjai együtt
mennek a július 23-i Welhello- Halott Pénz-kon-
certre, majd pedig a Fröccsnapokon fognak se-
gíteni, jótékonykodni.

Generációk



Beauty b x
• FOTÓ ÉS GRAFIKA: NAGY FERENC

akinek idén nem futja drágább nya-
ralásra, hiszen városunk minden hé-
ten, és szinte minden nap rejt magá-
ban valami új lehetőséget. Kerekez-
hetünk a városban a Győrbike  ke-
rékpárjain, vagy sétálhatunk terein-
ken, és bámulatos hangulatú belvá-
rosi utcáinkon. Strandolási lehető-
ség az Aranypart I–II-n, de a hor-
gászni vágyók, vagy a szabadidejüket
más módon elütni kívánók is talál-
nak bőven jobbnál jobb lehetősége-

Itt a nyár a maga csodálatos és utol -
érhetetlen gyönyörűségével! Győr
különösen szerencsés helyzetben
van, hiszen számtalan lehetőséget
rejtenek magukban folyó- és állóvi-
zeink, valamint a szinte megszámlál-
hatatlan programajánlat, amit a vá-
ros kínál nekünk. Elég, ha csak a
múlt hétvégi Győrkőcfesztiválra
gondolunk, vagy egyéb hangulatos,
illetve zenés kikapcsolódási lehető-
ségekre. Így hát senki se búsuljon,

ket. Természetesen a nyaralni indu-
lók is szép időnek nézhetnek elébe,
de legalábbis ez ideig semmi pana-
szunk nem lehetett az időjárásra.
Reméljük, hogy így marad ez a nyár
második felében is! Indulnak a nyá-
ri táborok, így a szülők is tehermen-
tesülnek kissé a napi gyermekneve-
lés feladatai alól. Sokaknak jó lehe-
tőség ez arra, hogy kiránduljanak.
Jó pihenést kívánunk mindenkinek
szerkesztőségünk nevében!

SZÉPSÉGÁPOLÁS, TREND, ÉLETMÓD-MELLÉKLET

MODELL:BORSODI ERIKA
HAJ: SARKADY LÍVI MESTERFODRÁSZ

NYÁRI ÖRÖMÖK
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A CSODÁLATOS
LEVENDULA

oldani, hogy a tőosztásból származó nö-
vények mindegyikének erőteljes le-
gyen a gyökérzete. A levendula nem
tartozik a talaj szempontjából igényes
növények közé. A vékony termőrétegű,
köves, kavicsos talajokon is megél és

Bódító illatú, káprázatos liláskék virág-
tenger. Ki ne ismerné a provance-i ké-
peslapokon látott, gondosan művelt le-
vendulaültetvényeket teljes virágpom-
pában? De mit tudunk valójában erről
a pompás növényről? Sajnos végtele-

kítani, akkor a tövek közti távolság 50
cm vagy ennél kisebb is lehet, ha nagy
kerek bokrokat szeretnénk, akkor 80
cm-re vagy akár nagyobb távolságra is
ültethetjük. A levágott virágokból kö-
tött kis kötegek finom illattal ajándé-
kozzák meg a fehérneműs szekrényt,
és a molyokat is távol tartják. A nagy-
üzemek a levendulavirág párlatából
nyerik azt az illóolajat, amelyből a fi-

nül keveset. Pedig a hozzáértők számos
titkot árulhatnak el róla. Lássuk mik is
ezek a titkok, és mik azok a közismert
tények, amikkel mindenki tisztában
van! A levendula (Lavandula angustifo-
lia) nálunk már télálló növény, jóllehet,
eredetileg a mediterrán flórához tarto-
zik. Alacsony bokrokat nevel, ezek né-
mi kezelés, rendszeres nyírás, gondo-
zás hatására akár 20-25 évig is élnek, és
minden nyáron megörvendeztetik a
kert művelőjét illatos virágfüzéreikkel.
Szaporítani késő ősszel vagy kora tavasz -
szal kell. A legegyszerűbb az idős tövek
szétosztása, amit oly módon kell meg-

gazdagon virágzik. Napos és meleg
helyre kell ültetni a levendulát, különö-
sebb talajigénye nincsen, szereti a me-
szes, agyagos, tápanyagokban szegény
földet, szárazságtűrő. A legfontosabb a
sok napfény. Évelő növény, télre megáll
a növekedésben, tavasszal pedig frissen
hajtja zöld hajtásait. A bokrosodás elő-
segítésére virágzás után vágjuk vissza a
bokrot a felére-kétharmadára. A leven-
dulabokor így időről időre megújul és
jelentős mennyiségű levendulavirágot
fog hozni minden évben. Az ültetési tá-
volság attól függ, mit szeretnénk. Ha
szegélyt vagy sövényt szeretnénk kiala-

MODELL: BORSODI ERIKA 
SZÖVEG, FOTÓ ÉS GRAFIKA: NAGY FERENC
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nom kölnivizek készülnek. A kereske-
delmi termesztésben főleg az illóola-
jáért termesztik, aminek fertőtlenítő,
gyulladáscsökkentő hatása ismert. Il-
latanyagként a kozmetikai iparban
hasznosítják. A közönséges levendulá-
ból nyert illóolaj édeskés illatú; kenő-
csök, krémek, parfümök alkotórésze.
A hibrid levendula (Lavandula × in-
termedia) illóolaja hasonló, de kevés-

tisztítja a légutakat, csökkenti a fertő-
zéseket. Asztmások ne használják így!
• A pattanásos, gyulladásos bőrt nyug-
tatja. Hatásos pikkelysömörre és ekcé-
mára is. • Enyhíti a napozás okozta le-
égést. • Masszírozások alkalmával a fá-
radtságot, izomfájdalmakat, a reumás
fájdalmakat csökkenti. • Az immun-
rendszert erősíti, élénkíti. • Relaxál,
regenerál. • Hatékony zsíros hajra és

korpás fejbőrre is. • Fürdővízbe csep-
pentve és kicsi tejet hozzáadva segít,
hogy bársonyos legyen bőrünk. • Női
betegségeknél hatásos irrigáló szer.
Recept: 1 liter kamillateához 4-5
csepp levendulaolaj. • Oldja a szélgör-
csöket, fertőtleníti a beleket. • Rovar-
csípéseket csillapítja, segíti a horzso-
lások és kisebb sebek gyógyulását. •
Párnánkra cseppentve, vagy párnahu-

bé édes illatú, annak következtében,
hogy magasabb a terpén (azon belül
kámfor) tartalma. A hibrid levendu-
lát bizonyos helyeken előnyben része-
sítik nagyobb virága és könnyebb be-
takaríthatósága miatt, annak ellenére,
hogy illóolaját egyesek kissé gyen-
gébb minőségűnek tartják. Az I. világ-
háborúban kórházakban használták
az illóolaját. Gyakran használják más
növényekkel együtt az aromaterápiá-
ban. A levendulavirágokkal töltött pár -
nácska segíti az alvást és az ellazulást.
Nyugtató teakeverékekben szintén
megtalálható. Egy 2010-ben publikált

tanulmány szerint magas linalool- és
linalil-acetát tartalmú illóolaj kapszu-
lázott formában jelentősen hatékony-
nak bizonyult a szorongás és az ahhoz
kapcsolódó alvászavarok kezelésében.
A levendula felhasználása, gyógyhatá-
sa: • Javítja az életfolyamatokat, fokoz-
za a testi és lelki frissességet. • Anti-
bakteriális, fertőtlenítő, gyulladást
csökkentő hatása van. • Aromaterá -
piában használva feszültségoldó, ideg-
erősítő, nyugtató hatású. Enyhíti a fej-
fájást, a depresszív kedélyállapotot, se-
gíti az elalvást, az alvászavarokat meg-
szünteti. • Meghűléskor inhalálással

zatunkba szárított levendulát téve se-
gíti alvásunkat. • Segít pszichés és ide-
gi panaszokon (alvászavar, idegesség,
fejfájás, migrén) • Szív és érrendszer-
hez kapcsolódó panaszok (alacsony
vérnyomás) enyhítésében. • A bőrápo-
lásban is kiváló. • Izmok és ízületek
gyulladásának csökkentésére. • A be-
lőle készült tea kiváló nyugtató, szél-
hajtó. • Természetesen felhasználásá-
ról konzultáljon szakemberrel, mert
egyénenként változó lehet a hatása!
Reméljük, hogy kimerítő tájékozta-
tást tudtunk adni kedves olvasóink-
nak erről a bámulatos növényről! 
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NYÁRI BŐRÁPOLÁS
esetben is kellemetlen a leégés. A bőr és
a haj folyamatos hidratálása a nyári bőr-
ápolás fontos része. Kánikulában leg-
alább 2-4 liter folyadékot kell fogyasztani
naponta, ez nemcsak az egészség, de a
szép és feszes bőr alapfeltétele is. Tisztít-
suk rendszeresen a pórusokat, tonizál-
junk és lehetőleg lágy, kevésbé zsíros kré-

Hurrá, nyaralunk! Azonban nem szabad
megfeledkeznünk arról a tényről, hogy
a nyári tikkasztó meleg, az UV-sugárzás,
az izzadás, a strandok klóros vagy éppen
a tengerek sós vize bizony megviseli
mindannyiunk bőrét. Hogy milyen káro-
kat tehetnek a bőrünkben a nyári nap su-
garai, az nem is kérdéses, a legenyhébb

krémeket szinte minden drogériában
vagy akár a kozmetikustól is be tudjuk
szerezni. A nap nem az ellenségünk, a
napozás jó dolog, D-vitamin-forrás, de ká-
rosíthatja a bőrünket, ha nem védjük.
Óvjuk bőrünket az idő előtti öregedéstől,
őrizzük meg rugalmas szépségét a barna-
ság mellett is!

meket használjunk. Az arcunkon a bőr
különös védelmet igényel, hiszen véko-
nyabb és érzékenyebb, mint máshol a tes-
tünkön. A nap elleni védelemre a smin-
kelés közben is gondoljunk, olyan kré-
met, alapozót válasszunk, amely az UV-su-
gárzás ellen is védelmet nyújt. Ezeket a
hidratálókat, az úgynevezett CC-BB-DD

SZÖVEG: VÁMOSINÉ ZALKA ÁGNES, MESTERFODRÁSZ
FOTÓ ÉS GRAFIKA: NAGY FERENC
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PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben

SZEPTEMBERTŐL.

