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Megszelídített borok
Cikkeink a 3. és a 10. oldalon

A hétvégén a fröccsé és a legendáké a fôszerep
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SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet településrendezési ügyintéző munkakör betöltésére. A pályázat-
tal kapcsolatban további információ az onkormanyzat.gyor.hu honlapon
Pályázatok menüpont alatt érhető el.

Az elmúlt hétvégén megrendezett Ír–
Magyar Napok hagyománynak számít
városunkban. Az eseményen Pat Kelly
ír nagykövet is részt vett, aki a fesztivál
előtt dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mesterrel beszélgetett: Az alpolgár-

mester kifejtette, a kapcsolat a közös
szakrális értékek révén szövődött, de
mára jelentősen kiszélesedett. Azzal,
hogy az Ír–Magyar Napokat egyszer
nálunk, egyszer pedig Írországban
rendezik, kitűnő lehetőséget biztosít
egymás kultúrájának megismerésére,
a két nemzet közeledésére. Pat Kelly
örömmel üdvözölte a gyümölcsöző ír–
magyar kapcsolatokat, amelyekben
Győrnek kiemelkedő a szerepe, és ki-

fejezte, személyesen is támogatja a
további együttműködést. 

A két ország közötti kulturális és szak-
rális kapcsolatok alappillérét a győri ba-
zilikában őrzött Könnyező Szűzanya-
kegykép jelenti, melyet Walter Lynch, az

írországi Clonfert püspöke a Cromwell
Olivér-féle keresztényüldözés idején me-
nekített Győrbe. A kegykép 1697. már-
cius 17-én, Szent Patrik, Írország apos-
tola és védőszentje ünnepén vérrel köny-
nyezett. A fesztivál időpontja Lynch püs-
pök halála napjához, július 14-hez kötő-
dik. A szakrális programok mellett kon -
certek, táncbemutatók, kiállítások és
gyermekprogramok adtak ízelítőt az ír
kultúra sokszínűségéből.

Közelebb táncoltak egymáshoz
az írek és a magyarok

A Rába partjára költözött Kalotaszeg
gyönyörű színes világa, látványos ke-
rékpáros felvonulással avatták Győr-
szentivánon az óvoda KRESZ-park-
ját, egy busznyi Pálffy-iskolás indult
el a Felvidékre, hogy megismerked-
jen névadójának szülőföldjével.
Mindez a hetedik Kantharosz-gálán
elnyert támogatással válhatott való-
ra. Csodás muzsikára röppennek az
óvodások szoknyái, varázslatos min-
tákat keltenek életre a Czifra Műhely
által tervezett kifestőn, amelyben
énekek, mesék, csujogatók is meg-
idézik Erdélynek ezt a gyönyörű táját.
A kertvárosi környezetben fontos a
kerékpár, nem lehet elég korán meg-
tanulni a közlekedési szabályokat.
Győrszentivánon az egész település
láthatta, milyen ügyesek az óvodá-

Valóra vált álmok
sok, villogó rendőrautó vezette fel a
családi biciklis felvonulást, és birtok-
ba vették a KRESZ-parkot az aprók.
A szülőkkel valószínűleg nem jutot-
tak volna el egy ilyen színvonalas, a
magyar múltat részletesen megidé-
ző kirándulásra azok a diákok, akiket
tanáraik kiválasztottak a Pálffy-em-
lékhelyek és Pozsony meglátogatá-
sára. Gyönyörű képek mutatják be az
út állomásait. A Harangozó-díjas Ve-
lekei László egyik első koreográfiájá-
nak archív felvételeivel 1956-ra, Tóth
Ilonára is emlékeztek a diákok. Az if-
jú táncos egykori szavai után a mára
elismert, a Győri Balett művészeti ve-
zetőjévé érett koreográfus vallott
életútjáról, alkotói módszereiről.

Az útról készült műsort visszanéz-
hetik a tv.gyorplusz.hu weboldalon.
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Győri férfi kisfröccsöt iszik, azt
is kettesével. (Talán a nő is.) Ha-
zai ital, a bencés rendházban
kóstolták meg először a spric-
cert. (A bencéseknek mindig jó
ízlésük volt.) A fröccsnek irodal-
ma van. (Nevét is irodalmárnak,
nevezetesen Vörösmarty Mi-
hálynak köszönheti.) A szóda
és a bor aránya szerint megkü-
lönböztetünk Krúdy-fröccsöt,
kőművest, lámpást és háziurat,
kisfröccsöt, nagyfröccsöt, hosz-
szúlépést, házmestert, bakter -
anyóst és sóherfröccsöt, és még
amit a fantáziánk elbír.
A fröccs tehát személyes ital.
Személyre szabható. Nemcsak
az arányok változtathatóak
benne, hanem a bor fajtája, mi-
nősége is. Mondhatnánk: a
fröccsben megmutatkozik ma-
ga az ember. (Persze ilyent leg-
feljebb néhány fröccs után
mond csak akárki.) 
Aki szereti a fröccsöt, annak
mindegy, hogy ki és hol találta
ki. A győrieknek azonban az
ízén és frissítő hatásán túl is je-
lent valamit. Remek legendát
szőttek köré – van alapja –, s év-
ről évre kibontakozik (gazdago-
dik, terebélyesedik) itt egy kö-
zösségi esemény, koccintós ta-
lálkozási alkalom. 
A fröccsnapok – historikus hát-
terével – a Győri Rotary Club le-
leménye. Egy fontos színe a
győri nyárnak. Vonzereje Som-
lóig hatni tud. Elkeveredik itt –
akár a szódában a bor – a zene,
a megkoszorúzott múlt (neve-
zetesen a tudománya poétájá-
nak ismert Jedlik Ányos szob-
rát koszorúzzák meg, aki a szik-
víz nagyüzemi gyártását felta-
lálta), s a jókedvű jelen. A ven-
dégváró Széchenyi tér színpa-
dán zenekarok muzsikálnak,
legendás dalokat idézve.
Győrben mindig történik vala-
mi. Ha valaki ki sem akar lépni
a városából, annak helybe hoz-
zák a programokat a különbö-
ző fesztiválok, napok szervezői.
Lüktet, él, együtt van a város.
Ismerős arcok mindenütt. Már
Jedlik szobra is felismer ben-
nünket. A fröccsnapokon talán
koccint is velünk. 

Gy. P.

Koccintás

Potyondi Antal, a Magyar Szakszerveze-
ti Szövetség megyei képviselet-vezetője.
„Szerintünk csak a fizetésemelés lehet a
megoldás, mert azt ne várjuk el senkitől,
hogy éhbérért beül a kasszába vagy haj-
nalban kenyeret süt” – tette hozzá a kép-
viselet-vezető. Kara Ákos győri ország-
gyűlési képviselő is arról beszélt, hogy a
cégeknek sürgősen meg kell emelni a
béreket. „Azt javaslom a vállalatoknak,
ne várják meg az őszi-téli bértárgyaláso-

kat, hanem már nyáron emeljenek bért,
ezzel meg tudják tartani vagy magukhoz
tudják csalogatni a képzett munkaerőt”
– mondta Kara Ákos. Enyhíthet az egyre
súlyosabb problémán, hogy január else-
jétől az állam jelentősen növeli a munka-
erő mobilitásának támogatását. Maga-
sabb benzinköltség, adómentesség és
lakhatási támogatás vár azokra, akik vál-
lalják, hogy lakóhelyüktől távol vállalnak
munkát. Potyondi Antal szerint elsősor-
ban a fiataloknak lehet ez jó megoldás,
ami részben orvosolhatja a munkaerőhi-
ányt. „Tény, hogy nem eléggé mobilak a
magyar munkavállalók, míg például
Ausztriában akár 40-50 euróval maga-

sabb fizetésért is naponta 100-150 kilo-
métert ingáznak az emberek, addig ná-
lunk nehéz kimozdítani lakóhelyükről
még a fiatalokat is, nekik kedvezhetnek
a jövőre bevezetendő, megemelt mobi-
litási támogatások” – hangsúlyozta az
érdekvédelmi vezető. „Olyan béreket és
munkahelyi körülményeket kell teremte-
niük a cégeknek, ami vonzó az ország
más részeiből érkező munkavállalók szá-
mára is, akiknek 2017-től a kormányzat

is még többet segít” –
hangsúlyozta Kara
Ákos. A képviselő úgy
véli, az állam és az ön-
kormányzat mindent
megtesz azért, hogy a
munkavállalóknak ér-
demes legyen Győr-
ben dolgozni, sőt akár
ide is költözni. A mobi-

litást segítő intézkedések után a napok-
ban egy másik megoldási lehetőség is
felmerült. A Gyáriparosok Országos
Szövetsége azt javasolta, hogy 250 ezer
vendégmunkást kellene Magyarország-
ra hozni a szakemberhiány megoldásá-
ra. Az elképzelést a nemzetgazdasági
miniszter is támogatja. Varga Mihály
szerint az unión kívülről érkezhetnének
a munkások. A tárcavezető úgy fogal-
mazott, ha nem hozunk külföldről szak-
képzett embereket, lefulladhat a hazai
gazdaság. Pedig az elmúlt időszak ered-
ményei több mint biztatóak, és kár len-
ne, ha a munkaerőhiány akadályozná
meg az ország további fejlődését. 

Nagyobb bér és mobilitás: gyógyír
a munkaerôhiányra?
szerző: zombai-kovács ákos
fotó: marcali gábor

Januártól nőnek a munkavállalók
mobilitását segítő adókedvez-
mények, amire azért van szük-
ség, mert egyes térségekben je-
lentős munkaerőhiány alakult ki.
Ezt a közelmúltban Cseresnyés
Péter, a munkaerőpiacért felelős
államtitkár jelentette be. A ma-
gasabb benzinköltség, az adó-
mentesség és a lakhatási támo-
gatás sokat segíthet a Győrben
is egyre erősödő szakemberhiá-
nyon. A mobilitást támogató in-
tézkedéseknek a szakszervezet
is örül, de az érdekvédők kitarta-
nak amellett, hogy a béreket is
sürgősen emelni kell. 

Munka és munkahely is van bőven Nyu-
gat-Magyarországon. Csak éppen a cé-
gek most már hónapok óta nem, vagy
csak nagyon nehezen találnak megfele-
lő munkaerőt. Egyre égetőbb a problé-
ma, főleg Szombathelyen és Győrben. A
kisalföldi megyeszékhelyen szinte az
összes cég munkaerőhiánnyal küzd.
Alig van olyan terület, ahová ne kellene
ember. A szakszervezet szerint is egyre
komolyabb a probléma. „Szinte már
nincs olyan szakma, ahol ne lenne ko-
moly emberhiány, az autóipar, az építő-
ipar, az élelmiszeripar, a kereskedelem
és vendéglátás is küzd a problémával,
de postásból is túl kevés van” – mondta

Szinte nincs olyan szakma,
ahol ne lenne komoly
emberhiány
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KAMARAI AJÁNLÓ

Kamarai választás 2016.

Jelöljön, szavazzon, hallassa a hangját Ön is!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara regisztrált és önkéntes tagjai szeptember-
ben újabb négy évre megválasztják a küldöttgyűlés
tagjait, majd a kamara elnökségét és az országos
küldötteket. Bővebben: www.gymskik.hu/kamarai-
valasztasok-2016

Vállalkozások, figyelem!

Aki nemrég levelet kapott a Nemzeti Agrárkamará-
tól kötelező kamarai taggá válásáról, és nem agrár
főtevékenységet folytat, fordulhat tanácsadásért, a
jogi helyzet tisztázásáért a megyei Kereskedelmi és
Iparkamarához. Kereskedelmi és Iparkamara és/vagy
Agrárkamara?–Jó tudni, hova tartoznak az egyes
vállalkozások! A vonatkozó törvényi  szabályozás
igen bonyolult, ezért kamaránk szeretne segítséget
nyújtani a vállalkozásoknak az egyes esetek tisztá-
zásában. A jogszabályok az irányadóak, a ténylege-
sen végzett tevékenység határozza meg, melyik vál-
lalkozás hova tartozik. Vannak még értelmezési
problémák a gyakorlatban!  Tanácsadás kérhető e-
mail-en: ugyfelszolgalat@gymskik.hu vagy telefo-
non:  +36-96/520-202.

A győri lakcímek felülvizsgálata folyamato-
san zajlik, és akinek ennek eredményeként
változik a címe, azt levélben értesítik. Aki
érintett, ne halogassa az új lakcímkártya
igénylését, mert ennek hiányában több
hátrány is érheti, például nem szavazhat az
október 2-i népszavazáson sem.

A győri Polgármesteri Hivatal tavaly ősszel kezdte
meg a lakcímek felülvizsgálatát. Ennek fő oka egy-
részt, hogy városunkban is több helyen találkozha-
tunk logikátlan vagy téves házszámozással, más-
részt pedig hazánk jelenleg nem rendelkezik egysé-
ges, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő
lakcím-adatbázissal. A felülvizsgálat révén ez az ál-
lapot változik meg, és jön létre a központi címregisz-
ter, vagyis a KCR. Mindez a lakók számára is szá-
mos előnnyel jár, hiszen a téves, logikátlan, párhu-
zamos vagy hiányzó ház- illetve ajtószámok megne-
hezítik az ingatlanuk használatával kapcsolatos jo-
gok gyakorlását és a lakók elérését. 

Dr. Lipovits Szilárd, Győr Megyei Jogú Város jegy-
zője arra hívja fel a figyelmet, hogy aki értesítést kap
a lakcímének megváltozásáról, annak mindenképp
érdemes mielőbb új lakcímkártyát igényelni, hiszen
a címváltozás után a régi lakcímkártya érvénytelenné
válik, amely akadályozhatja az ügyintézést, sőt az al-
kotmányos jogok gyakorlását is. A legjobb példa erre
az Áder János köztársasági elnök által október 2-re
kitűzött népszavazáson való részvétel. Akinek a felül-
vizsgálat miatt változik a lakcíme, az a választási név-
jegyzékben már az új címével fog szerepelni. Ameny-
nyiben az illető a régi címre szóló lakcímkártyájával
érkezik, úgy nem tud részt venni a szavazásban, mi-
vel a rá vonatkozó adatok nem egyeznek. 

Ha változott a lakcíme, mindenképp
kérjen új lakcímkártyát!

A győri címnyilvántartás kezelését a Polgármesteri
Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya végzi.
A felülvizsgálattal kapcsolatos információkról, valamint
a címkezeléssel érintett címekről az
onkormanyzat.gyor.hu honlap „Felülvizsgált címek”
menüpontjában folyamatosan frissített táblázatból is
tájékozódhatnak – közölte dr. Horváth Tamás osztály-
vezető, aki hangsúlyozta, a költözéssel nem járó cím-
változás miatt a lakcímkártyák cseréje ingyenes, a lak-
címkártyákat a Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Győri Járási Hivatala Kormányablak Osz-
tálya fogja az érintettek részére kiállítani, és ide kell a
régi lakcímkártyákat is leadni. Az osztályvezető meg-
erősítette, aki értesítést kap, a saját érdekében igényel-
je az új kártyáját, amely elengedhetetlen a későbbi ügy-
intézéseihez. Hozzátette, a változás rövid távon némi
kényelmetlenséggel jár ugyan, de hosszú távon épp az
érintetteket óvja meg az esetleges kellemetlenségek-
től, például a célba nem érő küldeményektől.

Az osztályvezető végezetül arra is felhívta a figyel-
met, hogy aki időközben elköltözött, az mindenképpen
jelentse be új lakhelyét, akinek pedig tartózkodási he-
lye van, ellenőrizze, hogy nem járt-e még le annak ér-
vényessége, mert ha igen, azt meg kell újítani.

A Rába és a Mosoni-Duna rak-
partjainak takarítására szolgáló
berendezéseket vásárolt a Győr-
Szol Zrt., amelyeket Radnóti
Ákos városüzemeltetésért fele-
lős alpolgármester és Kovács
Róbert, a társaság városüzemel-
tetési igazgatója mutatott be saj-
tótájékoztatón.

Új takarító berendezések a rakpartok tisztítására
Az egyik berendezés egy úszó szi-
vattyú, amely a folyóból nyert vízzel
magas nyomású vízsugárral mos-
sa le a szennyeződéseket, iszapot
és egyéb lerakódásokat. A száraz-
földről nehezen elérhető részek,
mint például a rakparti rézsű taka-
rítása csak a vízről lehetséges.
Ezért a Győr-Szol Zrt. vásárolt egy

speciálisan erre a feladatra kialakí-
tott, széles padozatú, 10 lóerős
motorral felszerelt csónakot. A jár-
mű a takarítás mellett jól használ-
ható az áradások után a vízen fel-
gyülemlett uszadék és egyéb aka-
dályok eltávolítására.

Ugyancsak a rakpartok járófe-
lületeinek tisztítását szolgálja egy
önjáró kézi seprűgép, amely ki-
egészíthető toló adapterrel, így a
hétköznapi hulladék eltakarítása
mellett alkalmas az áradás után
lerakódó iszapréteg eltávolítására.

Az új eszközök beszerzéséig
kézi úton, lapáttal takarítottak, a
gépek viszont nem csak gyorsab-
bá, hanem alaposabbá is teszik a
rakpartok rendbetételét.

A Győr-Szol Zrt. nyolc kilomé-
ter hosszú rakpartot takarít, az új
gépekkel a belvárosi rész tisztán
tartása körülbelül három napot-
vesz igénybe.
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szerző: zombai-kovács ákos
fotó: marcali gábor

Milliárdokból újítják fel a Széchenyi téri
bencés templomot. Lázár János, Miniszter-
elnökséget vezető miniszter a múlt csütör-
töki Kormányinfón jelentette be, hogy a
kormány 2016 és 2020 között több, mint 13
milliárd forint fejlesztési támogatást bizto-
sít a szerzetesrendeknek. A győri bencések
2,2 milliárd forint támogatást kapnak a
Loyolai Szent Ignác-templom restaurálásá-
ra és felújítására. 

Kétmilliárd 243 millió forint. Ennyi támogatást kap
a kormánytól a Szent Mór Bencés Perjelség. Az
1634 és 1641 között épült Széchenyi téri templom
főhajóját éppen 10 éve újították fel, hamarosan pe-
dig újabb fejlesztések indulnak az épületben. „A
mostani bejelentést hónapokig tartó, végül ered-
ményes lobbitevékenység előzte meg, amelyben
aktívan részt vett Szijjártó Péter külügyminiszter,

Milliárdok a bencés templomra
Borkai Zsolt Győr polgármestere és jómagam is, a
megyei fejlesztések miniszteri biztosaként” –
mondta Simon Róbert Balázs országgyűlési képvi-
selő. „Külön kiemelném, hogy a támogatási össze-
get teljes egészében az állam adja, tehát a győri
bencéseknek nem kell önerőt biztosítani hozzá” –
hangsúlyozta a politikus. 

Borkai Zsolt polgármester is üdvözölte a milliár-
dos fejlesztés hírét. „Folyamatosan újítjuk meg a
Belvárost, jelenleg is milliárdos rekonstrukciós
munkák zajlanak, melyek eredményeként utcák, te-
rek szépülnek meg, ezt jól egészíti ki a Széchenyi té-
ri bencés templom felújítása, ami egyébként is egy
emblematikus épület Győrben” – mondta a polgár-
mester, amihez dr. Somogyi Tivadar, a körzet önkor-
mányzati képviselője hozzátette, a történelmi város-
mag megszépítését 2006-tól kezdve prioritásként
kezeli az önkormányzat. Az első nagy lépés éppen
a Széchenyi tér felújítása volt, amely azóta a Belvá-
ros kis ékszerdoboza, ahol szívesen időzik győri és
turista egyaránt. 

