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Közlekedésbiztonsági ellenőrzést tar -
tottak a rendőrök A győri rendőrök a múlt
hétvégén akciót szerveztek a közlekedési
balesetek megelőzése és az ittas vezetők ki-
szűrése érdekében. A járőrök összesen 280
sofőrt ellenőriztek a finn módszer segítsé-
gével Győr közútjain. A balesetek visszaszo-
rítását célzó hatékony akció során egy gép-
járművezetőnél merült fel ittasság gyanúja,
akinél az alkoholszonda pozitív értéket mu-
tatott. A rendőrök a sofőrrel szemben bün-
tetőeljárást, további három vezető ellen –
egyéb jogsértések miatt – szabálysértési,
egy esetben pedig közigazgatási hatósági
eljárást kezdeményeztek.

Győrben, a volt növényolajgyár te-
rületén robbantásos technológiá-
val bontották le az ott álló egyik tég-
lakéményt csütörtökön. A mintegy
ötven méter magas, több mint 4
méter átmérőjű és 1,2 méter falvas-
tagságú építmény megfelelő dőlé-
sét robbantási szakemberek készí-
tették elő. A kémény falába megha-
tározott pontokra több tucat lyukat
fúrtak, ezekben helyezték el a közel
tizenhét kilogrammnyi robbanó-
anyagot, így biztosítva a megfelelő
dőlésszöget. Az akció előtt a rob-
bantási sávot geotextília- és drót-
hálóborítással látták el, a legköze-
lebb eső házak lakóit felszólították
lakásaik elhagyására, a környéket
100 méteres körzetben lezárták. A
kémény a detonációt követően fo-
lyamatosan rogyott a földre, az elő-
zőleg földből épített úgynevezett
csillapítóágyra. 

Kéménybontás robbantással

Az árhullám levonulását követően, a Győr-Szol Zrt. megkezdte
Győrben a rakpartok takarítását. A munkában jó szolgálatot tet-
tek azok a speciálisan erre a célra vásárolt berendezések, melye-
ket a közelmúltban mutatott be a szolgáltató. Először a tolólapos
adapterrel felszerelhető önjáró kézi seprőgép segítségével távo-
lították el a járófelületre lerakódott iszapréteget, majd a gép seprő
funkciójával haladtak végig a felületen. A mintegy nyolc kilomé-
teres teljes szakasz takarításának utolsó fázisában magas nyo-
mású vízsugárral távolították el a maradék szennyeződést a járó-
felületről és a rézsűről. A szolgáltató dolgozói mintegy három nap
alatt végeztek a munkával. 

Rakpartok takarítása

Július 13-án elkezdődött a Tihanyi Ár-
pád út 68–78. számú társasház előtti
terület megújításának II. üteme. A be-
ruházás során, csatlakozva az I. ütem-
ben megépített vízelvezető csatorná-
hoz, újabb 63 folyóméter hosszú csa-
padékvíz-gerincvezetéket raknak le a
szakemberek, melynek elsődleges
funkciója, hogy a víznyelőkbe és rá-
csos folyókákba bejutó csapadékvize-
ket fogadja és a befogadó irányába to-
vábbvezesse – tájékoztatta lapunkat
Kovács Tamás, a terület önkormány-
zati képviselője és hozzátette, a veze-
téképítést követően a teljes egészé-
ben elbontott régi út- és járdaburkolat
is megújul. A lépcsőházak környezeté-
ben az előző ütemben megvalósulttal
egyező térburkolat, illetve járda is
épül. Ugyancsak térburkolatot kap az
újonnan kialakítandó 51 darab parko-
lóhely. A parkolókat megközelítő, vala-
mint a lépcsőházakhoz levezető utak
aszfaltos burkolatot kapnak.

A munkák ideje alatt a lakók meg-
értését és türelmét kérik.

Folytatódik
a Tihanyi úti
terület felújítása
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Eljött a szabadságok ideje. A be-
tegség, a tragédiák és a szegény-
ség azonban soha nem pihen,
szusszanásnyi időre sem. Egye-
dül sokszor reménytelen a
helyzet. Szerencsére olyan vá-
rosban élünk, ahol összefognak,
ha baj van. Ebben sincs szünet,
a lelkesedés kitart. Egy tízéves
kislány hosszú, levágott hajtin-
cseit ajánlotta fel, hogy parókát
készítsenek azoknak a gyer-
mekeknek, akik a betegségük
miatt megkopaszodtak. Egy tö-
rékeny kislány, s milyen érett,
szociálisan érzékeny gondolko-
dással megáldott már most. Ne-
veltetés, nincs mese. A sokat
szidott közösségi oldalon is ta-
lálkozhatunk hétköznapi cso-
dákkal: egy csoport gyűjtést
szervezett félárván maradt
négy kisgyermek javára. Szerve-
zés, majd találkozás, és pár óra
kimozdulás a komfortzónából.
Az apát visszaadni ők sem tud-
ták, de érezhették az egyedül
maradtak, hogy mégsem magá-
nyosak, a segítséget nyújtó ke-
zek elérhetők. Hétköznapi em-
berek, a maguk módján segítet-
tek és tettek olyat, amivel so-
kak szemében egy csapásra pél-
daképpé váltak.
Egy hete Fröccsfesztivált szer-
veztek a jótékonyság jegyében.
A szórakozást kötötték össze a
nemes céllal: támogatni egy
olyan rendezvényt, amely a
szép magyar beszédről, a rég-
múlt kincseinek megőrzéséről
szól. A szervezők egyébként is
élharcosai az adakozásnak, rá -
adásul remekül ráéreztek arra,
hogy az embereket miként is le-
het a legjobban megmozgatni.
Egy hete iktatták be az új püs-
pököt, Veres Andrást, aki igazi
főpásztorává szeretne válni az
egyházmegyéjének. Példát mu-
tatott már első hivatali napján,
hiszen nem felejtette el az éhe-
zőket sem: 300 hajléktalant hí-
vott meg ebédre a likócsi haj-
léktalanszállón. Nem csak be-
szélt róla, meg is mutatta, hogy
kell egy vezetőnek viselkednie.
Az idő mindig megmutatja: a
jótékony lelkek köztünk élnek.  

Havassy Anna Katalin

Jótékony lelkek

letve Győrben és környékén a legna-
gyobb az érdeklődés az otthonterem-
tési kedvezmény iránt. A miniszteri
biztos pontos számokkal is szolgált, a
KSH adatai alapján, amíg 2015 első
öt hónapjában 2424 lakóépületre, ad-
dig 2016 azonos időszakában 4461
lakóépületre adtak ki építési enge-
délyt országszerte. Győrben is „meg-
ugrott” a mutató, a kisalföldi megye-
székhelyen tavaly, az első negyedév-

ben 111 lakásra, 2016. március végé-
ig már 506 lakásra adtak ki építési en-
gedélyt – hangsúlyozta Simon Ró-
bert Balázs. Nagy siker a CSOK, foly-
tatta a miniszteri biztos, az anyagi for-
rást pedig a kormányzat biztosítja a
programhoz, idén 154 milliárd, jövőre
már 211 milliárd forintot fordít a kor-
mány az otthonteremtési programra.
A hatalmas igényt az is jól jelzi, hogy
2016 első négy hónapjában a bankok
9300 kérelmet fogadtak be, közel 24
milliárd forint, értékben – tette hozzá
az országgyűlési képviselő. Simon

Róbert Balázs szerint egyértelműen
kijelenthető, hogy a CSOK hatására
megnőtt a lakásépítési, illetve -vásár-
lási kedv, az ingatlanpiacon pedig je-
lentős élénkülés tapasztalható. Mivel
ekkora az érdeklődés, elképzelhető,
hogy ősszel további könnyítéseket
kaphatnak azok a családok, akik
igénybe vennék az otthonteremtési
kedvezményt, szeptemberben ülése-
zik legközelebb a parlament, várható-

an a CSOK is napi-
rendre kerül – zárta
szavait a megyei fej-
lesztések miniszteri
biztosa. Győr főépíté-
sze is örül, hogy való-
ságos lakásépítési
bumm van a megye-
székhelyen. Révi
Zsolt szerint azonban,
ez nem csak a
CSOK–nak köszön-

hető, hanem a város vonzerejének is.
A főépítész azt mondta, döntő rész-
ben társasházak épülnek Győr külön-
böző pontjain, köztük az úgynevezett
„rozsdaövezetekben”, vagyis a koráb-
bi ipari körzetekben. A főépítész
hangsúlyozta, jó hír, hogy ennyi lakás
épül ezekben a hónapokban, de min-
denkitől azt kéri, ne vegyen „bóvlit”,
hanem jól nézze meg, mire költi a
pénzét. Azt ugyanis nem lehet kizárni,
hogy a most épülő több száz győri in-
gatlanból ne legyen néhány silány mi-
nőségű is, amire kár milliókat költeni.

A CSOK pörgeti az ingatlanpiacot
szerző: zombai-kovács ákos
fotó: o. jakócs péter

A CSOK és az ötszázalékos áfa jó
hatással van a hazai ingatlanpi-
acra. Folyamatosan nő az igény-
lők száma, az év első félévében 50
ezren érdeklődtek az igénybevé-
tel lehetőségéről. A legnagyobb
aktivitás a fővárosban, illetve
Győrben és környékén van a ked-
vezmény iránt. 

A KSH adatai alapján az első negyed -
évben közel ötször annyi lakásra adtak
ki építési engedélyt a megyeszékhe-
lyen, mint a tavalyi év azonos időszaká-
ban. A megyei fejlesztések miniszteri
biztosa, Simon Róbert Balázs szerint
egyértelműen a CSOK (családi otthon-
teremtési kedvezmény) hatására nőtt
meg a lakásépítési és -vásárlási kedv.

A családi otthonteremtési kedvez-
mény (CSOK) és az öt százalékra mér-
sékelt áfa jelentősen felpörgette az in-
gatlanpiacot Magyarországon. Folya-
matosan nő az érdeklődők és az
igénylők száma, az év első felében 50
ezren érdeklődtek a CSOK igénybe-
vételének lehetőségéről – mondta a
megyei fejlesztések miniszteri bizto-
sa. Simon Róbert Balázs úgy fogal-
mazott, a szakemberek előrejelzése
alapján 2016-ban 12 ezer lakóingat-
lanra kaphatnak megrendelést az épí-
tőipari vállalkozások. Az országgyűlé-
si képviselő kiemelte, Budapesten, il-

Folyamatosan nô
az érdeklôdôk és
az igénylôk száma
a CSOK igénybevételének 
lehetôségérôl

Egyre nagyobb
a kereslet a lakásokra
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

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.

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági póttagok
jelentkezését várja. A szavazatszámláló bizottsági póttagokat Győr Megyei Jogú Város
Közgyűlése fogja megválasztani.

Szavazatszámláló bizottsági póttagnak hivatalosan bejegyzett, győri lakóhellyel rendelkező, nagykorú,
választójoggal rendelkező, magyar állampolgárt lehet megválasztani. A szavazatszámláló bizottság
tagja nem lehet képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda
tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, jelölt, párt tagja, a választókerület-
ben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény sze-
rinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel ren-
delkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, mun-
kavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető. 
Jelentkezni kizárólag a www.gyor.hu honlapon közzétett jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet
legkésőbb 2016. július 29-én (pénteken) 11.00 óráig személyesen: munkaidőben Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, Városház tér 1. szám alatti épületének földszinti portaszolgálatánál el-
helyezett gyűjtőládába, levélben: 2016. július 29-ig beérkezőleg, a Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály 9021 Győr, Városház tér 1. címre kell eljuttatni.

A jelentkezési lap nem használható jelölŐ szervezetek megbízottjaként történŐ szavazatszámláló bi-
zottsági feladatokra történŐ jelentkezéshez.

szöveg: havassy anna katalin
fotó: orosz sándor

Ezen a héten ér véget az idei Győr+ Médiatábor,
amely most három turnussal jelentkezett. A rádiós
héten volt táborlakó Benjamin Szováti Coulter, a
magyar–kanadai tízéves kisfiú, aki szüleivel és test-
vérével Hongkongban él. Még az is lehet, hogy rá-
diósnak született!

Orosz Sándor nem csak a Győr+ Rádió egyik
műsorvezetője, hanem a médiatábor szervezője is,
Harcsás Judit újságíróval egyetemben. Gyorsan fel-
ismerték Benji tehetségét és vagányságát, így az
egyik reggel a kisfiú máris a mikrofon előtt találta
magát. Társműsorvezetőként debütált a reggeli
adásban. Egyébként egy saját webrádiót üzemeltet,

A média a mindene
a tehetséges kisfiúnak

egyelőre persze még csak saját maga és a szülei
szórakoztatására. 

Egy nemzetközi iskolába járok, ahol angolul
és kínaiul is tanulok, kezdte Benji. Anyukámmal
magyarul beszélünk és hetente egyszer magyar-
tanár is jár hozzánk, főleg, hogy a nyelvtant ve-
gyük át. Rengeteg barátom van kint, de itt Győr-
ben a nagyszülőknél is nagyon jól érzem magam.
Na meg persze a Győr+ Médiatáborban is, ahol
sokat tanulhatok, és azzal foglalkozhatok, amit
igazán szeretek. 

A most tízéves fiú egyébként rendszeresen nézi
a híradót, hallgatja a rádióban a híreket, és minden
érdekli, ami a médiával kapcsolatos. Elképzelhető-
nek tartja, hogy ha felnő, ezt a hivatást választja ma-
gának.

Benjamin Szováti Coulter
a Győr+ Rádió stúdiójában
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szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter, lambert attila

Ünnepélyes szentmise keretében iktatták
be hivatalába Veres Andrást a Győri Egy-
házmegye új püspökévé, a győri Nagybol-
dogassszony-székesegyházban, július 16-
án. Az új győri püspök ezen a napon három-
száz hajléktalant vendégelt meg Likócson.

Beiktatták Veres Andrást, az új megyés püspököt
Ferenc pápa idén május 17-én nevezte ki Veres And-
rást, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnö-
két a Győri Egyházmegye püspökévé, áthelyezve őt
a szombathelyi egyházmegye éléről, ahol tíz évig
szolgált. Győrbe azért kellett új püspököt kinevezni,
mert az egyházmegyét 1991 óta vezető Pápai Lajos
2015. szeptember 6-án betöltötte 75. életévét, és –
a kánonjogi szabályok szerint – benyújtotta nyugdí-
jazási kérelmét Ferenc pápának. Veres András a
Szent István által 1001-ben alapított Győri Egyház-
megye 78. püspöke. Jelmondata: „Adduxit eum ad
Jesum” – „Elvitte őt Jézushoz” (Jn 1,41).

A hívek már reggel nyolc órától érkeztek a győri
Káptalandombra, ahol kivetítőn keresztül kapcso-
lódtak be a liturgiába azok, akik nem tudtak bemen-
ni a székesegyházba. Az ünnepi szentmise elején Al-
berto Bottari de Castello Magyarország apostoli
nunciusa köszöntötte a megjelenteket, és elmondta,
a Szentatya nevében jött el Győrbe, hogy köszönetet
mondjon Pápai Lajosnak az egyházmegyéért 25
éven át végzett áldozatos munkájáért, és elhozza az
új megyéspüspök kinevezését.

Az ünnepi szentmisén a Győri Egyházmegye pap-
sága és hívei nevében Németh László általános püs-
pöki helynök fejezte ki háláját Pápai Lajos felé és kö-
szöntötte a Győri Egyházmegye új főpásztorát. „Pá-
pai Lajos az Úr Jézus ajkáról eltanult szóval vezetett
és biztatott minket: Kövess, kövessetek engem!” –
emlékeztetett Németh László, majd az egyházme-
gye közösségének bizalmáról biztosította Veres
Andrást, kérve őt, vezessen ő is jelmondatához hí-
ven az Úr Jézus Krisztushoz.

„A győri püspöki székbe való beiktatásom napján
mindenekelőtt a gondviselő Istenhez száll imádsá-

gom” – kezdte szentbeszédét az új főpásztor, majd
elmondta, néhány nap múlva ünnepelheti pappá
szentelése 30. évfordulóját, és kiemelte: élete leg-
szebb és legnagyobb ajándéka, hogy pap lehet. Az
isteni gondviselésbe vetett hittel és bizalommal kez-
dem el most szolgálatomat a Győri Egyházmegyé-
ben – fogalmazott Veres András, és hozzátette, bát-
ran lát a munkához, hiszen tudja, az isteni segítség
mellett az emberek támogatására is számíthat. 