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

számon, illetve a
www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 + 1 éves.

Főbb tantárgyak:
parapszichológia,

transzperszonális pszichológia,
a betegségek okai,

holisztikus kezelések, 
metafizika,

különféle meditációk, ezotéria,
csoportos gyakorlás.

OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt részén, exkluzív
kialakítású, nappali + 4 hálószobás, sorházi
kialakítású lakás, saját kertrésszel, garázs-
zsal, parkolóval eladó. Irányár: 32,2 M Ft.
Tel.: +36-70/459-3010
Pacsirta lakóparkban 74 nm-es nappali + 3
szobás, kertkapcsolatos lakás októberi át-
adással eladó! Ár: 19,949 M Ft. Tel.: +36-
70/372-0113
Gyôrben a Belvároshoz és az egyetemhez
közeli részen tavaszi átadással lakások le-
köthetôk! 38—85 nm-ig! Ár: 14.627.340 Ft-
tól. Tel.: +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. Tel.: +36-70/372-0113
Gyôr-Nádorvárosban, 3 emeletes házban
eladó egy 56 nm-es, 2 szobás lakás 6 nm-
es saját tárolóval. Ár: 12,5 M Ft. Tel.: +36-
70/632-4354
Gyôr-Nádorvárosban  2. emeleti, 53 nm-es,
erkélyes, 2 szobás, klímás, felújított lakás el-
adó, saját gépkocsibeállóval és tárolóval. Fel-
újították a víz- és villanyvezetékeket, új a kony-
habútor, újak a szaniterek. Azonnal költözhe-
tô! Ár: 15,5 M Ft. Tel.: +36-70/632-4354
Nagybajcson áron alul sürgôsen eladó egy
2002-ben épült családi ház. Irányár:15,5 M
Ft. Tel.: +36-70/601-0228

A OPENHOUSE ingatlanpiaci kínálatából
Gyôr-Ménfôcsanakon 42 nm-es, szép álla-
potú lakás sürgôsen eladó. Irányár: 16 M
Ft. Tel.: +36-70/601-0228
Gyôrtôl 7 percre, Öttevényen 85 nm-es,
teljesen felújított, szigetelt családi ház el-
adó. Irányár: 16,99 M Ft. Tel.: +36-
70/977-7831
Gyôr-Ménfôcsanakon 50 nm-es, 2004-ben
épült társasházi lakás eladó. Irányár: 16,39
M Ft. Tel.: +36-70/977-7831
Felpécen nappali + 3 szobás,
összközmûves családi ház eladó. Irányár:
7,99 M Ft. Tel.: +36-70/456-0470 
Árcsökkenés!!! Gyôr csendes részén épült,
részben felújított, 5 szobás családi ház
melléképülettel, nagy telekkel eladó. Ár:
25,9 M Ft. Tel.: +36-70/372-0110
Révfalu jól megközelíthetô részén épü-
lô, utcafronti üvegportállal, raktárral,
parkolóval rendelkezô üzlethelyiség el-
adó. Ára: 35,56 M Ft. Tel.: +36-70/372-
0110
Gyôr-Vízivárosban új építésû társasházban
lakások 44—107 nm-ig leköthetôk! Akár
kertkapcsolattal is! Ár: 350 E Ft/nm. Tel.:
+36-70/372-0113 
A Pacsirta lakóparkban 74 nm-es, nappali
+ 3 szobás, kertkapcsolatos lakás októbe-
ri átadással eladó! Ár: 19,949 M Ft. Tel.:
+36-70/372-0113

Gyôr-Nádorváros kedvelt részén 55 nm-es,
felújított lakás eladó! Ár:13,9 M Ft. Tel.:
+36-70/489-2012
Gyôr-Marcalváros I. frekventált részén 2
szobás, második emeleti lakás leadó! Ár:
12,3 M Ft. Tel.: +36-70/489-2012
Gyôr-Marcalváros II-n szigetelt, teljesen fel-
újított, 1 szobás, erkélyes garzonlakás sür-
gôsen eladó! Irányár: 11,7 M Ft. Tel.: +36-
70/338-6708
Eladó egy gyôri, 80 nm-es, 2016-ban épült
családi ház, melléképületekkel, 3200 nm-
es, gazdálkodásra is alkalmas telken. Ár:
18,5 M Ft. Tel.: +36-70/489-2011
Eladó Öttevény csendes utcájában egy 90
nm-es családi ház, 1345 nm-es telken. Ár:
6 M Ft. Tel.: +36-70/489-2011
Gyôr-Szabadhegyen 49 nm-es, 2 szobás,
felújítandó panellakás eladó! Kedvezô ár!
Akár befektetésnek is! Ár: 11,8 M Ft. Tel.:
+36-70/372-0109
Marcalváros I-en exkluzív panellakás eladó.
Gyönyörûen felújított, 58 nm-es panellakás
eladó! Irányár: 14,9 M Ft. Tel.: +36-70/372-
0109
Gyôrszentiván nyugodt csendes utcájában
100 nm-es felújítandó családi ház eladó.
Irányár: 13,9 M Ft. Tel.: +36-70/372-0109
Gyôr zöldövezetében 64 nm-es, 2 szobás,
nappalis társasházi lakás terasszal, zárt

udvarral, gépkocsibeállóval, panorámás
környezetben eladó. Irányár: 25,9 M Ft.
Tel.: +36-70/399-8261
Gyôrtôl 20 km-re, Ravazdon, kétlakásos
családi ház eladó, hozzá tartozó két ön-
álló telekkel. A ház összközmûves, rész-
ben felújítandó, melléképület, pince,
nyári konyha is tartozik hozzá. Irányár:
17 M Ft. Tel.: +36-70/399-8261
Nyúlon, a hegyben téliesített, 40 nm-es,
igényesen felújított hétvégi ház eladó.
Nappali, étkezô, konyha és egy szoba
az emeleten. Irányár: 6,5 M Ft. Tel.: +36-
70/399-8261
Gyôr-Belvárosban nappalis, hálófülkés
+ félszobás, erkélyes, téglalakás liftes
házban, udvari gépkocsibeállóval eladó!
Irányár: 15,99 M Ft. Tel.: +36-70/333-
3839
Gyôrszentivánon egy 2001-ben épült
amerikai konyha + 3 hálószobás, széles
utcafrontú családi ház garázzsal, parko-
sított udvarral eladó. Irányár: 29,9 M Ft.
Tel.: +36-70/977-7841
Gyôr-Marcalvárosban eladó egy 37 nm-
es, hôszigetelt panellakás. Ár: 11,3 M Ft.
Tel.: +36-70/489-2014
Gyôr-Nádorváros határán 130 nm-es
családi ház, külön épülettel eladó. Ár:
29,9 M Ft. Tel.: +36-70/489-2014

kép és szöveg: xantus-állatkert

Az állatkertben is tombol a nyár, ez
sokszor megnehezíti az állatok, a dol-
gozók és persze a táborozók minden-
napjait. A Zoo-táborunk is a harmadik
heténél jár, rengeteg izgalmas prog-
ramot, kalandot éltünk már át
együtt. A hőség mindenkire rosszul
hat, az állatok és az emberek is
hűsítő élményre vágynak. Per-
sze először szinte mindenki-
nek a fagylalt jut az eszébe.
Ennek a hideg finomság-
nak állatkertünk lakói is
nagyon örülnek. Nekik
egészséges, vízből
és friss gyümöl-
csökből álló kü-
lönlegességek
készülnek a
konyhában.

A  Zoo-tábo-
ros gyerkőcök
is szívesen segí-
tenek, hétről
hétre lelkesen ké-
szítik a gyümölcsös
nyalánkságokat, majd
nagy izgalommal várják,

hogy a saját kézzel alkotott, majd a ki-
futóban elrejtett meglepetéseket az

örvös medvéink mikor találják
meg. Ez az ázsiai medve-

faj a nyakán lévő világos,
V alakú sávról, az „örvről"
kapta a nevét. A négy
mackó, Döme, Csofi,
Burkus és Bátor, előcam-
mogva az esti szállásáról,

azonnal a fagylaltok felde-
rítésére indul, majd ott
helyben fel is falják mind-
egyiket. A táborozók a ki-

futó üvegén keresztül
szurkolnak, hogy az

ő jégkrémjük le-
gyen az első. Ezért
is lehet pluszpon-
tokat gyűjteni,
hogy pénteken a
sok móka mellett,
az ünnepélyes
eredményhirde-
téskor az ő csapa-
tuk nyerhessen.

Nyári élmények
gyűjtésére is pom-

pás hely az állatkert! Szere-
tettel várjuk a látogatókat!

Nyári hétköznapok az állatkertben

A medvék is kapnak jégkrémet

ÁLLATKERT HIRDETÉS
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creative chef

Nyári
felfrissülés

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitvatartás: hétfô—szombat 10—20-ig
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 

Nagy Eszter, az RTK Klub
Konyhafônök 2 címû mû sorá -
nak harmadik helyezettje
ezen a héten felfrissülést hoz
mindenkinek, aki kitikkadt a
nyári forróságban. Érdemes
kipróbálni! 