„Nagy öröm számunkra, hogy állami támoga-
tásból valósíthatjuk meg terveinket, 2020-ig ki-
cseréljük a templom tetőzetét, restauráljuk a
padokat, modernizáljuk a világítási rendszert
és felújítjuk a mellékoltárok 17. századi freskóit
is” – mondta Sárai-Szabó Kelemen templom-
igazgató. „Ezen kívül megújul a templom orgo-
nája és a falakat is víztelenítjük, sőt a fejlesztés
részeként egy harang- és egy természettudo-
mányi múzeumot is kialakítunk” – folytatta a
templomigazgató. „A munkák előkészítése már
idén ősszel megkezdődik, de a tényleges felújí-
tás valamikor 2017-ben indulhat” – tette hozzá
Sárai-Szabó Kelemen. „A győri Belvárosnak óri-
ási vonzereje van, a turisták szeretnek betérni
a Széchenyi téri bencés templomba is, a milli-
árdos rekonstrukciónak hála, újabb lökést kap-
hat az egyébként is erős vallási turizmus” –
hangsúlyozta végül Simon Róbert Balázs, aki
biztos benne, hogy a folyamatosan szépülő te-
rek és utcák a jövőben még több hazai és kül-
földi kirándulót csábítanak Győrbe.

Kicserélik a templom tetőzetét,
restaurálják a padokat, modernizálják

a világítási rendszert és felújítják 
a mellékoltárok 17. századi freskóit is
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Jelenleg is számos útfelújítás
zajlik Győrben, ezért összeszed-
tük, mire számíthatnak a lako-
sok és a közlekedők. Segítsé-
günkre Máthé-Tóth Péter, a
Győr Megyei Jogú Város Útkeze-
lő Szervezetének műszaki veze-
tője és sajtószóvivője volt.

Városház tér: Három hete dolgoznak
már a tér mellett. A Földhivatal előtti
járda, az úttest és a középsziget újul
meg és alakul is át egyben. Az új jár-
dát már használhatják a gyalogosok,
a további munkák útlezárás mellett fo-
lyamatban vannak. Jó hír, hogy a kö-
zépsziget mellett parkolók lesznek és
új díszkandelábereket állítanak fel,
majd ősszel díszfákkal is csinosítják a
területet. A tervek szerint a nyárzáró
koncertre elkészülnek a munkákkal. 

Aradi vértanúk útja (Virágpiac és
Kazinczy utca között): Még két hét és
véget ér a közműcsere. Eddig ivóvíz-,
szennyvíz-, hőtáv- és gázvezetékcse-
rék követték egymást március óta. Az
útépítés érdemi része a közműcsere
befejezése után kezdődhet. A szakasz

Útfelújítások szerte a városban

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A SZEnergy és a SZEnavis csapatot köszöntöt-
ték kedden a Mobilisben tartott ünnepségen.
Előbbi Londonban, a Shell Eco-marathon ver-
senyen bronzérmet szerzett, utóbbi pedig
megnyerte a magyar betonkenu-bajnoksá-
got. A gratulálók között ott volt Simon Róbert
Balázs győri országgyűlési képviselő és Földe-
si Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora.

A SZEnergy és a SZEnavis csapatot köszöntötték

Londoni bronz, magyar arany

végezetül természetes kőburkolatot
kap, vélhetően szeptember végére. 

Sarló köz: hamarosan véget ér a
közműcsere, néhány elektromoská-
bel-szakasz felújítása van még hátra,
így az útépítés már elkezdődhetett. A
köz fűrészelt kockaköves burkolatot
kap, a kivitelezést várhatóan augusz-
tusra fejezik be. 

Szövetség út: minden tekintetben
összetett felújítási, korszerűsítési
munka zajlik itt. A szennyvízvezetékkel
párhuzamosan ki kellett építeni egy új,
csapadékvíz-elvezető gerincet is. A
rendezett utcakép érdekében a kábe-
leket is az útburkolatban vezetik el. Az
egész utcában megújult az ivóvíz-, a
szennyvízvezeték, és a gázvezeték
cseréje is folyamatban van. Elkészült
az új csapadékcsatorna-gerinc és el-
kezdődött a lakosságot kiszolgáló 0,4
kV-os kábel, a közvilágítási 0,4 kV-os
kábel, a Telekom kábel és a Vidanet
kábel földkábeles cseréjéhez tartozó
alépítmények kivitelezése. Ezzel pár-
huzamosan már zajlik az új útszegé-
lyek építése is. Az összetett közmű-ki-
vitelezés miatt várhatóan néhány he-

tet csúszni fog az átadás, így az isko-
lakezdés ideje alatt is útlezárásra kell
számítani.

Leibstück utca: a felújítás a Szö-
vetség úttal együtt épül. A szegélyek
készen vannak, az alsó rétegű aszfalt
elkészült. Augusztusra újra megindul-
hat a forgalom az utcán. 

Liget utca: a napokban fejeződtek
be a munkák a Nyár utca és a Nép ut-
ca között. A korábban elképzelt mű-
szaki tartalmat kibővítve, teljes széles-
ségben újították fel a burkolatot,
amelyre az újvárosi tömegközlekedés
miatt égető szükség volt már. Jelen-
leg a forgalomtechnikai jelek elhelye-
zése zajlik.

Ipar úti felüljáró: a tetőponti szaka-
szának felújítása a végéhez közeledik,
két héten belül megszűnhet a forgalom-
korlátozás. Itt megújult az aszfaltburko-
lat, az alatta lévő szigetelés, a dilatációs
szerkezet, a betonszegély, a szalagkor-
lát, a járda és a gyalogoskorlát.

Ifjúság körút: a felújítás első üteme
megkezdődött, illetve a szükséges köz-
műcserék zajlanak a Kodály Zoltán út
és Tihanyi Árpád út közötti szakaszán.

A Tihanyi Árpád úti csomópontnál a
Győr-Szol Zrt. hőtávvezetéket cserél, a
gázszolgáltató szakemberei pedig ha-
marosan gázvezetékgerincet cserél-
nek. Az útfelújítás csak részben kezdő-
dött el, az egyik buszmegálló burkola-
tát cserélték ki bazaltbeton burkolatú-
vá. A közműcserék végeztével indul el
magasabb fordulaton az útfelújítás, így
várhatóan szeptemberre lesz kész a re-
noválás első üteme. 

Vonal út: a Sugár úti körforgalom-
tól az Audi Hungaria irányába tartó Vo-
nal út megvalósításából már csak a ko-
rábban is meglévő belterületi szakasz
felújítása maradt hátra, amelyet most
műszakilag az új szakaszokhoz igazítot-
tak. Az átépített szakaszt július 8-án,
pénteken adták vissza a forgalomnak.

Pinnyéd, Fő út: a Völgyszigeti csa-
torna átépítése, a töltés bontása mi-
att, a pinnyédi Fő utcát ideiglenesen
„zsákutcásították” július 11. hétfő reg-
gel 8 órától várhatóan 90 napig. Az ön-
kormányzat kéri a közlekedők türel-
mét, és hogy a forgalmi változás ideje
alatt a kihelyezésre kerülő jelzőtáblák-
nak megfelelően közlekedjenek.

Nem csak a bronzérmet, hanem alapításának ti-
zedik évfordulóját is ünnepelheti a SZEnergy
 Team, amely sikert sikerre halmoz a világ legna-
gyobb energiatakarékossági versenyén, a Shell
Eco-marathonon, ahol az győz, aki 1 kWh ener-
giával a legnagyobb távot tudja megtenni. Idén
a csapat Londonban versenyzett, ahol a nagyon
előkelő 3. helyen végzett. A verseny erősségét
jellemezte, hogy a 33 indulóból 29 tudott elstar-
tolni, s mindössze tíz akadt, amely mért kört tu-
dott produkálni. 

A folyamatos sikerek azért is figyelemre méltóak,
mivel a végzősök helyett rendszeresen új csapatta-
gokat kell beépíteni, s ez Pup Dániel csapatvezető-
nek időnként nem kis fejfájást okoz.

A betonkenu-csapat még nem indult el külföldi ver-
senyen, jövőre Kölnben tervezik a premiert, idehaza
azonban rendszeresen megnyerik a magyar bajnok-
ságot. Így volt idén is, ahol 16 csapat közül bizonyultak
a legjobbnak, Pollák András csapatvezetővel.

A győzteseknek előbb Simon Róbert Balázs or-
szággyűlési képviselő gratulált, hangsúlyozva, hogy
Győr és az egyetem együttműködésének eredmé-
nyei megjelennek a sikerekben.

„Ha kinéznek az ablakon, láthatják, hogy gőzerő-
vel épül a kollégium, amelyhez a kormány hatmilli-
árdot, Győr városa pedig hárommilliárd forintot
adott, ami azt jelenti, bíznak az egyetemben, s mi
ezt a bizalmat igyekszünk meghálálni” – fogalma-
zott köszöntőjében Földesi Péter, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem rektora, aki szerint a két csapat sikere
mögött rengeteg munka és rengeteg energia van.

A rektor úgy vélekedett, a Mount Everest száz
éve is a legmagasabb hegy volt, és száz év múlva is
az lesz, az egyetemen azonban minden évben fel
kell építeniük a saját hegyeiket.

A 10 éves SZEnergy Team jelenlegi tagjai
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szerző: koloszár tamás
fotó: máv-start

Július elején Budapest Déli-pá-
lyaudvar és Győr között állt for-
galomba a MÁV-START tavaly
nyáron megrendelt 15 darabos
FLIRT-flottájának első két sze-
relvénye. Ezzel már 110 darab-
ból áll a korszerű, akadálymen-
tes, hatékony energiafelhasz-
nálású motorvonat-állomány,
amely év végére 123 egységre
bővül – mondta el hetilapunk-
nak Kara Ákos, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium államtit-
kára, győri országgyűlési képvi-
selő, aki elárulta azt is, munká-
ba járásra használja a vasúti
közlekedést.

A most forgalomba állított új villamos
motorvonatok a 109-es és 110-es
számot viselik. Az akadálymentesített
járművek összesen 211 ülőhellyel ren-
delkeznek, végsebességük pedig 160
km/óra. A motorvonatok, a kor köve-
telményeinek megfelelően, korszerű
utastájékoztató rendszerrel, légkondi-
cionált, tágas, kerekesszékek és ke-
rékpárok fogadására is alkalmas utas-
terekkel, mozgáskorlátozottak által is
könnyedén használható mosdóval,
WIFI-vel, mobiltelefonok és laptopok
töltésére alkalmas hálózati csatlako-
zókkal rendelkeznek.

Magyarországon üzemel a világ
legnagyobb, egységes Flirt-flottája,
sőt a korábbi 42+6 darabos megren-
delésből tavaly év végéig forgalom-

Kara Ákos: munkába járásra én is igénybe veszem a vasúti közlekedést

Forgalomba állt a 15 darabos FLIRT-flotta
elsô két motorvonata 

A spanyolországi Katalóniában a napokban
ért véget az első magyar tábor a győri Széche-
nyi István Egyetem Apáczai Csere János Kará-
nak pedagógusai, hallgatói és az ott élő ma-
gyar származású gyermekek részvételével.

A táborban 5–11 év közötti kisdiákok vettek részt,
akik betekintést nyerhettek a magyar kultúrába, ha-
gyományokba, és olyan foglalkozásokon vettek
részt, amelyek a Spanyolországban tanulók számá-
ra nem elérhetőek. Többek között híres magyarok,
sport- és népi játékok, magyar történelem, magyar
népmesék, népdalok, néptánc, kézműves foglalko-
zások szerepeltek a programban. 

Véget ért a gyôriekkel szervezett magyar tábor Katalóniában
A tábor ötletét az adta, hogy vegyes házasságban

élő – főleg magyar–katalán párok – szülők jelezték a
főkonzulátusnak azt az igényüket, hogy gyermekeik
szívesen részt vennének a magyar identitást megőrző
programokon, szeretnék, ha a gyermekeik életének
alapvető része lenne a magyar kultúra.

A főként kisgyermekes családokból álló helyi
magyar diaszpóra-közösség nagy örömmel fo-
gadta, hogy 2016 nyarán megvalósult Katalóniá-
ban az első magyar tábor. A tábor költségeit a
gyermekek szülei és a Széchenyi István Egyetem
biztosította. A táborhelyszín a festői szépségű he-
gyi falu, Premiá de Dalt volt. A foglalkozásokat a
győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere

János Karának oktatói és hallgatói tartották, akik
egy erre az alkalomra összeállított, speciális prog-
rammal készültek, s így a katalóniai magyar gyer-
mekek Spanyolországban nem elérhető ismere-
tekre tehettek szert.

A résztvevők nagyon jól érezték magukat a ma-
gyar közösségben, sokat tanultak Magyarország-
ról és bátrabban használják a magyar nyelvet. A
visszajelzések alapján nagyon pozitív élmény volt
a gyerekeknek a tábor, s többen jelezték, hogy jö-
vőre is szeretnének jelentkezni. A főkonzulátus
úgy ítéli meg, hogy ez a program valóban hiány-
pótló, és mindenképpen támogatja a tábor jövő-
beli megszervezését.

ba állított új motorvonatoknak kö-
szönhetően, európai uniós színvona-
lúra emelkedett Budapest elővárosi
közlekedése. Ezzel mintegy 34 millió
utast tud modern járművekkel ki-
szolgálni a MÁV-START. A térség vo-
natforgalmának most már közel két-
harmadát lefedő FLIRT-ök a kényel-
mi jellemzőik mellett csökkentik a
környezet terhelését is, hozzájárulva
a fenntartható közlekedés kialakítá-
sához. A motorvonat villamos vissza-
tápláló fékberendezése segítségé-
vel az elővárosi közlekedésben a fel-
vett energia 25-30 százalékát vissza-
táplálja a hálózatba, így a járművek
– a kiemelkedő megbízhatóság mel-
lett – 2007. óta összesen mintegy
százmillió megtett kilométer alatt
akár több tízmilliárd forint értékű vil-

lamos energiát is megtakaríthattak
a vasúttársaságnak.

Kara Ákos, aki munkába járáshoz
is szokott vonaton utazni, azt kérte,
hogy térségi országgyűlési képvise-
lőként a jövőben is forduljanak hoz-
zá bizalommal, menetrendi észrevé-
tellel, problémával. Példaként el-
mondta, hogy közbenjárására az
idei első országos menetrend mó-
dosításába sikeresen bekerült a
nagyszentjánosi lakosok kérése, ez-
zel számos ingázó korai munkába
járási-csatlakozási problémája oldó-
dott meg.

A FLIRT elnevezés egy mozaikszó,
jelentése: fürge, könnyű, innovatív, re-
gionális motorvonat (Fast, Light, Inno-
vative Regional Train).

A FLIRT elnevezés egy mozaikszó, jelentése:
fürge, könnyű, innovatív, regionális motorvonat
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A felújítás augusztus 1-jén kez-
dődik, és várhatóan november
végéig tart, ezalatt pedig a ren-
delési helyszínek változnak az
alábbiak szerint.

A Tihanyi út 51. szám alatti felnőtt há-
ziorvosok – dr. Hermann Mátyás, dr.
Merczel Ágnes, dr. Patyi Olga, dr. Pá-
pai Péter, dr. Páros Veronika és dr.
Zselló Ferenc – a rendelő felújításá-
nak ideje alatt július 25-től a Zrínyi u.
13. szám alatti, a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház, volt Tüdőgondozó
épületének földszintjén rendelnek.

A Tihanyi út 51. szám alatti fogorvo-
sok (fogszabályozás is) – dr. Fónad And-
rea, dr. Németh Zsolt, dr. Prohászka Im-
re, dr. Sayour Rim és dr. Oross Ákos (fog-
szabályozás) – szeptember 1-től a ren-
delő felújításának ideje alatt a Tihanyi út
51. szám alatti házi gyermekorvosi épü-
letrészben (földszint) rendelnek.

A fogászati röntgenellátás a Tiha-
nyi út 51. szám alatti rendelő felújítá-
sának időtartama alatt augusztus 1-
től szünetel, helyette a szolgáltatás a
Mécs L. u. 2. szám alatti orvosi rende-
lő I. emeletén működő röntgenhelyi-
ségben vehető igénybe.

Felújítják a Tihanyi Árpád úti orvosi rendelôt 

A Tihanyi út 51. szám alatti házi gyer-
mekorvosok – dr. Czuczor Violetta, dr.
Jancsó Zsuzsanna, dr. Juhász Éva – au-
gusztus 21-től a rendelő felújításának
ideje alatt, a Tihanyi út 51. szám alatti Vé-
dőnői épületrészben rendelnek.

A Tihanyi út 51. szám alatti védő-
nők – Zsámboki Eszter, Lehner Or-
solya, Kőháziné Ludman Dóra és Dí-
vós Lívia – a felújítás ideje alatt júli-
us 26-tól a Sport u. 9. szám alatti
rendelőben nyújtanak szolgáltatást.

A rendelési időkről és információk-
ról folyamatosan lehet tájékozódni
a www.eeszi.hu weboldalon, a la-
kossági tájékoztató menüpont alatt,
valamint a Tihanyi úti rendelőben
kihelyezésre kerülő tájékoztató
anyagokon.

Az átalakítás és felújítás legfonto-
sabb tartalmi elemei: a földszinten lé-
vő gyermekorvosi rendelőt felújítják
a jelenlegi előírásoknak megfelelően,
új, akadálymentes mosdót is tartal-
mazó vizesblokkal, elkülönítővel. Az
emelet északi oldalán lévő orvosi ren-
delők átalakítása a jelenlegi előírá-
soknak megfelelően történik meg,
külön bejáratú vizsgáló helyiségek ki-
alakításával. Az emelet déli oldalán
lévő fogorvosi rendelőket és fogásza-
ti röntgent felújítják, a vizesblokkokat
átalakítják: akadálymentes mosdót,
orvosi pihenőt, veszélyeshulladék-tá-
rolót alakítanak ki. A tervezési terüle-
ten teljes gépészeti és villamos felújí-
tás is megtörténik, szellőztető rend-
szer is lesz. A tervezési munkával
érintett épületrészek teljes körűen
akadálymentes kialakítással készül-
nek, a lapos tetőn pedig napeleme-
ket helyeznek el.

Változnak a rendelési helyszínek
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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!

szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

Az országos mozgalom célja a
hazai kertkultúra felkarolása, tá-
mogatása és nem utolsósorban
bemutatása, népszerűsítése. A
verseny zsűritagjai csütörtökön
Győrbe is ellátogattak, hogy
szemügyre vegyék a virágokat, a
környezetet és a fejlődést.

A Virágos Magyarországért Környe-
zetszépítő Verseny 1994 óta létezik. A
mozgalom részeként évente körülbe-
lül 300 település adja le nevezését a
megmérettetésre. A Turisztikai
Ügynökség Zrt. és a Virágos Magyar-
országért Szervezőbizottsága szerve-
zőként és lebonyolítóként szakmai
zsűri segítségével megválasztja az öt
legvirágosabb várost, falut és Buda-
pesti kerületet.