Veres András hangsúlyozta, új egyházmegyéjé-
ben először is tájékozódnia kell, meg kell ismernie
sajátosságait. Ugyanis bármilyen kicsi is Magyaror-
szág, mégis minden egyházmegye más, és mások
a kormányzásával járó kihívások is. 

Egyébként beiktatása alkalmából az új püspök
háromszáz hajléktalant vendégelt meg a likócsi haj-
léktalanszállón. Üzenetét és üdvözletét Németh
László püspöki helynök adta át a szegényeknek.

szerző: havassy anna katalin
fotó: gy. p.

A városunkban élő kislány gondolt egy me-
részet és szólt az édesanyjának, hogy le
szeretné vágatni a haját rövidre, hogy a
hosszú tincsekből beteg gyerekeknek ké-
szíthessenek parókát. 

Az édesanya, Tamasics Andrea érhető módon büsz-
kén és meghatottan beszél kislánya szívet melen-
gető döntéséről, amellyel bebizonyította: mások
megsegítését egészen kicsi korban is el lehet kez-
deni. 

Petrának korábban is volt már rövid haja, de
most már jó ideje hosszan hordta megint – mondta
el a gyorplusz.hu érdeklődésére Tamasics Andrea,
Petra anyukája. – Egyik nap odajött, hogy szeretné
levágatni. Hozzátette, többször látta az interneten,
hogy ha valaki eljuttatja a rákbeteg gyerekeket se-
gítő alapítványhoz a levágott hosszú haját, akkor ab-
ból parókát készítenek azoknak, akiknek a kezelés
során kihullott a haja.

A tízéves kislány tehát beült a fodrászhoz, ahol
levágták tincseit. Remekül áll neki a rövid haj is, szó
se róla. Na de mi lett a két copfocskával?

Liza, a fodrászunk már többször is küldött el le-
vágott hajat az alapítványnak. Petra tincseit is alu-
fóliába csomagolta és egy másik adományhajjal
együtt postázta a megfelelő címre. Úgyhogy ő se-
gített a technikai rész megvalósulásában is. Büszke
vagyok a lányomra, mert saját döntése volt, és ez
azt mutatja, hogy fogékony a másokon való segítés-
re. Három gyermekünk van, mindegyiket úgy nevel-
jük, hogy amit tudunk, tegyük meg embertársain-
kért – mesélte Andi.

A beszélgetésben kitértünk arra is, hogy mindig
fontosnak tartotta megemlíteni azt is a gyerekek-
nek, hogy a világban sajnos csalók is léteznek, így
mielőtt bárkinek segítő jobbot nyújtanak, győződje-
nek meg róla, hogy valóban rászoruló az illető, vagy
a haszonszerzés motiválja. 

Az interneten, a közösségi oldalakon sok elret-
tentő példát lehet olvasni, hogy jóhiszemű embe -
rekből hogy csalnak ki pénzt vagy tárgyakat. Sze-
rencsére Petra éles eszű kislány, és mer is kérdezni
tőlünk. Még egyszer mondom, nagyon büszke va-
gyok rá. S azért is beszélek erről az esetről szívesen,
mert talán mások figyelmét is felhívjuk rá, hogy egy
ilyen kis aprósággal is szebbé lehet tenni a beteg
emberek, gyerekek mindennapját – mondta a győri
kislány édesanyja. 

A gyôri Petra tízévesen vált igazi példaképpé

Veres András,
megyés püspök

Háromszáz szegény
lakott jól a püspök jóvoltából

Petra tudja,
jó helyre kerülnek a tincsei

BEIKTATÁS JÓTÉKONYSÁG
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Szerdán a Zichy-palotában mutatták be
az idei Barokk Esküvő párját, Kiss Zsu-
zsanna Juditot és Kőhalmi Andrást. Ők
augusztus 13-án, szombaton barokk cere-
mónia keretében, a város nyilvánossága
előtt mondják ki a boldogító igent. 

Zsuzsa a Kovács Margit Óvoda óvónője, András
vállalkozó. Három éve ismerkedtek meg a győr-
szentiváni focipályán, ahol a vőlegény 16 éve fo-
cizik. Idén hagyta abba az aktív labdarúgást, de
nyolc éve már a fiatalokat is oktatja, az U12-es
csapat edzője. Két éve él együtt a 30 éves pár,
Szentivánon építkeztek. Megtudtuk, ha nem jön
a fergeteges esküvő lehetősége, akkor jövőre
egy szolid családi összejövetel keretében keltek
volna egybe. A barátok, a rokonok azonban

örömmel fogadták a hírt, szívesen beöltöznek,
és részt vesznek a nem mindennapi mulatságon.
András elárulta, hozzá kevésbé áll közel a barokk
kor szelleme, de párja kedvéért igyekszik mi -
előbb megbarátkozni a helyzettel, és ő is lelke-
sen készül a ceremóniára. 

A sajtótájékoztatón Serfőzőné Tóth Andrea, a
Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatónő-
je elmondta, sokáig nem jelentkeztek párok a fel-
hívásra, majd az utóbbi időben hatan is pályáz-
tak. Közülük választották ki a győri fiatalokat, ők
feleltek meg leginkább az elvárásoknak. 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester a három-
napos rendezvényről szólva kiemelte, olyan sike-
res a program, hogy immár 24. alkalommal szer-
vezi meg a város, évről évre megújulva. A győri-
eknek és az ide érkező turistáknak van igényük
arra, hogy visszatekintsenek a múltba, abba az
időbe, amikor Győr gazdaságilag és kulturálisan
is stabil, fejlődő volt, olyan, mint napjainkban.

A programsorozatban neves művészek segít-
ségével pillanthatunk be a barokk kor világába.
Ilyen lesz Rákász Gergely orgonaművész Szé-
chenyi téri koncertje is, aki a sajtótájékoztatón
elmondta: az Egy kis romantikus éji zene című
hangversenyén zenei időutazásra invitálja a kö-
zönséget. Megelevenedik az idén 260 éve szüle-
tett Mozart világa, valamint Bach és Beethoven
szerzeményei mellett, a 130 éve elhunyt Liszt Fe-
renc zeneművei is felcsendülnek. A koncertorgo-
nista az estet úgy építi fel, mint Mozart a Varázs-
fuvolát, a szépség, a bölcsesség és az erő gon-
dolata mentén.

A programok között mindenki megtalálhatja
a neki legizgalmasabbat: kézművesvásár, omni-
buszos utazás, toronyzene, koncertek, előadá-
sok, gyermekprogramok és városnéző séták is
várják az érdeklődőket. Csobayné Pintér Éva ide-
genvezető három barokk sétával készül, bemu-
tatja a templomok, az épületek és az angyalok
titkait, ez utóbbit éjszakai városnézés keretében. 

Végül Keglovich Ferencné, a Barokk Esküvő
megálmodója felhívta a figyelmet arra, hogy
idén is egy kiló swarovski kristályt szórnak szét
a násznép között.

A programokról a www.mufegyor.hu honla-
pon tájékozódhatnak.

Barokk esküvô gyôri párral

szöveg: jely gusztáv őrnagy/honvedelem.hu

Az EUFOR 18. váltás állománya június 28-án ün-
nepélyes medálparádén vett részt Szarajevó-
ban. Sáfár Albert dandártábornok, az EUFOR
törzsfőnöke az ünnepségen megköszönte az ál-
lomány munkáját és helytállását, majd a kato-
nák felkészültek a közelgő átadás-átvételre.

Az EUFOR 19. állománya július 3-án érkezett a műveleti
területre. Másnap megkezdődött az átadás-átvétel a ré-
gi és az új kontingens között. Az átadás-átvételi bizott-
ságok munkáját követően, július 15-én ünnepélyes ke-
retek között megtörtént a parancsnoki beosztás átadás-
átvétele, amely a jegyzőkönyvek aláírásával zárult.

Ezután a kaposvári MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred zászlajának helyére, az Európai Unió
és Magyarország zászlaja mellé a győri MH 12. Arrabo-
na Légvédelmi Rakétaezredé került.

Fürst Tamás ezredesnek, a kontingens parancsno-
kának, utódjának, Stoszek János alezredesnek pedig si-
keres és eredményes munkát kívánt az elkövetkezendő
időszakhoz. Az EUFOR-kontingens váltása az ünnepség
befejeztével hivatalosan is megtörtént.

Az EUFOR 19. kontingens úgynevezett fogadásbiz-
tosító részleggel kezdi meg féléves szolgálatát, az állo-
mány nagyobbik része hazai területen lát el készenléti
szolgálatot. A kontingens az MH. 12. Arrabona Légvé-
delmi Rakétaezred állományára épül, mellettük további
nyolc alakulat katonáit vonták be a missziós feladatok
ellátásába.

A gyôri katonák
zászlója leng
Szarejevóban

Kiss Zsuzsanna Judit
és Kőhalmi András
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fotó: marcali gábor

Javában tart már a vakáció, a
gyermekek élvezik a nyárral járó
szabadságot és a programokat. 

A felhőtlen játék, kikapcsolódás köze-
pette gyakrabban előfordulhat, hogy
sokszor még a legalapvetőbb közleke-
dési szabályokat sem tartják be, és
bajba kerülnek. A Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Közlekedési Baleset-meg-
előzési Bizottság volt segítségünkre,
hogy hasznos tanácsokat adhassunk
a szünidőre.

Sokéves tapasztalatok mutatják,
hogy a vakáció alatt megnő a közúti
balesetet szenvedők száma és saj-
nos a vízi tragédiáké is. Talán a leg-
fontosabb, hogy a szülők elég időt
fordítsanak arra, hogy megtanítsák
a gyerekeket közlekedni. A leggya-
koribb tragédiaokozó a rohanás, a
körültekintés nélküli úttestre lépés,
a busz takarásából való kilépés és a
kerékpáros szabálytalanságok. Be-
széljük meg a gyerekkel a gyalogos-
közlekedés alapszabályait, például
hol van elsőbbsége a gyalogosnak
az úttesten való átkeléskor, mit kell
tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A
szabályos kerékpározás elsajátítá-

sához az alapokat gyakran át kell is-
mételni. 

Ha már tudja a gyerek, hogy hol
szabad bringázni, melyek a kötelező
biztonsági felszerelések, illetve ké-
pes is betartani ezeket a szabályo-
kat, még mindig nem biztos, hogy
célszerű elengedni önállóan kerék-
pározni. Az autósok pedig különösen
figyeljenek ilyenkor, a gyalogos és bi-
ciklis lurkókra is! Egyébként pont a
múlt héten ért véget a Győri Rendőr-
kapitányság és a Győr+ Média közös
játéka, ahol mindenki bebizonyíthat-
ta, mennyire van tisztában a kerékpá-
rozás szabályaival.  

Fontos, hogy megértessük gyer-
mekeinkkel: ne álljanak szóba idege-
nekkel, semmilyen mesét ne higgye-
nek el, ne menjenek el velük sehova,
bármilyen érdekes programra is csá-
bítanak. Soha ne üljenek be idegen
járművekbe, ne higgyenek el semmi-
lyen magyarázatot.  

A gyerekek elhelyezésére a leg-
biztosabb, a legkedvezőbb megol-
dás a táborozás. Ilyenkor gyakran
találkozhatnak olyan szituációkkal,
amelyekkel korábban még soha. A
táborozás előtt érdemes őket figyel-
meztetni a fürdőzés veszélyeire.
Fontos, hogy strandoláskor, vízi bi-
ciklizéskor, csónakázáskor tartsák

be a szabályokat. Akik nem tudnak
úszni, vegyenek fel mentőmellényt,
kisebbeknek a karúszó is megfelel.
Kerüljék a bányatavakat, csak a kije-
lölt helyeken fürödjenek! Unalomig
ismételt, de nagyon fontos, hogy fel-
hevült testtel soha ne ugorjanak be
a vízbe, akár halálos is lehet! Ha tú-
rázni mennek, ismerjék meg a hegyi
utak sajátosságait, illetve azt sem
árt megígértetni velük, hogy soha
ne hagyják el a többi táborlakót és

fogadjanak szót a táborvezetőknek. 
Ezek persze azok a legalapvetőbb jó
tanácsok, amelyeket még nem késő
elmondani a gyermekeknek, akár
szülők, akár pedagógusok vagyunk.
A nyár tényleg a szabadságról és a ki-
kapcsolódásról szóljon. Hiszen min-
denkit hazavárnak, és szeptembertől
újra becsengetnek az iskolába. Le-
gyen ott mindenki az első napon.

Balesetmentes, élményekben gaz-
dag nyarat kívánunk mindenkinek!

Biztonságban a szünidô alatt is

szerző: havassy anna katalin
fotó: havassy anna katalin

Véget ért a Győri Rendőrkapi-
tányság és a Győr+ Média közös
baleset-megelőzési játéka,
amelynek fődíja egy teljesen fel-
szerelt, biztonságos kerékpár
volt. A nyertesnek sem sikerült
hibátlanra a teszt, de kiemelke-
dően teljesített.

Az akció célja az utóbbi időben, a vá-
rosban megnövekedett kerékpáros
és gyalogos balesetek számának
csökkentése volt. Ezért egy három-
fordulós, a gyorplusz.hu-n és a
Győr+ Hetilap hasábjain is kitölthető
KRESZ-tesztet közöltünk. A megfej-
téseket a rendőrség munkatársai el-
lenőrizték és összesítették. Ám erről
már Makai Zsuzsanna, rendőr őr-
nagy, a Győri Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának
beosztottja adott tájékoztatást. 

Akik mind a három fordulóban
részt vettek, ők összesen 166-an vol-
tak. A megfejtéseket ellenőriztük és

Kerékpározz biztonságosan! Gazdára talált a fôdíj 
így maradt az a hat ember, akik a leg-
kevesebb hibát vétették.

A végső győztes végül egy győri ta-
nár, Perjési László lett, akinek a lehető
legjobbkor jött a nyeremény kerékpár. 

A biciklim első villája eltörött, így
nem tudtam tovább használni – mond-
ta el a Gyakorló Általános Iskola taná-

ra. –  Érdekes, éppen akkor csörrent
meg a zsebemben a telefon és értesí-
tettek a győzelmemről, amikor egy ke-
rékpáros alkatrészeket árusító szaküz-
letben voltam.

Egyébként a játék nyertese a min-
dennapjaiban is sokat foglalkozik a biz-
tonságos közlekedéssel és a KRESZ

szabályaival, számos diákcsoportot
készített már fel különféle közlekedési
versenyekre, és egyébként is szívügyé-
nek tekinti a témát. 

A Győr+ Média részéről Vasfői
Balázs projektmenedzser foglalta
össze, miért is volt fontos számunk-
ra, hogy igent mondjunk a rendőr-
ség megkeresésére: Örömmel vál-
laltuk az együttműködést, hiszen
nap mint nap mi is látjuk, hogy a ke-
rékpáros közlekedés biztonságáért
tenni kell. Reméljük, hogy a felülete-
inken biztosított megjelenésekkel
mi is hozzájárulhattunk ehhez – zár-
ta kollégánk.

A kerékpárt a rendőrség képvisele-
tében Nagy Miklós rendőr alezredes,
bűnügyi osztályvezető, kapitányságve-
zető-helyettes és Makai Zsuzsa rend-
őr őrnagy, a Győr+ Média részéről pe-
dig Vasfői Balázs adta át. 

A tesztsorozat helyes megfejté-
sei megtalálhatók a gyorplusz.hu
weboldal Biciklizz! menüpont
alatt. 

Nagy Miklós alezredes,
a nyertes Perjési László
és Makai Zsuzsanna őrnagy

Még tart a vakáció, 
legyünk óvatosak
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szerző: gy. p.
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Régóta várt koncertet tartanak
szombat este fél nyolctól a Duna-
kapu téren, a Wellhello és a Ha-
lott Pénz lép fel. A két csapat je-
lenleg a legkeresettebb formáció
hazánkban. Az ingyenes kon-
certre a győri önkormányzat
mindenkit vár, aki szereti a slá-
gereket és a kikapcsolódást. 

Hatalmas rajongótábora van mind a
Wellhellónak, mind a Halott Pénznek,
amerre fellépnek, telt házzal kell szá-
molni. A Dunakapu tér átadása óta már
számos sikeres koncertnek adott ott-
hont, szombaton este fél 8 kor ismét a
tapsé és az éneklésé lesz a főszerep.  

Csöndör László, azaz Diaz, Fluor To-
mival és zenésztársaikkal kiegészülve al-
kotja a Wellhello csapatát. Első berobba-
násuk a Rakparttal volt, azóta már szá-
mos slágert jegyeznek. Nem véletlen, a
srácok tudatosan építik karrierjüket. 