Hideg mentás
eperkrémleves
grillezett
mozzarellával
A vizet felforralom és a fahéjjal, a szeg-
fűszegekkel, a vanília kikapart belse-
jével, valamint a cukorral és a citrom-
mal alaposan összefőzöm. Mikor kész,
félrehúzom és néhány jégkockával pó-
tolom az elfőtt vízmennyiséget. (Így
hamarabb ki is hűl.) Az epreket lecsu-
mázom, megmosom és a fahéjas-va-
níliás ízes sziruppal, valamint a friss
mentával alaposan összeturmixolom.
A kész levest hűtőbe teszem. Tálalás
előtt ujjnyi vastag sajtszeleteket pár
csepp olívaolajon meggrillezek és kö-
réje öntöm a hűs, üdítő levest.

1 kg friss vagy jeges
eper, 3 dl víz, 1 rúdfahéj,
5 szem szegfûszeg, fél
rúd vanília, 1 marék
menta, 3-4 ek. cukor.
Fél citrom leve és re-
szelt héja, 20 dkg pizza-
mozzarella

Kiszerelés: 3 l Bag in box 

3.490 Ft/3 l
1.163 Ft/liter

Takler Rosé,
amiért szeret-
jük. A Shiraz
fûszeressége
önfeledten ját-
szik a bor köny-
nyed gyümöl-
csösségével. A
fajták úgy me-
rülnek egymás-
ba, hogy új
identitásuk nem kí-
vánja a régit. Nem önál-
lóan kelnek életre, hanem
együtt. Belekortyolva selymessége,
bársonyossága dominál. A roséban is
megmutatkozik a borászat filozófiája, hogy a
bor egy harmonikus ital, amelyben nem szabad do-
minálnia sem a savasságnak, sem a túl intenzív aromáknak.

TAKLER FERENC

SZEKSZÁRDI ROSÉ
CUVÉE
2015
(MERLOT
KÉK FRANKOS
SHIRAZ
ZWEIGELT)
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JÚLIUS 9., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Gálvölgyi-show  04:45 Cob-
ra 11  05:30 Cobra 11  06:10 Top
Shop 06:45 Kölyökklub  09:30 Ne-
velésből elégséges  10:05 Top
Shop 11:00 Egy rém modern család
 11:25 Street Kitchen  12:00 Au-
togram  12:30 Fitt Mánia  13:00
Sztár Gokart  13:30 Agymenők 
14:00 Az őrzők legendája  15:55
Castle  17:00 Castle  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 1 perc és nyersz!
 19:50 Marmaduke – A kutyakomé-
dia  21:35 Féktelenül  23:55 Se-
lyemút-rali – Irány Peking! 00:15 A ri-
vális  02:10 A sas és a sárkány 

04:00 Super Car  04:30 Babavilág
 04:55 Sportos 05:05 Hungerő 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
07:45 Barbie: Tündértitok  09:05
SzÉpítők  09:35 Trendmánia 
10:10 Ízes élet  10:40 Babavilág 
11:10 Egészség Klinika  11:45
Poggyász  12:20 Csapdába csalva
 12:55 Villám Spencer, a karibi őr-
angyal  13:55 Villám Spencer, a ka-
ribi őrangyal  14:55 Gyilkos sorok 
16:00 Pénznyelő  18:00 Tények
19:00 Evolúció  21:10 Elysium –
Zárt világ  23:25 Péntek 13  01:25
Sportos 01:35 Felvéve  03:15 A Bu-
ra alatt 

06:05 Carrie naplója  06:55 TV-
SHOP 07:25 Szívek szállodája 08:15
Amerikai mesterszakács  09:10
Amerikai mesterszakács  10:05
Doktor House  11:00 Doktor House
 12:00 Csengetett, Mylord? 13:05
NCIS: Los Angeles  13:55 NCIS:
Los Angeles  14:55 Castle  15:50
Castle  16:50 Flash – A Villám 
17:45 Flash – A Villám  18:40 Ró-
mának szeretettel  21:00 T4xi 
22:50 Violet és Daisy  00:40 Will és
Grace  01:10 Will és Grace  01:40
Kaliforgia  02:10 Kaliforgia  02:45
Kaliforgia  03:15 Carrie naplója 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Gázfröccs (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Kamarai Magazin (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:25 Sporthírek (ism.)
09:30 Creative chef (ism.) 10:00 Hír-
adó (ism.) 10:25 Sporthírek (ism.)
10:30 Képújság 18:00 Civil kurázsi
18:30 Vény nélkül  (ism.) 19:00 Győ-
ri7 19:45 Made in Hungary (ism.)
20:00 Gázfröccs (ism.) 20:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 21:00 Nyugdíjas
Egyetem 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Erzsébet út (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 10., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:10 Gálvölgyi-show  04:40 Cob-
ra 11  05:30 Cobra 11  06:15 Top
Shop 06:50 Kölyökklub  09:35
EgészségKalauz  10:10 Top Shop
11:00 A Muzsika TV bemutatja 
11:30 Egy rém modern család 
12:00 Dallas  13:00 Dallas  14:00
Marmaduke – A kutyakomédia 
15:45 Áldatlan állapotban  Közben:
16.05 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Cobra 11 
19:50 Hadak útján  22:25 Szívrab-
lók  00:30 Selyemút-rali – Irány Pe-
king! 00:55 Portré  01:30 Bosszú-
szomj  03:10 Gálvölgyi-show 

04:00 A Bura alatt  04:40 Csapdá-
ba csalva  05:05 Hungerő  06:00
Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné 07:40
Megaagy  09:15 Nagy Vagy, Au-
chan kupa!  09:45 a'la CAR  10:20
OlimpiÁSZ – A sport mindenkié! 
10:50 Stahl konyhája  11:25 Ott-
hontérkép – Best Of  11:55 Több
mint TestŐr  12:30 Ízes élet – Best
Of  13:00 Csapdába csalva 
13:40 Gyilkos sorok  14:45 Gyilkos
sorok  15:50 Tintin kalandjai 
18:00 Tények 19:00 Jégkorszak 
20:45 Dirty Dancing – Piszkos tánc 
22:55 Ananász expressz  01:25
Sportos 01:35 Lángoló Chicago 
02:25 Lángoló Chicago  03:10 Az
uralkodónő  03:50 Gyilkos sorok 

05:30 TV-SHOP 05:45 Carrie napló-
ja  07:05 Amerikai mesterszakács
 07:50 Amerikai mesterszakács 
08:40 Szívek szállodája 09:35 Szívek
szállodája 10:35 Will és Grace 
11:05 Will és Grace  11:35 Will és
Grace  12:05 Csengetett, Mylord?
13:05 NCIS: Los Angeles  14:00
NCIS: Los Angeles  14:55 Talpig
zűrben 2. 16:50 Rómának szeretettel
 19:10 T4xi  21:00 Violet és Daisy
 22:50 A séf  01:10 Vérmes né-
gyes  01:40 Vérmes négyes 
02:05 Vérmes négyes  02:30 Kali-
forgia  03:00 Kaliforgia  03:35
Carrie naplója 

07:30 Civil kurázsi (ism.) 08:30 Nyug-
díjas Egyetem (ism.) 09:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 10:00 Vény nélkül  (ism.)
10:30 Képújság 18:00 Győri7 (ism.)
18:45 Kulisszák mögött (ism.) 19:15
Konkrét (ism.) 19:30 Creative chef
(ism.) 20:00 Építech (ism.) 20:30 Er-
zsébet út (ism.) 21:15 Konkrét (ism.)
21:30 Zooo+ (ism.) 22:00 Győri7
(ism.) 22:45 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLUS 11., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:35 Gyilkos sorok  05:15 Hung -
erő  06:10 Red Carpet – Sztárok
testközelben  06:20 Mokka  Ben-
ne: Tények Reggel 09:20 Stahl kony-
hája  09:30 Babapercek  09:40
Teleshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:55
Csapdába csalva  13:35 Knight Ri-
der  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 4. – A cápa bosszúja  23:20
Red Carpet – Sztárok testközelben 
23:30 Bukott angyalok  00:35 Té-
nyek Este 01:20 Aktív  01:45 Spor -
tos 01:55 Ezo.TV 02:55 Zsaruvér 
03:40 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: 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 ki-
csi 21:00 Lucifer  22:00 Amerikai
gengszter  01:00 Két pasi – meg
egy kicsi  01:30 A nagy svindli
02:20 Doktor House  03:05 Szívek
szállodája 

07:30 Vény nélkül  (ism.) 08:30
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 09:30 Ké-
pújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Kulisszák mögött 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Kulisszák mögött (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Zooo+ (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Creative chef (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

JÚLIUS 12., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Knight Rider  05:15 Hungerő
 06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  Benne: Té-
nyek 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 Té-
nyek 19:25 Humorkoktél  20:35 Jó-
ban Rosszban  21:20 Bor, mámor,
Provence  23:50 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  00:00 Franklin és
Bash  01:00 Tények Este 01:45 Ak-
tív  02:05 Sportos 02:15 Ezo.TV
03:15 Para 

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 ki-
csi 21:00 Flash – A Villám  21:55
Flash – A Villám  22:55 Lucifer 
23:50 Két pasi – meg egy kicsi 
00:20 A nagy svindli 01:20 Doktor
House  02:10 Szívek szállodája 
03:00 Carrie naplója 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Hír-
adó (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 Gázfröccs (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Kamarai Magazin (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság (ism.)