A zsűri csütörtökön Győrbe látoga-
tott. A Városházán Radnóti Ákos, város-
fejlesztésért felelős alpolgármester kö-
szöntötte őket, majd rövid ismertetőjé-
ben elmondta, Győr szerencsésnek vall-
hatja magát, hiszen jelentős források áll-

Gyôrben zsûriztek a Virágos Magyarországért
Környezetszépítô Verseny ítészei

nak rendelkezésre a város fejlesztésére,
és munkatársaikkal is gyümölcsöző a
kapcsolat. Ráadásul a Győr-Szol Zrt. a
legnagyobb közszolgáltató az ország-
ban, sikerességét és szakmai hozzáér-
tését ez is igazolja. 

Célunk, hogy Győrt minél élhetőb-
bé, szerethetőbbé tegyük úgy, hogy
egyedi kivitelezésekre is törekszünk –
kezdte Radnóti Ákos alpolgármester.
– A virágosítás és a zöld területek gya-
rapítása mellett a térfelújításokra és a
szobrok, műemlékek megóvására is
nagy hangsúlyt fektetünk. Ennek
eredménye a már elkészült Dunkapu
tér és már zajlik a Bécsi kapu tér reno-
válása is. Emellett persze a környező
sétálóutcák állapotának folyamatos
karbantartására is törekszünk. A rak-
part korszerűsítése is befejeződött,
végig lehet sétálni a part mentén, ami
még különlegesebbé teszi városun-
kat. A Városházával szembeni szökő-
kutat is felújítottuk, amely így még in-
kább központi szerepet tölt be a győ-
riek életében. 

Radnóti Ákos arra is kitért, hogy
természetesen nem csak a Belvárosra
fókuszálnak, hanem városszerte foly-

tatják azt a munkát, amelyet meg-
kezdtek és már több részletét sikere-
sen végre is hajtották. Említette a kor-
szerű öntöző hálózatok kiépítését és a
körforgalmak megszépülését is. 

Sokat fejlődött, szépült a városunk,
úgy gondolom, nem csak nyáron élvez-
hető. Természetesen még számos ter-
vünk van, amelyeket a jövőben szándé-
kozunk megvalósítani. Ne felejtsük el,
hogy 2017-ben jön az EYOF is, amely-
hez kapcsolódóan még sok-sok fejlesz-
tést szorgalmazunk és végre is hajtunk
– zárta az alpolgármester.

Elérkezett a XII. Győri Rotary
Fröccsnapok és a Győri Legen-
dák Napja, amely pénteken veszi
kezdetét és egészen vasárnap
estig tart. Számos színes és szín-
vonalas rendezvény vár minden-
kit, na meg a gyöngyöző fröccs,
amiből szintén nem lesz hiány. 

Jedlik Ányosnak, Győr legendás alak-
jának köszönhetjük a szódát, így a
fröccsöt is, így minden évben megem-
lékeznek a városban a szomjat oltó ne-
dűről, idén 12. alkalommal. A Győri Ro-
tary Klub és a város szervezésében le-
bonyolított háromnapos eseményt
több újdonsággal is frissítettek. A fiatal
felnőtt korosztályt is jobban szeretnék
bevonni, ezért több fröccspontot is ki-
alakítanak. Egyébként lesz szódás-
üveg-kiállítás, zenei programok, sőt
egy szódás lovaskocsi hív időutazásra
mindenkit. Senki ne gondolja, hogy a
Fröccsnapokon csak a felnőttek és a
borfogyasztók érezhetik jól magukat,
hiszen kiváló családi programnak is be-
illik a színes programkavalkád. Erről
gondoskodnak többek között a Győri
Nemzeti Színház művészei is, akik helyi
legendákat mutatnak be . 
A további, részletes programot a mufe-
gyor.hu honlapon olvashatják.  

Fröccsnapok!
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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

LICIT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus 4-én licit útján értékesíti:
• Győr, Külső vasút sor; zártkerti művelésből kivett terület; Hrsz: 45539/2;

Teleknagyság: 2475 m2; Kikiáltási ár: 3.000.000 Ft + 27% ÁFA,
• Győr, Külső vasút sor; 2 db beépítetlen terület; Hrsz: 41657/8;12; Teleknagyság: 2027

és 1777 m2; Kikiáltási ár: 5.490.000 Ft + 27% ÁFA és 4.820.000 Ft + 27% ÁFA,
• Győr, Sugár u. 153. mellett; beépítetlen terület; Hrsz: 40376/2;

Teleknagyság: 704 m2; Kikiáltási ár: 4.400.000 Ft + ÁFA,
• Győr, Felüljáró u. 56. mellett; beépítetlen területek; Hrsz: 40475 és 40476;

Teleknagyság: 5153 és 2162 m2; Kikiáltási ár: 13.100.000 Ft + 27% ÁFA,
• Győr, Fecske u. és Kisvasút u.; beépítetlen területek; hrsz: 40389, 40390, 40391, 

40392, 40393, 40394 Terület: 1 ha 3612 m2; hrsz: 40417; Terület:  2340 m2;
Kikiáltási ár: 44.290.000 Ft + 2.054.551 Ft (ÁFA),

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

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Több tízezer nézővel, nemzetközi fellépé -
sekkel és széles repertoárral sikeres évadot
– a harminchetediket – zárt a Győri Balett.
A nyári szünet előtti utolsó társulati ülésén,
pénteken Kiss János igazgató összegzett, s
azt is elmondta, a közeljövőben a Széchenyi
István Egyetemen elindult a táncművészet
oktatása.

„Felemelő élmény volt a tegnapi fellépésünk a ma-
gyar olimpikonok ünnepélyes fogadalomtételén a
budapesti Művészetek Palotájában Velekei László
koreográfiájával” – kezdte az évad felidézését a leg-
frissebb emlékkel a társulat igazgatója, Kiss János.

Az évadban 83 kőszínházi előadása volt a társu-
latnak, csaknem 34 ezer nézővel, az ingyenes elő-
adásokat pedig a becslések szerint további ötezer
néző láthatta. 

A repertoár továbbra is színes, ami a társulat
munkáját dicséri: a családon belüli erőszakról szóló,
Ne bánts! című előadás felforgatta a világot, hihe-
tetlen beszélgetéseket generált az előadás – mond-
ta az igazgató. Repertoáron van még a Kodály, a Bo-
lero, a Carmina Burana és a Szentivánéji álom. A no-
vemberben bemutatott, két egyfelvonásos darab-
ból álló Egyensúly óriási sikert hozott, s a közönség
újabb rétegeit szólíthatta meg vele az együttes. Kiss
János kiemelte, a Velekei László és Csepi Alexandra
alkotópáros által színpadra vitt A terem című darab
szintén marad a repertoáron, de az utaztatását a
díszletben szereplő 20 darab kórházi vaságy miatt
nehezen tudják megoldani.

A gyermekdarabok közül az idén bemutatott
Szegény Dzsoni és Árnika címűt láthatja a követke-
ző évadban is a közönség. A következő évadot a Vá-
mos György koreográfiájával újragondolt Rómeó és
Júlia című kétfelvonásos balettel indítják. „A legfon-
tosabb továbbra is, hogy örömet szerezzünk a né-
zőknek és gondolkodtassunk” – hangsúlyozta az
igazgató.

Az együttes idén is rengeteget utazott, hét or-
szágban léptek fel: turnéztak Olaszországban és be-
mutatkoztak a közönségnek Ausztriában, Románi-
ában, Szlovákiában, Német-, Lengyel- és Csehor-

Több tízezer nézô a Gyôri Balett elôadásain
szágban. A június végén zajló XII. Magyar Táncfesz-
tiválon 130 külföldi és 529 magyar táncos szerepelt
összesen 60 produkcióban, a Győri Balettnek pedig
egy ősbemutatója volt: Velekei László Belső hangok
című koreográfiája.

Kiss János arról is beszélt, hogy a nemzeti minő-
sítést két társulat tudhatja magáénak, a Magyar
Nemzeti Balett és a Győri Balett, ami nagy felelős-
séggel és sok feladattal jár. Hozzátette, felkértek el-
ismert szakembereket, hogy minősítsenek minden
táncost. „Azért volt erre szükség, hogy mindenki
tisztában legyen a képességeivel, hogy ez inspirá-
ciót, motivációt adjon, hogy a legjobbak legyünk.”
A cél, hogy a győri csapat a nemzetközi vérkeringés-

ben is ütőképes legyen. „Nem adhatjuk fel a harcot
önmagunkkal a minőség érdekében” – húzta alá, és
azt is elmondta, azon dolgozik, hogy a nemzeti mi-
nősítés nemzeti minősítésű bérrel is járjon.

Az igazgató kifejtette, a közelmúltban egyezte-
tett dr. Földesi Péterrel, a Széchenyi István Egyetem
rektorával, mert várhatóan jövőre, vagy 2018-tól
táncművészetet is fognak oktatni Győrben. Így a kö-

zépiskolai képzés után a városban folytathatják ta-
nulmányaikat a növendékek.

A táncosokat az évadban számos díjjal jutal-
mazták: Kardirex-díjat kapott Jekli Zoltán, az Audi
Hungaria Motor Kft. átadta a Minőségi Táncmű-
vészetért Díjat Gyurmánczi Diánának, a veszpré-
mi táncfesztiválon előadói díjat vehetett át Matu-
za Adrienn, Daichi Uematsu teljesítményét pedig
Taps-díjjal ismerte el a közönség. Velekei László
koreográfus, művészeti vezető Carmen-díjat ka-
pott, és „Az évad legjobb alkotója” díjban része-
sült, a tánc világnapján Keszeiné Tóth Bernadett
művészeti titkár pedig Magyar Bronz Érdemke-
reszt kitüntetést vehetett át.

A társulati ülésen kiderült, a Győri
Balett örökös tagjainak sorába Kara
Zsuzsanna táncművész léphet. Az
évadzárón 15 éves törzsgárda jutalom-
ban részesültek Hardi Beatrix, Varga
Ágnes és Sebestyén Bálint táncművé-
szek; 25 éves törzsgárda tag lett
Ströck Barbara táncművész. További
törzsgárda jutalomban részesült: Vi-
dos Tibor műszaki vezető, Hécz Péter
fővilágosító és Förhécz Attila díszítő. 

Kiss János magántáncosnak ne-
vezte ki Berzéki Melindát és Alexey
Dolbilovot.

Rózsavölgyi László, az Oktatási,
Kulturális, Sport és Turisztikai Bizott-
ság elnöke megköszönte a társulat-
nak, hogy ebben az évadban is ma-
radandót alkottak és vitték Győr jó hí-
rét országszerte és a határon túl.

Úgy fogalmazott, ámulatba ejtő
előadásokat láthatott a közönség, és
kiemelte a Terem című alkotást,
amely a táncosoktól színészi képes-
ségeket is kívánt.

Végül Máté Péter énekes klasszikus sorával kí-
vánt jó pihenést a társulatnak: „Most élsz, most
örülj, hogy szép a nyár!”

A társulat azonban még nem pihenhet, Lukács
András koreográfussal idézik fel a Bolerót, az évad
utolsó előadása ugyanis Tokajban lesz július 16-
án, ahol az említett művön kívül a Carmina Bura-
nát adják elő.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
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DIE STUDENTEN DER SCHULE DA-
VENENANT halten ein Konzert auf dem
Széchenyi Platz am 21. Juli um 19 Uhr. 200
Studenten gestalten keine Einheit, son-
dern bringen verschiedene Formation zu -
stande: Konzertorchester, Symphonieor-
chester, Mädchenchor, einen gemischten
Schulchor, einen Chor der Absolventen.

An der nächsten Veranstaltung der Programmreihe VIATOR
JAZZ-ABENDE, am 22. Juli um 19:30 Uhr tritt E. K. Avenue auf
die Bühne, unter der Mitwirkung von Elek István mit Saxofon.  Im
Laufe des Abends erwartet eine Freudenmusik die Interessenten
mit Fusio Group.

AUSSTELLUNG UND
BÖRSE VON ANTI-
QUITÄTEN, KUNST-
WERKEN UND
HANDWERKERGEGE
N STÄNDEN erwartet
die Liebhaber der Antiqui-
täten am 17 Juli zwischen
7-14 auf dem Marktplatz
auf der Tarcsay Strasse.

Zum 15. Mal wird ein
 FOTOPICKNICK auf
der Radó-Insel von Győ-
rer Fotoclub Verein orga-
nisiert. Die Veranstal-
tung gilt als eintägiger
Festakt der Liebhaber
des Fotografierens wo
die Interessenten und
die Künstler in einer wun-
derschönen Umgebung
treffen können. Die Inter-
essenten werden am 17.
Juli zwischen 9 und 14
Uhr erwartet.

Am Konzert von SAN ANTONIO IFJÚSÁ-
GI ZENEKAR (YOSA) können teilneh-
men, die am 18. Juli um 19.30 Uhr den
Richter-Saal besuchen. Zur 11. Konzert -
tournee treten die begabtesten jungen Mu-
siker von Süd-Texas vor das Publikum.

In den Sommerferien erwartet
der Xántus János Zoo (Kiskút-
liget)  die Besucher mit neuen
Programmen, mit ZOO TIME: 
jeden Tag um 11 und 15 Uhr
kann man die Tiere hautnah
treffen. Der Zoo fasziniert die
Besucher mit fantastischen,
neuen und besonderen Tier-
vorstellungen.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

2016. július 15.   / + / 13

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

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

75 négyzetmétertôl 
97 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). 
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

A DAVENENANT ISKOLA NÖVEN-
DÉKEI a győri Széchenyi téren adnak
koncertet július 21-én 19 órai kezdet-
tel. A 200 diák nem egy egységet alkot,
hanem különböző formációkat hoztak
létre: koncertzenekart, szimfonikus ze-
nekart, lánykórust, iskolai vegyes kart,
végzős kórust.

A VIATOR JAZZ-VACSORÁK
programsorozat következő ren-
dezvényén, július 22-én 19:30
órakor az E. K. Avenue lép szín-
padra, valamint közreműködik
Elek István szaxofonon.  Az est fo-
lyamán örömzene várja az érdek-
lődőket a Fusio Grouppal.

RÉGISÉGEK, MŰAL-
KOTÁSOK ÉS KÉZ-
MŰVESTÁRGYAK ki-
állítása és börzéje várja
az antikvitások szerel-
meseit július 17-én 7–
14 óra között, a Tarcsay
úti piactéren.

A nyári szünetben új program várja a Xántus
János Állatkertbe látogatókat, a ZOO TIME:
minden nap 11 és 15 órakor testközelből is
találkozhatnak az állatokkal. Fantasztikus új
produkcióval, különleges állatbemutatókkal
kápráztatja el látogatóit az állatkert.

SAN ANTONIO IFJÚSÁGI ZENEKAR
(YOSA) koncertjén vehetnek részt mind-
azok, akik ellátogatnak július 18-án 19.30
órakor a Richter Terembe. A zenekar 11.
koncertkörútján Dél-Texas legtehetsége-
sebb fiatal zenészei lépnek a közönség elé.

Sokan vannak egyedül egy vagy több gyermekkel, s érzik felelős-
ségüket a jövő kialakításában.  A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat kétnapos „FŐNIX KÖR"workshopot szervez
július 23-án és 24-én 9 órától, a
Családi Kör Centrumban,
melyen a résztvevők hall-
hatnak arról, hogy mik
is az egyedül álló szülői
létnek a jelentős prob-
lémakörei.

Idén a Borháló Borkereskedés váltja a
tavalyi beszállítót, a Lajvért a Sziget
fesztiváljain. Az új partner mindennap
friss bort vitt a Voltra, a Balaton So-
undra és visz a B.myLake-re, a Strand
Fesztiválra és a Szigetre is. 

A Borhálónál pontosan tudják,
hogy könnyű, gyümölcsös, reduktív
borokat várnak a fesztiválokra, olyano-
kat, amelyeknek megvan a savháttere
ahhoz, hogy hozzák a fröccstől elvárt
fanyar, de friss, üde ízvilágot. Tavaly az
öt fesztiválon összesen 30.000 liter
bor fogyott a vendéglátóhelyeken,
ezért idén már a Borháló Spritzzz Pon-

tok is megjelennek. Mi az a Spritzzz
Pont?! Elvileg itt a palacknyitogatás
és a méricskélés végre eltűnik: a
Spritzzz Pontokon csapról jön a bor
és a szóda is, az eredmény pedig a
mindig friss és jéghideg fröccs. Az
idei fesztiválokon a harmadik nagy do-
bás pedig a Borháló saját fejlesztésű
fröccskoktéljai. És itt ne arra gondol-
junk, hogy az érdemtelen vagy olykor
hibás borokat így használják majd fel,
hanem a legújabb mániára, mert száz-
százalékos gyümölcsszörpök, friss
zöldségek, gyümölcsök és zöldfűsze-
rek kerülnek majd a fröccsbe.

Fröccsreform
a Borhálótól

Napi kiszállítás, fröccskoktélok és Spritzzz Pontok
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RÁGÓTABLETTA

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

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

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

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

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®
Már sokadik éve indítja el nyári in-
tenzív tanfolyamait a Hatos és
Társa Nyelviskola, és a kurzusok
rendre be is telnek, hiszen sokan
felismerik, számos előnnyel jár a
koncentrált, kéthetes tanulás. Az
augusztusi órákra még várnak je-
lentkezőket, sőt, gyerekcsoport is
indul hamarosan.

Számos előnnyel jár, ha a nyáron is
szánunk időt a nyelvtanulásra, ráadá-
sul, ha mindezt olyan intenzíven tesz-
szük, mint ahogy arra a  Hatos és Tár-
sa Nyelviskola lehetőséget biztosít
számunkra, akár félévi tananyagot is
el tudunk sajátítani, amennyit egyéb-
ként az év közbeni tanfolyamokon 15
hét alatt. Mészáros Eszter tanulmányi
igazgató elmondta, a két hét során,
létszámtól függően, 50-60 órán vesz-
nek részt a tanulók, az oktatás 8 óra-
kor kezdődik és 13.15-ig tart. Minden
szinten indul angol és német tanfo-
lyam, kezdőtől a felsőfokig. Komoly
előrelépést tehet mindenki, persze
otthon is kell napi rendszerességgel
foglalkozni a nyelvvel, de megéri, nem
csak a tanulás, hanem a siker is inten-
zív a két hét során és után. Mészáros
Eszter hozzátette, főként középiskolá-
sok és egyetemisták választják a nyári
kurzusokat, de a csoportokban van-
nak felnőttek is, akik tudják a nyelvta-
nuláshoz ütemezni a szabadságukat.

A kazinczys Kovács Kincső jövőre
lesz 11. osztályos, az iskolakezdés
előtt pedig még szeretne középszintű
vizsgát tenni német nyelvből. Azért is
választotta a júliusi tanfolyamot, hogy
az utolsó hajrában minden a helyére
kerüljön: a nyelvtan és a kommuniká-
ció is. Mint mondja, tökéletes válasz-
tás volt a kéthetes kurzus, hiszen kon-
centráltan tudja ismételni a vizsgán
előforduló típusfeladatokat, a cso-
portban pedig csak hatan vannak, így

Intenzív elôrelépés
a nyelvtanulásban

Augusztusban is indulnak tanfolyamok

még több idő jut az egyéni fejlesztés-
re. Az órákon többek között átveszik a
szóba jöhető témákat, gyakorolják a
pro-kontra érvelést, a képleírást, a hal-
lásértést és levélírást. A siker érdeké-
ben otthon is szán időt a tanulásra,
például a naponta előkerülő új szava-
kat memorizálja.