Én inkább mint zeneszerző dolgoz-
tam sokat, Fluor pedig mint előadó volt
ismert Magyarországon, kezdte Diaz.
Rengeteget dolgoztunk eddig is, és ez
is kellett, ahhoz, hogy hamar beérjen a
Wellhello a célba. Itt még rengeteg
munka van. Azon is kell dolgozni, hogy

ne egy rövid távú munka legyen, ha-
nem minél hosszabban tartson. S oké,
hogy a közönségtől kaptunk bizalmat
minden fellépés előtt, de oda kell ma-
gunkat tenni, s ezért is viszünk ma-
gunkkal show-elemeket, pirotechnikát.
Most is, a borfesztiválon elég komoly

pirotechnikával készültünk, s látszott a
közönségen is, hogy ezek számítanak.

A Wellhello egyébként 90 percet fog
zenélni. Annyi újítás lesz a legutóbbi
győri fellépéshez képest, hogy több
dalt játszanak majd. Egyelőre meglepe-
tés, melyek lesznek ezek, de azoknak is

érdekes lesz a koncert, akik 4-5 Well-
hello-bulin ott voltak. 

Győrt nagyon szeretjük, jó a kö-
zönség, pozitívak a rezgések, folytat-
ta Diaz. A Halott Pénzzel jó fellépni,
mert a VOLT Fesztivál himnuszát is
elő tudjuk adni, és van régebbről egy

Hello, lányok című dalunk, amikor én
szoktam beugrani hozzájuk a szín-
padra, és nagyon jó cimboráink, vár-
juk nagyon ezt a napot, zárta a Well-
hello egyik tagja.

A Halott Pénz zenekart Boros Gá-
bor, a DJ képviselte. Nagyon jó dolgok

történtek az elmúlt években a zene-
karral, vette át a szót Boros Gábor, a
Halott Pénz zenekar DJ-je. Gondolok
most arra, hogy a Budapest Parkot
több alkalommal sikerült megtölteni,
elővételben, telt házas koncerteket
adni szerte az országban, dupla kon -
certeket adni olyan városban, ahol pil-
lanat alatt elfogytak a jegyek az első
koncertre. Kaptunk már korábban Fo-
nogram díjakat az Év Dala kategóriá-
ban, az Év Hipp-Hopp lemez kategó-
riában. Most 3 elismerés is összejött
egy díjátadón, a Petőfi-díjon, ilyen ha-
talmas díjeső még nem kísérte a ze-
nekart. Valószínű azt jelzi, hogy na-
gyon együtt van a zenekarunk, és ezt
látja a közönség és a szakma. Legyen
szó egy videoklipről, egy koncertről,
hiszen abban a kategóriában is kap-
tunk jelölést, azt gondolják, hogy a ze-
nekar most nagyon jól teljesít.

Kiderült a beszélgetésből az is, hogy
azokon a napokon, amikor nincs kon-
cert, próbálnak kikapcsolódni a fiúk,
vagy sportolnak. Ez fontos ahhoz, hogy
bírják a pörgést, na meg a közelgő győ-
ri bulit is. 

Nagyon jó buli lesz, a legnagyobb
slágerekkel. Győrben szeretünk fellépni,
a Dunakapu tér pedig, úgy gondolom,
ideális helyszín lesz egy igazán szuper
koncerthez – zárta Boros Gábor. 

Legnagyobb slágereikkel érkeznek
a Wellhello és a Halott Pénz

A Wellhello is
nagy bulit ígér
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ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • 9022 Gyôr, Árpád út. 51/b.
Tel.: 317-133, 317-313 • www.volantourist.hu

Körutazások:
Az Isztria festôi tájain szept. 22—25. 51.900 Ft/fô
Opatija—Rabac—Rijeka—Trsat vára
fakultatív programok: Krk-sziget: Vrbnik-Krk; Pula—Porec—Rovinj 
Száztornyú Prága okt. 14—16. 37.900 Ft/fô
Lednice—Prága—Cesky Krumlov

Szolgáltatások: utazás autóbusszal, szállás  reggelivel, kísérô
idegenvezetô. A részvételi díj a biztosítást és  a belépôket nem tartalmazza!
Egynapos kirándulásainkból:
Fôvárosunk, Budapest aug. 13. 7.200 Ft/fô
Salzburg aug. 20. 13.300 Ft/fô
Mesél a Bécsi-erdô aug. 21. 5.300 Ft/fô
Bécs villamossal és a Tenger Háza aug. 27. 5.300 Ft/fô
Budapest: Repülôtér és a Zwack Múzeum aug. 28. 7.200 Ft/fô
„Vulkántúra” a Somlón, Herend, Zirc szept. 4. 6.500 Ft/fô
Élmények a Duna-partján szept. 10. 5.300 Ft/fô
Szeged és Mórahalom (makettmúzeum) szept.11. 10.500 Ft/fô
Lindt csoki—Mariazell—Lilienfeld szept. 17. 6.800 Ft/fô

A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!
A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol várjuk
még kulturális körutazások széles választékával, belföldi ajánlatokkal és
partnerirodáink kedvezményes ajánlataival.

szerző: zoljánszky alexandra

Egy város, ezer élmény – ez Győr 2016-os
szlogene, s ennek jegyében készült el egy új
ingyenes, okos eszközzel használható, helyi
fejlesztésű városnéző alkalmazás is, amely-
nek célközönségét nem csak a turisták je-
lentik, a győrieknek is kalandos időtöltést
adhat. A Free Tourist Guide elnevezésű app-
likáció a hétvégén debütált.

A győri legendák nyomába eredhet az a járókelő, aki
a legújabb, helyi fejlesztésű alkalmazás segítségé-
vel szán időt a város felfedezésére. Hogy mennyit,
azt mindenki maga dönti el, ha csak egy-egy neve-
zetesség érdekességeit olvasná vagy hallgatná
meg, arra is van lehetőség, de akár egy két és fél
órás városnéző sétát is tehet az egyénhez alkalmaz-
kodó digitális idegenvezetőjével. Az általunk is hasz-
nált alkalmazás szó azonban nem teljesen helytálló,
rendszernek inkább nevezhető ez az újdonság,
mely bárki számára ingyenesen elérhető, aki rendel-
kezik okos eszközzel – mobiltelefonnal, tablettel,
laptoppal, PC-n vagy kiosk-on egy arra optimalizált
felületen – tudtuk meg Pető Tamástól, a fejlesztő In-
fo Trade Hungary Bt. vezetőjétől.

Egy három nyelven is elérhető – magyar, német
és angol – kiadvánnyal járhatják be az érdeklődők
Győr nevezetességeit, amiknél megállva, s a QR-
kódot beolvasva böngészhetik, vagy meghallgat-
hatják a hozzájuk kapcsolódó rövid történeteket,
legendákat. Az applikáció óriási előnye, hogy nem
kötött, mint általában az ilyen jellegű alkalmazá-
sok, nem kell egy óriási, akár száz megabájtos al-

Multimédiás élménytúrán
fedezheti fel a várost

kalmazást letölteni, mindössze 2,2 megabájtot
foglal. A tartalmat az adott QR-kód hívja be az esz-
közünkre webes felületről, tehát internet szüksé-
ges hozzá, viszont az információk frissítését a fej-
lesztők végzik. Nem csak leírásokat, hanem prak-
tikus információkat is tartalmaz a rendszer. Segít-
ségével felellelhetőek a környéken lévő vendéglá-
tóhelyek, múzeumok, azok jegyárai, nyitva tartá-
suk többek között, felesleges információkat vi-
szont nem ad. Fotókat is tartalmaz az adott neve-

zetességről, és múzeumban, levéltárban fellelt ré-
gi képeket, amikhez egyébként nem férnénk hoz-
zá. Pető Tamás elmondta, együttműködnek a Győ-
ri Fesztiválközponttal, illetve más intezményeket is
szeretnének bevonni.

A multimédiás élménytúrához egy optimális út-
vonalat állítottak össze a fejlesztők, de az állomások
variálhatók. Az leírások Hegedűs Péter, a Vaskakas
is talál szelet című könyve alapján készültek.

A fejlesztést más városokba is szeretnék elvinni,
egyelőre azonban győri kuriózum, amire már a be-
mutatása után megmutatkozott az igény, hiszen a
város turizmusa az utóbbi években egyre élénkebb:
az üzleti mellett a szabadidős, a kulturális és a
sportturizmus is egyre dominánsabb, s az önkor-
mányzat azon dolgozik, hogy a konferenciapiacra is
betörjön a város.

Még több információ a 
www.freetouristguide.hu 
weboldalon érhető el, 
a QR-kódokat tartalmazó
kiadványokat pedig 
a Látogatóközpontban érhetik el.

Kő-Dekor 2002
Kőipari Bt.

PULTOK, PÁRKÁNYOK, LÉPCSÔK, 
KERÍTÉSFEDLAPOK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA!

MÁRVÁNY · GRÁNIT · MÉSZKÔ
GYÁRTÁS · FORGALMAZÁS · KIVITELEZÉS

MINÔSÉGI GRÁNIT SÍREMLÉKEK NAGY VÁLASZTÉKBAN,
AKÁR EGYEDI ELKÉPZELÉS ALAPJÁN!

1 db gránitvázát, 1 db gránitmécsest, kerámiajárdát és a vésett
betûket AJÁNDÉKBA adjuk! Az akció egy- és kétszemélyes gránit

síremlékekre vonatkozik 2016.10.31-ig.

Nyúl, Széchenyi u. 1. • www.kodekor.com • info@kodekor.com 
Ny.: h.-p. 7- 17, szo. 8- 13h • tel./fax: 96/364-721,  30/839- 5145
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NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

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

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

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

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

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®

szerző: havassy anna katalin
fotó: sajtófotók

A The Bits budapesti zenekar a
Fröccsnapok egyik vendégzene-
kara volt, akik egy estére elhozták
Győrbe a Beatlest. Nem a tagokat
formálják újra, hanem a zseniális
dalokkal váltanak ki érzelmeket.
A várost megkedvelték, s az ér-
zés, úgy tűnik, kölcsönös. 

Ez volt az első győri koncertjük, vagy
jártak már korábban a városban?

Természetesen a városban jártunk
már, ki-ki a maga módján és koncer-
teztünk is már, igaz nem a The Bits
Beatles emlékzenekarral. A The Bits-
szel most volt az első nagy szabadtéri
koncertünk. Ugyan a könyvnapokon

is felléptünk június elején, de azt a
rossz idő miatt az esőhelyszínre kény-
szerültünk tenni, tehát nem régen volt
az első, ez pedig az első nagy volt.

A fröccsel hogy állnak?
Nagyon szeretjük a minőségi boro-

kat, és jó fröccsöt csak jó borból lehet
készíteni. Az elmúlt években jött visz-
sza a „fröccskultusz" és terjedt el a fi-
atalok körében. Régen csak a nagypa-
pám ivott ilyet a családban, azt is in-
kább egészségügyi céllal, de mosta-
nában sikk egy viceházmester rende-
lése a pultnál. Nem utolsósorban pe-
dig az előadást sem hátráltatja egy-
egy sportfröccs legurítása, mert hid-
ratál a színpadon, mégsem leszünk al-
koholos befolyásoltság alatt, ami a
produkció rovására menne.

Jól szóltak a Beatles-
Amikor megkeresték önöket, mi

volt az indok, miért a The Bits-et
szerették volna?

Nem volt indok, megkerestek és
megtaláltak. A Beatlesszel nem lehet
mellényúlni. Ez az a zene, műfaj, zene-
kar, kultúra, világ, amit mindenki is-
mer és mindenki szeret. Más zenekar-
tól játszani már a rétegkultúrák része,
de a Beatles még a történelemköny-
vekbe is beírta magát.

Győrben direkt fesztiválos mű-
sort hoztak?

Több mint 3 év alatt nagyon sok he-
lyen próbálgattuk, csiszolgattuk, hogy
mi az a műsor, amire a legszélesebb
körben a legváltozatosabb közönség
együtt szórakozik. Így a Best of The
Beatles műsorunkat visszük a városi
rendezvényekre és gasztrofesztiválok-
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-dalok a fröccs mellé
ra, mert ez az a program, amivel min-
denkinek örömöt szerezhetünk, és ez
a fő célunk.

A szeles idő ellenére rengetegen
gyűltek össze. A Beatlesnek még
mindig van varázsa?

Amikor megérkeztünk, és az előt-
tünk lévő fellépő befejezte a műsort,
eléggé zord volt az időjárás és oszlott

a közönség. Kicsit tartottunk attól,
hogy családias körülmények között
kell a koncertet lejátszanunk, de végül
nem így történt, nagyon nem. Szél-
gépre semmiképpen sem volt gon-
dunk, a legjobb rockzenekarok akarva
sem kívánhatnának jobbat. Viszont
ahogy játszottunk a színpadon, na-
gyon pozitív csalódás volt, hogy nem
hogy elment volna a közönség, ha-
nem rengetegen odagyűltek a szín-
padhoz, ki a nézőtér mellett táncolva,
ki pedig a nézőtéren ült és hallgatta a
koncertet, de a lábuk nekik is járt.
Igen, a Beatlesnek még ma is varázsa
van, és az élőzene varázsával fűszerez-
ve, úgy gondolom, hogy maradandó
élmény a hallgatóságnak.

Ott voltam, mikor egy hölgy meg-
ölelte, mert szerinte John Lennont
„varázsolta” a színpadra. Nem zavar-
ja az összehasonlítás?

Valóban így történt. Mindenképp
pozitív jelnek könyveltem el, hiszen ki-
váltottam, kiváltottunk egy ilyen ha-
tást egy emberből, és ez egy jó vissza-

jelzés. Valószínűleg a nézők többségé-
nél is kiváltottunk valamilyen érzést,
ha nem is ennyire intenzívet. Persze
azonnal mondtam, hogy én nem va-
gyok John Lennon, mert a The Bits-
nek nem az a célja, hogy megformálja
a Beatles tagjait, hanem hogy a szín-
padon élőben, az eredeti zenei alapok-
hoz ragaszkodva játssza a Beatles da-

lait, mindenféle extra színész-
kedés és bohóckodás nélkül.
Mi zenészek vagyunk.

Épp a Győri Nemzeti Szín-
házban fut a beatles.hu. Lát-
ta, vagy megnézi a darabot?

Hallottam már a darabról, de
sohasem láttam. Kíváncsi va-
gyok, már csak azért is, mert
úgy tudom, hogy Forgács Péter,
a Győri Nemzeti Színház igazga-

tója is szerepel benne, aki annak idején
az Arizóna (mai Thália) Színházban a le-
gendás „Mindhalálig Beatles” című da-
rabban is játszott, ami gyerekkorom egy
meghatározó színházi élménye volt. Élő-
ben hallani a Beatles zenéjét 10 éves fej-
jel. Felejthetetlen!

Hogy érezték magukat a koncer-
ten, és egyáltalán Győrben?

Több szempontból is kellemes él-
mény volt a győri koncertünk. Győrnek
számomra megvan az a varázsa, hogy
nagyon sok arcát tudja mutatni, és min-
dig újat és egyre szebbet. Nagyon szép
környezetben, a Széchenyi téren volt a
Fröccsfesztivál. A közönséget a legjob-
bakhoz sorolhatjuk, akiknek valaha is
játszottunk. Értő, intelligens és a mű-
sorral együtt élő tömeg volt, akik lelke-
sen tapsoltak, énekeltek velünk együtt.
Nem utolsósorban pedig a szervezés is
tűpontos volt, minden részletre odafi-
gyeltek, időben informáltak minket
mindenről, és mindezt jó kedéllyel, ba-
rátságosan tették, ami egy zenekarnak
már fél siker.

A Beatlesnek
és az élôzenének
ma is van varázsa 

A 14 éve alapított sokorópátkai szék-
helyű Pedró Pékség mára a régió
meghatározó pékségévé fejlődött,
már 12 mintabolttal rendelkezik Győr-
Moson-Sopron megyében.

A Pedró Pékség sütötte tavaly az
ország kenyerét és a Kisalföld kenye-
rét egyaránt, 2016-ban pedig az or-
szág kakaós csigáját. 

A hétvégi kenyérfesztiválon három
kategóriában (kenyér, pékáru, dísz-
munka) versengtek a pékségek. A kiál-
lított termékeket a Magyar Pékszövet-
ség által delegált szakmai zsűri értékel-
te. A legjobb kenyér a Pedró Pékség ál-
tal fatüzelésű kemencében sütött új-
donság, a Vert cipó lett, a legfinomabb

A Pedró Pékség
bearanyozta Gyôr szívét

péksütemény díját a Pedró leveles ko-
sárkája (amely sokorópátkai málnából
készül) kapta, és a Legszebb díszmun-
ka oklevelét is Vajda Péter, a Pedró
Pékség tulajdonosa vehette át. 