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 05:55 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 00:00
Selyemút-rali – Irány Peking! 00:25
Gyilkos elmék  01:30 Az élet csajos
oldala  01:55 Az élet csajos oldala
 02:25 Mi muzsikus lelkek 02:55 A
Grace klinika 

05:15 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Hazajáró 06:25 Három jármód 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:30
Balatoni Nyár  09:25 Hogy volt!?
10:30 Római katolikus szentmise
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  13:00 Magyar Krónika
 13:35 Térkép 14:10 Ízőrzők: Kisná-
na 14:45 Peru – Chile – Húsvét-szi-
getek – Juan Fernandez-szigetek
15:20 A 9-es kórterem  17:00 A
muskétások  18:00 Híradó 18:35
SzerencseSzombat 19:30 A szere-
lem diadala  21:10 Krumplirózsa 
23:10 Kenó  23:15 Marnie  01:25
A spanom csaja  03:15 Életkerék
03:45 Hazajáró

05:20 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Rome Reports – Vatikáni híradó
06:15 "Így szól az Úr!" 06:25 Útmuta-
tó 06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:40
Balatoni Nyár  09:00 Isten kezében
09:25 Kereszt-Tények 09:40 Katoli-
kus krónika 10:05 Új nemzedék 10:30
Református magazin 11:00 Az utódok
reménysége 11:30 Önkéntesek 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:50
Kult+  13:00 Monsieur de Funes 
13:55 Öltések közt az idő  15:30 Ka-
lotaszegi madonna  17:05 Mennyei
kötelék 18:00 Híradó 18:35 Cédrus-
liget  19:25 Nyomoz a páros – Várat-
lan fordulat  21:05 Hét év Tibetben
 23:20 Kenó  23:25 A vadász 
01:10 Nyomoz a páros – Váratlan for-
dulat 02:45 Életkerék 03:15 Szellem
a palackból 03:45 Hazajáró 

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 Maga-
zin 07:55 Domovina 08:35 Paula és
a vadállatok 09:05 A hegyi doktor 
10:00 Balatoni Nyár  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:45 Kult+  12:55 Jamie
15 perces kajái 13:25 Család-barát
14:25 Halálbiztos 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 dok-
tor  19:30 Szerelemben, háborúban
 20:25 Kékfény  21:25 Hawaii Fi-
ve-0  22:10 Kenó  22:15 On the
Spot  23:15 Magyar Krónika 
23:50 A regula  01:15 A köz sze-
mérme  03:25 Hét év Tibetben 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:25 Srpski Ekran 07:55 Unser
Bildschirm 08:35 Paula és a vadállatok
09:05 A hegyi doktor  10:00 Balatoni
Nyár  12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+
 12:55 Jamie 15 perces kajái 13:25
Család-barát 14:25 Halálbiztos diagnó-
zis  15:20 Erdészház Falkenauban 
16:10 Charly, majom a családban 
17:05Doc Martin 18:00Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35A hegyi doktor 
19:30Szerelemben, háborúban 20:30
A fátyolos hölgy  21:30 Laura rejtélyei
 22:15 Kenó  22:20 A 109. utas 
23:55 Arthur Newman világa  01:35
Magyar történelmi arcképcsarnok 
01:55 Pannon expressz  02:20 Határ-
talanul magyar 02:55 Életkerék 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 05:55 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
00:00 Selyemút-rali – Irány Peking!
00:20 Nyomtalanul  01:25 Sztár
Gokart  02:00 A zöld íjász  02:50
A Grace klinika 
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CÉGAUTÓBÉRLET

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

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

JÚLIUS 13., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:50 Csapdába csalva  05:15
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
Benne: 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 Vissza a jövőbe  23:55 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
00:05 Lángoló Chicago  01:05 Té-
nyek Este 01:50 Aktív  02:10 Sport-
os 02:20 Ezo.TV 03:20 13 kísértet 

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 ki-
csi 21:00 Végső állomás  23:00
Nyomodban a halál  01:10 Végső
állomás  02:50 A nagy svindli 03:35
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 Gázfröccs (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Képújság (ism.) 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Zooo+ 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Civil
kurázsi (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság (ism.)

GYŐR+ TV

JÚLIUS 15., 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  Benne: Té-
nyek 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 Té-
nyek 19:25 Humorkoktél  20:35 Jó-
ban Rosszban  21:20 Üvegtigris 2.
 23:50 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  00:00 A férjem védelmében
 01:05 Tények Este 01:50 Aktív 
02:10 Sportos 02:20 Ezo.TV 03:20
Zsaruvér 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Építech (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Kulisszák mögött
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Creative chef
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Építech (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 14., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:15 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:10 Időjárás-jelentés
07:25Slovenski Utrinki 07:55Alpok-Du-
na-Adria 08:35 Paula 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+
 12:50 Jamie 15 perces kajái 13:20
Család-barát 14:15 Halálbiztos diagnó-
zis  15:05 Erdészház Falkenauban 
15:55 Charly, majom a családban 
16:45 Szerencse Híradó  17:05 Doc
Martin 18:00Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35A hegyi doktor 19:30Sze-
relemben, háborúban  20:30 Szeret-
ném, ha szeretnél 22:15Kenó 22:20
Konyec – Az utolsó csekk a pohárban 
00:05 Bazi rossz Valentin-nap  01:35
Magyar történelmi arcképcsarnok 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:45 Aktív  05:05 Sportos 05:15
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
Benne: 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 Megtört
szívek  18:00 Tények 19:25 Humor-
koktél  20:35 Jóban Rosszban 
21:20 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  22:15 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők 23:25 Red Carpet – Sztárok
testközelben  23:35 A törvény em-
bere  00:35 Tények Este 01:20 Aktív
 01:45 Sportos 01:55 Ezo.TV 02:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
03:40 Walker, a texasi kopó 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Civil kurázsi (ism.) 09:00 Hír-
adó (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 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Vény nélkül  (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Építech (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Gázfröccs (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 05:55 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 Mi mu-
zsikus lelkek 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 Keresem
a családom  22:40 CSI: A helyszíne-
lők  23:40 RTL Klub Híradó 00:10
Selyemút-rali – Irány Peking! 00:30
Gyilkos elmék  01:35 Lottószelvény
 03:20 Gálvölgyi-show 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 05:55 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 Válótár-
sak  22:30 Válótársak  23:30 RTL
Klub Híradó 00:00 Selyemút-rali –
Irány Peking! 00:20 Ara csak egy van
 02:20 Street Kitchen  02:50 A
Grace klinika 

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-jelentés
07:25 Hrvatska kronika 07:55 Ecranul
nostru 08:35 Paula és a vadállatok
09:05 A hegyi doktor  10:00 Balatoni
Nyár 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+
 12:55 Jamie 15 perces kajái 13:25
Család-barát 14:25 Halálbiztos diagnó-
zis  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  19:25 Szerelemben, háború-
ban 20:30 Skandináv lottó sorsolás 
20:45 Szabadság tér '56 21:40 Húsz
óra  23:30 Kenó  23:35 A rejtélyes
XX. század 00:05 A Buddenbrook ház
02:35 VI. Pál – Viharos idők pápája 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 05:55 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 Autog-
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
Selyem út-rali – Irány Peking! 00:25 A
rejtély  01:35 Fitt Mánia  02:05 Itt
a fű, hol a fű? 

05:20 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 Életkerék 07:55 Öt konti-
nens 08:30 Paula és a vadállatok
09:00 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 14:25 Halálbiztos 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 he-
gyi doktor  19:30 Szerelemben, há-
borúban  20:30 Nero Wolfe rejtélyei
 22:15 Kenó  22:20 Egy nagy csa-
lád  00:05 Ellenállók  02:15 Tűzsi-
vatag  03:50 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: 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 Végső állomás 2. 
22:55 Bosszú mindhalálig  01:10
Végső állomás 2.  02:45 A nagy
svindli 03:30 Szívek szállodája 

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 helyszíne-
lők  14:50 NCIS: Los Angeles 
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 Végső állomás 3.
 22:55 Nyomodban a halál  01:10
Végső állomás 3.  02:40 A nagy
svindli 03:25 Szívek szállodája 
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Pinnyéden, meseszép környezetben, új
építésű, alternatív energiás, 6 lakásos
társasházban eladó emeleti, 89,74 nm-
es, kétteraszos lakás! A nappali félkör -
ívéből nyílik a 19,4 nm-es terasz, a
konyha–étkezőből léphetünk a másik,
8,82 nm-es teraszra. A lakásban további
három szoba kapott helyet. A fűtés, hű-
tés, központi levegős hőszivattyús ka-
zánnal megoldott, egyedi hőmennyiség-
mérővel. Ár: 24,5 M Ft-tól.

www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

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

SZIGET
SZERELMESEINEK!

Győr-Szigetben új építésű la-
kások még leköthetők. 38–85
nm-es lakások közül választhat,
a földszinten kertkapcsolattal.
A redőny- és klíma-előkészítés
is megtörténik, az épületben
térfigyelő kamerarendszer ke-
rül kiépítésre.  Megbízható mi-
nőségi kivitelezés! Az ár tartal-
mazza az ügyvédi díjat és a köz-
műfejlesztési hozzájárulások
díját is. Már 14,6 M Ft-tól!

Sziget csendes utcájában,
nyolclakásos társasházban új
építésű lakások eladók! A 3
szintes házban 40 és 72 nm kö-
zötti lakások közül választhat.
Az egyetem közelsége miatt ki-
válóan alkalmas diákok számá-
ra is! Ár: 14,19 M Ft-tól.