Horváth Júlia angolos csoportban

tanul 11 társával együtt. A fiatal ki -
emelte a jó hangulatot: a csoport
gyorsan összeszokott, így sokkal
könnyebb tanulni, ahogy fogalmazott:
összetartanak és segítik egymást. Jú-
lia óvodás kora óta tanul németül,
szeptemberben lesz 9. osztályos a
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
és Kollégiumban. Jövő nyárra szeret-
né elmélyíteni az angoltudását, mert
jelentkezett önkéntesnek az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra. Szeret
beszélgetni és segíteni, egyértelmű
volt, hogy részt vegyen a hatalmas
sporteseményen, így ráadásul még
nagyobb motivációt kap az angoltanu-
lásban. S mivel szerinte a Hatos és
Társa Nyelviskolának nagyon jó híre
van Győrben, így a legkézenfekvőbb
volt egy intenzív kurzuson való részvé-
tel a cél érdekében. Azt pedig kiemel-
ten jónak tartja, hogy a csoport tagjai -
nak nyelvtudása azonos szinten van,
együtt haladhatnak a tananyagban.

Mészáros Eszter elmondta, a nyelv-
iskola tanárainak módszereit számos
ötlettel frissítik fel, hogy az intenzív tan-
folyamokat a lehető legérdekesebbé te-
gyék. Szakmai workshopokat szervez-
nek a kollégák számára, hogy módszer-
tanilag változatos és aktív órákat tudja-
nak tartani, olyan játékos feladatokkal,
amik nem csak fejben, hanem testben
is megmozgatják a diákokat. (X)

Legközelebb augusztus 15-
én indul kéthetes intenzív
angol és német nyelvtanfo-
lyam, még várják a jelentke-
zőket, ahogy a 10-12 éves
gyermekeknek tartandó kur-
zusokra is.
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A strandszezon veszélyei

Néhány alapszabály be-
tartásával minimálisra
csökkenthető a baktéri-
umok, vírusok, gom-
bák és egyéb élősködők
miatti fertőzés veszélye a
strandokon. Az egyik ilyen
alapszabály, hogy semmilyen sérüléssel
nem szabad strandra, uszodába vagy
termálfürdőbe menni. A hideg vizes me-
dencéknél nem elsősorban a víz okozza
a problémát, hanem a medence partja,
a strand kövezete és a zuhanyzó. A me-
leg vizes medencékben minden bakté-
rium és vírus egy bizonyos ideig életben
marad és a lenyelt vízzel hasmenést
okozhatnak. A strandolás utáni alapos
tisztálkodással minimálisra csökkenthe-
tő a fertőzés kockázata. Strandolás után
érdemes megvizsgálni a testet, hogy
nincs-e rajta kullancs, és ha van, akkor
azt el kell távolítani.

Sokat hallani arról, hogy bizonyos
gyógyszerek egyidejű alkalmazása egy-
más hatását csökkenthetik, illetve gá-
tolhatják – éppen ezért szükséges előre
tájékozódni szedésüket illetően. Sok

étel befolyásolhatja a gyógysze-
rek hatékonyságát. Az úgyne-
vezett kumarin típusú véral-
vadásgátlók hatásának egyik
nagy ellenfele a K-vitamin.
Ez persze nem jelenti azt,

hogy le kellene mondani az
olyan ételekről, melyekben ennek

a vitaminnak a szintje magas, csupán
azt, hogy fokozott odafigyeléssel kell
fogyasztani azokat, nem szabad túlzá-
sokba esni. A lényeg, hogy a napi K-vi-
tamin-felvétel lehetőleg azonos legyen.
A magas K-vitamin-tartalmú ételek kö-
zött a következőket találhatjuk: kelká-
poszta, kelbimbó, spenót, curry, mán-
gold, uborka, szilva, narancs, málna stb.
Az antikoaguláns kezelés mellett a
rendszeres gyógyszeradag-ellenőrzés
elengedhetetlenül fontos!

Gátolhatják a véralvadást
kedvenc ételei

Elôzzük meg a nyári ételmérgezéseket!
tek hasonlóak, a 12–72 órán belül je-
lentkező hasmenéses panaszokkal
szemben a lisztéria esetében azonban
a fertőzött étel elfogyasztását követő 2.
naptól kezdődően akár 2 hónappal ké-
sőbb is megjelenhetnek. Az E.coli nevű
kórokozó hasi fájdalmakat, hasmenést,
hányást okozó baktérium, amely darált
marhahúsban, pasztőrözés nélküli gyü-
mölcslevekben, vagy tejben is előfordul-
hat. A májbetegséget okozó, fáradtság-
gal, lázzal, levertséggel és súlyvesztéssel
járó hepatitisz-A fertőzések egyértelmű-
en a higiénés szabályok elmulasztását
jelzik. A betegség ellen létezik védőol-
tás is, de megelőzését az ételek készíté-
se, elfogyasztása előtti alapos kézmo-
sással segíthetjük. A felsoroltak mellett
a tenger gyümölcseivel is bánjunk óva-
tosan, alapos átsütés nélkül a szervezet-
be jutva szintén fertőzések forrásai le-
hetnek.

Mikor fordulj orvoshoz?
A gyomorfertőzések többsé-

ge ágynyugalom, diéta és bő-
séges folyadékfogyasztás hatá-
sára magától is gyógyul pár na-
pon, egy héten belül. A rizikó-
csoportba tartozó idősek, kisgyer-
mekek és legyengült immunrendszerű
betegek esetében azonban súlyosabb
panaszok is jelentkezhetnek, melyek
kezelése orvosi segítséget, gyakran
kórházi kezelést igényel. Forduljunk
orvoshoz, ha elhúzódó, magas láz, vé-
res széklet, csillapíthatatlan hányás,
vagy három napnál tovább tartó has-
menés jelentkezik. A vizelet csökkené-
se, a száraz száj, zavartság a kiszára-
dás jelei lehetnek, gyanú esetén hív-
junk orvosi segítséget.

A gyomorrontás, hasfájás, hasme-
nés, hányás – a gyomor- és bél-
rendszeri fertőzések tünetei sok-
szor a higiénés szabályok betartá-
sával megelőzhetőek lennének.

Mire kell figyelni?
Alapvető, de sokszor mégsem for-

dítunk rá kellő időt, figyelmet: mos-
sunk kezet, mielőtt a konyhába lé-
pünk, akár főzés, sütés vagy étkezés
céljából tesszük. A zöldségeket, gyü-
mölcsöket felhasználás előtt alaposan
mossuk és szárítsuk meg, fogyasztásig
tároljuk hűtőben, elkülönítve a többi
élelmiszertől.

A saláta, káposzta és egyéb zöld-
ségek külső leveleit távolítsuk el, a
többi, felhasználásra szánt levelet kü-
lön-külön, egyesével mossuk le. A fő-
zés szintén segíthet a fertőzések
megelőzésében, magas hőmérsékle-
ten a legtöbb kórokozó elpusztul. A
konyhapultot, vágódeszkát mindig
alaposan tisztítsuk meg, különösen
nyers hús vagy zöldségek feldolgozá-
sát követően. Az elkészített ételt rö-
vid időn belül tálaljuk és fogyasszuk
el, a maradékot mielőbb tegyük hű-
tőbe. Húsok készítése során soha ne
tegyük a már alaposan átsütött, kész
terméket a még feldolgozás előtt
használt, korábban a nyers hús táro-
lására szolgáló edénybe. A lejárt sza-
vatosságú terméket ne fogyasszuk el,
még akkor sem, ha hűtőben tároltuk.
A tojásokat feltörés előtt mindig ala-
posan mossuk át. A nyers tojást tar-
talmazó ételeket kerüljük a nyári me-
legben, ezek szinte pillanatok alatt
megromolhatnak a hűtőből kivéve.

Ez okból a lágy tojás fogyasztása
sem javasolt, a tojást tartalmazó

fogásokat süssük alaposan át.

A kórokozók
A magas lázat, izomfájdal-

mat, hányingert, hasmenést
okozó lisztéria baktérium a
gyümölcsök, zöldségek
mellett a kész hústermé-
kekben, joghurtokban,
lágy sajtokban is előfordul-
hat. A tejtermékek mellett
a nyers tojás és húsok, illet-
ve bizonyos zöldségfélék
fogyasztása szalmonellafer-
tőzést is okozhat. A tüne-
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Szerzô:
Varga Katalin 

manikûr-pedikûrös,
Szent Imre úti Perfect Beauty szalon

A benôtt körömrôl

dossák (rosszabb esetben kitépkedik)
a benőtt körömsarkot. Minden hónap-
ban egyre lejjebb vágják a körmöt,
egyre nagyobb kárt okozva maguk-
nak. A végén már azt ta pasz tal ják,
 hogy körülbelül kéthetente meg kell
ismételni a műveletet.

Fontos a megelőzés
A benőtt köröm sok ember szá-

mára okoz nagy fájdalmat. Van aki
ennek elkerülése miatt folyamato-
san pedikűröshöz jár. Ha időben ki-
tisztítjuk a benövés környékét, illet-
ve megelőzzük a benövést, akkor el-
kerülhető a kellemetlen probléma.
Sajnos előfordul az is, hogy későn
jut el a pedikűröshöz, és már járni is
alig tud a benövéstől.

Ennek általában két oka van:
– a beteg reménykedik, hátha el-

múlik magától, és házi praktikákkal
próbálja orvosolni,

– a pedikűrös fájdalmat okozott
neki.

A benőtt köröm kiemelése nem jár
fájdalommal. Maximum a gyulladás mi-
att minimális érzékenységgel. Ahol
nincs gyulladás, csak érzékenység, ott
semmit nem érez a beteg.

Műtét nélkül megoldható
Amennyiben már begyulladt,

először ki kell vágni a benőtt kö-
römrészt, utána el lehet kezdeni
visszanöveszteni a körmöt folyama-
tos kontroll mellet, ügyelve arra,
hogy a gyulladás ne lobbanjon be
újra. Ilyenkor már egy esztétikai pe-
dikűr is elvégezhető.

A benőtt köröm kinöveszthető
Kevesen tudják, hogy a benőtt kö-

röm kinöveszthető. A beavatkozás fo-
lyamatos kontroll alatt történik. A
vendég ellenőrzi a lábát, mikor kezdő-

gét. Gyakori ok még a divatos, szűk
orrú cipő viselése, mely a lábujjakat
egymáshoz préseli, és a mechanikai ir-
ritáció okozta bőrkeményedés vezet a
benövéshez. Elősegítő tényező lehet
még a helytelen, nem kielégítő láb- és
körömhigiéné. Meglepő módon, aki-
nek a családjában előfordult már be-
nőtt köröm, maga is hajlamosabbá vá-
lik rá. A körömalak formája ugyanis
genetikailag meghatározott és egyes
formáknál gyakoribb a benövés. Az
otthoni pedikűr (egyre mélyebbre vá-
gott köröm) csak egyre súlyosabbá te-
szi a benövést. Sokan otthon, ahogy
elkezdődik a benövés, csipesszel és ha-
sonló szerszámokkal azonnal kivag-

A benőtt köröm népbetegség.
Nem csak esztétikai probléma, sok
ember számára okoz fájdalmat és
további betegségek melegágya is
lehet a gyulladás. 

Mitől alakul ki?
A betegség lényege, hogy a köröm-
szél a körömsánc alá nő és ezt maga
előtt „felgyűri.” A betegek a köröm-
szél fájdalmas duzzanatáról, vadhús
képződéséről, a köröm alóli genny
csorgásáról számolnak be. Kiváltó oka
szinte mindig a rossz szokásokra vezet-
hető vissza. Elsődleges gond a lábkör-
mök ívesre vágása. Ezáltal a beteg ma-
ga teremti meg a benövés lehetősé-

,,A rendszeres pedikűrrel egészséges
szinten tarthatja a körmét, ápolttá
teheti a lábát, elkerülve ezzel a gyul-
ladás és fájdalom kiújulását.”

JÓ TUDNI

A körömbenövés stádiumai 

A körömbenövésnek három stádiuma van. Az első
stádiumban a bőr a köröm két oldalán vörös, érin-
tése fájdalmas. Ez irritáció vagy gyulladás miatt ta-
pasztalható. A második stádiumban a bőr már fer-
tőzött, és a köröm szélei fölé ér. Az érintett terü-
letből folyadék vagy genny folyhat. A harmadik
stádiumban a bőr már régóta fertőzött, és gyógyul-
ni próbál. Ilyenkor sarjszövetet növeszt, ami vörös,
és könnyen vérzik. 
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dég betartja a pedikűrös tanácsait. A
rendszeres pedikűrrel egészséges szin-
ten tarthatja a körmét, ápolttá teheti
a lábát, elkerülve ezzel a gyulladás és
fájdalom kiújulását.

dik az érzékenység, a lábujj két olda-
lát megnyomva. Ebben az időszakban
kéthetente időt szán rá, és eljár pedi-
kűröshöz egy pár perces műveletre, a
bőr leválasztására, a törmelék eltávo-

lítására, valamint a köröm visszaveze-
tésére a körömágyba. Ez a magunkra
szánt idő pár hónap alatt megtérül,
amikor már kinőtt a köröm. A teljes
gyógyulásra akkor van esély, ha a ven-

A kullancsok kedvenc élőhelye az er-
dő, valamint a dús aljnövényzet, a ma-
gas páratartalmú környezet. A várako-
zó kullancs az áldozat melegét és szagát
érzékelve támad és akaszkodik fel az ál-
latokra, emberekre. Nem szereti a fényt,
ezért a ruha alá próbál bebújni. Legin-
kább a lágyabb bőrrészeket kedveli,
mint az ágyék, hónalj, térdhajlat, törzs,
de a hajas fejbőr is gyakori előfordulási
helye. A kullancs ormányát a bőrbe elő-
zetes érzéstelenítést követően szúrja be,
az esetek többségében csak viszketést
érzünk a csípés helyén. Minél hamarabb
távolítsuk el! A kullancsok egy része
több súlyos betegséget terjeszthet,
ezért minden kirándulás és szabadban
töltött nap után alaposan át kell vizsgál-
ni az egész testfelületet. A kullancs eltá-
volítása történhet körömmel, csipesz-
szel, de fontos, hogy elkerüljük a pot-
rohának a szétnyomását, beolajozását.
Az agyvelőgyulladás (encephalitis) az
idegrendszer betegsége, ami az agyve-
lő sejtes beszűrődésével és idegi alko-
tóelemek károsodásával jár. Magyaror-
szágon az esetek felében kullancs ter-
jeszti a fertőző vírust. A Lymekór tüne-
tei általában nem jellegzetesek, így
gyakran nem gondolunk időben a kór-
képre, rég feledésbe merül a hónapok-
kal, esetleg évekkel azelőtti kullancscsí-
pés. A késlekedés miatt esetleg mara-
dandó károsodások is kialakulhatnak.

A kullancs eltávolítását követő 3–30
napban fontos, hogy figyeljük a bőrün-
ket, mivel az egyik általa terjesztett be-
tegségnek, a Lyme-kórnak már ekkor
kialakulhat az egyik tünete, az úgyne-
vezett vándorló bőrpír. A tünetre jel-
lemző, hogy a kullancscsípés helyén kis
piros folt alakul ki, mely a szélek felé
terjed, közepe kifehéredik és az elvál-
tozás gyűrű alakú lesz, majd a testen
számos helyen ugyanilyen elváltozás
jelentkezik. Ha ilyet észlelünk, azonnal
keressük fel háziorvosunkat!

Létezik a szúnyogcsípés-allergia?
A kínzó, viszkető szúnyogcsípésért

a nőstény szúnyogok felelnek, melyek
a peterakáshoz szükséges fehérjéhez
az emberi, illetve melegvérű állatok vé-
réből jutnak hozzá. A szúrás során a ro-
var szájszervét a bőrbe mélyeszti, és ez-
zel egy időben véralvadásgátló anya-
got fecskendez a bőrbe, melyre a szer-
vezet érzékenyen reagál. A szúnyog te-
hát már önmagában allergiás reakciót
vált ki, ám nem mindegy, hogy ez a re-
akció milyen mértékű.

A szúnyogcsípés-allergia tünetei:
• Viszkető, vörös folt a bőrön.
• Kiterjedt, vörös duzzanat 

a csípés körül.
• Napokon át megmaradó, 

vöröslő folt a bőrön.
• Ritkán láz is követheti 

a gyulladásos folyamatot.
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG-ÜGY

Nem felmenői pályaívét követte, hi-
szen Szalai Zsuzsanna tüdőgyógyász
családjában nem volt orvos. Ehhez a
hivatáshoz fiatal koromban csak any-
nyi közöm volt, hogy kivették a man-
dulámat – jegyzi meg a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház tüdőgyógyá-
szati osztályának vezető főorvosa.
Székelyudvarhelyen született, s Csík-
szeredán, a legendás hírű Márton
Áron Gimnáziumban érettségizett,
ahol igen erősek voltak a reáltárgyak.
A fizika és a matematika több pro-
fesszora is ennek az iskolának a pad-
jait koptatta egykoron.

Elsőben már latint tanultunk, má-
sodikban pszichológiát, angolórán

pedig James Joyce műveit értelmez-
tük, elemeztük – utal a széles művelt-
séget adó alma mater sokoldalúságá-
ra. Szalai Zsuzsanna kedvenc tantár-
gya középiskolában a fizika és az iro-
dalom volt, magyarból és biológiából
országos tantárgyversenyt is nyert.

A marosvásárhelyi orvosi egyete-
men szerzett diplomát, az irodalom-

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

hoz az anatómia, s az élettan tanulá-
sa mellett sem lett hűtlen, játszott az
egyetemi színpadon. Orvosként Mo-
sonmagyaróváron kezdett el prakti-
zálni, ebbe a városba – ahogy fogal-
maz – családegyesítés során került.
Tüdőgyógyászi pályafutása azzal kez-
dődött, hogy helyettesíteni kérték a
90 ágyas újrónafői gyógyintézetbe.
Megszerette az orvostudománynak
ezt a szakágát, egészen fiatalon osz-
tályvezetőnek is kinevezték, s 25 évet
töltött el Mosonmagyaróváron.

Ahogy a tuberkulózist, mint nép-
betegséget leküzdötte az orvostudo-
mány, egyre kevesebb ággyal működ-
tek ezek a kórházaktól helyileg elkü-

lönült gyógyintézetek – jelzi, hogy pá-
lyafutása miként függ össze a tudo-
mány sikerei által kiváltott szervezeti
változásokkal. Megpályázta a győri
kórház osztályvezetői státuszát, s
2013 januárja óta ennek az élén dol-
gozik, sok tehetséges munkatárssal,
valamint meglepően sok rezidenssel
– mely elsősorban a kórház vezetői-

nek szemléletét dicséri – teszi hozzá. 
Dr. Szalai Zsuzsanna szakmai

meggyőződése, hogy a tüdőgyógyá-
szatoknak a sokszakmás kórházak-
ban kell működniük. Kiváló mellkas-
sebészet, onkológia s más társszak-
mák jelenléte nélkül korszerű tüdő-
gyógyászat nem képzelhető el. Sze-
rencsére Győrben ezek a feltételek
mind magas szinten állnak a rendel-
kezésünkre – nyugtázza.

A tuberkulózis után egy újabb
népbetegséggel, a tüdőrákkal kell
nap mint nap megküzdeniük. Évente
10 ezer ember hal meg tüdőrákban,
s több mint 10 ezer új beteget diag-
nosztizálnak minden esztendőben.