A rendezvényt követően Vajda Pé-
ter elmondta, hogy kiváló lehetőség
ez a fesztivál a régió pékségeinek a
bemutatkozásra, mert a multinacioná-
lis cégek által uralt reklámpiacon a ki-
csik nehezen érvényesülnek, számuk-
ra a vevőkkel való személyes találko-
zás a legjobb reklám. 

A Pedró Pékség nyáron sem pihen, hi-
szen augusztus 13-án megrendezi a
több mint 10 éves múltra visszatekintő fu-
tóversenyét, a III. S.pártai Félmaratont.

Valamennyi szakmai elismerés a régió piacvezetô
pékségéhez került a XIV. Euroregionális Kenyérfesztiválon

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Gyôr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
pályázatot hirdet a Társulás teljes körû

feladatainak ellátására.

Pályázati feltételek,
elvárt kompetenciák:

•   legalább középfokú szakmai 
végzettség

•   államháztartási mérlegképes 
könyvelôi végzettség és
regisztráció

•   3 év tapasztalat a szakterületen
önállóan végzett munkában

•   hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának 
tartalmi, formai követelményei:

•   Önéletrajz, mely a személyes
adatokon túl tartalmazza a 
képzettséget (iskolák, tanfolymok),
a szakmai tapasztalatot (eddigi
munkahelyek, tevékenység és 
ellátott feladatkör) valamint az
egyéb  készségeket (pl. idegen
nyelv ismerete, stb.)

A pályázatot levélben, postai úton a Gyôr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás 9024 Gyôr, Kálvária u. 4-10. címre kérjük megküldeni,
vagy elektronikusan a tarsulas@hulladek.gyor.hu címre 2016. augusztus 1.
12.00 óráig beérkezôleg.

Bérezés vagy díjazás megegyezés szerint.Derecskei Zsolt zenekarvezető
szívesen beszélt a koncertről
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
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Nachdem die Konzertreihe Pannonhal-
mer Klassikabende im letzten Jahr gro-
ße Erfolge feierte, gibt es in diesem Jahr
am 29. Juli um 19:30 Uhr die zweite
Vorstellung unter dem Titel „SERENA-
DE” im Innengarten des Pannonhalmer
Klostermuseums (bei Regen: im Prunk-
saal). Auf dem Konzert erklingen unter
anderem im Liveauftritt der hervorra-
genden Orchesterkünstler die Werke
von Mozart, Dvořák, Strauss, Brahms
und Joplin.

DIE GRENZE IST NUR DER STERNENHIMMEL –
Raketen, Flugzeuge und „explosive” Stoffe – zu einer
außerordentlichen Präsentation werden am 23. und 24.
Juli um 12 und 16 Uhr die künftigen Astronauten im
Mobilis Interaktív Ausstellungszentrum erwartet. Die
Wasser-Trockeneis-Luft-Nitrogen-Säure-Alkohol-Rake-
ten geben den kleinen Mondfahrern Tipps. Einige da-
von können auch getestet werden.

DIE BELIEBTESTE BAND
CUBAS KOMMT! Der Hava-
na Social Club heizt mit sei-
nem Konzert die Stimmung
am 30. Juli um 21 Uhr in der
Győrer Innenstadt auf dem
Dunakapu-Platz ein. Besame
mucho, Guantanamera,
Chan Chan – sind nur einige
der vielen Schlager, die im
Lau fe des Abends ertönen.
Bei Regen: 31. Juli, 20 Uhr.

Am letzten Juliwochenende, vom
29.-31. Juli finden in unserer Stadt
die Radfahrer EYOF-TESTLÄUFE
statt, bei der sich zahlreiche euro -
päische Nationalwettbewerber mes-
sen. Zum Wettbewerbstag am
Samstag messen sich die Wettbe-
werber auf der M85-Hauptstrasse
im Zeitrennen und am Sonntag ver-
zaubern die Landesstraßenrennläu-
fer im Durchzug vor dem Rathaus
die Szent-Istvan-Straße in einen
bunten, Radfahrerkarneval.

Zum großangelegten
Sommerabendkon-
zert erwarten am
23. Juli um
19:30 Uhr auf
dem Dunaka-
p u - P l a t z
WELLHEL-
LO UND
H A L O T T
PÉNZ alle In-
teressierten.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

KULTURÁLIS kínáló  

Ismét KÉZMŰVES-FOGLALKO-
ZÁS várja a gyermekeket július 27-
én 10 órától, a Gyermekkönyvtár-
ban. Az érdeklődő gyerekek aján-
dékdobozkát készíthetnek, amit vi-
rágmotívumokkal díszíthetnek. Az
anyagokat a könyvtár biztosítja. A
foglalkozáson való részvétel díjtalan!

A tavalyi nagysikerű Pannonhalmi Klasszi-
kus Esték című hangversenysorozat idei
második, „SZERENÁD” című előadására
várják az érdeklődőket július 29-én, 19.30
órakor a Pannonhalmi Apátsági Múzeum bel-
sőkertjében (esőhelyszín: Díszterem). A kon-
certen a zenekar kiváló művészeinek előadá-
sában többek között Mozart, Dvořák, Strauss,
Brahms és Joplin művei csendülnek fel. A
hangversenyen, klarinéton közreműködik az
együttes művészeti vezetője, a Liszt-díjas, ér-
demes művész Berkes Kálmán.

HATÁR A CSILLAGOS ÉG – RAKÉTÁK, RE-
PÜLŐ ÉS „ROBBANÓ” SZERKEZETEK. – A
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ rendhagyó kí-
sérleti bemutatójára várja a leendő űrhajósokat jú-
lius 23–24-én 12 és 16 órakor. Tanácsokat kap-
nak a kis holdutazók a vizes-szárazjeges-levegős-
nitrogénes-ecetes-alkoholos rakétákról. Némelyi-
ket le is tesztelhetik. Gyere, tedd próbára magad!

NYÁRESTI KONCERT A HABANA
SOCIAL CLUBBAL. A kubai nép
kedvenc zenekarának, a Habana Soci-
al Clubnak a koncertje forrósítja fel a
hangulatot Győr Belvárosában július
30-án 21 órakor, a Dunakapu téren.
Besame mucho, Guantanamera, Chan
Chan – néhány azokból a slágerekből,
amelyek az est során felcsendülhetnek.
Esőnap: július 31. 20:00 óra.

Szabadhegyen a múlt század folya-
mán rendszeresen megtartották a
település védőszentjének ünnepét,
az ANNA-NAPI BÚCSÚT. Az
idei program folytatja az ünneplés
és a szórakoztatás hagyományát
július 31-én 15 órától, a József At-
tila Művelődési Házban. A nap fo-
lyamán bemutatkoznak a város-
rész művészeti csoportjai is.



HIRDETÉS PR-CIKK
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OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

A OPENHOUSE ingatlanpiaci kínálatából
Gyôr-Ménfôcsanakon 2004-ben épült
társasházban eladó egy elsô emeleti,
50 nm-es, 2 szobás, erkélyes, társas-
házi lakás saját gépkocsibeállóval.Ár:
16,39 M Ft. +36-70/459-2409
Gyôr-Ménfôcsanakon újszerû állapotú,
72 nm-es, téglaépítésû társasházi lakás
eladó. Ár: 24,9 M Ft. +36-70/459-2409
Gyôrtôl 7 percre Öttevényen felújított
családi ház eladó. Irányár: 16,99 M Ft.
+36-70/977-7831
Gyôr-Adyvárosban 2 szobás, felújított
panellakás eladó. Irányár: 12,59 M Ft.
+36-70/977-7831
Gyôr-Marcalvárosban 2 szoba + hal-
los, magasföldszinti, erkélyes panella-
kás eladó. Irányár: 12,6 M Ft. +36-
70/977-7831
Gyôr-Szabadhegyen 60 nm-es ven-
déglátóegység eladó. Irányár: 6 M Ft.
+36-70/977-7836
Péren 180 nm-es felújított családi ház ga-
rázzsal, gépkocsibeállóval, gyönyörûen
rendezett udvarral eladó. Irányár: 24,99 M
Ft. +36-70/977-7836
Gyôr-Szabadhegyen luxus kivitelû 300
nm-es családi ház medencével, dupla
garázzsal, vendégházzal 2000 nm-es

telken eladó. Irányár: 89 M Ft. +36-
70/977-7836
Gyôr-Szabadhegyen magasföldszinti,
2 szoba hallos, erkélyes, gyönyörû pa-
nellakás csendes utcában eladó.
Irány ár: 16,6 M Ft. +36-70/977-7836
Eladó Écs csendes utcájában 80 nm-
es, 2 szoba, nappalis családi ház, fe-
dett terasszal, 2000 nm-es telken. Ár:
14 M Ft. +36-70/372-0109
Eladó 2 szobás, 49 nm-es, 4. emeleti
lakás Gyôr-Szabadhegyen. Ár: 11,8 M
Ft. +36-70/372-0109
Eladó 30 nm-es, bútorozott garzonla-
kás Gyôr-Marcalváros I-en. Ár: 9,99 M
Ft. +36-70/372-0109
Téten nappali + 3 szobás, össz -
közmûves családi ház eladó. Irány ár:
9,5 M Ft. +36-70/456-0470 
Gyôr-Nádorváros kedvelt részén, 4
emeletes társasház 3. emeletén, 53
nm-es, 2 szoba + hallos felújított la-
kás eladó. 2016-ban felújították a la-
kást. Ár: 13,55 M Ft. +36-70/632-4354
Gyôr-Nádorváros csendes részén, 4
emeletes társasházban, 37 nm-es, 1
szobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 11,3
M Ft. +36-70/632-4354

Ásványrárón 110 nm-es családi ház,
megosztható telekkel eladó! Ár:18 M
Ft+36-70/489-2012
Gyôr-Adyváros kedvelt részén telje-
sen felújított, 3 szobás, erkélyes lakás
eladó! Ár: 14,99 M Ft. +36-70/489-
2012
Gyôr-Marcalváros II-n eladó egy 53
nm-es, 2 szoba, hallos, jó állapotú la-
kás. Ár: 11,9 M Ft. +36-70/703-0865
Gyôr-Szabadhegyen eladó egy telje-
sen felújított, elsô emeleti, 58 nm-es,
2 + 1 fél szobás lakás. Ár: 15,9 M Ft.
+36-70/703-0865
Gyôr-Ménfôcsanak családi házas ré-
szen épülô, 127 nm alapterületû, nap-
pali + 4 szobás családi ház, garázs-
zsal, 500 nm-es kerttel eladó. Ár: 30,9
M Ft. +36-70/459-3010
Gyôr-Górédûlôben, 804 nm alap terü -
letû építési telek eladó. Ár: 4,95 M Ft.
+36-70/459-3010
Gyôr-Révfalu vízivárosi részén, 2017
szeptemberi átadással 45—110 nm kö-
zötti lakások leköthetôk. +36-70/977-
7842
Eladó jó állapotú családi ház 3000 nm-
es telken, 40 m utcafronttal, alápincéz-

ve, Mosonszentmiklóson. Ár: 6,9 M Ft.
+36-70/977-7840
Sürgôsen eladó egy 147 nm-es, befe-
jezésre váró családi ház Abdán. +36-
70/977-7840 
Gyôr-Belvárosban 2 szobás, jó állapo-
tú lakás eladó! Irányár: 14,9 M Ft.
+36-70/338-6708
Rábapatonán 2 szobás családi ház ár
alatt sürgôsen eladó! Irányár: 4,4 M Ft.
+36-70/338-6708
Gyôrújbaráton új építésû, nappali + 3
szobás ikerház eladó. Ár: 17,9 M Ft.
+36-70/977-7844
Gyôrújbaráton új építésû, nappali + 3
szobás ikerház garázzsal eladó. Ár:
27,79 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôr-Nádorváros kedvelt utcájában,
újszerû, nagy erkélyes garzonlakás
eladó. Ár: 14,8 M Ft. +36-70/977-
7844
Ikrény központi részén nappali + 3
szobás, újszerû, családi ház eladó. Ár:
21,9 M Ft. +36-70/380-3752
Gyôr-Gyárvárosban 2 szobás, jó álla-
potú, 53 nm-es, földszinti társasházi
lakás eladó. Ár: 14,4 M Ft. +36-
70/380-3752 

Új szolgáltatással bővült nemrég a Palatia
Nyomda kínálata, amelyet egy sikeres pá-
lyázatnak köszönhetnek. A meglévő minősé-
gi termékek mellett az év végétől csomago-
lóanyagokat is gyártanak, bátran kereshe-
tik emiatt is az ügyfelek a szakembereket. 

A Palatia Nyomda már több mint két évtizede mű-
ködik és a folyamatos fejlődés a jellemző rá. Nem ti-
tok, hogy ehhez a számos sikeres pályázat is hozzá-
járult. Az így nyert forrásokból valósult meg a sopro-
ni telephely, így már Ausztria felé is könnyebben
nyithattak. A nemrég befolyt pályázati összegből
pedig egy teljesen új területet hódíthat meg a neves
győri nyomda. 

Radek József, a Palatia Nyomda vezetője elismert
szaktekintély a nyomdaiparban, folyamatosan követi
a trendeket és cégét irányítja a piaci igények felé.  Nyil-
vánvalóvá vált, hogy nekünk is foglalkoznunk kell a
csomagolástechnikai termékekkel,  kezdte Radek Jó-
zsef. Így az év végén egy 300 millió forintos beruházás
(ebből 95 millió pályázati forrás) keretében új, komplex
gépsort, gépeket üzemelünk be. Így már képesek le-
szünk a doboz- és címkegyártásra, stancolásra, azaz
teljes körű szolgáltatást nyújtunk majd. Eddig az ilyen
jellegű megkereséseket alvállalkozókkal kellett végez-
tetni, ám szerencsére ebben is önállósodhatunk már.
Sőt, ezzel együtt új munkaerőre is szükségünk lesz,
utalt előre az év végére a nyomdavezető. 

A támogatásból egyébként a digitális technoló -
giához tartozó kötészeti fejlesztésekre is fordíthat-

A fejlesztésekkel folyamatosan erôsödik a Palatia Nyomda

nak, így még hatékonyabb lesz a kis példányszámú
termékek feldolgozása, amely leginkább az 5-10 da-
rabos megrendeléseket jelenti. A magánkiadásban
megjelenő könyvek így még inkább előtérbe kerül-
hetnek. Radek Józsefről városszerte tudják, hogy lel-
kes művészetpártoló, így a közeljövőben szakmai
partnerek bevonásával egy pályázat meghirdetését
is tervezi, amellyel helyi, első kötetes szerzőket támo-
gatnának. A jótékonyságról nem is beszélve, hiszen
ha jó ügy mellé kell állni, a Palatia Nyomda az elsők
között jelentkezik. A cég tehát folyamatosan fejlődik,

ezzel pedig együtt jár, hogy a külföldi térhódításra is
egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ennek érde-
kében új és hatékony értékesítő csapatot építenek
fel a cégnél. Az új munkatársak egyikének feladata
kifejezetten az ausztriai megrendelőkkel történő kap-
csolattartás, ami egyre fontosabb, hiszen a cég ár-
bevételének 25 százalékát az export adja. 

Ráadásul a 45 éves, 1500 négyzetméteres Palatia
Nyomda arra is figyel, hogy az épület is együtt fejlődjön
a szolgáltatásokkal. Nemrég felújították, így már megje-
lenésével is illeszkedik a megújult arculathoz.  (X)
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creative chef

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

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

Pörkölt 
marhapofából 
pirított nudlival

1,5 kg hagyma, 70-80
dkg marhapofa, 6 dl szá-
raz vörösbor, 3-4 gerezd
fokhagyma, pirospaprika,
só, bors, ôrölt kömény,
kevés kakukkfû (tárkony)
rozmaring. Nudlihoz: 500
g burgonya, 350 g liszt, 1
db tojás, fél ek. só, Pirítás-
hoz zsír.