Gyôr-Sziget újra a régi fényében tündököl! A patinás városrész modern
köntösben születik újjá. A Jedlik híd, az új pinnyédi híd és Gyôr legna-
gyobb uszodája a város lüktetô pontjává varázsolta a környéket. Meg-
újult a Kossuth utca, a Bercsényi liget és az egyetem környezete. Az
épületek rekonstrukciójának és az úthálózat fejlesztésének köszönhetô-
en, keresetté váltak itt az ingatlanok. A beruházók szemében is vonzóvá
vált a városrész, ahol a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz
kapcsolódóan, további infrastrukturális fejlesztések várhatók.  Gyôr-Szi-
get központi, de csendes részein épülnek társasházak. Egyedülállók és
családok is ideális otthonra találhatnak, s a befektetôk is kedvükre vá-
logathatnak a lakások között. Akik Gyôr romantikus, történelmi hangu-
latú, mégis modern részén szeretnének élni, most bevezetô áron foglal-
hatnak lakásokat irodánkban. Teljes körû, ingyenes CSOK, hitel és ÁFA-
visszaigénylés ügyintézéssel várjuk!

Győr-Pinnyéden mindenki megtalálja a számítását, aki Győrben, zöld-
ben szeretne élni. A dinamikusan fejlődő városrész rendkívül kapós
lett, melyre az építők szívesen reagáltak. Akár kertkapcsolatos, akár
erkélyes lakást keres panorámás kilátással, itt jó áron lelhet rá álmai
otthonára! 

Győr-Pinnyéden 7 lakásos társasházban
lakások eladók, a földszinten saját kert-
kapcsolattal. Ez a 66 nm-es, étkező–
konyhás nappali + kétszobás, új építésű
lakás a társasház első emeletén találha-
tó. A lakáshoz egy 6 nm-es erkély is tar-
tozik. Ősszel már költözhet is! Ár: 19,96
M Ft-tól.

GYŐRBEN, ZÖLDBEN! 

Érd: Budai Mónika +36-30/640-8794, Horváth Edina +36-70/587-4020

KIZÁRÓLAG NÁLUNK! Győr-Szitás-
dombon, családias környezetben, új
építésű társasházi lakások eladók. A la-
kóparkban 3 egymást követő telken 3
tömb kerül megépítésre, mely egy kerí-
téssel lezárásra kerül. A kerítésen belül
játszótér kerül kialakításra. A 15 lakás-
os társasházban 34 és 97 nm-es lakások
közül választhat. Az ár emelt szintű fű-
téskész ár, de van lehetőség kulcsra-
kész befejezésre is. Ár: 10,3 M Ft-tól.

KIZÁRÓLAG NÁLUNK! A Pacsirta la-
kóparkban új építésű társasházban la-
kások eladók. 40, 60 és 82 nm-es laká -
1sok közül választhat, a földszinten
kertkapcsolattal. A társasház magas

A Szitásdombon dübörög az élet! Új utcák nyílnak, formatervezett, mo-
dern társasházak épülnek. Fiatalok és kevésbé fiatalok is örömmel vá-
lasztják lakóhelyül a szitásdombi Pacsirta lakóparkot, ahol kedvezőek az
árak és kényelmesek a lakások! Figyelem! Indul a 2. ütem! 

műszaki tartalommal kerül megépítés-
re. Ez a 46,52 nm-es lakás a földszinten
és az első emeleten is megtalálható. El-
osztása: amerikai konyhás nappali mel-
lett kialakításra került 1 hálószoba. A
nappaliból közelíthető meg földszin-

ten a 7,45 nm-es terasz, az emeleten
pedig a 4,18 nm-es erkély. Dél-keleti
és nyugati tájolású lakások közül vá-
laszthat. A földszinti lakáshoz 45 nm-
es kertkapcsolat tartozik. A földszinti
lakás ára: 14.542.988 Ft, az emeletié:
13.546.225 Ft.

MODERN, FIATALOS LAKÓPARK!

Érd:  Horváth Edina +36-70/587-4020 Érd: Budai Mónika +36-30/640-8794
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Az egyetemisták Forma–1-es fu-
tamának számító Formula Stu-
dent versenyre ismét új autót épí-
tettek a győri Széchenyi István
Egyetem Arrabona Racing Team
csapatának tagjai. Augusztus vé-
gén, a magyar futamon debütál az
autó. Csütörtökön este bemutat-
ták az ART-3 járművet, amelynek a
motorja is magyar, azt a SZEngine
csapat fejlesztette ki.

A kaland megduplázódott, az új au-
tóba új motor került – fogalmazott a
prezentáción Hanula Barna dékán,
a Bugatti 1001 lőerős motorjának
fejlesztője. Felidézte a nyolcvanas
évek elejét, amikor a Műegyetemen
elkezdett versenyezni, s végleg
megfertőződött a benzingőzzel.

A dékán beszélt arról is, a Formu-
la Student csapatok tagjai olyan tu-
dásra tesznek szert, amelyet csak
itt sajátíthatnak el. Megtanulnak
csapatban dolgozni, konfliktusokat

Formula Student: új év, új autó a gönyûi versenyre
kezelni, kisvállalkozást vezetni,
szponzorokat szerezni, terveket ké-
szíteni, gyártást felügyelni, tesztelni
és a végén versenyezni is. 

Méltatta a győri járműépítők te-
vékenységét Martin Schuster, a
győri Audi Hungaria Motor Kft. jár-
műfejlesztésének vezetője is. 

Az autóversenyzés bátorságot,
szenvedélyt, érzelmeket, elszántsá-
got jelent, örülök, hogy ezt a szenve-

délyt megélik a Formula Student
versenyre való felkészülésben,
amely ötvözi az elméleti és a gyakor-
lati tudást – fogalmazott a rendezvé-
nyen Martin Schuster.

Jakubik Tamás, az egyetem Jár-
műfejlesztési Tanszékének vezetője
felidézte, hogy három éve kezdő-
dött a munka, s a Formula Student
csapat már az első évben megnyer-
te a moszkvai versenyt.

Kolossváry Tamás csapatvezető
azt emelte ki, minden évben új csa-
patot kell építeni, a diplomázó egye-
temisták ugyanis kiesnek, s pótlá-
suk olykor nehéz feladat. Mindig
vannak azonban olyan fiatalok, aki-
ket magával ragad az, hogy maguk
tervezhetik és építhetik meg Formu-
la Student autójukat. A csapat 31
fős, s az idén három versenyen in-
dulnak. A magyar futam mellett
Csehországban és Németország-
ban is megmérettetik magukat. 

A köszöntők után lehullt a lepel
az autóról. Német Bence konstruk-
ciós vezető elmondta, az autó vázát
38,65 kilogrammról 33,4 kilog-
rammra csökkentették. Átdolgozták
a futóművet is. Saját fejlesztés a
kormánymű. A kanyarstabilizátor
súlya ugyancsak egy kilogrammal
kevesebb, s 13 féle beállítást tesz
lehetővé. 

Az autót nagy taps kíséretében
leplezték le, a magyar futamon au-
gusztus 18. és 21. között indul,
amelyet hagyományosan a gönyűi
kikötő területén rendeznek meg.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Győri és szegedi egyetemi hallgatókból ál-
ló projektzenekar képviseli hazánkat a Fú-
vószenekari Világszövetség által szerve-
zett, Prágában, július 8–12-ig tartó konfe-
rencián, ahol magyar kortárs zeneszerzők
műveit mutatják be a jövő szakemberei.

A világ minden tájáról érkeznek zenekarok, kóru-
sok arra a találkozóra, melyet idén Prágában tart
a Fúvószenekari Világszövetség. Két magyar

Prágai világeseményen zenélnek
a gyôri egyetemi hallgatók

együttes lép fel a cseh fővárosban, az egyik a Győr
Symphonic Band tagjaiból is álló projektzenekar.
Ennek egyik alapítója és a kezdetektől karmestere
Szabó Ferenc egyetemi tanár, aki felidézte, az
1998-ban alakult együttes a Richter János Zene-
művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alap-
fokú Művészeti Iskola és Kollégium, vagyis a „Győ-
ri Konzi”, valamint a Széchenyi István Egyetem Var-
ga Tibor Zeneművészeti Intézetének hallgatóiból
áll össze. A 60-70 fős csapatban főként az egyete-
misták játszanak, illetve vannak olyan volt hallga-
tók, akiket visszahoz a fúvószene szeretete, s már
profi zenészként egészítik ki az együttest. Szabó

Ferenc elmondta, a Győr Symphonic Bandet nem-
zetközi szinten is elismerik, Győrben azonban csak
kevesen tudnak róluk, noha rendszeresen bemu-
tatkoznak az Egyetemi Hangversenyteremben,
 vagyis a zsinagógában. Az együttes fő feladatának
tekinti a modern koncertfúvós zenei irodalom mi-
nél szélesebb körű bemutatását, népszerűsítését
és a hallgatók felkészítését az igényes zenekari
munkára” – mondta el Szabó Ferenc és hozzátette,
generálják is az új darabok születését, hiszen több
kortárs zeneszerzővel ápolnak termékeny kapcso-
latot. Számos ősbemutatón, illetve lemezfelvéte-
len vannak túl, a 2014-ben elkészült CD-jük anya-
ga pedig egy amerikai rézfúvós listán a klasszikus
sorozatban nyertes lett. 