Ezeknek a betegeknek a 80-85
százaléka dohányos vagy korábban
dohányos volt – állapítja meg, s felve-
ti egyben a megelőzés lehetőségét is.
Sajnálatos tapasztalata azonban,
hogy sok ember még tüdőbetegen
sem dobja el a cigarettát.

Aki szívinfarktuson esik át, az
többnyire felhagy a dohányzással,
mert az infarktus fáj, s megrémiszti
az embert. A tüdőrák vagy a másik,
ugyancsak népbetegségnek tekinthe-
tő COPD, a hörgők szűkületével járó
krónikus hörghurut az első időkben
„csak” kisebb fulladással, köhögéssel
jár, ettől nem ijednek meg annyira –
osztja meg tapasztalatát a főorvosnő.

A COPD egyébként a lakosság 6
százalékát érinti, jórészt szintén a do-
hányzás okozza, s hosszú távon akár
légzési rokkantságot is okozhat.

Az állami gyógyítás ugyan nem
üzlet, de kimutatható költségei ter-
mészetesen vannak. Dr. Szalai Zsu-
zsanna szerint Magyarországon, s
ezen belül Győrben is minden olyan
daganatellenes szer elérhető,
amellyel Európa nyugati országai-
ban is gyógyítanak. A rákellenes
szerek azonban drágák, különösen
igaz ez a tüdődaganatokra. Van
olyan betegünk, akire már 50 millió
forintot ráköltöttek.

Megkérdeztük a szakembert,
hogy a tbc visszaszorulásával, a tüdő-
rák előretörésével van-e értelmük a
rendszeres tüdőszűrő vizsgálatoknak.

Hagyományos tüdôszûrés helyett
ct-vizsgálatot javasol 

Dr. Szalai Zsuzsanna 
tüdôgyógyász, osztályvezetô fôorvos 

A főorvosnő szerint a hagyományos
tüdőszűrőknek nem sok, ám az ala-
csony dózisú mellkas-ct a daganatok
szűrésére alkalmas, korszerű mód-
szer. Az országos Korányi-intézetben

folynak a modellkísérletek, az egész-
ségpénztár az ilyen szűréseket egye-
lőre még nem finanszírozza, de a do-
hányzó, 55 éven felülieknek érdemes
elvégeztetni ezt a vizsgálatot, hiszen
nem kerül sokba. 

Szalai főorvosnő a PhD értekezését
a COPD szűréséből és a termoanaliti-
kus alapkutatásból írta, s védte meg.

Arról is beszéljünk, hogy mi okozhat
sikerélményt egy olyan orvosnak, aki
súlyos kórokkal hadakozik naponta.

Az idejében észlelt tüdőrák – és
most nem a tüdőáttétekről beszélek
– műthető és teljesen meggyógyulhat
a beteg. Ez sikerélmény. Egyik bete-
günk egyszerre esett át sikeres tüdő-
és vese-transzplantáción, ez ritkaság
és ugyancsak örömre ad okot. Az
asztmák gyógyítása általában látvá-
nyos sikerrel kecsegtet.

Dr. Szalai Zsuzsanna osztályvezető
főorvos egy-egy jó könyvvel tud ki-
kapcsolódni, kedvence Gabriel García
Marquez, valamint Dragomán
György. Fontosnak tartja a mozgást,
edzőterembe jár, s futással is frissíti
állóképességét.

Győrben minden
olyan daganat -
ellenes szer
elérhető, amellyel
Európa nyugati
országaiban is
gyógyítanak.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Major Viktória hat évvel ezelőtt koraszülött-
ként jött világra. A császármetszés során
enyhe oxigénhiány lépett fel, ami az agy
mozgásközpontját érintette. Mára a folya-
matos fejlesztésnek köszönhetően, segít-
séggel tud sétálni, de rengeteget kell még
haladnia a teljesebb élet felé. A terápia
folytatása azonban anyagilag megterhelő
a kislány családja számára, ezért civil kez-
deményezésre árverés kezdődik augusztus
1-jén egy hónapon át Viki gyógyulásáért. A
licit tárgya egy, az Audi ETO KC által fel-
ajánlott ajándékcsomag.

A terhesség 29. hetében érkezett meg közénk Major
Viktória, a születése közben történt oxigénhiány pedig
a mozgásközpontjában tett károkat. Az értelmileg tel-
jesen ép kislánynak spasztikus az izomzata. Szülei min-
dent megtesznek azért, hogy Viki a lehető legtöbbet
fejlődjön: a Dévény-módszerrel kezdték, majd eljutot-
tak Királyfi Réka gyógytornászhoz, aki négy és fél éves
kora óta foglalkozik intenzíven a kislánnyal – tudtuk
meg édesanyjától, Majorné Vörös Teréziától.

Vikit 2015 márciusában megműtötték Barceloná-
ban, 27 helyen szabadították fel a letapadt izmait. A
beavatkozást követően rengeget fejlődött, ez azon-
ban csak rendszeres tornával javítható tovább. A mű-
tét után jutottak el a budapesti Borsóház Nemzetközi
Intenzív Terápiás Központba, ahol azon munkálkod-
nak, hogy megváltoztassák a súlyosan és halmozot-
tan sérült gyerekek mindennapjait. A kislány édesany-
ja elmondta, a kezelés az izmok átmasszírozásával
kezdődik, majd a finom motorika fejlesztésére irányu-
ló feladatokkal folytatódik. Ezután adják Vikire a The-
raSuit elnevezésű, az Amerikai Egyesült Államokban
kifejlesztett ruhát, amely a testhez igazodva javítja a
tartást, az egyensúlyt és az állóképességet, illetve
izom erősítő, dinamikus segédeszköz. Ebben tornázik

Major Viki lépései a teljesebb élet felé

A licit augusztus 1–31-ig tart.
A Lurkó Alapítvány számlaszáma: 58600283-
11108016. Megjegyzés: Major Viki.
Major Viktóriáról a www.facebook.com/major-
viktoriagyogyulasaert webcímen tudhatnak
meg még többet.

a gyermek az intenzív tréning során, a javulás pedig
egyértelműen megmutatkozik: segítséggel már tud
járni, és a következő cél, hogy egy járókerettel, eset-
leg bottal egyedül is képes legyen sétálni.

Vikit a 8 esztendős nővére is rengeteget tanítja,
és amikor nem terápián vesz részt, az Erzsébet Li-
geti Óvoda speciális csoportjába jár, ezután pedig
a ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskolába
szeretnék szülei íratni.

A Borsóházba havi rendszerességgel viszi Vikit
édesanyja komplex terápiára, öt napot töltenek el
ilyenkor a fővárosban. A kislány egészségi állapotá-
nak, fejlődésének azonban 2-3 ilyen hétre lenne
szüksége havonta, azonban egy ötnapos kezelés
több mint százezer forintjába kerül a családnak, s
ebben még nincs benne az ott lakás.

A győri Simon Richárd és felesége ebben szeret-
nének segíteni a családnak, ezért elindítottak egy
jótékonysági kezdeményezést: az Audi ETO KC já-
tékosai és szurkolói klubja által felajánlott csomag-
ra – melynek tartalma egy, a lányok által szignózott
kézilabda, a szintén mindenki által dedikált Eduarda
Amorim edzőpólója, szurkolói póló és sál – lehet li-
citálni. A befolyt összeggel Viki kezeléséhez szeret-
nének hozzájárulni.

Az árverést a Lurkó Alapítvány felügyeli, és az ő
Facebook-oldalukon lesz lebonyolítva. A nyertes
pénzösszeget szintén a Lurkó számlájára kell utalni.
Emellett minden segítő szándékú felajánlást öröm-
mel fogadnak.

A kislány gyógyulását a Győr+ Média is támo-
gatja, a későbbiekben többször visszatérünk sor-
sának alakulására.
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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:
plastmunka@gmail.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

OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

A OPENHOUSE ingatlanpiaci kínálatából
Gyôr-Ménfôcsanakon 42 nm-es, szép kis ott-
hon eladó. Irányár: 16 M Ft. +36-70/601-0228
Az Audi Iskola közelében családi ház vagy
társasház építésére alkalmas telek eladó.
Irányár: 34,5 M Ft. Befektetôk jelentkezését
is várom! +36-70/601-0228
Gyôr-Kisbácsán felújítandó családi ház
1000 nm-es telekkel eladó! Alkalmi vétel!
Statikailag kiváló állapotú, rendezett ház,
az Ön igényeire vár! Hívjon azonnal! +36-
70/601-0228
Gyôr-Kisbácsán 103+46 nm lakóterû, tel-
jesen felújított ház dupla telekkel eladó!
+36-70/601-0228
Ikrényben 3 szobás, dupla garázsos
emelt szintû fûtéskész családi ház ár alatt
sürgôsen eladó. Irányár: 32 M Ft. +36-
70/338-6708
Gyôr-Nádorváros kedvelt utcájában
újszerû, nagy erkélyes garzonlakás  eladó.
Ár: 14,8 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôrújbaráton új építésû, nappali + 3 szo-
bás ikerház eladó. Ár: 17,9 M Ft. +36-
70/977-7844
Gyôrújbaráton új építésû, nappali + 3 szo-
bás ikerház garázzsal eladó. Ár: 27,79 M
Ft. +36-70/977-7844
Gyôr-Belvárosban új építésû lakások 27 M
Ft-tól eladók. +36-70/333-3839
Somló-hegyen szôlôskert, házzal, boros-
pincével eladó! Irányár: 3,99 M Ft. +36-
70/333-3839

Dunaszentpálon 3597 nm-es telek, akár
megosztva is eladó! Ár: 7,9 M Ft. +36-
70/489-2012
Gyôr-Marcalváros kedvelt részén második
emeleti, kétszobás lakás eladó! Ár: 12,3 M
Ft.  +36-70/489-2012
A Pacsirta lakóparkban 74 nm-es, nappali
+ 3 szobás, teraszos, kertkapcsolatos, vi-
lágos lakás fûtéskész állapotban eladó! Ár:
20,949 M Ft. +36-70/372-0113
Gyôr-Belváros egyetemhez közeli részén
tavaszi átadással lakások leköthetôk! 38—
85 nm-ig! Ár: 14.627.340 Ft-tól. +36-
70/372-0113
Gyôr új lakóparkjában lakások leköthetôk
39 nm-tôl! Akár befektetésnek is! Ár: 11,7
M Ft-tól! +36-70/372-0113
Eladó gyôri, 80 nm-es, 2016-ban épült,
családi ház melléképületekkel, 3200 nm-es,
gazdálkodásra is alkalmas telken. Ár: 18,5
M Ft. +36-70/489-2011
Eladó Öttevény csendes utcájában egy 90
nm-es, felújítandó családi ház, 1345 nm-es
telken. Ár: 6 M Ft. +36-70/489-2011
Gyôr-Nádorvárosban 2003-ban épült tár-
sasházban 57,7 nm-es, amerikai konyhás
nappali + két hálószobás társasházi la-
kás, teremgarázsban található gépkocsi-
beállóval  eladó. Ár: 22,5 M Ft. +36-
70/977-7830
Gyôr-Nádorváros csendes, átmenô forga-
lomtól mentes utcájában 614 nm-es telken

épült, 140 nm hasznos lakóterû családi ház
eladó. Ár: 36 M Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Belvárosban teljesen felújított 73 nm-
es, két és fél szobás, egyedi fûtéses társas-
házi lakás eladó. Ár: 20,5 M Ft. +36-
70/977-7830
Gyôr-Belvárosban 48 nm-es, egyedi
fûtéses társasházi lakás eladó. Ár: 16,9 M
Ft. +36-70/977-7830
Gyôrtôl 7 percre, Öttevényen felújított csa-
ládi ház eladó. Irányár: 16,99 M Ft. +36-
70/977-7831
Gyôr-Adyvárosban 2 szobás, felújított pa-
nellakás eladó. Irányár: 12,59 M Ft. +36-
70/977-7831
Gyôr-Ménfôcsanakon nappali + 1 szobás,
új állapotban lévô társasházi lakás eladó.
Irányára: 16,39 M Ft. +36-70/977-7831
Gyôr-Révfalu klasszikus részén eladó egy
jó állapotban lévô, 2 szobás családi ház!
Ár: 26,9 M Ft. +36-70/9777-832
Gyôr-Ménfôcsanakon újszerû állapotú, 72
nm-es, téglaépítésû, családi ház jellegû
sorházi lakás, 80 nm-es saját zöld területtel,
saját gépkocsibeállóval eladó! Ár: 24,9 M
Ft. +36-70/459-2409
Gyôrszemere-Nagyszentpálon 166 nm-es,
újszerû állapotú családi ház eladó! Ár: 29,7
M Ft. +36-70/459-2409
A Belváros peremén eladó egy háromlaká-
sos társasház. Tetôtere még beépíthetô két
100 nm körüli, és egy 90 nm-es lakással. Ki-

adásra is kiváló, nívós lakások igényes em-
bereknek. Ár: 74,9 M Ft. +36-70/977-7840
Gyôr-Nádorváros kedvelt részén eladó egy
250 nm lakóterû családi ház. Igényes anya-
gokból készült, sürgôsen eladó 59,9 M Ft-
os áron. +36-70/977-7840
Eladó egy 184 nm-es, 5 hálószobás, két
fürdôszobás, kétgenerációs családi ház,
hatalmas belmagasságú pincével, jó álla-
potban, 25 M Ft-ért Gyôrtôl 25 km-re! (Mo-
sonmagyaróvár irányában, az autópálya le-
hajtó mellett) +36-70/977-7840
Felpécen eladó egy 91 nm hasznos
alapterületû, jó tagolású, nappali + 3 szo-
bás családi ház. Irányár: 7,99 M Ft. +36-
70/456-0470 
Gyôr-Adyvárosban, a Kassák Lajos utcában
2 szobás, teljesen felújított lakás sürgôsen el-
adó. Ár: 13,5 M Ft. +36-70/338-6708
Gyôr-Szabadhegyen 104 nm-es, nappali +
3 hálós, új építésû lakás garázzsal, udvar-
ral eladó! Emelt szintû szerkezetkész ár:
37,994 M Ft. +36-70/703-0865
Gyôr-Szabadhegyen új építésû, 48—115
nm-es lakások leköthetôk. Ár: 335 E Ft/nm.
+36-70/703-0865
Gyôr-Jancsifaluban 2 szobás, jó állapotú,
53 nm-es, földszinti társasházi lakás eladó.
Ár: 14,4 M Ft. +36-70/380-3752
Gyôr-Belvárosban 50 nm-es, földszinti, jó
állapotú, 2 szobás társasházi lakás eladó.
Ár: 17,9 M Ft. +36-70/380-3752

A július 1-i és 8-i hirdetésekben az e-mail cím tévesen jelent meg.
Kérjük, küldje el újra jelentkezését!
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JÚLIUS 16., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Gálvölgyi-show  04:30 Cob-
ra 11  05:15 Cobra 11  06:00 Top
Shop 06:35 Kölyökklub  09:20 Ne-
velésből elégséges  09:55 Top
Shop 10:50 Egy rém modern család
 11:15 Street Kitchen  11:50 Au-
togram  12:20 Fitt Mánia  12:50
Sztár Gokart  13:25 Agymenők 
13:50 Szabad egy táncra?  15:50
Castle  16:55 Castle  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 1 perc és nyersz!
 19:55 Az utolsó gyémántrablás 
21:50 Féktelenül 2.  00:20 Selyem -
út-rali – Irány Peking! 00:40 Sivatagi
lavina  02:45 Győzike 

04:05 Super Car  04:30 Babavilág
 04:55 Sportos 05:05 Hungerő 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
08:15 Éjjel-nappal szülők  08:45
SzÉpítők  09:15 Trendmánia 
09:50 Ízes élet  10:20 Babavilág 
10:50 Egészség Klinika  11:25
Poggyász  12:00 Csapdába csalva
 12:35 Villám Spencer, a karibi őr-
angyal  13:35 Villám Spencer, a ka-
ribi őrangyal  14:35 Gyilkos sorok
15:40 Ovizsaru  18:00 Tények
19:00 Az utolsó léghajlító  21:10
Pokolfajzat  23:45 Becstelen Bri-
gantyk  02:45 Sportos 02:55 A Bu-
ra alatt  03:35 A Bura alatt 

04:15 Kaliforgia  05:45 Carrie nap-
lója  06:35 TV-SHOP 07:05 Szívek
szállodája 07:55 Amerikai mestersza-
kács 08:50 Amerikai mesterszakács
 09:40 Doktor House  10:40 Dok-
tor House  11:40 Csengetett,
Mylord? 12:40 NCIS: Los Angeles 
13:35 NCIS: Los Angeles  14:35
Castle 15:35 Castle 16:30 Flash –
A Villám  17:30 Flash – A Villám 
18:25 A múmia visszatér 21:00 Vég-
ső állomás 22:45 Gladiátor 01:55
Végső állomás  03:15 Kaliforgia 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek
(ism.) 08:30 Creative chef (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:25 Sporthírek
(ism.) 09:30 Építech (ism.) 10:00 Hír-
adó (ism.) 10:25 Sporthírek (ism.)
10:30 Képújság 18:00 Credo (ism.)
18:30 Vény nélkül  (ism.) 19:00 Győ-
ri7 19:45 Made in Hungary (ism.)
20:00 Kulisszák mögött (ism.) 20:30
Üzleti negyed (ism.) 21:00 Nyugdíjas
Egyetem 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Erzsébet út (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 17., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Gálvölgyi-show  04:30 Cob-
ra 11  05:15 Cobra 11  06:00 Top
Shop 06:35 Kölyökklub  09:20
EgészségKalauz  09:50 Top Shop
10:50 A Muzsika TV bemutatja 
11:20 Dallas  12:20 Dallas  13:15
Az utolsó gyémántrablás  15:10
Speed Racer – Totál turbó Közben:
16.00 Hatoslottó-sorsolás 18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Cobra 11  19:55
Gagyi mami 21:50 Végképp eltörölni
 00:10 Selyemút-rali – Irány Peking!
00:30 ManDoki Soulmates – Egy le-
gendás zenekar története  01:30
Portré  02:05 Az igazság ideje 

04:15 Gyilkos sorok  05:05 Hung -
erő  06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 08:10 Zathura – Az űrfogócs-
ka  10:15 a'la CAR  10:50 Olimpi-
ÁSZ –  11:20 Stahl konyhája 
11:55 Otthontérkép – Best Of 
12:25 Több mint TestŐr  12:55 Ízes
élet – Best Of  13:25 Csapdába
csalva  14:00 Gyilkos sorok 
15:05 Gyilkos sorok  16:10 Túl a sö-
vényen  18:00 Tények 19:00 Jég-
korszak 2. – Az olvadás  20:55 Hir-
telen 30  23:05 Farkasok birodalma
 02:00 Sportos 02:10 Lángoló Chi-
cago  02:50 Lángoló Chicago 
03:35 Az uralkodónő 

06:00 TV-SHOP 06:30 Amerikai
mesterszakács  07:20 Amerikai
mesterszakács  08:05 Szívek szál-
lodája 09:05 Szívek szállodája 10:05
Will és Grace  10:35 Will és Grace
 11:05 Will és Grace  11:35 Csen-
getett, Mylord?  12:35 NCIS: Los
Angeles  13:35 NCIS: Los Angeles
 14:30 Talpig zűrben 3. 16:25 A mú-
mia visszatér  19:05 Next – A hol-
nap a múlté  21:00 Gladiátor 
00:15 Bosszú mindhalálig  02:15
Vérmes négyes  02:40 Vérmes né-
gyes  03:05 Vérmes négyes 
03:25 Kaliforgia 