SZENTPÉTERI BORPINCE 

CABERNET
SAUVIGNON
2013

Az alföldi homokra és löszös alapkôzetû me-
szes talajra telepített szôlôskertek 45 hektáron
teremnek Kiskôrösön és környékén. Földrajzi
adottságaiknak köszönhetôen, fiatalos lendü-
lettel bíró, könnyed, üde és kimondottan gyü-
mölcsös, magas minôségû borokat készíte-
nek. Színes fajtapaletta tükrözi a borá-
szat arculatát. Hagyományos és mo-
dern technológiák segítségével
alakítják fehér-, rosé-, vörösbora-
ik jellegét, melyeket a térségre
jellemzô hungarikumok, vala-
mint világfajták határoznak meg.
Magas cukorfokkal, késôn szü-
retelôdött. Színanyagokban gaz-
dag, rubinvörös színû, csillogó
elegáns megjelenésû vörösbor.
Erdeigyümölcs-illatokat és eny-
he étcsokoládé- ízt rejt. Egyedi-
ségét a tölgyfahordós érlelés so-
rán kapta, ahol a fajtajelleg fahé-
jas és vaníliás jegyekkel egészül
ki. A kiskôrösi termôhely sajátsá-
gos cabernet sauvignonja ez a
bor, szinte harapni lehet. Vajas-
sága selymesen terül szét a
szánkban.

A marhapofát nagyobb kockák-
ra vágjuk és kevés, forró zsíron
lepirítjuk. Mikor a húsokat ala-
posan körbesütöttük, hozzáad-
juk az aprított hagymákat és fe-
dő alatt 5-10 percig pároljuk. Az
egészet alaposan összekever-
jük, felöntjük a vörösborral, hoz-
záadjuk a zúzott fokhagymát, a
fűszereket és 2-2,5 óra alatt pu-
hára főzzük. (Az elfőtt folyadé-
kot vízzel vagy alaplével folya-
matosan pótoljuk, míg a húsok
meg nem puhulnak.) A burgo-
nyákat puhára főzöm és áttö-
röm. Mikor a krumpli langyosra
hűlt, hozzáadom a tojást, a lisz-
tet és a sót, és tésztává gyúrom.
A masszából egyforma nudlikat
szaggatok, ezeket sós vízben ki-
főzöm, majd forró serpenyőben
zsíron átpirítom. A pörköltöt há-
zi csalamádéval együtt kínálom.

Praktikus 
egytálétel 
Nagy Eszter, az RTL Klub Konyha-
fônök 2 címû mû so rának harmadik
helyezettje ezen a héten egy hami-
sítatlan egytálétellel örvendezteti
meg olvasóinkat. 

CREATIVE CHEF HIRDETÉS

Kiszerelés: Magnum palack, 1,5 l

1.980 Ft
1320 Ft/ l
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Pezsegtek a Frö
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Fotó: O. J. P., M. G.

A XII. Győri Rotary
Fröccsnapok és a Győri
Legendák Napja nagy si-
kert aratott az elmúlt hét-
végén, annak ellenére,
hogy az időjárás nem volt ke-
gyes a programokhoz. A pén-
teki megnyitón már megtelt a
tér, a The Bits koncertjén pe-
dig együtt tapsolt fiatal és idő-
sebb is, hiszen a Beatles-slá-
gerek örökzöldek. Sajnos az
időjárás miatt a szombati sza-
badtéri programok nagy ré-
szét le kellett mondani, ám va-
sárnapra elállt az eső, így Koz-
ma Orsi és zenekara, na meg
a győri – tizenötödik születés-
napját ünneplő – Hello Kids!
koncertje már remek hangu-
latban telt. A fröccs pedig fo-
gyott rendesen!  Finomabb-
nál-finomabb nedűket lehe-
tett inni, a cél pedig nemes
volt, hiszen az összegyűjtött
pénzt idén is jótékony célokra
ajánlják fel a szervezők. 

ccsnapok! 
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szerző: lendvai péter

Győr neve évről évre ismertebbé válik az
új operasztár nemzedék körében, és ma
már elmondható, a város a fiatal opera -
sztárok kedvelt találkozóhelye lett. 

Immár negyedik alkalommal ad otthont Győr az
óriási sikerű „The Voices”, Plácido Domingo’s
Operalia sztárjait felvonultató koncertnek, ame-
lyen a világsztár által felfedezett fiatal énekesek
lépnek színpadra. Az augusztus 21-én, este 8
órakor a Széchenyi térre meghirdetett szabadté-
ri, népszerű nyáresti melódiákat ígérő esemény-
nek rendhagyó módon három sztárvendége lesz. 

Az Opera News nemrégiben a címoldalán, a
világ öt legjelentősebb fiatal operaénekese kö-
zött mutatta be a kínai születésű, Operalia-díjas
Yunpeng Wangot. A Metropolitan Opera ifjú ba-
ritonistája a rendkívüli hangi adottsága mellett
kiváló előadói képességéről is ismert, elegáns és
megnyerő színpadi jelenlétével egyre nagyobb
tömegeket hódít meg világszerte.     

Győrbe érkezik az amerikai sztártenor, René
Barbera is, aki nem csak egy kiváló bel canto
énekes, és reggeli előtt is könnyedén kidobja a
magas „C”-t, hanem, akinek a hangja valami egé-
szen különleges melegséggel és fénnyel tölti be
a teret. Texas állam, San Antonio városából szár-
mazó tenorista, a verseny történetében először,
2011-ben három Operalia első díjat nyert. A zsű-
ri René Barberának ítélte az Opera Kategória I.
és a Zarzuella díjat, valamint a közönség is őt vá-
lasztotta első számú kedvencének 2011-ben. Az

Plácido Domingo’s Operalia sztárjaival
Nyáresti melódiák 

Egyesült Államok és Európa ismert operaházai-
nak ünnepelt énekese, napjaink egyik legkereset-
tebb tenoristája.

Az est állandó közreműködőjét, a Győri Filhar-
monikus Zenekart Németország egyik kiemelke-
dő, nemzetközileg elismert karmestere, Michael
Güttler fogja dirigálni. A fiatal karmester nemze-

déke egyik legjelentősebb alakja, aki többek között
a Wiener Staatsoper, a Párizsi Nemzeti Opera, a
Metropolitan Opera a Spanyol Királyi Operaház
előadásait vezényli. A Magyarországon első alka-
lommal fellépő karmester 2013 óta a Finn Nemzeti
Opera főzeneigazgatója.

A Voices of 2016! koncerten fellép a Plácido
Domingo’s Operalia 2016 meghívott díjazott
énekese is, akinek személye az operaverseny jú-
lius 24-i döntője után lesz ismert. Az est vendé-
ge lesz a győri származású, Plácido Domingo ál-
tal támogatott kiváló szoprán, Simon Brigitta.

Az elmúlt években Győr városa egy különle-
ges, nemzetközi rangú zenei produkciót hozott
létre, mely ma már Magyarország és a térség
legjelentősebb nyári operarendezvénye.
A GuliAnd Menedzsment szervezésében megva-
lósuló koncertekre évről évre zsúfolásig megtelik
a Széchenyi tér. 

Győr valóban meghívja Önt! A város és a part-
nerséget vállaló cégek támogatásának köszön-
hetően, a Voices of 2016! ez évben is díjmente-
sen tekinthető meg.  Az estnek Borkai Zsolt pol-
gármester a házigazdája. 

Vasárnap lesz az Operalia döntője
Plácido Domingo 1993-ban alapította napjaink
egyik legnagyobb presztízzsel rendelkező, év-
ről évre más országokban megrendezésre ke-
rülő operaversenyét, az Operaliát. 2016-ban
Mexikó Guadalajara városában, július 19–24.
között a Teatro Degollado színpadán rendezik
meg a világversenyt. Ez évben a több mint ezer
jelentkező közül negyven énekes jutott be az
utolsó fordulókba. Az Operalia július 24-én
megrendezésre kerülő döntőjének ez alkalom-
mal is Plácido Domingo lesz a karmestere. 
Rolando Villazon, Elisabeth Futral, Joseph Cal-
leja, Ana María Martinez vagy Erwin Shrott,
csak egy-két név a sok közül, akiknek a világ-
karrierjét az Operalia alapozta meg. 

Fotó: Fu Chunrong

Fotó: Dario Acosta



HIRDETÉS PR-CIKK

20 / + / 2016. július 22.

Ellenőrzött forrásból, főként ős-
termelőktől érkeznek a portékák
a győri Édenkertbe, mely néhány
hete nyílt meg az egészségtuda-
tos, s akár „hedonista” vásárlók
előtt. A kettő ugyanis nem telje-
sen zárja ki egymást, mert az üz-
let tulajdonosai nem csak arra
ügyelnek, hogy termékeik ne tar-
talmazzanak vegyszereket, ha-
nem az íz- és illatélmény is
ugyanolyan fontos számukra.

Csak azt adják el ugyanis, amit ők is
szívesen vásárolnak: kézműves, vegy-
szermentes termékeket árulnak a Ki-
rály utcai Édenkertben, ahová a me-
gye őstermelőitől érkeznek a porté-
kák. Illetve, amit a tulajdonosok Győr
vonzáskörzetében nem találnak, azért

elmennek például a Balatonig, a fővá-
rosba, sőt Erdélybe is. Utóbbi vidékről
egy egész polcnyi termék sorakozik a
hangulatos üzletben: teák, mézek,
szörpök, lekvárok, fűszerolajak, csoko-
ládék, székely mustár és parajdi só is
érkezett a történelmi vidékről. Az üzlet-
ben az egyik vezető, Sölét ormos Zsolt
kalauzol a rendkívül széles választék
között: teából van nyugtató, légutat
tisztító, választhatunk napszak és
egészségügyi probléma szerint, de
kapható gyógyfű az immunrendszer
erősítésére, sőt, még a szerelemre is.
Erdélyből a parajdi sóból készült ter-
mékeket emelnénk még ki, ugyanis az
onnan származó só 84-féle ásványi
anyagot, és természetes őstengeri
iszapot tartalmaz. Tea a Bükkből is ér-
kezik, Pintérné Kohulák Mártától, me-
lyek az Erdész Teái néven ismertek:
tyúkhúr, pásztortáskafű, fehér akácvi-

rág, aranyvessző, gyermekláncfűlevél
és -gyökér, szurokfű és különböző ke-
verékek, például epére, vagy a szép ál-
mokra.

A tulajdonosok filozófiája szerint a
náluk kapható termékek nem csak
egészségesek, de finomak is, a csoko-
ládék például egyenesen mennyeiek:
kis manufaktúrákból frissen érkeznek a
boltba Erdélyből, Mosonmagyaróvárról
és a Balaton mellől: kapható többek kö-
zött kandírozott citromhéjdrazsé fehér
csokival, triplacsokis golyó, pezsgőtrüf-
fel, madagaszkári vadborsos, szarvas-
gombás, maracujás, levendulás, megy-
gyes, áfonyás és mentás változat is,
hogy csak néhányat említsünk az édes
sorból. Mindez pedig természetesen
mindenféle felesleges anyag nélkül,
gondosan elkészítve.

Mézből is ínycsiklandó a választék:
málna, gyümölcsös akác, selyemfű,
gyümölcsös magvas, mézontófű,
aranyvessző, gesztenye, napraforgó
és fenyő például. Sölétormos Zsolt el-
mondta, a különleges mézeknek nem
csak az ízük, de a hatásuk is különbö-
ző, a repceméz lúgosít, a torokbal-
zsam elnevezésű pedig a megfázásra
gyógyír, és kapható virágpor is a tava-
szi gyűjtésből, mely többek mellett
immunerősítő, jó emésztési és kerin-
gési zavarokra, illetve idegnyugtató.

Rengetegféle szörpből is válogat-
hatunk az otthonos üzletben, a sárga-
baracktól a zöld dión, az orgonán és a
fenyőrügyön át a málnás cseresznyé-
ig számos érdekes íz megtalálható.
Lekvárokból is széles a paletta: feke-
te- és vörösáfonya, mákos meggy,
medvehagyma – ismét csak néhány
finomságot emeltünk ki, látni, és
ahogy mondják, érezni kell a mennyei
ízeket. Kaphatóak az Édenkertben
bio levek is, a legtávolabbról a 100 szá-
zalékos gyümölcstartalmú gránátal-
malé érkezett, egyenesen Szíriából
került Győrbe. Innen érkezett az a da-
tolya is, amelyet Sölétormos Zsolt sze-
rint össze sem lehet hasonlítani a leg-
több szupermarketben kaphatóval.

A már említett csokoládékon túl a
házi kekszek is csábítóak lehetnek az

édesszájúak számára: áfonyás, cso-
kis, szilvás, barackos, levendulás,
meggyes, cseresznyés, gyömbéres,
narancsos és Tokaji aszúba áztatott
aranymazsolás ízekben lelhetők fel a
polcokon. Borok, sajtok, szószok és
krémlevesek mellé pedig a magos va-
rázs elnevezésű keksz dukál, mely
egyébként önállóan is kiváló és egész-
séges ropogtatnivaló.

S nem csak finomságok sorakoz-
nak a polcokon, hanem táplálékkiegé-
szítők is, például a természet ajándé-
kaként is emlegetett perui kovaföld,
melynek számos jótékony hatása is-
mert: méregtelenít és magas ásványi-
anyag-tartalommal bír. Vegyszermen-
tes, tiszta, minőségi kozmetikumokat
is vásárolhatunk az Édenkertben, me-
lyek nem terhelik a szervezetet feles-
leges méreganyagokkal: biosampo-
nok, testápolók, testvajak, arc- és
szemkrémek sorából választhatnak az
érdeklődők, illetve ajakápoló is kapha-
tó a gésák szépségével, vagy fekete
csokival. A Dr. Ganga Kvantum koz-
metikumok ez idáig csak Budapesten
voltak elérhetőek, most az Édenkert-
be ezt is helybe hozták.

Szerencsére egyre többen élnek
egészségtudatosan, még a férfiak is
egyre inkább megválogatják, mit visz-
nek be a szervezetükbe, illetve mivel
ápolják a bőrüket – zárta végül Sölétor-
mos Zsolt. Az Édenkertben ráadásul
mindezt elérhető áron szerezhetik be a
vásárlók, mi pedig csak ízelítőt adtunk a
termékpalettából, melyből választhat-
nak az egészségtudatosság, esetleg a
„hedonizmus” jegyében. (X)

Egészséges és ínycsiklandó élmények
várják az Édenkertben

Cím: Király utca 15.
Facebook: facebook.com/
gyoriedenkert
Nyitvatartás: hétfőtől szombatig
10–18 óráig.
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szerző: gy. p. fotó: marcali gábor

Villányi László újabb kötetben publikálta verseit

egyszer csak a nap is kisüthet
A közelmúltban jelent meg Villányi László
József Attila-díjas költő, a Műhely folyóirat
főszerkesztőjének legújabb verseskötete,
egyszer csak címmel. A győri szerzőnek a
hétköznapokból kiemelhető valóság a fon-
tos, a hétköznapok válnak ünneppé a meg-
felelő nyelvi formával. Művei nem tolakod-
nak bele az ember hétköznapjaiba, hanem
részeivé válnak. Ahogy a könyvbemutatón
beszélgetőtársa, Pintér Viktória kritikus, a
veszprémi Sziveri János Intézet munkatár-
sa fogalmazott: „kavicsversei” derengő vi-
lágot teremtenek meg, és az olvasót is lát-
ni tanítják.

A kötet négy ciklusból áll, minden cik-
lusban tizenegy verssel. Ahogy az a köny-
vet gondozó Napkút Kiadó leírásában is ol-
vasható, a szigorúan felépített kötet egy
négytételes zenei mű kompozícióját idézi,
vissza-visszatérő motívumokkal, összetett
hangzással. A hatvanadik év körüli évek
kötete, azoké az időké, amikor néha úgy ér-
zi az ember, hogy „idegenbe vándorolt az
összes bicikli”. A szerző szándéka szerint
akárhol „ütjük föl” az egyszer csak-ot, a
költészet világában járunk. Egy sajátos és
saját világban, amelyben a mindennapi-
nak tűnő beszédet a hiány, a nosztalgia, a
szívszorító sajgás, a vágyakozás és a fan-
tázia mindig a valóság fölé emeli, s amely
fölött, mint a sebesen pörgő-villogó bicik-
likerék, a nap is kisüthet. 

A Magyar Nemzeti Bank Szent
Márton születésének 1700. év-
fordulója alkalmából 10.000 fo-
rintos címletű ezüst és 2.000 fo-
rintos címletű színesfém emlék -
érmét bocsátott ki július 9-én,
melyek különleges, úgynevezett
mikroírással készült biztonsági
elemet is tartalmaznak. Mindkét
emlékpénz törvényes fizetőesz-
köz. A 10.000 forint névértékű
ezüst emlékpénzt Lebó Ferenc
győri szobrász- és éremművész
tervezte. Előlapjának fő motívu-
ma egy Savariából, valószínűleg
Szent Márton korából származó
ókeresztény lámpafüggesztő,
amelyet ma a Savaria Megyei
Hatókörű Városi Múzeum őriz.
Az előoldalon találhatóak a köte-

Gyôri mûvész tervezte
az emlékérmét
az 1700. évfordulóra

lező éremképi ele-
mek is: a „MA-
GYA RO RS Z ÁG ”
felirat, a „10.000”
értékjelzés, a „FO-
RINT” felirat, a „BP.”
verdejel, valamint a
„2016” kibocsátási év-
szám.