A szakmai elismertséget mutatja a prágai meg-
hívás is, amely által a győriek a Szegedi Tudomány-
egyetem Zeneművészeti Karának hallgatóival ki-
egészülve, mutatják be magyar kortárs zeneszer-
zők darabjait a nemzetközi porondon. A világese-
mény kapcsán dr. Csikota József, a csongrádi me-
gyeszékhely egyetemének adjunktusa elmondta,
óriási megtiszteltetés, hogy ők, illetve a szegedi
egyetem és egy makói magán-zeneiskola hallga-
tóiból összeállt projektzenekar képviselheti hazán-
kat. Mindkét csapatot együtt vezénylik Szabó Fe-
renccel, akivel közösen találták ki, hogy hozzák
össze a hallgatókat a projektre. „A világ minden ré-
széről érkeznek szakemberek, zenekarok, meg
tudjuk mutatni, hogy Magyarországon az egyete-
misták milyen szinten muzsikálnak, a zeneszerzők
pedig milyen minőségi darabokat tudnak írni” –
hangsúlyozta és hozzátette, a fiatalok egymástól
is rengeteget tudnak tanulni a próbafolyamat so-
rán, a cseh bemutatkozás pedig újabb lehetősége-
ket hozhat számukra. 

Próba, még az utazás előtt

Az új autó bemutatkozott a közönségnek
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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.

03. 25.—03. 31.
DELIKÁT

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2016. július 8—14.

Mangalica vastag 
kolbász csemege,
csípôs, 1kg
Füstölt mangalica
szalonna,1kg
Mangalica sertés-
zsír, 1kg

MANGALICA TERMÉKEK
széles választékban kaphatók!

2599 Ft/kg

Mangalica vékony kolbász
csemege, csípôs,1kg

3499 Ft/kg

1599 Ft/kg

699 Ft/kg

Vödrös sertészsír
1kg

Helyben készített juhbélbe
töltött grillkolbász
1 kg

999 Ft/kg

Marhalábszár
1 kg

1599 Ft/kg

Csirkemellfilé 
1 kg

1299 Ft/kg

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

199 Ft/db

CBA ásványvíz 1,5 l
33,33 Ft/l

319 Ft/kg

50 Ft/db

149 Ft/db
kartonos ár

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

SERTÉSHÚSOK AKCIÓS ÁRON!

Teljes kapacitással működik a
Győr-Szol Zrt. kezelésében lévő
Aranypart I és Aranypart II sza-
bad strand. Minden más városi
szabad vízen tilos a fürdés.

A nyári melegben sok család látogat
ki az említett két szabad strandra.
Mindkét helyszínen alkalmas a víz a
fürdésre. A szabad strandokon au-
gusztus 31-ig, naponta 8 és 20 óra
között mentőőrök felügyelik a terüle-
tet, emellett illemhely, zuhanyzó és öl-
töző teszi kellemesebbé a kikapcsoló-
dást. A Győr-Szol Zrt. munkatársai
rendszeresen nyírják a füvet, ürítik a
hulladékgyűjtő edényeket.

kép és szöveg: pannon-víz

Végéhez közeledik az utóbbi
évtized legnagyobb szennyvi-
zes beruházása, melytől a győ-
ri Belváros csatornáinak teher-
mentesítését várják a szakem-
berek. Júniusban a Petőfi téri
körforgalmi csomópont alatt
folyt a munka, rövidesen ismét
a felszínre érnek az építők. A
napokban néhány ártéri fa ki-
vágására is szükség lesz a Pe-
tőfi híd újvárosi hídfőjénél –
tudtuk meg ifj. Biczó Lászlótól,
a Pannon-Víz Zrt. műszaki el-
lenőrétől.

Hálátlan és népszerűtlen dolog, de
sajnos ez a művelet óhatatlanul hozzá
tartozik a fő nyomóvezeték létrehozá-
sához. Természetesen a fák kivágásá-
ra engedélyünk van, és a pótlásra pe-
dig kötelezettségünk. Ugyanígy tör-
tént a vezeték régebben épült szaka-
szain is. A szóban forgó beruházás so-
rán, a Petőfi téren, a zsinagóga mel-
lett, földbe süllyesztve megépült a vá-
ros egyik legnagyobb szennyvízát -
emelője. Az itt beépített szivattyúk
Győr-Sziget, Újváros valamint Abda,
Börcs, Ikrény és Rábapatona szenny-
vizeit, a Belvárost kikerülve, közvetle-

Nyár a szabad strandokon

Tehermentesítették a csatornákat
nül a Győri Szennyvíztisztítóba juttat-
ják. A környező községek szennyvizeit
különösen fontos elkülöníteni, hiszen
ezek nagy töménységű, gyakran bűzt

okozó szennyvizek. A Petőfi tér és a
szennyvíztisztító közti fő nyomóveze-
ték 95%-os készültségi fokon áll, a be-
fejező munkák most következnek.
Ugyanitt el kell bontanunk az árvízi
védvonalat gyengítő, rég nem hasz-
nált, föld alatti építményt is. Az egyko-

ri olajgyárat ellátó iparivíz-rendszer
vízkivételi épületéről van szó. A kisal-
földi megyeszékhelyet egészen a
nyolcvanas évekig kiterjedt és nagy

kapacitású iparivíz-rendszer szolgálta
ki. Az utóbbi évtizedekben az ipari
üzemek sorra áttértek saját vízellátó
rendszerre, így az ipari víz iránt egyre
kevesebb volt az igény, a hálózat visz-
szafejlődött, az iparivíz-fogyasztás 88-
90%-kal visszaesett.

A szabad strand házirendje a biz-
tonság érdekében előírja, hogy tilos
motorkerékpárral és gépkocsival be-
hajtani, illetve oda kutyát bevinni.
Nem szabad tüzet gyújtani és üveget
a vízbe vinni. A fürdőzőkre és a napo-
zókra nézve veszélyes lehet a vízpar-
ton hagyott horog, ezért a szabad
strandok területén a horgászás is tilos.
Az üzemeltető ezúton is kéri a szabá-
lyok betartását.

Fürödni tilos:
Vannak a városban olyan vízterüle-

tek, ahol nem biztonságos a vízben
tartózkodás, ezért Győr Megyei Jogú
Város jegyzőjének kiadott 19456-

7/2008. számú jegyzői határozatának
értelmében tilos fürödni az adyvárosi
tározótóban, a József Attila-lakótelep
területén létesített kettő tározótóban,
az Iparcsatorna teljes hosszában, a
Rába folyó mindkét felén, a bácsai víz -
áteresztő zsilip környékén (Holt-Duna-
ágban), a pinnyédi híd győri hídfőjé-
nél, a püspökerdei átvágás teljes
hosszában, Győr-Újvárosban a Má-
kos-dűlői volt kavicsbányában, Győr-
Gyirmóton a Marcalban, a bácsai bá-
nyagödrökben, a Holt-Marcalban
(rabkerti tóban) és a győrszentiváni
volt szabad strandon. A Kovalter pihe-
nőpark területe kizárólag napozásra
használható.

Zárva lesz

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy átalakítási
munkák miatt július 8-án, pénteken és július 11-én,
hétfőn zárva tart a Jókai utcai ügyfélszolgálati irodája. Az
említett napokon az Orgona utcai irodában lesz lehető-
ség személyes ügyintézésre.

az ügyfélszolgálat

Kecsegetelepítés A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-
Sopron Megyei Szövetsége ezer darab előnevelt, 15-20 centi-
méteres kecsegét telepített a Szigetközben, az Ásványrárói ág-
rendszerbe, az ágvég lezárásánál. Innét a kecsegék el tudnak
úszni a Dunába. Ugyanekkor 1420 kg  III. nyaras pontyot, három
nappal korábban további 290 kg I–II. nyaras pontyot telepített a
vízkezelő. A halasítás időpontja egybeesett a több évtizedes ha-
gyományokkal rendelkező megyei horgásztábor időszakával, így
az Ásványrárón, a szövetség tulajdonában lévő horgásztanyán
táborozó 18 fiatal megnézhette a nagy eseményt.

Ipari búvár a csatornában
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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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 

Tartalma: • Tyúkhúsleves, vagy májgombócleves 2 főre
2 személyes Marcal-tál:  • Gordon csirkemell

• Óvári karaj • Hawaii csirkemell • Rántott szelet
• Natúr karaj csirkemájraguval • Rántott gombafejek

• Főtt burgonya • Párolt rizs • 2 adag saláta
• 2 adag desszert

Ára: 6000 Ft/2 fő helyett 4600 Ft/2 fő

Szombaton és vasárnap

Extra menüajánlattal várjuk
Kedves Vendégeinket!

ÁLLÁS 

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

Otthoni pénzkereset!
Reklámtárgyak összeállítása stb.
Érd.: 06-90/60-36-07
(audiopress.iwk.hu 500 Ft/min+Áfa,
06-20/910-4517)

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

Takarítókat keresünk 
Fő- és részmunkaidős, 
valamint hétvégi munkára.
Tel.: 06-30/559-5137

Gyakorlott takarítóknak
hosszú távú munkalehe-
tőség.2005-ben alapított, iroda- és
gyártócsarnok-takarítással foglalkozó,
győri székhelyű stabil cég, gyakorlott ta-
karító kollégákat keres, délelőtti és dél-
utáni váltott műszakban, kiemelt bére-
zéssel 4–4 órára. Telefonszám: +36-
30/383-8755.

Győri edzőterem edző-
termi gépek, futópadok rendszeres
karbantartására keres egyéni vállal-
kozót 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 Környezet -

védelmi Iroda
„Legyen Ön is  munka-
társa a  környezetvé-
delem profi szakértői

 csapatának!
Jelentkezni lehet

motivációs levéllel és részletes
fényképes önéletrajzzal, e-mail-ben,

a következő címen: 
gyki@kabelnet.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

Tetőfedést, tetőjaví-
tást, bádogozást, la-
postető-szigetelést,
falak javítását, festé-
sét, garanciával, en-
gedménnyel vállalom.
Tel.: 06-30/376-2712.