07:30 Credo (ism.) 08:00 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 09:00 Üzleti negyed
(ism.) 09:30 Zooo+ (ism.) 10:00 Vény
nélkül  (ism.) 10:30 Képújság 18:00
Győri7 (ism.) 18:45 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 19:45 Konkrét (ism.) 20:00
Ciao Italia! (ism.) 20:45 Zooo+ (ism.)
21:15 Erzsébet út (ism.) 22:00 Győ-
ri7 (ism.) 22:45 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLUS 18., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Gyilkos sorok  05:05 Sportos
05:10 Hungerő  06:05 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:15 Olim-
piÁSZ –  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 Édes Élet Holiday 
20:40 Jóban Rosszban  21:25 Kö-
zellenségek  00:25 Red Carpet –
Sztárok testközelben  00:35 Bukott
angyalok  01:30 Tények Este 02:10
Aktív  02:30 Sportos 02:40 Ezo.TV
03:40 Zsaruvér 

05:40 Televíziós vásárlás 06:10 Will
és Grace  06:35 Will és Grace 
07:00 Jóbarátok  07:25 Jóbarátok
 07:50 A nagy svindli 08:45 Doktor
House  09:40 Szívek szállodája 
10:40 Sütimester  11:55 CSI: A
helyszínelők 12:55 CSI: A helyszíne-
lők 13:55 NCIS: Los Angeles  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 ki-
csi 20:35 Két pasi – meg egy kicsi
21:00 Lucifer  21:55 Next – A hol-
nap a múlté  23:55 Két pasi – meg
egy kicsi  00:25 A nagy svindli
01:25 Doktor House  02:15 Szívek
szállodája  03:00 Kaliforgia  03:35
Kaliforgia 

07:30 Vény nélkül  (ism.) 08:00
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 09:00 Zo-
oo+ (ism.) 09:30 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Zooo+
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Üzleti negyed
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Zooo+ (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Üzleti negyed (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

JÚLIUS 19., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Walker, a texasi kopó  05:10
Hungerő  06:05 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:15 OlimpiÁSZ
–  06:20 Mokka Benne: Tények
Reggel 09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Csapdába
csalva  13:35 Knight Rider  14:40
Walker, a texasi kopó  15:45 María
 16:50 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Édes Élet Holiday 
20:40 Jóban Rosszban  21:25
Szemtelen szemtanúk  23:35 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
23:45 Franklin és Bash  00:45 Té-
nyek Este 01:30 Aktív  01:55 Sport-
os 02:05 Ezo.TV 03:05 Apacsok 

05:40 Televíziós vásárlás 06:10 Will
és Grace  06:35 Will és Grace 
07:00 Jóbarátok  07:25 Jóbarátok
 07:50 A nagy svindli 08:45 Doktor
House  09:40 Szívek szállodája 
10:40 Sütimester  11:55 CSI: A
helyszínelők 12:55 CSI: A helyszíne-
lők 13:55 NCIS: Los Angeles  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 ki-
csi 20:35 Két pasi – meg egy kicsi
21:00 Flash – A Villám  21:55 Flash
– A Villám  22:55 Lucifer  23:55
Két pasi – meg egy kicsi  ) 00:20 A
nagy svindli 01:20 Doktor House 
02:15 Szívek szállodája  03:00 Szí-
vek szállodája  03:45 Kaliforgia 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Üzleti negyed (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 Kamarai magazin (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Hello Győr! (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 t, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:40 Story Extra  09:20 Asztro
Show 10:15 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  22:25 X-ak-
ták  23:30 RTL Klub Híradó 00:00
Selyemút-rali – Irány Peking! 00:20
Gyilkos elmék  01:25 Az élet csajos
oldala  01:55 Az élet csajos oldala
 02:20 Mi muzsikus lelkek 02:50 A
Grace klinika 

05:30 Magyar történelmi arcképcsar-
nok  05:45 Himnusz 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!? 10:25 Olasz – ma-
gyar örökség 10:55 Térkép 11:30 Ma-
gyar Krónika  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Székely Vágta 13:55 A világörökség
kincsei 14:15 Peru – Chile – Húsvét-
szigetek – Juan Fernandez-szigetek
14:50 Szeretettel Hollywoodból 
15:20 Gábor diák 17:00 A muskétá-
sok  18:00 Híradó 18:35 Szerencse-
Szombat 19:30 Repülők, vonatok, au-
tók  21:10 Grace – Monaco csillaga
 22:55 Kenó  23:00 Magyarország
szépe 2016 – A királynők útja  23:30
Alfred Hitchcock: Szakadt függöny 
01:40 Ellenállók  03:55 Hazajáró 

05:20Lélek Boulevard 05:45Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Rome
Reports – Vatikáni híradó 06:15 „Így szól
az Úr!" 06:25A sokszínű vallás 06:35Kér-
dések a Bibliában 06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:40 Balatoni Nyár  09:00 Is-
ten kezében 09:25Kereszt-Tények 09:35
Katolikus krónika 10:05 Református ifjú-
sági műsor 10:10 Evangélikus ifjúsági
műsor 10:20 Úton-útfélen 10:30 Evan-
gélikus magazin 11:00Evangélikus isten-
tisztelet 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:45 Kult+  12:55 Székely Vágta
14:05Öltések közt az idő 15:40Éjjeli
zene 17:10Mennyei kötelék 18:00Hír-
adó 18:35 Cédrusliget 19:25 Magyar-
ország szépe Miss World Hungary 2016
21:25 Cape Fear – A Rettegés foka 
23:35 Kenó  23:40 Fifti-fifti  01:10
Jabberwocky  03:00 Életkerék 03:30
Szellem a palackból 03:55 Hazajáró 

05:20 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  15:15 Erdész-
ház Falkenauban  16:10 Charly, ma-
jom a családban  17:05 Doc Martin
 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:35 A hegyi doktor 19:30 Sze-
relemben, háborúban  20:25 Kék-
fény  21:25 Hawaii Five-0  22:10
Kenó  22:15 On the Spot  23:15
Magyar Krónika  23:45 Smangus –
Egy év a felhők közt 01:15 Lamerica
 03:05 Jabberwocky 

05:20Lélek Boulevard 05:45Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25Srpski
Ekran 07:55Unser Bildschirm 08:35Pa-
ula és a vadállatok 09:05 A hegyi doktor
 10:00 Balatoni Nyár  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó (hírműsor) 12:35
Időjárás-jelentés 12:45Kult+ 12:55Ja-
mie 15 perces kajái 13:25 Család-barát
14:25 Halálbiztos diagnózis 15:20 Er-
dészház Falkenauban  16:10 Charly,
majom a családban 17:05Doc Martin
 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor 19:30 Szerelem-
ben, háborúban 20:30A fátyolos hölgy
21:30 Laura rejtélyei 22:15 Kenó 
22:20 Cry-Baby  23:45 Halál sugárút
01:30 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 02:05Pannon expressz 02:30Ha-
tártalanul magyar 03:00 Életkerék 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 05:55 Jó t, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:40 Story Extra  09:20 Asztro
Show 10:15 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  (magyar filmsor., 816. rész,
2013) 16:20 Isten áldjon, Esperanza!
 (arg. rom. sor., 117. rész, 2015)
17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:35 Éjjel-
nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:30 Dr. Csont  22:25 Dr.
Csont  23:25 RTL Klub Híradó
23:55 Selyemút-rali – Irány Peking!
00:20 Nyomtalanul  01:25 Sztár
Gokart  01:55 A zöld íjász  02:45
A Grace klinika 
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Szállítás – megrendelés: központ 06 30 68 000 78

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

JÚLIUS 20., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:20 Walker, a texasi kopó  05:05
Sportos 05:10 Hungerő  06:05 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
06:15 OlimpiÁSZ –  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
Édes Élet Holiday  20:40 Jóban
Rosszban  21:25 Vissza a jövőbe 2.
 23:40 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  23:50 Lángoló Chicago 
00:50 Tények Este 01:35 Aktív 
02:00 Sportos 02:10 Ezo.TV 03:10
Halálos kitérő 5 

05:40 Televíziós vásárlás 06:10 Will
és Grace  06:35 Will és Grace 
07:00 Jóbarátok  07:25 Jóbarátok
 07:50 A nagy svindli 08:45 Doktor
House  09:40 Szívek szállodája 
10:40 Sütimester  11:55 CSI: A
helyszínelők 12:55 CSI: A helyszíne-
lők 13:55 NCIS: Los Angeles  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 ki-
csi 20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Férj és férj  23:25 Szex és
New York 2.  02:20 Két pasi – meg
egy kicsi  02:40 A nagy svindli
03:30 Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kamarai magazin (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Képújság (ism.) 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Építech
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Zooo+ (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Civil kurázsi (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Zooo+ (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

JÚLIUS 22., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Knight Rider  05:10 Hungerő
 06:05 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:15 OlimpiÁSZ –  06:20
Mokka Benne: Tények Reggel
09:20 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-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 Édes Élet Holiday  20:40 Jó-
ban Rosszban  21:25 Üvegtigris 3
 23:55 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  00:05 A férjem védelmében
 01:10 Tények Este 01:55 Aktív 
02:15 Sportos 02:25 Ezo.TV 03:25
Zsaruvér 

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

GYŐR+ TV

JÚLIUS 21., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:20Lélek Boulevard 05:45Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:10 Időjárás-jelentés 07:25 Ron-
dó 07:55 Kvartett 08:35 Paula és a vad-
állatok 09:05A hegyi doktor 10:00Ba-
latoni Nyár  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:30 Időjárás-jelentés
12:45Kult+ 12:50Jamie 15 perces ka-
jái 13:20Család-barát 14:15Halálbiztos
diagnózis  15:05 Erdészház Falkenau-
ban 15:55Charly, 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 20:35 A minisz-
ter félrelép  22:20 Kenó  22:25 Para
 00:00 Agyament karácsony  01:30
Magyar történelmi arcképcsarnok 02:00
Pannon expressz  02:30 Határtalanul
magyar 02:55 Életkerék 

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

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Építech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Képújság (ism.) 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül 
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Credo (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 Jót, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:40 Story Extra  09:20 Asztro
Show 10:15 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  01:40 A bosszú isko-
lája  03:30 Gálvölgyi-show 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 05:55 Jót, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:40 Story Extra  09:20 Asztro
Show 10:15 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  22:35 Válótársak  23:40 RTL
Klub Híradó 00:10 Selyemút-rali –
Irány Peking! 00:30 Hétmérföldes
szerelem  02:35 Street Kitchen 
03:00 A Grace klinika 

05:20Lélek Boulevard 05:45Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Hrvatska kronika 07:55 Ecranul nostru
08:35 Paula és a vadállatok 09:05 A he-
gyi doktor  10:00 Balatoni Nyár 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie 15 perces kajái 13:25 Csa-
lád-barát 14:25 Halálbiztos diagnózis 
15:15 Erdészház Falkenauban  16:10
Charly, majom a családban 17:05Doc
Martin  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 A hegyi doktor  19:30
Szerelemben, háborúban 20:25Skan-
dináv lottó sorsolás 20:40 Szabadság
tér '56  21:30 Fényes szelek  22:55
Kenó  23:00 Nader és Simin – Egy el-
válás története 01:00 VI. Pál – Viharos
idők pápája 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 05:55 Jót, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:40 Story Extra  09:20 Asztro
Show 10:15 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! 00:30 A
rejtély  01:35 Fitt Mánia  02:05 A
pokol kapujában 

05:15 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis  06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelen-
tés 07:25 P'amende 07:55 Öt konti-
nens 08:35 Paula és a vadállatok
09:05 A hegyi doktor  10:00 Balato-
ni Nyár  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Jamie vidéki konyhája 13:25 Család-
barát 14:25 Halálbiztos diagnózis 
15:15 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  20:25 Nero Wolfe rejtélyei
 22:10 Kenó  22:15 Egy nagy csa-
lád  00:10 Bárcsak  01:50 Volare
– Repülni – Domenico Modugno tör-
ténete  03:40 Egy nagy család 

05:40 Televíziós vásárlás 06:10 Will
és Grace  06:35 Will és Grace 
07:00 Jóbarátok  07:25 Jóbarátok
 07:50 A nagy svindli 08:45 Doktor
House  09:40 Szívek szállodája 
10:40 Sütimester  11:55 CSI: A
helyszínelők 12:55 CSI: A helyszíne-
lők 13:55 NCIS: Los Angeles  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 ki-
csi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:00 Szex és New York 2.  00:00
Férj és férj  02:15 Két pasi – meg
egy kicsi  ) 02:40 A nagy svindli
03:25 Szívek szállodája 

05:40 Televíziós vásárlás 06:10 Will
és Grace  06:35 Will és Grace 
07:00 Jóbarátok  07:25 Jóbarátok
 07:50 A nagy svindli 08:45 Doktor
House  09:40 Szívek szállodája 
10:40 Sütimester  11:55 CSI: A
helyszínelők 12:55 CSI: A helyszíne-
lők 13:55 NCIS: Los Angeles  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 ki-
csi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:00 Stephen King: Halálsoron 
00:45 Anthony Zimmer  02:25 Két
pasi – meg egy kicsi  02:50 A nagy
svindli 03:35 Kaliforgia 
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Győr-Ménfőcsanak nyugodt utcájában eladás-
ra kínálom ezt a 3 lakásos társasházban találha-
tó, 62 nm-es, 2 szoba + nappali elosztású, első

emeleti lakást. Tökéletes választás lehet csalá-
dok részére is, hiszen óriási, zárt, zöld udvari
rész tartozik hozzá, ahova nyugodtan kienged-
heti gyermekét! A társasházra magas minőségű
kivitelezés jellemző. A háromrétegű nyílászá-
rók mellett, Bosch kondenzációs kazán kerül
beépítésre, amiről kétkörös fűtés fog üzemelni
(padló + radiátor). BOMBA ÁR, mely tartalmaz
egy 6 nm-es tárolót, és egy gépkocsibeállót is!

Ár: 18,9 M Ft. +36-20/669-3903 
tomena.ildiko@edesotthongyor.hu

Győr-Szabadhegy új lakóövezetében eladó 756
nm-es építési telek. A telek saroktelek, közmű-
vek a telekhatáron belül vannak, villany a telek
előtt. Beépíthetősége 30%-os, falusias lakóöve-
zet besorolású, családi ház vagy ikerház építé-
sére alkalmas. 

Ár: 23 M Ft. +36-70/587-4020 
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Győr-Szabadhegyen épülő társasházban 3
tömb kerül kialakításra, tömbönként 11 lakás-
sal, 48 és 115 nm-es lakások közül választhat.
A földszinti lakásokhoz saját kertkapcsolat tar-
tozik. Ennek a 49 nm-es, első emeleti erkélyes

lakásnak az elosztása kiváló, az amerikai kony-
hás nappali mellett tágas hálószoba került ki-
alakításra. A társasházban garázs (3 M Ft) vala-
mint zárt udvari gépkocsibeálló (650 E Ft) vá-
sárlására is van lehetőség. Az ár emelt szintű
fűtéskész állapotra vonatkozik, de van lehető-
ség kulcsrakész befejezésre is.

Ár: 17,8 M Ft. +36-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrszentiván területén 1813 nm-es telek el-
adó, kertes mezőgazdasági övezet besorolású
területen. Beépíthetősége 3%-os, hétvégi
ház, pihenő építhető rá. Fúrt kút van, villany
a telek közelében. A telken jelenleg egy kis
faház található. 

Ár: 1,9 M Ft. +36-70/587-4020
horvath.edina@edesotthongyor.hu

A Pacsirta lakóparkban, új építésű társasház-
ban lakások eladók. 40, 60 és 82 nm-es lakások
közül választhat, a földszinten kertkapcsolattal.

Ez a 60,73 nm-es lakás az első emeleten talál-
ható. Elosztása: amerikai konyhás nappali, 2
hálószoba. A nappaliból közelíthető meg az
5,85 nm-es erkély. Dél-nyugati tájolásának kö-
szönhetően rendkívül világos! 

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

Gyárváros Belvároshoz közeli részén eladó egy
71 nm-es, alacsony rezsiköltségű, nagy konyhás,
erkélyes, második emeleti lakás, zárt udvari ga-
rázzsal. A lakásban jelenleg ablakkal rendelkező
fürdőszoba, külön WC, kamra, nappali és még
egy szoba van. Plusz egy szoba könnyedén ki-
alakítható! A lakást az utóbbi években felújítot-
ták, új, modern hőszigetelésű nyílászárók kerül-
tek beépítésre, cserélték a bejárati ajtót és a fű-
tésrendszer felújítása is megtörtént. A melegről
új gázkazán és radiátorok gondoskodnak, illetve

a lakásban cserépkályha is található. A 4,5 nm-
es erkély rolós árnyékolóval ellátott, minden ab-
lak szúnyoghálós, új spalettás.

Ár: 18,99 M Ft. +36-70/587-4020
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Győr-Szitásdombon, családias környezetben, új
építésű társasházi lakások eladók. A lakóparkban 3
egymást követő telken 3 tömb kerül kialakításra,
mely egy kerítéssel lezárásra kerül. A kerítésen be-
lül játszóteret is kialakítanak. A 15 lakásos társas-
házban 34 és 97 nm-es lakások közül választhat. Ez
az 50 nm-es lakás a földszinten és az első emeleten
is megtalálható. A földszinten kertkapcsolattal!! El-
osztása: amerikai konyhás nappali, 1 hálószoba, für-
dőszoba és WC. A nappaliból és a hálószobából is

megközelíthető a 6 nm-es erkély. A zárt udvarban
gépkocsibeálló (550 E Ft), és tároló (90 E Ft/nm) vá-
sárlására is van lehetőség. Az építkezés kezdete:
2016. szeptember, várható átadás: 2017. május.

Ár: 14,99 M Ft. +36-30/376-3718
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győrben eladó ez az  igényesen felújított, 49
nm-es, francia erkélyes panellakás. Az ingatlan
egy 4 emeletes
társasház negye-
dik emeletén ta-
lálható. 2004-ben
teljes felújításra
került, műanyag
ablakok, redő-
nyök kerültek be-
építésre. A víz-
és villanyvezeté-
keket áthúzták, új
a konyhabútor is.
Rezsije rendkívül alacsony, mivel a társasház
külső szigetelése és a fűtéskorszerűsítés is meg-
történt. 

Ár: 12,3 M Ft. +36-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Pinnyéden, meseszép környezetben, új építésű,
alternatív energiás, 6 lakásos társasházban eladó
egy emeleti, 91,57 nm-es, kétteraszos lakás! A
nappaliból és a konyha-étkezőből nyílik a 16,63

nm-es terasz. A lakásban további három, nagy
méretű szoba található, melyekből egy közös,
11,9 nm-es teraszra léphetünk. A főfalak 30 cm
vastag Porotherm téglából készülnek, 10 cm vas-
tag hőszigeteléssel, a nyílászárók 3 rétegű üvege-
zésűek, a fűtés, hűtés központi levegős, hőszi-
vattyús kazánnal megoldott, egyedi hőmennyi-
ségmérővel. Gépjárművének az udvaron vásárol-
hat beállót, 500 E Ft-ért!