Az ezüst emlékérme hátoldala
Szent Márton egyik legismertebb
cselekedetét, a köpönyegmeg-
osztást jeleníti meg egy ólom-
üvegablak-ábrázolás felidézésé-
vel. (A források szerint Galliában
állomásozó katonaként a rettentő
hidegben utolsó ruhadarabjaként
viselt katonai köpenyét karddal
kettévágta, és egy didergő koldus
vállára terítette.) A központi motí-

vum alsó részén
található a terve-

ző, Lebó Ferenc
kisméretű mesterje-

gye. Az érme szélén
teljes köriratban a „SZENT

MÁRTON SZÜLETÉSÉNEK
1700. ÉVFORDULÓJA” felirat ol-
vasható. A felirat első és utolsó
betűjét egy „+” választja el egy-
mástól.

A színesfém emlékpénzt Tóth
Zoltán tervezte. Az előlapon a
szombathelyi Szent Márton-
templom homlokzatának és tor-
nyának részlete látható, hátlap-
ján Szent Márton ábrázolása egy
gyógyult beteg társaságában.
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JÚLIUS 23., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:45 Cobra 11  05:30 Cobra 11 
06:15 Top Shop 06:50 Kölyökklub 
09:40 Nevelésből elégséges  10:05
Top Shop 11:00 Egy rém modern
család  11:25 Street Kitchen 
11:55 Autogram  12:25 Fitt Mánia
 13:00 Túsztárgyalók  14:00 Válto-
zó szerelem  15:50 Castle  16:55
Castle  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 1 perc és nyersz!  19:50
Maig ret csapdát állít  21:40 Gun-
man  23:55 Selyemút-rali – Irány
Peking! 00:20 Tökös csöves akció-
ban  02:10 Változó szerelem 

04:30Babavilág 04:55Sportos 05:05
Hungerő 06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 08:35 Kung Fu Panda ünnepe 
09:05 SzÉpítők  09:35 Trendmánia 
10:10 Ízes élet  10:40 Babavilág 
11:10 Egészség Klinika  11:45 Pogy-
gyász  12:20 Csapdába csalva 
12:55 Villám Spencer, a karibi őrangyal
 13:55 Villám Spencer, a karibi őran-
gyal 14:55 Gyilkos sorok 16:00 Haj-
rá csajok, újra!  18:00 Tények 19:00
Csizmás, a kandúr  20:50 Amikor
megállt a Föld  23:05 Solo – A tökéle-
tes fegyver  01:10 Sportos 01:20 Pa-
ranormális katasztrófa  02:55 A Bura
alatt 03:40 A Bura alatt 

04:10 Gálvölgyi-show  04:45 Cob-
ra 11  05:30 Cobra 11  06:15 Top
Shop 06:50 Kölyökklub  09:40 Ne-
velésből elégséges  10:05 Top
Shop 11:00 Egy rém modern család
 11:25 Street Kitchen  11:55 Au-
togram  12:25 Fitt Mánia  13:00
Túsztárgyalók  14:00 Változó szere-
lem  15:50 Castle  16:55 Castle 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 1 perc
és nyersz!  19:50 Maigret csapdát
állít  21:40 Gunman  23:55
Selyem út-rali – Irány Peking! 00:20
Tökös csöves akcióban  02:10 Vál-
tozó szerelem 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Gázfröccs (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:25 Sporthírek (ism.) 09:30
Creative chef (ism.) 10:00 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 10:15 Képújság 18:00 Civil
kurázsi (ism.) 18:30 Hello Győr! (ism.)
19:00 Győri7 19:45 Kamarai Magazin
(ism.) 20:00 Creative chef (ism.) 20:30
Hello Győr! (ism.) 21:00 Nyugdíjas
Egyetem 21:45 Made in Hungary
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Erzsé-
bet út (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 24., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:40 Cobra 11  05:25 Cobra 11 
06:10 Top Shop 06:45 Kölyökklub 
09:30 EgészségKalauz  10:00 Top
Shop 10:55 A Muzsika TV bemutatja 
11:25 Egy rém modern család 11:50
Túsztárgyalók 12:50 Túsztárgyalók 
13:55 Maigret csapdát állít  15:50
Segédszerkesztőnő megosztaná... 
Közben: 16:05 Hatoslottó-sorsolás
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Cobra
11 19:55 Gagyi mami 2. 21:55 Ful-
ladás 23:50 Selyemút-rali – Irány Pe-
king! 00:15 Portré  00:50 Castle 
01:50 Gagyi mami 2. 

04:20 Gyilkos sorok  05:05 Hung -
erő  06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 07:55 Az öt legenda  09:55
a'la CAR  10:30 OlimpiÁSZ – 
11:00 Stahl konyhája  11:35 Ott-
hontérkép – Best Of  12:05 Több
mint TestŐr  12:40 Ízes élet – Best
Of  13:10 Csapdába csalva 
13:50 Gyilkos sorok  14:55 Gyilkos
sorok  16:00 Így neveld a sárkányo-
dat  18:00 Tények 19:00 Jégkor-
szak 3. – A dínók hajnala  21:00 Gla-
diátor  00:30 A fény halála  02:20
Sportos 02:30 Lángoló Chicago 
03:10 Az uralkodónő  03:55 Gyil-
kos sorok 

04:10 Gálvölgyi-show  04:40 Cob-
ra 11  05:25 Cobra 11  06:10 Top
Shop 06:45 Kölyökklub  09:30
EgészségKalauz  10:00 Top Shop
10:55 A Muzsika TV bemutatja 
11:25 Egy rém modern család 
11:50 Túsztárgyalók  12:50 Túsztár-
gyalók 13:55 Maigret csapdát állít 
15:50 Segédszerkesztőnő megoszta-
ná...  Közben: 16:05 Hatoslottó-sor-
solás 18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Cobra 11  19:55 Gagyi mami 2. 
21:55 Fulladás  23:50 Selyemút-rali
– Irány Peking! 00:15 Portré  00:50
Castle  01:50 Gagyi mami 2. 

07:00 Civil kurázsi (ism.) 07:30 Hello
Győr! (ism.) 08:00 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 08:45 Kamarai Magazin
(ism.) 09:00 Creative chef (ism.)
09:30 Zooo+ (ism.) 10:00 Vény nélkül
 (ism.) 10:30 Képújság 18:00 Győ-
ri7 (ism.) 18:45 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 19:30 Üzleti negyed (ism.)
20:00 Gázfröccs (ism.) 20:30 Erzsé-
bet út (ism.) 21:15 Made in Hungary
(ism.) 21:30 Civil kurázsi (ism.) 22:00
Győri7 (ism.) 22:45 Made in Hungary
(ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLUS 25., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:40 Stahl konyhája  05:05 Sportos
05:10 Hungerő  06:05 Red Carpet –
Sztárok testközelben  06:15 Olimpi-
ÁSZ  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 12:55Csapdába csalva 13:35
Knight Rider 14:40 Walker, a texasi ko-
pó  15:45 María  16:50 Megtört szí-
vek 18:00 Tények 19:25 Édes Élet Ho-
liday  20:40 Jóban Rosszban  21:25
Idővonal  23:55 Red Carpet – Sztárok
testközelben 00:05Bukott angyalok 
01:05 Tények Este 01:50 Aktív  02:10
Sportos 02:15 Ezo.TV 03:15 Zsaruvér 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz  08:40
Story Extra  09:20 Asztro Show
10:15 Top Shop 12:00 Street Kitchen
 12:30 Na végre, itt a nyár!  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 Dr.
Csont  22:25 Dr. Csont  23:30 RTL
Klub Híradó 00:00 Nyomtalanul 
01:05 A zöld íjász  02:00 A Grace kli-
nika  02:50 A Grace klinika 

07:30 Vény nélkül  (ism.) 08:00
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 08:45 Ma-
de in Hungary (ism.) 09:00 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Kamarai Magazin 19:45
KOMP (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Kulisz-
szák mögött 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 21:45 KOMP (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Kulisszák mögött (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 26., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:50 Aktív  05:10 Hungerő  06:05
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:15 OlimpiÁSZ  06:20 Mokka 
Benne: Tények Reggel 09:20 Stahl kony-
hája 09:30 Babapercek 09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:55 Csapdába
csalva  13:35 Knight Rider  14:40
Walker, a texasi kopó  15:45 María 
16:50 Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Édes Élet Holiday 20:40 Jóban
Rosszban  21:25 Szakítópróba 
23:30 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben  23:40 Franklin és Bash  00:40
Tények Este 01:25 Aktív 01:50 Sport-
os 01:55 Ezo.TV 02:55 Bibliothéque
Pascal 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz  08:40
Story Extra 09:20 Asztro Show 10:15
Top Shop 12:00 Portré 12:30 Na vég-
re, itt a nyár! 13:00 A pletykafészek 
14:00 Kaméleon  15:05 Éjjel-nappal
Budapest  16:20 Isten áldjon, Espe-
ranza! 17:25 Story Extra 18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Fókusz  19:35 Éj-
jel-nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:30 A kód  23:30 RTL Klub
Híradó 00:00 Gyilkos elmék 01:05 Az
élet csajos oldala  01:55 Az élet csa-
jos oldala  02:00 Mi muzsikus lelkek
02:30 A Grace klinika 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kamarai Magazin (ism.)
07:45 KOMP (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 Hello
Győr! 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 Zooo+ (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 27., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:50 Aktív  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 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív 12:55 Csap-
dába 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 Jóban Rosszban 21:25 Vissza
a jövőbe 3. 00:00 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  00:10 Tények Este
00:55 Aktív  01:20 Sportos 01:25
Csapdába csalva 02:00 Ezo.TV

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Építech 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+ (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

04:35 Story Extra 05:00 Barátok közt
05:30Top Shop 05:55Jó reggelt, ska-
cok! 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz 08:40Story Extra 09:20Asztro
Show 10:15 Top Shop 12:00 Portré 
12:30 Na végre, itt a nyár!  13:00 A
pletykafészek  14:00 Kaméleon 
15:05 Éjjel-nappal Budapest 16:20 Is-
ten áldjon, Esperanza! 17:25Story Ext-
ra  18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz  19:35 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt  21:30 A kód 
23:30 RTL Klub Híradó 00:00 Gyilkos el-
mék  01:05 Az élet csajos oldala 
01:55 Az élet csajos oldala  02:00 Mi
muzsikus lelkek 02:30 A Grace klinika 

05:35 Magyar történelmi arcképcsar-
nok  05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Hazajáró 06:20 Há-
rom jármód 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:30 Balatoni Nyár 09:25 Hogy
volt!? 10:25 Olasz – magyar örökség
10:55 Térkép 11:25 Magyar Krónika 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők: Mezőko-
márom 13:30 Hollywood a Tevere part-
ján  14:45 Peru – Chile – Húsvét-szi-
getek – Juan Fernandez-szigetek
15:25 Fapados szerelem  17:00 A
muskétások 18:00 Híradó 18:35 Sze-
rencseSzombat 19:30 Mavericks –
Ahol a hullámok születnek  21:30 Az
olasz meló  23:25 Kenó  23:30 To-
páz  01:35 Bárcsak  03:10 Magyar
történelmi arcképcsarnok  03:25
Szellem a palackból 03:50 Hazajáró 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:55 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 06:15 "Így szól az Úr!" 06:25 Refor-
mátus riportok 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:40 Balatoni Nyár  09:00 Isten
kezében 09:25Kereszt-Tények 09:40Re-
formátus ifjúsági műsor 09:45 Ortodox
ifjúsági műsor 09:55 Metodista ifjúsági
műsor 10:10 Új nemzedék 10:35 Unitá-
rius magazin 11:00Evangélikus riportok
11:30Mai hitvallások 12:00Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Martin Clunes – Az ember és kutyái
13:45A világörökség kincsei 14:05Ölté-
sek közt az idő  15:40 Szováthy Éva 
17:05 Mennyei kötelék  18:00 Híradó
18:35 Cédrusliget  19:25 Agatha
Christie: Randevú a halállal  21:10
Apám nevében  23:25 Kenó  23:30
American Graffiti 01:25 Agatha Chris-
tie: Randevú a halállal 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:25 Roma Ma-
gazin 07:55 Domovina 08:35 Paula és a
vadállatok 09:05A hegyi doktor 10:00
Balatoni Nyár  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+ 12:55 Jamie vidéki kony-
hája 13:25 Család-barát 14:25 Halál-
biztos diagnózis 15:15 Erdészház Fal-
kenauban 16:10 Charly, majom a csa-
ládban 17:05 Doc Martin 18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A he-
gyi doktor 19:30 Szerelemben, hábo-
rúban  20:25 Csak színház és más
semmi  21:25 Hawaii Five-0  22:10
Kenó 22:15 On the Spot 23:15 Ma-
gyar Krónika  23:45 A szcientológia
ügynökei 00:50Arsene Lupin 02:55
Egy asszony visszanéz 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Halálbiztos diagnózis 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Srpski Ekran 07:55 Unser Bildschirm
08:35 Paula és a vadállatok 09:05 A
hegyi doktor  10:00 Balatoni Nyár
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Jamie vidéki
konyhája  13:25 Család-barát
14:25 Halálbiztos diagnózis 15:15 Er-
dészház Falkenauban  16:10 Charly,
majom a családban  17:05 Doc Mar-
tin 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:35 A hegyi doktor  19:30 Sze-
relemben, háborúban  20:30 A fátyo-
los hölgy  21:30 Laura rejtélyei 
22:15 Kenó  22:20 A lökött tesó 
23:50 A nagy hadgyakorlat 01:35 Ka-
baré  03:35 Magyar történelmi arc-
képcsarnok 03:50 Hazajáró

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:25 Hrvatska kronika 07:55 Ec-
ranul nostru 08:35 Paula és a vadállatok
09:05 A hegyi doktor  10:00 Balatoni
Nyár  12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+
12:55 Jamie vidéki konyhája 13:25
Család-barát 14:25 Halálbiztos diagnó-
zis  15:15 Erdészház Falkenauban 
16:10 Charly, majom a családban 
17:05Doc Martin 18:00Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35A hegyi doktor 
19:30Szerelemben, háborúban 20:25
Skandináv lottó sorsolás  20:40 Sza-
badság tér '56  21:30 Feldobott kő 
22:55 Kenó 23:00 A rejtélyes XX. szá-
zad 23:30 A hold hangjai 01:30 Fér-
fivadászat 03:00 Határtalanul magyar
03:25 Életkerék 03:55 Hazajáró

04:35 Story Extra 05:00 Barátok közt
05:30Top Shop 05:55Jó reggelt, ska-
cok! 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz 08:40Story Extra 09:20Asztro
Show 10:15 Top Shop 12:00 Autogram
Autógram 12:30Na végre, itt a nyár! 
13:00 A pletykafészek 14:00 Kaméle-
on  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 Bu-
dapest  20:50 Barátok közt  21:30
Szulejmán 22:35Glades – Tengerparti
gyilkosságok ügy 23:30 RTL Klub Hír-
adó 00:05 A rejtély 01:10 Fitt Mánia 
01:40 Lottószelvény 

04:35 Story Extra 05:00 Barátok közt
05:30Top Shop 05:55Jó reggelt, ska-
cok! 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz 08:40Story Extra 09:20Asztro
Show 10:15 Top Shop 12:00 Street Kit-
chen  12:30 Na végre, itt a nyár! 
13:00 A pletykafészek 14:00 Kaméle-
on  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 Bu-
dapest 20:50Barátok közt 21:30Dr.
Csont  22:25 Dr. Csont  23:30 RTL
Klub Híradó 00:00Nyomtalanul 01:05
A zöld íjász  02:00 A Grace klinika 
02:50 A Grace klinika 

04:35 Story Extra 05:00 Barátok közt
05:30Top Shop 05:55Jó reggelt, ska-
cok! 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz 08:40Story Extra 09:20Asztro
Show 10:15 Top Shop 12:00 Autogram
Autógram 12:30Na végre, itt a nyár! 
13:00 A pletykafészek 14:00 Kaméle-
on  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 Bu-
dapest  20:50 Barátok közt  21:30
Szulejmán 22:35Glades – Tengerparti
gyilkosságok  Glades – Tengerparti
gyilkosságok 23:30 RTL Klub Híradó
00:05 A rejtély  01:10 Fitt Mánia 
01:40 Lottószelvény 
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JÚLIUS 29., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:10 Hungerő  06:05 Red Carpet –
Sztárok testközelben  06:15 Olimpi-
ÁSZ  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 te-
xasi kopó 15:45 María 16:50 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:25 Édes
Élet Holiday  20:40 Jóban Rosszban
 21:25 Dick és Jane trükkjei  23:25
Red Carpet – Sztárok testközelben 
23:35 A férjem védelmében 00:40 Té-
nyek Este 01:25 Aktív 01:50 Sportos
01:55 Ezo.TV 02:55 Zsaruvér 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Üzleti negyed (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Képújság 19:00 Híradó  19:20
Sporthírek 19:30 Gázfröccs 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Civil kurázsi (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Gázfröccs (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 28., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