Pótvizsgára felkészí-
tést vállalok MATEMATIKA,
FIZIKA, KÉMIA tárgyakból Győr-
ben, általános és középiskolás di-
ákok számára. Tel.: 06-30/844-
6979; 06-20/292-0700.

Ép testben ép lélek
Vár téged a Perfect Beauty 

Szalon Masszázs!
06-20/356-5843

Betonfal fúrása, villanyszerelés,
villanybojler-javítás, tisztítás. 06-
30/375-1172

Sírkövek tisztítását és felújítá-
sát vállalom. 06-20/910-2261

Lomtalanítást vállalok
padlástól a pincéig, ingyenes el-
szállítással. Hívjon bizalommal! 06-
70/707-5812

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

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkezetek,
kerítések, korlátok készítése, felújítása.
Telefon: 06-30/313-2351. www.iro-
nart.hu e-mail: ironart@ironart.hu

Hagyatékvétel, szállítás,
lomtalanítás! Lakások, családi
házak, garázsok hagyatékának megvásár-
lása, lomtalanítása, igény szerint rakodók-
kal. Hétvégén is! 06-20/944-6667

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló
lerakása, tisztasági festések,
homlokzatfestés és gipszkar-
ton rendszerek kivitelezése.
Tel.: 06-70/245-8931.

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

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

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

Hívjon bizalommal! Tel-
jes körű lomtalanítást vállalok. Tá-
rolóját, garázsát kitakarítom. Feles-
legessé vált holmiját ingyen elszál-
lítom. Stuka Tibor: 06-
30/217-0848.

EGYÉB

Szép-kártyáját bevál-
tom, átveszem. Érdeklődni:
06-70/427-4243-es telefon -
számon.

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

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

MOZGÁSGYÓGYÁ-
SZAT!

FIZIKAI FÁJDALMAK, 
SÉRÜLÉSEK, 

ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

INGATLAN

Kis hétvégi telket vásá-
rolnék kis faházzal. 06-30/282-
5101

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi, 1 szobás, 40
nm-es, komfortos, határozott ide-
jű bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 40-70 nm-es, 3 félszobás,
elsősorban földszinti, liftes ház-
ban, max 3. emeletig lévő határo-
zott-határozatlan idejű bérlemény-
re.  Bán Aladár utca kizárva. (Hir-
detésszám: 552.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420. 

Nádorvárosi, 1 szobás, 42
nm-es , komfortos, határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 54–60 nm-es, téglaépí-
tésű, megvásárolható, határozat-
lan idejű bérleményre.   (Hirde-
tésszám: 553.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi nyugdíjasházban
lévő, 1 szobás, 26 nm-es, össz-
komfortos, zuhanyzófülkés, redő-
nyös, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 40-50 nm-
es, 2 szobás bérleményre Újvá-
ros, Földes Gábor, Bán Aladár ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 554.)
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szobás,
53 nm-es, távfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne nádorvárosi, adyvárosi
1-2 szobás, 35–47 nm-es, hatá-
rozatlan idejű bérleményre. (Hir-
detésszám: 132.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szoba, 53
nm-es, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses, felújított la-
kást cserélne 3 szobás, marcal-
városi, határozatlan bérleményre.
(Hirdetésszám: 137.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 39 nm-
es, komfortos, gázfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne másfél vagy 1+2
szobás, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra, 60 nm-ig. Rév-
falu, Jancsifalu, József A. ltp., il-
letve Marcalváros I–II területére.
(Hirdetésszám: 143.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Győr-Sziget, 1 szoba, 32 nm-
es, gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne gyárvá-
rosi, belvárosi, nádorvárosi vagy sza-
badhegyi 1,5-2 szobás bérleményre,
2–4 emeletes épületben, 2. emeletig.
(Hirdetésszám: 145.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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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 11. és augusztus 12.
között; napi élményfürdőzéssel

• Intenzív úszásoktatás,
edzés óvodásoknak, 
gyermekeknek, diákoknak
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

Dobogós eredménnyel zárta a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetem csapata Európa egyik legnagyobb
üzemanyag-hatékonysági versenyét, amely a Shell
Eco-marathon Europe névre hallgat. A rendezvényt
Londonban, a Queen Elizabeth Olimpiai Parkban
tartották. 

Idén különösen nagy kihívás elé állította a részt-
vevő közel 200 nemzetközi diákcsapatot a rangos
verseny, ugyanis a kiírás történetében először Lon-
donban, a Queen Elizabeth Olimpiai Parkban, váro-
si versenypályán rendezték meg a 29 ország rész-
vételével zajló eseményt. A tanulók természetesen
most is saját tervezésű és építésű járműveikkel mér-
kőztek meg a leghatékonyabb autó címéért. 

A győriek taktikai készségét így nem csak a sze-
szélyes angliai időjárás, de az új terep emelkedői és
kanyarjai is próbára tették. A hosszas felkészülés-
nek és a remek csapatmunkának köszönhetően,
26,6 kilométert futott a SZEnergy csapat járműve
egyetlen kWh energiával, így sikerült a harmadik he-
lyet megszerezniük az elektromos városi autó kate-
góriában. 

Egyébként a győri Széchenyi István Egyetem di-
ákjai kilencedik alkalommal indultak a kihíváson,
elektromos járművükkel az úgynevezett városi kon-
cepció kategóriában versenyeztek. A résztvevő ösz-
szes csapat közül az elsők között teljesítettek sike-
resen a szigorú technikai vizsgálatokon, és már a
tesztelések során remek eredményeket értek el. S
bár a verseny utolsó szakaszában a leszakadt első
futómű miatt hosszas javításokat kellett végrehajta-

Bronzérmesek lettek a gyôri egyetemisták
niuk, a jó csapatmunka és ügyes taktika meghozta
eredményét: a SZEnergy csapatnak sikerült a har-
madik helyezést megszereznie.

„Az idei új helyszín és a londoni pálya is nagy ki-
hívás volt, hiszen az autónk nagyon érzékenyen re-
agál a legkisebb úthibákra is, és itt Londonban
ezekből volt bőven a versenypályán. Nagyon örü-
lünk, hogy mindezen kihívások ellenére, sikerült do-
bogós helyezést elérnünk, főleg egy ilyen nagy és
népszerű kategóriában” – összegezte a győriek
eredményét Zámbó Zoltán pilóta.

A bronzérmes győri csapat
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Sorsoltak a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A
csoportkörben az Audi ETO a „C” jelű négyesbe ke-
rült a címvédő román CSM Bucuresti, az orosz
Rosztov-Don és a dán FC Midjylland mellé. Az első
fordulót október 14–16. között rendezik. A csopor-
tok első három helyezettje jut tovább, majd a közép-
döntőben két hatos csoportban folytatódnak a pár-
harcok, ezt követően pedig oda-visszavágós ne-
gyeddöntők következnek a Final4-ba jutásért. 

„Szó mi szó, nem úgy néz ki a csoportunk, mint-
ha egy versenysorozat első fázisában lennénk,
sokkal inkább hasonlít ez a felállás egy végső né-

Jordi Illa Solé, a Rába ETO futsalcsapatával két baj-
noki címet szerző szakember veszi át a Lassa Bar-
celona csapatánál az erőnléti edzői feladatokat. A
Barca futsalban is a világ egyik legjobb csapata, így
a megbízatás óriási elismerésnek számít.

„Nagyon büszkék vagyunk, hogy Jordi ilyen meg-
tisztelő feladatot kapott. Ez is azt bizonyítja, hogy a
szisztematikus munka meghozza a gyümölcsét, és
hosszú távon kifizetődik. Bár Jordi nem Magyarorszá-
gon ismerkedett meg a futsaledzőség alapjaival, de ná-
lunk Győrben tanulta ki a szakmát, bizonyítva azt, hogy
immár Magyarországról is el lehet jutni a csúcsokra” –
mondta dr. Drucskó Zoltán, az ETO FC elnöke. 

Jordi Illa Solé utódja a győriekkel szintén kétsze-
res bajnok Marcos Angulo lesz, aki legutóbb Szom-
bathelyen dolgozott. Tavasszal őt váltotta a Haladás
kispadján Lódi Tamás. 

Az ETO-ból a Barcelonába: 
Sok sikert, Jordi!

Egy csoportban az Audi ETO és a Bukarest

gyes szakaszra, hiszen minden ellenfelünk kőke-
mény. Ahhoz viszont, hogy elérjük céljainkat,
előbb vagy utóbb mindenkivel meg kell mérkőz-
nünk, és mindent meg kell tennünk, hogy győzni
tudjunk. Ilyen elszántsággal kezdjük majd el a fel-
készülést a csapat egy részével, ahová már na-
gyon várom vissza a sérülésekből visszatérőket,
az olimpia végeztével pedig az onnan bekapcso-
lódó játékosokat. Az első BL-megmérettetésig bő
egy hónapunk lesz a felkészülésre a teljes csapat-
tal” – közölte a klub honlapján Ambros Martín, az
Audi ETO KC vezetőedzője.

Jordi Illa Solé

Nyári horgászjáték

Mindenkinek köszönjük  a részvételt!

GRATULÁLUNK!

Lezárult a Győr Plusz Média és az
Aniversum Horgászcentrum közös
horgász játéka. A pályázóknak há -
rom, a hor gászáshoz kapcsolódó
kérdésre kellett helyesen válaszolni-
uk. A megfejtések ellenőrzését
 követően a szerencse Márton
 Rékának kedvezett. Szerencsés
nyertesünk átveheti az Aniversum
Hor gászcentrum üzletvezetőjétől,
Kisné Gaál Edittől a tízezer forint ér-
tékű ajándékcsomagot. 

eredményhirdetés
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CÉGAUTÓBÉRLET

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

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

Elérhetô befektetési termékek:
• Állampapírok, tôkegarantált alapok 

forgalmazása
• Részvény, kötvény, ingatlan

és egyéb befektetési alapok

Arrabona Privátbankár Kft.
Erste Befektetési Zrt. függô ügynöke
9022 Gyôr, Széchenyi tér 7.
+36-96/950-950
www.aprivatbankar.hu | info@aprivatbankar.hu

Nem elégedett az alacsony banki kamatokkal?
Befektetései nem jól alakultak? Akkor forduljon hozzánk bizalommal!
Segítünk kialakítani egyénre szabott portfólióját!