Ár: 24,9 M Ft. +36-70/587-4020
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Győr-Sziget rohamosan fejlődő részén, új építé-
sű társasházban lakások leköthetők. A társasház-

ban nyolc lakás kerül kialakításra. Ez a bruttó 43
nm-es lakás a földszinten található. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 1 hálószoba. A nap-
paliból közelíthető meg a 15 nm-es terasz, 50 nm
saját kertkapcsolattal! Az egyetem közelsége mi-
att kiválóan alkalmas diákok számára is!

Ár: 16,7 M Ft. +36-70/587-4020
horvath.edina@edesotthongyor.hu

MÁR CSAK KÉT LAKÁS ELADÓ! Győr-Sza-
badhegy frekventált részén, új építésű, 9 la-
kásos társasházban eladó ez a nettó 63,4 nm-
es, amerikai konyhás, nappali + 2 szobás, má-
sodik emeleti, tetőtéri lakás. A szobához

gardróbhelyiség is tartozik, a fürdőszobába
zuhanyzó és kád is beépíthető. A WC külön
helyiségben található. A fűtés egyedileg sza-
bályozható, turbós, kombi gázkazánnal törté-
nik padlófűtéssel. A zárt udvarban gépkocsi-
beálló vásárlására is van lehetőség 300 E Ft-
ért. A hátsó területen lévő zöld kertben pi-
henhetjük ki magunkat.

Ár: 18,5 M Ft. +36-30/376-3718
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győr-Szabadhegy frekventált részén, új épí-
tésű, 9 lakásos társasházban eladó ez a nettó

58 nm-es, amerikai konyhás, nappali + 2 szo-
bás, második emeleti, tetőtéri lakás. A kony-
hához kamra is tartozik, a fürdőszobába zu-
hanyzó és kád is beépíthető. A WC külön he-
lyiségben található. A fűtés egyedileg szabá-
lyozható, turbós, kombi gázkazánnal törté-
nik, padlófűtéssel. A zárt udvarban gépkocsi-
beálló vásárlására is van lehetőség 300 E Ft-
ért. A hátsó területen lévő zöld kertben pi-
henhetjük ki magunkat.

Ár: 16,9 M Ft. +36-30/376-3718
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győrszentiván csendes részén, de a főút közelé-
ben 980 nm-es, művelt, gyümölcsössel betelepí-
tett építési telek eladó. A telken egy 20 nm-es, egy
légterű, felújított  pihenőház van, amelyhez egy

újonnan épített, melléképület lett kialakítva. A te-
lek igényesen körbekerített, ami önmagában is ér-
téke a teleknek. A telken gépkocsibeálló is talál-
ható. 50-60 méteres fúrt kút szolgáltatja az ivóvi-
zet. A villany be van vezetve, a többi közmű a te-
lekhatáron. A telek beépítésre vagy további pihe-
nő kialakítására is alkalmas.

Ár: 13 M Ft. +36-20/919-4518
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu
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Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési
terv módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket,
hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendlettel elfogadott rendezési tervének:

SZTM 2016-003 üi.sz.: 10952/2016 Győrszentiván, 02715* sz. övezet 42638 hrsz. telek kötelező beültetési sáv szélességének korrekciója.
SZTM 2016-004 üi.sz.: 44683/2016 Győr-Ménfőcsanak, Szép Ernő utcai telekvégek feltárása.
SZTM 2016-006 üi.sz.: 44681/2016 Győr-Révfalu, Báthory és Ady utcasarok építménymagasság módosítása.
SZTM 2016-009 üi.sz.: 1633/2016 Győrszentiván, Kálmán Imre u. 02819, 02781, 01840 sz. övezetek szabályozási szélességének korrekciója.
SZTM 2016-011 üi.sz.: 15721/2016 Győr-Sziget, Liget utca 8000/2 hrsz. közterület szabályozási szélesség csökkentése.
SZTM 2016-014 üi.sz.: 39112/2016 Győr-Likócs 01858 sz. övezet építési jogot adó vonal törlése.
SZTM 2016-015 üi.sz.: 13257/2016 Győrszentiván 45107 hrsz. közterület szabályozási szélességének csökkentése.
SZTM 2016-016 üi.sz.: 18887/2016 Győrszentiván 43642/4 hrsz.-ú árok, szabályozásivonal-korrekció.
SZTM 2016-017 üi.sz.: 18341/2016 Győr-Ménfőcsanak, Ormos u, Csontváry u. 27420/3 és 27451/2 hrsz. telkeiről a belátási háromszögek törlése.
SZTM 2016-030 üi.sz.: 39088/2016 Győr-Bácsa, Votinszky u. 67–69 között és 12307 hrsz. és 11718 hrsz. területhasználat-csere.
SZTM 2016-033 üi.sz.: 39126/2016 Győr, Belváros Teleki László u. 01414 sz. övezethatár korrekció
SZTM 2016-035 üi.sz.: 32983/2016 Győr-Sziget, Transzformátor köz 01148 és 01149 sz. övezet-telekalakítások.
SZTM 2016-036 üi.sz.: 32979/2016 Győr-Bácsa, Pásztor tér 12880/3 hrsz. telekrendezés.
SZTM 2016-038 üi.sz.: 37799/2016 Győr-Szabadhegy, szabályozásivonal-korrekció 1622/2 hrsz.
SZTM 2016-040 üi.sz.: 44722/2016 Győrszentiván, 40217 hrsz. kötelező telekalakítás jelölése.

A településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ szerinti
véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: egyszerűsített eljárásban: 2016. július 12-tŐl 2016. július 28-ig a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/innováció/ren-
dezési terv/rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában a 231. szobában megtekinthetŐ. A megjelenés
napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.
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Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Príma Gyôr, Új-Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2016. július 15—21.

Helyben készített juhbélbe
töltött grillkolbász
1 kg

Marhalábszár
1 kg

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

Faros csirkecomb
1 kg

399 Ft/kg

Farmer tejföl 330g,
20%

189 Ft/db

Újburgonya

169 Ft/kg

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

149 Ft/db
kartonos ár

50 Ft/db

CBA ásványvíz, dús
1,5 l, 33,33 Ft/l

1599 Ft/kg

999 Ft/kg

199 Ft/db

kép és szöveg: pannon-víz

Az aktuális idei rekord az idei első
hőségriadó idején született meg:
június 25-én 41.817 m3 vizet fo-
gyasztottunk Győrben és környé-
kén. Alig száz köbméterrel mara-
dunk el a tavalyi csúcstól. A vízmű-
vesek szerint a következő hőségri-
adó második-harmadik napján vár-
ható újabb „rekordkísérlet”. Egy át-
lagos nyári napon egyébként 33-
35 ezer m3 víz fogy. 

Győrt és a környező településeket
két vízműtelep látja el ivóvízzel, az
egyik Győr és Győrújfalu között, az
újfalui országút mellett található, a
másik pedig Szőgyén. A Mosoni-Du-
na, illetve a Duna partján találhatók

Ismét negyvenezer köbméter
felett a vízfogyasztás

Csatornacsere kezdődik Győrben az
Árpád úton, a Gárdonyi utca és a
Kiss János utca közti szakaszon. Az
építkezés idején a vízellátás és a
szennyvízelvezetés folyamatos lesz,
az autósoknak viszont érdemes lesz
más utat választani. A betoncsator-
na cseréjére meghibásodás miatt
van szükség. Az okozott kellemetlen-
ségekért az itt lakók és az erre közle-
kedők szíves türelmét és megértését
kéri a Pannon-Víz Zrt.

Csatornacsere

azok a parti szűrésű kutak, amelyek-
nek kitűnő minőségű vize eljut a fo-
gyasztókhoz. 

A nyári csúcsfogyasztás idején
sem lehet gond a víztermelő kapaci-
tással. Szőgyén kitűnően működik a
két új parti szűrésű kút, jelenleg pe-
dig Révfalu Vízműven dolgoznak a
kútfúrók. Legnagyobb arányban a
Győrtől délre eső területeken nőtt
meg a vízfogyasztás. A szakemberek
szerint ez azért van, mert a maga-
sabb fekvésű területeken többen lo-
csolnak vezetékes vízzel, itt ugyanis
jóval drágábban lehet saját kutat fú-
ratni. Az ellenpélda is igaz, Csorna–
Kapuvár és a Szigetköz térségeiben
lényegesen visszafogottabban nőtt a
vízfogyasztás.

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában el-
készült az Új Bácsai út harmadik, a te-
lepülésrész temploma közelében lévő
körforgalom fejlesztése.

A kör külső, másfél méteres sávjába
fűmagot vetettek, a középpont felé eső
következő háromméteres sávba évelő
növényeket: levendulát, kúpvirágot, de-
res cserkeszt, kasvirágot telepítettek. A
kör közepén lévő Szentkorona körül
egynyári virágok díszlenek. A legbelső
területre vérborbolya és cédrusfa került.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért
felelős alpolgármester kezdeményezé-
sére a Győr-Szol Zrt. tavaly kezdte el
megújítani a városban található körfor-
galmak díszítő növényzetét. A munka el-
ső szakaszában már megszépült a Jed-
lik híd lábánál, a Tihanyi Árpád út–Föl-
des Gábor utca kereszteződésében, a
Nádorvárosi temető előtt, valamint az Új
Bácsai úton található első körforgalom.
Az említett körforgalmak közepére a
Győr-Szol évelő növényeket, cserjéket
telepített, díszkaviccsal és mulccsal tet-
te esztétikusabbá a virágágyakat, vala-
mint öntözőrendszert is kiépített.

A napokban az Új Bácsai út harma-
dik körforgalma lett kész, a tervek sze-
rint hasonló rekonstrukción esik át az

Újabb körforgalom szépült meg
Új Bácsai úton a középső körforga-
lom, a Fehérvári úton a Graboplast
központi épülete előtti, valamint az
Ipar út–Fehérvári út–Szigethy Attila út
kereszteződésében lévő körforgalom.

Radnóti Ákos korábban hangsú-
lyozta: fontosnak tartja, hogy az utóbbi
években szép számban megépített
körforgalmak ne csak a közlekedők
biztonságát szolgálják, de egyúttal le-
gyenek a város rendezett, üde színfolt-
jai is. Ezért a közszolgáltatóval átfogó
díszítési tervet készítettek, hogy ennek
az elvárásnak megfelelően, megújítsák
a korábban telepített növényzetet. A
cél az, hogy dekoratív, színes területek

alakuljanak ki, ugyanakkor annak fenn-
tartása minél költséghatékonyabban,
kevés kézi erő igénybevételével való-
suljon meg. A beruházások részeként,
ahol a technikai feltételek engedik, ott
öntözőrendszer is működik már.

Mindezekkel együtt az önkormány-
zat sokat tesz azért, hogy a Győrben
élők és a hozzánk érkező turisták szép,
esztétikus városképpel találkozzanak,
ne csak a Belvárosban, hanem a köz-
utak mellett is. A körforgalmak növény-
zetének megújításával valamennyi vá-
rosrész gazdagodik, a lakók és az ide
látogató vendégek európai színvonalú
környezettel találkozhatnak.

Akció: július 15—17.



APRÓ HIRDETÉS

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

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

Fôbb feladatok:
• Áruátvétel, csomagolás
• Készletellenôrzés
• Göngyöleg kezelése
• Göngyölegszortírozás típusonként

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer
• Munkába járási támogatás 
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt
• Cafetéria rendszer 
• Targoncavezetôi tanfolyamon való részvétel lehetôsége

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

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

palyazat@panopa.hu 

Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

600x600 mm:
900x600 mm:
900x1500 mm:
1200x1500 mm:
1500x1500 mm:

br. 12.870 Ft
br. 18.500 Ft
br. 27.500 Ft
br. 31.000 Ft
br. 34.900 Ft

PASSZÍV HÁZNAK MEGFELELÔ ABLAKOK IS!
Bejárati ajtó 5 pontos zárral 59.000 Ft-tól!

Gyôr, Richter J. u. 9. • Vámosszabadi, Jedlik Á. u. 10. • ckvablak@gmail.com

Nyitva: h.-p. 8-16 h • Tel.: 30/902-8391 • 96/950-938

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓ

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

Kicsi gyermekek felügye-
letét vállalom, nyáron is. Gyer-
mekszerető nagymama 06-
70/605-2555

KUTYAKOZMETIKA
Modelleket keresek tanulóknak
gyakorlás céljából. 

A kutya teljes ellátást kap.
30/393-5687

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

Győri fémipari cégünkhöz 2+2 munka-
rendben, betanított gépkezelő és targon-
cás kollégákat keresünk. Bérezés: net-
tó130000-160000 Ft. Munkába járási
költségtérítés. Albérlet-támogatás vagy
térítésmentes szállás megoldható. Ér-
deklődni: 06/70-882-0610

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

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

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

Svéd és gyógyító tantrikus
masszázsok Pápán, masszőz hölgytől. Tel.:
0630/258-2703

Betonfal fúrása, villanyszerelés, villanyboj-
ler-javítás, tisztítás. 0630/375-11-72

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostető-szi-
getelést, falak javítását,
festését, garanciával, en-
gedménnyel vállalom. Tel.:
06-30/376-2712.

Pótvizsgára felkészítést
vállalok MATEMATIKA, FIZIKA, KÉ-
MIA tárgyakból Győrben, általános és kö-
zépiskolás diákok számára. Tel.: 06-
30/844-6979; 06-20/292-0700.

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

Fűnyírás, fűkaszálás, sövény-
vágás, fakivágás, bozótirtás Győr és kör-
nyéke! 96/826-322, 06-30/403-6810.

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

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

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

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felméréssel, vi-
déken is. Telefon: 06-20/239-9198.

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

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

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

EGYÉB
KÉSZPÉNZÉRT

magas áron 
antik bútort, festményt, 

Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt,

kristályokat,
ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul házhoz megyünk!

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

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

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, 
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

RIPLI ANTIKVITÁS!
ÜZLETEMBEN MAGAS

ÁRON 
KÉSZPÉNZÉRT

 VÁSÁROLOK
RÉGI BÚTORT,
 FESTMÉNYT,

SZŐNYEGET, EZÜST
 TÁRGYAT,

PORCELÁNT, MINDEN -
FÉLE ANTIK TÁRGYAKAT.

DÍJTALAN KISZÁLLÁS!
DR. KOVÁCS PÁL U. 3.
TEL: +36 20/442-0433

LAKÁSCSERE

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

Gyárvárosi, 1 szobás, 40 nm-es,
komfortos, határozott idejű bérleti szerző-
déses lakást cserélne 40-70 nm-es, 3 fél-
szobás, elsősorban földszinti, liftes házban,
max 3. emeletig lévő határozott-határozat-
lan idejű bérleményre.  Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 552.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420. 

Nádorvárosi, 1 szobás, 42 nm-es,
komfortos, határozatlan idejű bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 54–60 nm-es,
téglaépítésű, megvásárolható, határozat-
lan idejű bérleményre.   (Hirdetésszám:
553.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.
Belvárosi nyugdíjasházban lévő, 1
szobás, 26 nm-es, összkomfortos, zuhany-

zófülkés, redőnyös, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 40-50 nm-
es, 2 szobás bérleményre Újváros, Föl-
des Gábor, Bán Aladár utca kizárva. (Hir-
detésszám: 554.) Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szobás, 53 nm-
es, távfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne nádorvárosi,
adyvárosi 1-2 szobás, 35–47 nm-es, ha-
tározatlan idejű bérleményre. (Hirdetés -
szám: 132.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szoba, 53 nm-
es, távfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses, felújított lakást cserélne 3 szo-
bás, marcalvárosi, határozatlan bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 137.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 39 nm-es,
komfortos, gázfűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne másfél
vagy 1+2 szobás, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra, 60 nm-ig. Révfalu,
Jancsifalu, József A.-ltp., illetve Marcal-
város I–II területére. (Hirdetésszám:
143.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Győr-Sziget, 1 szoba, 32 nm-es,
gázfűtéses, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne gyárvárosi, belvárosi,
nádorvárosi vagy szabadhegyi 1,5-2 szo-
bás bérleményre, 2–4 emeletes épület-
ben, 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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szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Letette az olimpiai esküt Buda-
pesten az augusztus 5-én kez-
dődő riói játékokon szereplő
magyar csapat. A fogadalomté-
tel szövegét két öttusázó, az if-
júsági olimpiai ezüstérmes Föld-
házi Zsófia és a londoni játéko-
kon harmadik Marosi Ádám
mondta el a Művészetek Palotá-
jában rendezett ünnepségen.

A különböző sportágakat még a győri
kajakos Douchev-Janics Natasa, a ke-
nus Mike Róbert, az úszó Kapás Boglár-
ka és Cseh László, a vízilabdázó Keszt-
helyi Rita és Varga Dániel képviselte a
színpadon az esküt mondók mellett. A
fogadalomtétel közben a magyar nem-
zeti lobogót Kósz Zoltán olimpiai bajnok
vízilabdázó tartotta, majd átadta a riói
csapat tagjának, a szintén ötkarikás
aranyérmes Varga Dánielnek.

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke köszöntőjében kiemelte:
aki most esküt tesz, már sikerrel vette az
első akadályt, mivel sok sportágban ne-
hezebb megszerezni a kvalifikációt, mint
jól szerepelni. Kitért arra is, hogy a MOB
álláspontja doppingkérdésben a zéró to-
lerancia. „Felszabadultan, az olimpia
minden mozzanatát élvezve mutassátok
meg, mit tudtok. Ha kihozzátok maga-
tokból a maximumot, akkor meglepe-
tést okozhattok. A becsülettel elvégzett,
tisztességes munkának mindig meg-

lesz az eredménye. Re-
mélhetőleg közü-

letek kerül ki
a 300.

magyar olimpiai bajnok, s az is itt
ül, aki megnyeri az 500. ma-
gyar olimpiai érmet" – fo-
galmazott Borkai Zsolt.
Áder János köztár-
sasági elnök be-

szédében a já-
tékok kezdetére visz-
szatekintve, úgy fogalma-
zott: „volt abban valami sorsszerű,
hogy az első újkori olimpia legelső rajt-
hoz szólított versenyzője, az egyes rajt-
szám viselője, egy magyar ember volt:
Szokoly Alajos". A köztársasági elnök ki-
emelte: „Magyarország mindig megha-
tározó szerepet töltött be az olimpiák
résztvevői között, ez eredményesség-
ben is látszik, hiszen az összesített olim-
piai éremtáblázaton nyolcadik, ha pedig
lakosságarányosan vizsgálják sportoló-
ink teljesítményét, akkor a magyar a har-
madik legeredményesebb nemzet.”

A győri sportolók is letették az olim-
piai esküt. Takács Krisztián egy plüss-
babával a kezében érkezett, és a hozzá

tartozó történetet is elmondta. „Be-
mutatom nektek Petrát Miskolcról.

Személyesen még nem ismerem,
de az egyik szponzornak van

egy érdekes kezdeményezése.
Szurkolók küldhettek maguk-
ról fényképet, ami alapján el-
készült ez a figura, ponto-
sabban kettő. Az egyik a fo-
tó tulajdonosához, a másik
egy sportolóhoz került. Így

kicsit személyesebb a szur-
kolás” – kezdte a győri úszó. –

„Rutinos rókának számítok, hi-
szen ez lesz a negyedik olimpiám.

Kisgyerekként arról álmodtam, hogy
egyszer kijutok majd a játékokra, és
amikor összejött, óriási csodaként él-

t e m
m e g .