06:00 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben 06:15OlimpiÁSZ 06:20Mokka
 Benne: Tények Reggel 09:20 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek  09:40
Teleshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív 12:55 Csap-
dába csalva  13:35 Knight Rider 
14:40Walker, a texasi kopó 15:45Ma-
ría  16:50 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Édes Élet Holiday  20:40
Jóban Rosszban 21:25NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők 22:20 NCIS – Ten-
gerészeti helyszínelők 23:30 Red Car-
pet – Sztárok testközelben 23:40A tör-
vény embere 00:40Tények Este 01:25
Aktív 01:50 Sportos 01:55 Ezo.TV 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Építech (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Hel-
lo Győr! (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Képújság 19:00
Híradó 19:20Sporthírek 19:30Vény nél-
kül 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Üzleti negyed (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Vény nélkül  (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Kamarai Magazin (ism.) 22:45
KOMP (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

04:35 Story Extra 05:00 Barátok közt
05:30Top Shop 05:55Jó reggelt, ska-
cok! 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz 08:40Story Extra 09:20Asztro
Show 10:15 Top Shop 12:00 Mi muzsi-
kus lelkek 12:30 Na végre, itt a nyár! 
13:00 A pletykafészek 14:00 Kaméle-
on  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 Bu-
dapest 20:50Barátok közt 21:30Ke-
resem a családom  22:40 CSI: A hely-
színelők 23:35RTL Klub Híradó 00:05
Gyilkos elmék  01:10 Az ártatlanság
ára 03:20 Gálvölgyi-show 

04:35 Story Extra 05:00 Barátok közt
 05:30 Top Shop 05:55 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Fókusz  08:40 Story Extra 
09:20 Asztro Show 10:15 Top Shop
12:00 EgészségKalauz  12:30 Na
végre, itt a nyár!  13:00 A pletykafé-
szek  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 Válótársak 
22:35 Válótársak 23:40 RTL Klub Hír-
adó 00:10 Kiadatás 02:40 Street Kit-
chen 03:10 A Grace klinika 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Halálbiztos diagnózis 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:25 Életkerék
07:55 Öt kontinens 08:35 Paula és a
vadállatok 09:05 A hegyi doktor 
10:00 Balatoni Nyár  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie vidéki konyhája 13:25
Család-barát 14:25 Halálbiztos diag-
nózis  15:15 Erdészház Falkenau-
ban  16:10 Charly, majom a család-
ban  17:05 Doc Martin  18:00 Hír-
adó 18:35 A hegyi doktor  19:30
Szerelemben, háborúban  20:30
Nero Wolfe rejtélyei  22:10 Kenó 
22:15 Egy nagy család  00:00 Halál
sugárút  01:50 Volare – Repülni –
Domenico Modugno története 
03:30 Egy nagy család 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz  08:40
Story Extra 09:20 Asztro Show 10:15
Top Shop 12:00 Mi muzsikus lelkek
12:30 Na végre, itt a nyár!  13:00 A
pletykafészek  A pletykafészek 14:00
Kaméleon  15:05 Éjjel-nappal Buda-
pest 16:20 Isten áldjon, Esperanza! 
17:25 Story Extra 18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 Fókusz 19:35 Éjjel-nappal
Budapest  20:50 Barátok közt 
21:30 Keresem a családom  22:40
CSI: A helyszínelők  23:35 RTL Klub
Híradó 00:05 Gyilkos elmék 01:10 Az
ártatlanság ára 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 05:55 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
 08:40 Story Extra  09:20 Asztro
Show 10:15 Top Shop 12:00 Egész-
ségKalauz  12:30 Na végre, itt a
nyár!  13:00 A pletykafészek 
14:00 Kaméleon  – Remény 15:05
Éjjel-nappal Budapest  16:20 Isten
áldjon, Esperanza!  17:25 Story Ext-
ra  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz  19:35 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:50 Barátok közt  21:30
Válótársak  22:35 Válótársak 
23:40 RTL Klub Híradó 00:10 Kiada-
tás  02:40 Street Kitchen 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:10 Időjárás-je-
lentés 07:25 Slovenski Utrinki 07:55 Al-
pok-Duna-Adria 08:35 Paula és a vadál-
latok 09:05A hegyi doktor 10:00Bala-
toni Nyár 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:30 Időjárás-jelentés 12:45
Kult+  12:50 Jamie vidéki konyhája 
13:20Család-barát 14:20Halálbiztos di-
agnózis 15:05Erdészház Falkenauban
 15:55 Charly, majom a családban 
16:45 Szerencse Híradó  17:05 Doc
Martin 18:00Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35A hegyi doktor 19:30Sze-
relemben, háborúban  20:25 Vizsga
két személyre  22:10 Kenó  22:15
Apacsok  23:30 Menekülésre ítélve 
01:20Magyar történelmi arcképcsarnok
01:55 Pannon expressz  02:25 Határ-
talanul magyar 02:50 Életkerék 
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Első emeleti, 31,52 nm-es, erkélyes lakás el-
adó a Pacsirta lakóparkban, új építésű, 6 la-
kásos társasházban! A lakás elosztása: ame-
rikai konyha,
étkező, nappa-
li és fürdőszo-
ba. A lakás-
hoz tartozik 6
nm-es erkély,
melyre a nap-
paliból léphetünk ki! A társasház 30 cm tég-
lafalazattal épül, melyre 12 cm hőszigetelés
kerül. Gépkocsibeállót 500 E Ft-ért vásárol-
hat.

Ár: 10,5 M Ft. +36-70/587-4020 
horvath.edina@edesotthongyor.hu

A Belváros közepén, 77,58 nm-es, erkélyes la-
kás leköthető Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 3 szoba,
gardrób, fürdő és kü-
lön WC, továbbá egy
nagyméretű erkély.
Az elosztás még
igény szerint variál-
ható. Ez a típusú la-
kás az 1–4. emeletig
megtalálható, ahova
nagy sebességű
Schindler lift visz. A lakásokban a klíma-
alapszerelés megtörténik. A házban 33 nm,
53 nm, 65 nm, 77 nm, 115 nm, 124 nm, 126
nm, 194 nm méretű lakások közül választ-
hat! Átadás emelt szintű fűtéskészen, 2017
őszén várható.

Ár: 32,3 M Ft. +36-70/587-4020 
horvath.edina@edesotthongyor.hu

IKERHÁZ GARÁZZSAL, BOMBA ÁRON!
Győrújbaráton, a Százszorszép lakóparkban
kínálom eladásra, ezt a 80 nm +18 nm garázs
alapterületű ikerházat. Az ingatlannak közös
fala nincs! El-
osztása tökéle-
tes nagyobb
családok ré-
szére is, hisz a
3 szoba mel-
lett még egy
tágas nappali is helyet kapott. 30-as Poro -
therm téglából épül, 10 cm szigeteléssel, kon-
denzációs kazánnal. ERRE AZ INGATLANRA
10+10 CSOK IS IGÉNYELHETŐ! A telekhá-
nyad árából MÉG AZ ÁFA IS VISSZAJÖN!

Ár: 22,9 M Ft. +36-70/425-5590
horvath.edina@edesotthongyor.hu 

A Pacsirta lakóparkban kellemes, modern la-
kókörnyezetben, friss levegőn ébredhet min-
den reggel. Az
itt épülő csalá-
dias, kis lakó-
közösségű, 6
lakásos társas-
házban 31,5–

ti lakásnak az elosztása kiváló: az amerikai
konyhás nappali mellett két hálószoba került
kialakításra. A társasházban garázs (3 M Ft),
valamint zárt udvari gépkocsibeálló (650 E Ft)
vásárlására is van lehetőség. Az ár emelt szin-
tű fűtéskész állapotra vonatkozik, de van le-
hetőség kulcsrakész befejezésre is.

Ár: 20.7 M Ft. +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu 

Győr-Gyárvárosban eladásra kínálom ezt az
54 nm-es, 2 szobás, téglalakást! A lakás elő-
nyös adottsága, hogy egy négyszintes ház ma-
gasföldszintjén található! Pár éve a burkola-
tok, illetve a
bejárati ajtó is
ki lett cserél-
ve! A nyílászá-
rók műanya-
gok, jó állapo-
túak, egyedi gázfűtés van a lakásban! A lakás-
hoz saját tároló is tartozik!

Ár: 13,99 M Ft. +36-20/669-3903 
tomena.ildiko@edesotthongyor.hu

AKCIÓS BEVEZETŐ ÁR!!! Győr-Szabadhegy
új építésű részén épül ez a 13 házból álló, sor-
házi ingatlan.
A lakások ki-
alakítása kivá-
ló, kisebb és
nagyobb csalá-
dok számára is
ideális. 73 nm,
76 nm és 92 nm-es lakások közül választhat.
A 75 nm-es ingatlan elosztása rendkívül prak-
tikus. A földszinten 34 nm-en került kialakí-
tásra az előtér, az amerikai konyhás nappali,
valamint a mellékhelyiség. A 41 nm-es emele-
ten pedig 12 és 13 nm-es hálószoba és fürdő-
szoba kapott helyet. A nappaliból léphetünk
a 12,5 nm-es teraszra.

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

Győr-Szabadhegy egyedi panorámával rendelke-
ző, új építésű részén társasházi lakások eladók.
A háromszin-
tes, 28 lakásos
társasházban
46 nm és 103
nm közötti la-
kások közül vá-
laszthat. Ez a
62 nm-es lakás
az első emeleten található. Elosztása rendkívül
praktikus, az amerikai konyhás nappali mellett
kialakításra került 2 hálószoba, valamint fürdő-
szoba és WC. A lakás különlegessége, hogy a
nappaliból megközelíthető 8 nm-es teraszról gyö-
nyörű panoráma nyílik Győr Belvárosára. 

Ár: 22,2 M Ft. +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu 

60,1 nm-es lakások közül választhat még. Ez
az 1. emeleti, 48,5 nm-es, amerikai konyhás,
nappali + 1 nagyméretű szobás lakás 5,5 nm-
es erkéllyel, Ny-i tájolással eladó. Az elrende-
zésen még módosíthat! A lakáshoz gépkocsi-
beálló is vásárolható 500 E Ft-os áron.

Ár: 14,5 M Ft. +36-30/376-3718
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győr-Szigetben, az egyetemhez közel, kiváló
infrastruktúrával rendelkező, 6 lakásos társas-
házban, a 2. emeleten eladó ez a tetőtéri, 63,8
nm-es (nettó 51,34 nm) nappali + 2 szobás la-
kás 3,3 nm-es
erkéllyel. 30-
as Porotherm
téglából épül,
10 cm-es hő-
szigeteléssel, 3
rétegű mű-
anyag nyílás -
zárókkal, tur-
bó gázkazános, egyedi fűtéssel. Egy könnyed
sétával elérhető a Belváros és Révfalu is! Az
ár emelt szintű fűtéskész állapotra vonatkozik
és tartalmazza az udvari gépkocsibeállót is!
Várható átadás 2016. december.

Ár: 17,7 M Ft. +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

BOMBA ÁR! Mely tartalmaz egy 6 nm-es tá-
rolót és egy gépkocsibeállót! Győr-Ménfőcsa-
nak nyugodt utcájában eladásra kínálom ezt
a 3 lakásos társasházban található, 62 nm-es,
2 szoba + nap-
pali elosztású,
1. emeleti la-
kást! Tökéle-
tes választás
lehet családok
részére is, hiszen óriási, zárt, zöld udvarrész
tartozik hozzá, ahova nyugodtan kiengedheti
gyermekét! A telekhányadra az ÁFA vissza-
igényelhető, illetve CSOK és hitel is számí-
tásba jöhet!

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

Pinnyéden, meseszép környezetben, új építé-
sű, alternatív energiás, 6 lakásos társasházban
eladó emeleti, 91,57 nm-es, kétteraszos lakás!
A nappaliból és a konyha-étkezőből nyílik a
16,63 nm-es terasz. A lakásban további három
n a g y m é r e t ű
szoba találha-
tó, melyekből
egy közös,
11,9 nm-es te-
raszra léphe-

tünk. A főfalak 30 cm vastag Porotherm téglá-
ból készülnek, 10 cm vastag hőszigeteléssel, a
nyílászárók 3 rétegű üvegezésűek, a fűtés, hű-
tés, központi levegő hőszivattyús kazánnal
megoldott, egyedi hőmennyiségmérővel. Gép-
járművének az udvaron vásárolhat beállót,
500 E Ft-ért!

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

Győr-Szigetben új építésű lakások még leköt-
hetők. 38–85 nm-es lakások közül választhat.
Ez az 57 nm-es lakás a második emelten talál-
ható. Elosztása: amerikai konyhás nappali + 2
hálószoba. A
társasház 30-
as téglából
épül 15 cm-es
Drivyt szigete-
léssel, 3 rétegű
műanyag nyí-
lászárókkal. A redőny- és klíma-előkészítés is
megtörténik, az épületben térfigyelő kamera-
rendszer kerül kiépítésre. Az ár tartalmazza az
ügyvédi díjat és a közműfejlesztési hozzájáru-
lások díját is.

Ár: 18,6 M Ft. +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

MÁR CSAK KÉT LAKÁS ELADÓ, ne marad-
jon le róla! Győr-Szabadhegy frekventált ré-
szén, új építésű, 9 lakásos társasházban eladó
ez a nettó 58
nm-es, ameri-
kai konyhás,
nappali + 2
szobás, 2. eme-
leti tetőtéri la-
kás. A konyhá-
hoz kamra is tartozik, a fürdőszobába zuhany-
zó és kád is beépíthető, és külön WC-helyiség
is található. A ház 30 cm-es téglából épült 15
cm hőszigeteléssel, 2 rétegű üvegezésű hőszi-
getelt, hővédő bevonatos, fa tetőtéri nyílászá-
róval. A fűtés egyedileg szabályozható, turbós
kombi gázkazánnal történik, padlófűtéssel.

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

Győr-Szabadhegyen BOMBA ÁRON! A társas-
házban 3 tömb kerül kialakításra, tömbönként
11 lakással, 48 és 115 nm-es lakások közül vá-
laszthat. A
földszinti la-
kásokhoz saját
kertkapcsolat
tartozik. En-
nek a 62 nm-
es, első emele-

MI TUDJUK, HOGY LEHET VISSZAIGÉNYELNI
AZ ÁFÁT!...ÉS ÖN?
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kép és szöveg: xantus-állatkert 

A nyári hónapokban is bővül ál-
latkertünk kis családja. A Dél-
Amerika kifutónk üregeiből két
nagy fülű apróság, két kicsi
pampanyúl dugta ki a fejét.

A mamájuk persze féltő gonddal vi-
gyáz rájuk, bármilyen veszélyt érez,
azonnal visszabújnak a biztonságos
odúba.  A napsütéses, meleg napo-
kon láthatjuk őket együtt sütkérezni a
többi állattal. A kismarák gyorsan nö-
vekszenek, 2-3 hónap után már el is
hagyják szüleiket.

A felnőtt mara a vízidisznó és a hazai
hód után a világ egyik legnagyobb ter-
metű rágcsálója, amely a dél-amerikai
füves pampákon honos. A nyílt, bozó-
tos, füves-sztyeppés területeket kedve-
lik. Többnyire kisebb-nagyobb csopor-
tokban élnek, melyeknek egyedszáma
akár a 40-et is elérheti. A mara mono-
gám állat, a párok egy életre együtt ma-
radnak. Az állatok láttán látogatóink jó
része komolyan gondolkodóba eshet,
hogy vajon miféle élőlénnyel is van dol-

Ismét dupla öröm az állatkertben

ga. Általában valamiféle „keveréknek"
gondolják, mivel a felnőtt mara feje
 leginkább egy rövid, hegyes fülű nyúlé-
hoz, míg teste egy szarvaséhoz vagy
más karcsú patáséhoz hasonlítható. Tá-
madás esetén csak a menekülésre ha-
gyatkozhatnak. Meglehetősen gyorsak,
egy kilométeren keresztül képesek tar-
tani a 45 km/h-s tempót. Nappali álla -
tok, az éjszakát általában földbe ásott
üregekben töltik. A hátsó lábai valami-
vel hosszabbak az elsőknél. Mozgásuk
rendkívül változatos: a séta mellett szö-
kellhetnek, mint a nyúl, galoppozhat-
nak és négy lábon is ugrálhatnak. Ez
utóbbi a menekülésük módszere is.