• Forintos és eurós vállalati kötvények
• Hazai vagy külföldi részvények
• Devizapiaci kereskedés, fedezeti ügyletek
• Online kereskedési platformok 

szerző: nagy roland
fotó: o. jakócs péter

Ifjúsági Európa-bajnoki aranyéremmel tért
haza Finnországból a Győri Atlétikai Club
cselgáncsozója, Sipőcz Richárd. A 15 éves
tehetség Magyarország egyetlen elsőségét
szerezte a kontinensviadalon, a válogatot-
tal pedig második lett a csapatversenyben.

Sipőcz Richárd első éves ifiként érte el a magyar
cselgáncssport idei egyik legnagyobb sikerét a finn-
országi Vantaa-ban rendezett Eb-n. Ez a korosztály
az 1999 és 2001 között született fiatalokat foglalja
magában, a győri fiú 2001-es, így az egyik legfiata-
labbként lett bajnok, mégpedig a legsűrűbb súly-
csoportban, a +90 kg-ban. Az eredmény sokaknak
nem volt meglepetés, hiszen a 15 éves sportoló ve-
zette a világranglistát, másfél éve – egy verseny ki-
vételével – mindent megnyert, ahol elindult. Győzel-
mével olyan sportolók között említik a nevét, akik ifi
Eb-sikerük után olimpikonok lettek.

„Nem volt könnyű útja a győzelemig, hiszen judo
nagyhatalmak versenyzőivel kellett megküzdenie,
de minden meccsét ipponnal nyerte, az az ő súly-
csoportjában nagyon ritka. Több mint tizenöt éve
nem volt a férfiak között Magyarországnak ifjúsági
korosztályban Európa-bajnoka. Akik nyertek a
sportágban kontinensbajnoki címet az ifik között,
azok most a sportág felnőtt élmezőnyében vannak
a világon. Karakas Hedvig, Bor Barna is az olimpiá-
ra készül éppen. Remélem, Ricsivel is eljutunk erre
a szintre. A következő játékok idején még húsz év
alatt lesz, ilyen fiatalon cselgáncsban kevesen jut-
nak ki olimpiára. Gercsák Szabina is ennyi idős
most, óriási tehetség, de lemaradt Rióról. Úgy gon-
dolom, a 2024-es indulást kell megcélozni, de a to-
kiói kvalifikáció sem lehetetlen, ha ugyanilyen töret-
len marad Ricsi fejlődése” – mondta Sipőcz edzője,
Gyimes Nikolett.

Klement Tibor, a GYAC elnöke ekkor jegyezte
meg, hogy 1992-ben, Barcelonában a paksi Ko-
vács Antal húszévesen lett olimpiai bajnok, éppen
akkor, amikor ő éppen abban a városban dolgozott,
lehet, hogy ez Ricsinek is szerencsét hoz, és már To-
kióban ott lehet a tatamin négy év múlva.

Az Eb-n Sipőcz Richárd sorrendben francia, hor-
vát, német és végül a döntőben fehérorosz ellenfe-

Sipôcz Richárd, a 15 éves cselgáncsozó
lét győzte le, így ő a kilencedik magyar, aki ifjúsági
Európa-bajnoki címet nyert. Tervei között a jövő évi
győri EYOF után a 2024-es, ideális esetben már a
2020-as tokiói olimpia szerepel. Előbbinél 23, utób-
binál még csak 19 éves lesz.

„Az edzők közül sokan azt mondják, hogy a mos-
tani ifi válogatott tagjai jó eséllyel pályáznak arra,
hogy a 2020-as tokiói olimpián ott legyenek. 2024-
ben még nagyobb lehetőség áll előttünk, hiszen le-
het, hogy Budapest rendezi az ötkarikás játékokat.
Ott, 23 évesen csúcsformát kellene már produkálni.

A francia pluszos versenyző, Teddy Riner hatalmas
alakja a sportágnak, öt éve veretlen, elképesztő
eredményei vannak, sokszoros Európa- és világbaj-
nok, olimpiai aranyérmes. Az ő pályafutása is példa
előttem. Persze jó lenne egyszer megmérkőzni vele
is” – beszélt terveiről Sipőcz Richárd.

A magyar küldöttség egy arany- és két ezüst-
éremmel zárta az ifjúsági Európa-bajnokság egyéni
küzdelmeit – 50 kg-ban Feczkó Csanád, 52 kg-ban
Maróti Alexandra lett második –, míg csapatban
egy ezüst jutott a magyaroknak.

Sipőcz Richárd,
a 15 éves cselgáncsozó
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Megtartotta a 2016/2017-es szezon előtti sajtótá-
jékoztatóját az ETO FC Győr. Az NB III-as labdarú-
gó-bajnokság nyugati csoportjában szereplő gárda
célja idén sem változott.

„Célunk nem más, mint az, hogy az ETO vissza-
kerüljön méltó helyére, és itt nem a másodosztályra
gondolok” – kezdte a sajtótájékoztatót Bekő Balázs,
a győriek vezetőedzője, majd hozzátette – úgy erő-
sítettünk és még vélhetően fogunk is, hogy ezzel a
kerettel, ebben a szezonban már nincs félrebeszé-
lés, meg kell nyerni a lehető legtöbb meccset és fel-
jutni a magasabb osztályba.” 

A szakember elmondta, az új igazolások mellett a
fia talokra is számít, ugyanis nem szeretne több ETO-s
tehetséget elveszíteni. A zöld-fehér klubnál komolyan
veszik a feljutást, amibe a szurkolókat is szeretnék be-
vonni, ezért egyedi akciót indítanak. Minden bérletre
visszavásárlási garanciát vállal az egyesület, ami azt je-
lenti, amennyiben nem jut fel a csapat a másodosztály-
ba, az ETO-s dolgozók, játékosok, szakemberek vissza-
fizetik az árát a vásárlóknak. Fontos tehát a csapat szá-
mára a szurkolók biztatása, amit a jó és eredményes já-
ték mellett, további akciókkal köszönne meg a klub. 

Az eseményen részt vett Korsós György klubme-
nedzser is, aki elmondta, hogy a felmérések szerint
Magyarország 3. legjobb elit akadémiájaként tartják
számon a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémiát. A szak-
ember kitért a 2016-os ETO Kupára is, melyre több
országból érkeznek majd erős utánpótlás csapatok. 

Nincs mellébeszélés,
irány az NB II!

Gyôri gyôzelem a városok versenyében
A nyolcadik Győrkőcolimpiára
csaknem ötszáz gyerek nevezett
szerte az országból, sőt Győr
testvérvárosaiból, Ingolstadtból,
Poznanból és Nyizsnyij Novgo-
rodból is. A gyerekek nyolc sport-
ágban: úszásban, atlétikában, ut-
cai kosárlabdában, labdarúgás-
ban, teniszben, strandröplabdá-
ban, grundbirkózásban, vízilab-
dában és egyéb játékos verse-
nyekben mérték össze tudásukat.

A különböző próbákban elért
pontszámok alapján a városok
versenyét Győr nyerte, Poznań,
Pécs és Mosonmagyaróvár előtt.
Több sportág is hazai sikereket

hozott, a vízilabdázók küzdelmeit
a GyVSE fiataljai zárták az élen,
míg teniszben mind a négy kate-
góriában győri győzelem szüle-
tett. Nagy-Békési Bíborka, Kon-
rád Kincső, Szalay Tamás, Galló
Ákos is első lett. Fociban Győr-
szentiván, streetballban és
strandröplabdában Szolnok volt
a legjobb. Hatvanméteres síkfu-
tásban a pécsi Burján Adrienn és
a mosonmagyaróvári Degovics
Gergely, kislabdahajításban a
szolnoki Makai Anna, és a győri
Dalmai Márton nyert. Helyből tá-
volugrásban a szolnoki Dzsubák
Fanni és a mosonmagyaróvári

Degovics Gergely nyakába került
az aranyérem. Úszásban a hazai-
ak közül Mátrai Levente két

számban is első helyen zárt, Sző-
ke Ágnes, Rákosfalvy Zalán és Al-
földi Laura ezüstérmes lett, Rá-
kosfalvy Lujza bronzérmes lett. A
váltók versenyében Győrnek egy
második és egy harmadik hely ju-
tott. Az atlétika, a strandröplab-
da, a grundbirkózás versenyeit
az Aranyparton, a foci- és kosár-
labda-mérkőzéseket az egyete-
mi kosárlabdacsarnokban ren-
dezték. A teniszezők a Kálóczy té-
ri pályákon, a vízilabdázók a Rába
Quelle strand sportmedencéjé-
ben játszottak, az úszók a Ma-
gyar Vilmos Uszodában álltak
rajtkőre.
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Érdeklôdni: 06-20/269-3234 • gyor@orientik.hu • orientalkft.hu

Beruházó: Orientál Kft.

PRÉMIUM kategóriás vízivárosi

lakások már 10.004.000 forinttól
leköthetôk a beruházónál!

Építkezés kezdete: 2016 07. hó 
Várható átadás: 2017 3. negyedév

A+ kategória

3 rétegû üvegezés

Lift

CSOK igényelhetô!

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