Ez mos-
tanra sem

változott. Talán a
versenyzést tudom majd kicsit

higgadtabban kezelni. A felkészülé-
sem jól sikerült, sérülések sem
hátráltattak, remélem, sike-
rül döntőbe jutni” –
mondta az esélyekről
Takács Krisztián.

A női vízilab-
da-válogatott
kapusának,
G a n g l
E d i n á -
nak a
pályafu-
t á s a
Győrből
indult, az -
óta is gyak-
ran látogat visz-
sza a városba,
már Európa-bajnok-
ként, és remélhetőleg au-
gusztus végétől olimpiai érmes-
ként. „Az eskütétel az a pont, ami nekem
a leginkább jelzi, hogy nagyon közel van
a kezdés, ez az esemény szorosan kötő-
dik ahhoz, hogy valakiből olimpikon lesz.
A legutóbbi ilyen alkalom is szép emlék
számomra, ugyanúgy, mint a mai nap.
Európa-bajnokként az éremesélyesek
közé tartozunk, de nagyon kemény a me-
zőny, sok azonos képességű csapattal.
Talán csak az amerikaiak lógnak ki ebből

a sorból, de ők se verhetetlenek. Bízom
benne, hogy a döntőben legyőzzük őket”
– mondta mosolyogva Gangl Edina.

A vívó Imre Géza részvételek számá-
ban még Takács Krisztiánon is túltesz,
neki a riói lesz az ötödik olimpiája. „A fo-
gadalomtétel azért is különleges, mert
itt találkozik először az egész magyar
küldöttség. Most vettük fel a formaru-
hánkat is, egyre inkább rajtam van az
olimpia hangulata. A párbajtőr a meg-
lepetések fegyverneme, bízom benne,
hogy Brazíliában mi lepjük meg a vilá-
got. Nyolc jó csapat jutott ki, nem lesz
könnyű dolgunk, egyéniben pedig lehe-

tetlen jósolni” – mondta az olimpiai
ezüstérmes sportoló.

A fogadalomtétel másfél órás
programjában fellépett többek között
Boros Mihály zongoraművész, Sziko-
ra Róbert, az Irie Maffia elénekelte a
Bajnok, Denis pedig a Halhatatlanok
című dalt. A leglátványosabb előadás
pedig kétség kívül a Győri Baletté volt. 
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A hétvégén dőlt
el, hogy a magyar olim-

piai úszócsapat 36 fős lesz. További négy versenyző
teljesítette ugyan az olimpiai induláshoz szükséges
A-szintet, de ők nem utazhatnak Rióba, mert egy
számban egy nemzetből legfeljebb ketten állhatnak
rajtkőre, és övék volt a legrosszabb idő. Így lemarad
az olimpiáról Burián Kata 200 méter háton, Juhász
Adél 800 méter gyorson, Biczó Bence 200 méter
pillangón és Zámbó Balázs 200 méter háton.

Minden várakozást felülmúlt, hogy a Győri
Úszó SE-t négy versenyző képviselheti Rió-

ban. Az már korábban eldőlt, hogy Jakabos
Zsuzsanna 200 és 400 méteres vegyes úszásban

indul, és tagja lesz a 4x200-as gyorsváltónak is. Ba-
log Gábor a 100 méter háton a 4x100-as vegyes
váltóban is rajthoz áll. A rutinos olimpikon, Takács
Krisztián a rendkívül sűrű 50 méteres gyorsúszás
mezőnyében próbál döntőbe jutni. Hozzájuk csatla-
kozott Gyárfás Bence, aki a 4x100-as gyorsváltóba
került be, és utazhat Brazíliába.

„Bence őszi vállműtétjét követően verekedte be
magát az olimpikonok közé, nagyon kemény mun-
kával és látványos fejlődéssel. Ő azért szeretett vol-
na Győrbe kerülni, mert látta, hogy Jakabos Zsu-
zsanna, Takács Krisztián és Balogh Gábor is profi
körülmények között készülhet nálunk. Csatlakozott
a csapathoz, és sikerült a váltó-induláshoz szüksé-

ges B-szintet teljesítenie” – mondta az újabb indu-
lóról Petrov Iván, a Győri Úszó SE vezetőedzője. 

„Nagyon kevésen múlott, hogy öt sportolónk
legyen ott Rióban. Az 50 méteres gyorsúszásban
Lobanovszkij Maxim épphogy lemaradt a szint-
időről. A 20 éves versenyzőnek a jövő évi buda-
pesti világbajnokság lesz óriási bizonyítási lehe-
tőség, aztán jöhet még néhány olimpia is, remé-
nyeink szerint. Maxim sajnos márciusban kéztö-
rést szenvedett, de visszatért, és rövid idő alatt
rengeteget fejlődött. Az biztos, hogy Győrben
nem csak a felnőtt csapat erős, hiszen az orszá-
gos bajnokságokon a legnagyobbaktól kezdve,
minden korosztályban szereztünk aranyérmeket”
– tette hozzá Petrov Iván. Az olimpiára a négy
sportoló mellett a vezetőedző és a Győri Úszó SE
masszőrje, Devecseri Ádám is utazik.

Nawal El Moutawakel, a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság koor-
dinációs bizottságának elnöke
szerint Rio de Janeiro készen áll
az augusztus 5-én kezdődő öt-
karikás játékokra.

A marokkói sportvezető elmondta,
hogy az olimpiai falu és a versenyhely-
színek is tökéletes állapotban várják a
rajtot. A 400 méteres gátfutás 1984-es
olimpiai bajnoka 2009 óta kíséri figye-
lemmel az előkészületeket, az elmúlt
hét évben számos alkalommal látoga-
tott Rióba, ahol egyeztetett a helyi
szervezőbizottsággal, illetve
a szövetségi, az állami és
a városi vezetőkkel,
és minden hely-
színt többször
is végigjárt.

El Moutawakel emlékeztetett, hogy a
brazil világváros 44 tesztversenynek
adott otthont sikerrel. Az első sportolók
bő egy hét múlva érkeznek Rióba, ad-
dig már csak az utolsó simítások van-
nak hátra a létesítményekben. Az új
metróvonal az ötkarikás játékok kezde-
tére üzemképes lesz, valamint egy idő-
szakos autóbuszvonalat is kialakítottak.

A sportvezető legutóbbi megbeszé-
lésein napirenden voltak a zikavírus
okozta megbetegedések is. Mint el-
hangzott: az Egészségügyi Világszerve-
zet legfrissebb jelentése szerint általá-

nos utazási, illetve kereskedelmi
korlátozásokra nincs

szükség Brazíliában,
a helyi hatóságok

és az olimpia
s z e r v e z ő i

pedig to-

vábbra is
m i n d e n t
m e g t e s z n e k ,
hogy minimalizál-
ják a megbetegedés
kockázatát. El Moutawa-
kel kiemelte, az országban az
augusztus és a szeptember téli hó-
napnak számít, ekkor szárazabb, hűvö-
sebb az éghajlat, ami nagymértékben
csökkenti a szúnyogok jelenlétét, így a
fertőzés veszélyét is. Az összesen 85
ezer fős biztonsági személyzet tagjai 55
országból érkeznek, az ő feladatuk lesz
az olimpiai falu, a sportlétesítmények,
a repülőterek és a főbb közlekedési
utak védelme. A marokkói sportvezető
arról is beszélt, hogy a vitorlásverse-
nyeknek otthont adó Guanabara-öböl-
ben a legújabb mérési adatok szerint
sokat javult a vízminőség.

A helyi szer-
vezőbizottság vezetője, Carlos Arthur
Nuzman úgy fogalmazott: munkájuk
most érkezett a legkritikusabb sza-
kaszhoz. „Nagyon büszkék vagyunk
rá, hogy készen állunk a világ vendé-
gül látására. Sok feladat áll még előt-
tünk, de rengeteg energiánk van.
Nagyszerű olimpiát fogunk rendezni"
– tette hozzá.
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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 18., 25. és augusztus 1., 8.;
napi élményfürdőzéssel

• Intenzív úszásoktatás,
edzés óvodásoknak, 
gyermekeknek, diákoknak
július 18.; július 25.-i kezdéssel
délelőtt délután minden nap

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

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

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

Utolsó nyári úszásoktatások a Vidra Úszóiskolában!
Ahhoz, hogy mindennapi feladata-

inkat hatékonyan elvégezhessük,
megfelelő mennyiségű és minőségű
reggelit kellene fogyasztanunk.
Amennyiben nincs reggeli étkezés, il-
letve az egész napi kalóriabevitelünk
is rendszertelen, akkor általában esti
túlevéssel fogjuk pótolni azt, amit a
nap folyamán kellett volna bevinnünk.
Ez könnyen vezethet elhízáshoz és
számos más egészségügyi problémá-
hoz. Íme egy reggeli recept, mely min-
den fontos tápanyagot tartalmaz,
hogy jól indulhasson a nap.

Egészséges reggeli,
hogy jól induljon a nap!

Zabkása banánnal, 
almával és áfonyával
Hozzávalók 1 személyre: 40 g zab-
pehely, 150 ml mandulatej, rizstej
vagy kókusztej, 70 g natúr joghurt,
1 banán, 1 nagyobb méretű alma,
1 marék áfonya, 1 evőkanál darált
lenmag vagy útifűmaghéj, 1 evőka-
nál darált azték zsálya (chiamag), 1
kiskanál acaibogyópor. (A gyümöl-
csök bármilyen más gyümölccsel
helyettesíthetők.)
Elkészítés: Tegyük a zabkását egy
főzőedénybe a kimért folyadékkal
együtt. Hagyjuk ázni, amíg elkészít-
jük a gyümölcsöket. Hámozzuk
meg az almát, szeleteljük fel a ba-
nánnal együtt. Mossuk meg az áfo-
nyát. Folyamatos kevergetés mel-
lett kb. 5 perc alatt főzzük krémesre
a zabkását, amennyiben nagyon
sűrű, adjunk hozzá egy kevés folya-
dékot. Tálaljuk, majd tegyük rá a
joghurtot és a gyümölcsöket, vala-
mint a magőrleményeket. Ha valaki
édesíteni szeretné, adjon hozzá egy
kanál mézet. Jó étvágyat hozzá! 

Sporttörténelmi pillanat érkezik el szomba-
ton a gyirmóti labdarúgás életében. Törté-
nete első NB I-es mérkőzését játssza majd
a sárga-kék alakulat. Érdekesség, hogy az
ellenfél a Gyirmóttal együtt feljutott Mező-
kövesd gárdája lesz, akik Matyóföldön fo-
gadják Urbányi István csapatát. 

Elôször az elsô osztályban
Június elején még az NB II-es bajnoki címüket ün-
nepelték a gyirmóti focisták. Alig egy hónap telt el,
és már története első NB I-es meccsére készül a
sárga-kék klub. A nemrégiben kinevezett vezetőed-
ző, Urbányi István már nagyon várja az összecsa-
pást, elmondása szerint sok mindenre választ ad
majd az első mérkőzés.

„Egységre és szervezettségre van szükségünk
ahhoz, hogy versenyképesek legyünk ebben az osz-
tályban – mondta Urbányi –, furcsa lesz, hogy a já-
tékosok többsége olyan bajnokságból érkezett,
ahol ez a csapat dominált, pontokkal nyerte a baj-
nokságot és folyamatosan minőségi fölényben volt.
Erről át kell állni egy másik élethelyzetre, más szel-
lemiségre és szemléletre van szükség, harcosabb-
nak és dinamikusabbnak kell lennünk!” – tette hoz-
zá a szakember. 

Érdekesen alakult a sorsolás, hogy a két feljutó
csapat mérkőzik egymással szombaton. Úgy játsz-
sza a Gyirmót az első NB I-es meccsét, hogy nem
egy nagy múltú, első osztályú klubbal találkozik, ha-
nem a másik újonccal. 

„Ez mindenképpen pikáns, izgalmas és érdekes
szituáció! A Mezőkövesd az átigazolások tekinteté-
ben az egyik legaktívabb csapat volt, de a játékosa-
imon múlik majd, hogy érzik-e, adják-e azt a pluszt,
amire itt az NB I-ben szükség van” – mondta a ve-
zetőedző. 

A gyirmóti labdarúgók felkészülten és jó állapot-
ban várják a szombati kezdő sípszót, ezt Kiss Máté,
a csapat egyik vezére is megerősítette: „Úgy érzem,
hogy a csapat összeállt, bár rövid időnk volt a felké-
szülésre. Hétvégén nagyon kemény meccsre szá-
mítok, a Mezőkövesdről tudjuk, hogy felkészültek
minden téren, de mi is felkészültünk belőlük, parázs
kis mérkőzés lesz!”

A Gyirmót 1993 Baráti Kör szurkolói buszt indít a
felnőtt csapat történetének első NB I-es labdarúgó-
mérkőzésére, Mezőkövesdre. Az összecsapást szom-
baton 18 órától a matyó fővárosban rendezik.

Sporttörténeti mérkőzés lesz
a matyóföldi találkozó
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Tel-: +36-20/994-3677 
www.achilles.hu

GYÔR-GYIRMÓTON
a belvárostól 5 km-re.

1 darab egész napos
felnôtt belépôjegy 
vásárlásakor
a másodikatat

AJÁNDÉKBA
kapja! 

Beváltható 2016. július 31-ig,
csak hétköznapokon!

Kis szakosztály nagy eredményekkel

A Győri Atlétikai Club kerékpár szak-
osztálya óriási fejlődésen ment ke-
resztül az utóbbi években. A fiatalok
több nemzetközi és hazai versenyen
is eredményesen szerepeltek. Az
egyesület korosztályos válogatottjai
helytálltak egy háromnapos csehor-
szági viadalon, május végén. Hason-
lóan erős mezőnyben indultak Szlo-
vákiában Nyitrán is, ahol saját kor-
osztályában, összetettben Bojtor
Bogáta és Bajorfi Tímea is negyedik
lett, míg Magyar Gergő szerezte
meg a sárga trikót, vagyis az abszo-

lút első helyet. Utóbbi tehetség egy
Ausztriában rendezett versenyen is
az élen zárt. Az országos bajnoksá-
gok közül az időfutamon öt, a me-
zőny OB-n négy dobogós helyezést
értek el a győriek. Magyar Gergő
mindkét számot megnyerte, Kovács
Petra időfutamban első, mezőnyben
második, Szijártó Zétény időfutam-
ban második, Bojtor Bogáta és Ba-
jorfi Tímea pedig időfutamban egy -
aránt második, mezőnyben pedig
harmadik lett. A hegyi OB-n Bajorfi
Ádám 4. helyen végzett.

„Az Országos Bajnokságokon el-
ért kilenc dobogós helyezéssel Ma-
gyarországon a második legjobb
egyesület a GYAC, ha pedig csak az
utánpótlás korosztályokat vesszük
figyelembe, akkor mi vagyunk az el-
sők” – mondta Magyar László szak-
osztályvezető

A GYAC-nak két EYOF-ra esélyes
versenyzője van, Bajorfi Ádám és Né-
meth Csanád. A vezetők azt mondják,
a meglévő erőforrásokkal a továbblé-
pés nem garantált, ehhez további
szponzorokra van szükség.

Magyar Gergő, Szijártó Zétény, Bojtor Bogáta, Kovács Petra, Bajorfi Tímea, Magyar László 
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kép és szerző: xantus-állatkert

Május végén kis vízidisznó született
a Xantus János Állatkertben. A
szemfüles látogatók már láthatták
őt a Dél-Amerika házban, ahol az
anyukájával még külön éldegélnek.
Nemsokára őket is kiengedjük a kö-

zös kifutóba, mert a nőstények az
élőhelyükön általában közösen ne-
velik a kölyköket, de az apukát elzár-
juk majd, amíg a kicsi biztonságo-

Kis vízidisznó az állatkertben
san megismeri az új otthonát. „Go-
lyó”, az apróság most fürdött elő-
ször az édesanyjával, a nagy hőség-
ben bátran és vidáman lubickolt. 

A vízidisznó Földünk legnagyobb
rágcsálója, leginkább egy óriási tenge-
rimalacra hasonlít. A kifejlett példányok
testhossza elérheti a 130 centimétert,
súlya a 65 kilogrammot. A hímek kiseb-
bek a nőstényeknél. Dél-Amerika nagy
részén előfordul, megtalálható Kolum-
biában, Uruguayban, Argentínában és
az amazóniai esőerdőkben. A folyók és
tavak partvidékét, illetve a mocsaras te-
rületeket kedveli. Mindig vizek környé-
kén él, mivel kitűnően úszik, a lábujjai
között kicsi úszóhártyák találhatóak. A
szemek és az orrnyílások a fej tetején
helyezkednek el, így az állatnak nem
kell kiemelnie fejét a vízből, ha levegőt
akar venni, vagy szemmel akarja tartani
környezetét.

Érdekességük még, hogy egymás
között szagokkal és hangokkal is kom-
munikálnak. Többféle hangjuk van:
ugatás, füttyentés, röfögés és jelleg-
zetes kattogás. A hímek orrán kivá-
lasztómirigy található, ezzel jelöli meg
territóriumát.

Ha ellátogatnak hozzánk, őt is lát-
hatják állatkertünkben!

Régi-új koktélok a nyárra hangolva
szerző: f. g.
fotó: marcali gábor

A fröccsök mellé
koktélokat is kíná-
lunk, melyek között
idén előkerültek a
régi, akár százéves
receptek, a mai kor
igényeihez igazítva.
Ezeket az újra felfe-
dezett recepteket a
bártenderek felújít-
ják, modernizálják,
a saját arculatukhoz
igazítják. 

Így van ez a győri Nap-
sugár koktélbárban is,
ahol Orbán László tulaj-
donos, mixer azt mond-
ja, ma könnyebb dolga
van, mint elődeinek
volt, hiszen több alap-
anyag, összetevő, tech-
nológia áll a rendelke-
zésére. Talán ezért is
van az, hogy megjelen-
tek az első hallásra szo-
katlannak tűnő összete-
vők a koktélkínálatban. 

Az idei trend bemutatását
egy igazi klasszikus long-
drinkkel kezdjük. A GIN FIZZ
4 cl ginből, citromléből és 2
cl cukorszirupból áll, melyet
szódavízzel teszünk lazává,
uborkával ízesítjük, díszítjük,
frissítjük. 

A nyár slágere a Napsugárban
a PIMMS LEMONADE. Ennek
a 4 cl angol gin alapú likőrből
készült italnak is elengedhetet-
len kelléke az uborka, de tet-
szés szerint idénygyümölccsel
is kínálhatjuk. Szükségünk van
még az elkészítéséhez 2 cl cit-
romlére, 2 cl cukorszirupra, va-
lamint szódára.

Mivel az idei nyár az olimpia
jegyében telik, Orbán László
„sportos” itallal is várja a ven-
dégeket. A RIO FIZZ, a brazilok
legismertebb italából, a cukor-
nád levéből készülő cukornád-
párlatból 4 cl, a brazil lime levé-
ből 2 cl, a cukornádszirupból
szintén 2 cl és szódából álló
hűsítőnek van még egy titkos
összetevője, amelyet a szak-
ember nem árult el. 

Aki alkoholmentes italra vá-
gyik, annak idén nyáron a mi-
xer szerint érdemes megkós-
tolnia a TAXI DRIVER-t, ami 1
dl gyömbérsörrel, 1,5 dl ana-
nászlével és ugyanennyi cit-
romlével készül. Friss gyöm-
bérrel az igazi!