A nyáron is, minden nap szeretettel
várjuk látogatóinkat az állatkertbe!

„Pampabébi”

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Dózsa György portréját ábrázoló csem-
peképet lepleztek le csütörtökön dél-
előtt Révfaluban, a Csermák-ház falán.
A megújult Dózsa rakpart elején álló
épület falán elhelyezett kerámiaképet
is dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,
belvárosi önkormányzati képviselő kez-
deményezésére készítette el Sándor
József Péter.  Az alpolgármester a kép
avatásán elmondta, városunkban már
évtizedes hagyomány, hogy a Győrhöz

Dózsa György kerámiaképe
köthető neves személyiségeket csem-
peképen is megörökítjük. Így többek
között van már utcai portréja Földes
Gábornak, Tihanyi Árpádnak, Széche-
nyi Istvánnak, Prohászka Ottokárnak.
Olyan neves személyiségek is táblát
kaptak, akiknek nevét Győr utcái őrzik,
mára már összesen húsz ilyen falikép
található városszerte.

Somogyi Tivadar azt mondja, a
program sikeres, a városlakók öröm-
mel fogadják az emlékezés portréit a
házak falán, ezért tovább folytatják a
hagyományt.
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Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Príma Gyôr, Új-Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

03. 25.—03. 31.
DELIKÁT

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2016. július 22—28.

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

MANGALICA TERMÉKEK
széles választékban kaphatók!

2599 Ft/kg

Mangalica vékony kolbász
csemege, csípôs,1kg

3499 Ft/kg

1599 Ft/kg

699 Ft/kg

Lecsópaprika
1kg

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

199 Ft/db

CBA üdítőital citromízû
1,5 l
56,67 Ft/l

199 Ft/kg

85 Ft/db

149 Ft/db
kartonos ár

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

SERTÉSHÚSOK AKCIÓS ÁRON!

Magyaróvári trappista sajt

799 Ft/kg

Protect B légy- és
szúnyogirtó aeroszol
400ml.
1872,50 Ft/l 749 Ft/db

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

Feltétel:
autogén, AWI és bevont elektródás hegesztővizsga
Előnyt jelent:
hegesztő minősítő vizsga
Bérezés: megegyezés szerint
Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 5.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt.
Munka-Bérügyi osztály 9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel
a „hegesztŐ” jeligét.

Øhegesztó́

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

Feltétel:
A, B, C kategóriás hivatásos jogosítvány
Előnyt jelent: 3324. szerinti vezetőülésestargonca-jogosítvány.
1111. szerinti traktoralapú univerzális földmunkagép-jogosítvány.
4411. szerinti autódaru-jogosítvány 
Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 5.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Mun-
ka-Bérügyi osztály 9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „gépjár-
művezetŐ” jeligét.

gépjármuvezetó́´́

szerző: győr-szol zrt.

Napokon belül megkapják a hul-
ladékszállítási díjról szóló szám-
lájukat a Győr Nagytérségi Hul-
ladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társuláshoz tartozó telepü-
léseken élő fogyasztók.

A jogszabályi előírások változása mi-
att ez év április elsejétől kizárólag a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koor-
dináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV)
bocsáthat ki számlát. Ennek megfele-
lően, a Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. (GYHG) a közelmúltban
megállapodást kötött a koordináló
szervezettel a bérszámlázási rendszer
kialakításáról. Így a fogyasztókhoz
már a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. meg-
bízásából juttatja el a GYHG Nonprofit
Kft. az aktuális számlát.

A most kiérkező levélben a Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társuláshoz tartozó
településeken élő fogyasztók külön
számlát kapnak az áprilisi hulladék-
szállítás díjáról, és külön számlát a
május–júniusi hulladékszállítás díjá-
ról, a korábban alkalmazott alapdíj és
ürítési díj szerint. (Ez alól kivétel az a
kilenc település, melyen a korábbiak
szerint negyedévente fizetnek az
ügyfelek, ők egy számlát kapnak, il-

letve azon a két településen, amelyen
a fogyasztók eddig is havonta fizet-
tek, az ő borítékuk három számlát
tartalmaz.)

A számlákon eltérő, ám egymás-
hoz közel eső befizetési határidők
szerepelnek. Ennek megállapítását
egyéb jogszabályi előírások befolyá-
solják, a befizetés néhány napos ké-
sedelmének azonban szankciója, kö-
vetkezménye nincs.

A fogyasztók a borítékban a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Ko-
ordináló és Vagyonkezelő Zrt. logó-
jával ellátott számla mellett megta-
lálják az NHKV részletes tájékoztató
levelét is. Ebben a csekkes befize-
tők, valamint a csoportos megbízás-
sal és banki átutalással teljesítők is
olvashatnak arról, a továbbiakban
van-e teendőjük a díjfizetéssel kap-
csolatban.

A tervek szerint a jövőben a koráb-
biaknak megfelelő gyakorisággal kap-
ják számlájukat a fogyasztók.

Érkezik a hulladékszállítási díj számlája

Egy szép tűzcsap, egy ötle-
tes ivókút, egy különleges
víztorony – Olvasóink bizo-
nyára sok szép és érdekes vi-
zes látnivalóval találkoztak
nyaralásuk során. Ha meg-
osztják velünk, pannon-vizes
tűzcsapos pendrájvot nyer-
hetnek. A képeket a jubile-
um@pannon-viz.hu címre
várjuk, szeptember 15-ig.
Részletek a www.pannon-
viz.hu weboldalon. A bekül-
dött képekre szavazni is ér-
demes, a szavazók állatkerti
belépőket nyerhetnek. 

Nyári vizes látnivalók: nyerjen pendrájvot!
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Nyelvtanulás egy kicsit másképp! 
Spanyol nyelvtanuló tábor 1014 éves fiataloknak,

Violetta- és leendô Soy Luna-rajongóknak!

Bôvebb infó:
Nagy Zsuzsa spanyol tanárnál

+36-30-48-38-257, www.spanyoltanarno.hu

2016. 08. 01.
és

2016. 08. 22.

ÁLLÁS 

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

KUTYAKOZMETIKA
Modelleket keresek tanulóknak
gyakorlás céljából. 
A kutya teljes ellátást kap.
06-30/393-5687

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

Gyakorlott takarítók-
nak hosszú távú mun-
kalehetőség. 2005-ben ala-
pított, iroda- és gyártócsarnok-taka-
rítással foglalkozó, győri székhelyű
stabil cég, gyakorlott takarító kollé-
gákat keres, délelőtti és délutáni vál-
tott műszakban, kiemelt bérezéssel
4–4 órára. Telefonszám: +36-
30/383-8755.

SZOLGÁLTATÁS

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

LOMTALANÍTÁS LOM -
E L S Z Á L L Í T Á S S A L
EGYÜTT, INGYEN. HÍVJON
MINKET BÁTRAN! KŐSZEGI TIBOR:
06-30/212-4830; V. GYURI: 06-
20/505-0880

Villanyszerelést válla-
lok Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

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

Teljes körű kőművesmunkát,
burkolást vállalok.  Ár megegyezés
szerint. 06-20/546-1450

Tetőfedést, tetőjaví-
tást, bádogozást, la-
postető-szigetelést, fa-

lak javítását, festését,
garanciával, enged-
ménnyel vállalom. Tel.:
06-30/376-2712.

Pótvizsgára felkészí-
tést vállalok MATEMATIKA,
FIZIKA, KÉMIA tárgyakból Győrben,
általános és középiskolás diákok szá-
mára. Tel.: 06-30/844-6979; 06-
20/292-0700.

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

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

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

Hagyatékvétel, szállí-
tás, lomtalanítás! Lakások,
családi házak, garázsok hagyatéká-
nak megvásárlása, lomtalanítása,
igény szerint rakodókkal. Hétvégén
is! 06-20/944-6667

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

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

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

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

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

EGYÉB

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

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

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, 

MINDENFÉLE
ANTIK TÁRGYAKAT.

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

LAKÁSCSERE

Szigeti, 1 szobás, 34 nm-es, fél-
komfortos, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne, 1 szobás, ha-
tározatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Panelban csak a 4. emeletig.
(Hirdetésszám: 555.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 32 nm-es, fél-
komfortos, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1-2 szobás,
30–50 nm-es, határozatlan-határo-

zott idejű bérleményre. Elsősorban
udvari lakásra. Kossuth Lajos utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 556.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 2 szobás, 50-55 nm-
es, csak belvárosi, határozatlan idejű bér-
leményre. Liftes házban max. 3. emeletig.
Elsősorban 1 emelet vagy magasföld-
szint lehet. (Hirdetésszám: 557.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi 2 szoba, hallos,
53 nm-es, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 1
+ fél–2 szobás, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra, Újváros és Bá-
csa kivételével. (Hirdetésszám: 158.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szoba, 31 nm-es, gázfű-
téses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, 30-45 nm-
es, komfortos lakásra, Belváros és Rév-
falu területére. (Hirdetésszám: 160.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szoba, 54 nm-es,
távfűtéses, erkélyes, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 1 + 2 fél szo-
bás vagy 3 szobás, belvárosi, nádorvárosi
vagy adyvárosi lakásra. (Hirdetésszám:
168.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szoba, 43 nm-
es, gázfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 50-55
nm-es, 2 szobás gáz- vagy távfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses la-
kásra, V. emeletig, Bán A. u. kivéte-
lével. (Hirdetésszám: 176.) 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

régi fényképezőgépet,
filmfelvevőt, vetítőt, objektívet

JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975
KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

A Győri Úszó SE Petrov Iván ed-
ző vezetésével, 2013-ban kezdte
el a munkát, azzal a céllal, hogy
lépésről lépésre haladva, az or-
szág elismert klubjai közé ke-
rüljön. Az egyesület rövid idő
alatt az egyik legnagyobb ha-
zai utánpótlás-nevelő bázis lett,
felnőtt versenyzői is sorra szál-
lítják az országos bajnoki címe-
ket és a nemzetközi sikereket –
közülük négyen utazhatnak az
olimpiára.

Az Aqua Sportközpontban mindig jó
a hangulat, az úszók a rengeteg edzés
mellett szakítanak időt arra, hogy oda-
figyeljenek egymásra, együtt éljék
meg a győzelmeket és a kisebb, pilla-
natnyi kudarcokat. Az egész közössé-
get a vezetőedző Petrov Iván fogja
össze, megteremtve a lehetőséget,
hogy a sportolók kizárólag a felkészü-
lésre összpontosíthassanak. Kora dél-
előtt érkezünk, az edző vár bennünket,
nem sokkal később Jakabos Zsuzsan-
na jön, mérlegre áll, beszélget egy ki-
csit, ráhangolódik az interjúkra, aztán
a tréningre. Az olimpikon fiúk is jóked-
vűen közelítenek az öltözők felé. Balog
Gábor, Takács Krisztián és Gyárfás
Bence is tudja, hogy pár nap múlva út-
ra kelnek, de egyikükön se látszik,
hogy különösebben izgulna. Takács
Krisztián az előkészületeket másként
éli meg, mint 2004-ben, újonc olimpi-

konként, hi-
szen ez

lesz

a
n e -
g y e d i k
a l k a l o m ,
hogy az ötkari-
kás játékokon indul. „Nagyon jól ér-
zem magam, még soha nem készül-
tem a legnagyobb sporteseményre
ennyire tökéletes környezetben és
ilyen családias hangulatban. Sokszor
megkapom, hogy én vagyok a rutinos
öreg róka, ez persze így is van, de po-
zitív dologként fogom fel, hiszen ren-
geteg tapasztalatot gyűjtöttem arról,
hogy mi jön jól akkor, amikor az ember
olimpián versenyez. Az 50 méter gyor-
sé egy nehezen kiszámítható mezőny.
Start, őrült sprint, jó esetben egy leve-
gővétellel, és már célban is vagy, az-
tán csak a táblát nézed, hogy hánya-
dik lettél. A finálé nagyon nagy ered-
mény lenne tőlem Brazíliában” –
mondja a 30 éves sportoló, aztán siet
a csapattársakhoz, akikről közben fo-
tók készülnek. A vezetőedzővel, Pet-
rov Ivánnal a riói programról beszélge-

tünk, majd szóba kerül az is, hogy
honnan indult és hova jutott a

győri egyesület.
„Három évvel ezelőtt, ami-

kor megérkeztünk a városba,
a Sátras Uszodában edzet-

tünk, csaknem húsz gye-
rek között, két pályán,
derékig érő vízben. Ha
akkor bárki azt mondja
nekem, hogy Rió előtt
majd itt állunk ebben a

gyönyörű új létesítmény-
ben és a saját olimpikon-

jainkról beszélgetünk, nem
hittem volna el. Büszke va-

gyok a sikereinkre, de ez elsősor-
ban a város érdeme, hiszen ilyen hát-
tér, mint amit nekünk biztosítanak,
nincs sehol. Minket a támogatás erre

kötelezett, és
megfeleltünk az el-

várásoknak” – mondta
a klub sikertörténetéről az elis-

mert szakember.
Az uszodában egyre inkább bein-

dul az élet, az olimpikonok is túl van-
nak a fotózáson, az látszik, hogy Jaka-
bos Zsu a legrutinosabb a fényképe-
zőgép előtt. Ugyanez elmondható róla
a világversenyekkel kapcsolatban, hi-
szen 15 évesen már olimpián
állt rajthoz, azóta a negye-
dik ilyen alkalomra ké-
szül. Rióban három
számban indul,
200 és 400 mé-
ter vegyesen,
és a 4x200-
as gyors-
vál tóban.
É r d e k e s -
ség, hogy
legerősebb
s z á m á b a n ,
200 méter pil-
langón nem őt
nevezték. „Hosszú
Katinkának századra
pontosan annyi az ideje, mint
nekem. A szövetségi kapitány jobban
bízik a teljesítményében, így Katinkát
indítja ebben a számban az olimpián.
Szurkolok neki, hogy érmet szerezzen
itt is, mert akkor biztosan nem lesz
bennem rossz érzés, hogy nem én
képviselhettem Magyarországot.”

A harmadik olimpiájára utazó Ba-
log Gábor már csobbanna a vízbe, de
még mond pár gondolatot a riói esé-
lyekről. „Izgulok kicsit, hiszen ez a ver-
senyek versenye, de nem stresszelek,
ki akarom hozni magamból a maximu-
mot, meglátjuk, ez mire lesz elég. A
100 méter hát mezőnye nagyon sűrű,
így inkább a 4x100-as vegyes váltó-

ban számítok jó eredményre, ott ko-
moly sansz van a döntőre. Átálltunk
edzésekben az ottani időpontokra,
eleinte nem volt egyszerű, de már
rendben van minden, csak az apró fi-
nomítások vannak hátra. Magyaror-
szágon itt vannak a legjobb feltételek
a felkészülésre, ez sokat segít.” 

A győri küldöttség egyetlen újonca
Gyárfás Bence, aki az utolsó kvalifiká-
ciós versenyen úszott B-szintet, így
bekerült a 4x100-as gyorsváltóba.

„Másfél éve vagyok Győrben, és a le-
hető legjobb döntés volt, hogy itt foly-
tattam a pályafutásomat. A társaság-
ról, a szakmai munkáról, a lehetősé-
gekről csak annyit mondanék, hogy
tökéletes. Tíz éve kezdtem el úszni, így
jelentős hátránnyal indultam a többi-
ekhez képest, de sikerült őket behoz-
ni. Az olimpián egyéni csúcsot várok
magamtól” – mondta a fiatal úszó. A
győri úszócsapattal tart Brazíliába az
edző Petrov Iván, valamint a klub
masszőre, Devecseri Ádám is. A kül-
döttség július 30-án indul Rióba.
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sportoló nevezését küldte el a riói öt-
karikás játékok szervezőinek. Hu-
szonegy sportágban 93 férfi és 65
női sportoló képviseli majd a magyar
színeket. Négy évvel ezelőtt London-
ban 157 fős volt a magyar sportolói
csapat, idén eggyel többen utazhat-
nak. Tartalékként a vívó Somfay Pé-
ter szerepel a névsorban.

A sportszakemberekkel – sport-
ági csapatvezetés, edzők, orvosok,
masszőrök, technikai személyzet, a
delegáció vezetése és a csapatiroda
tagjai – együtt ez a szám a három-
százat is meghaladja.

„A MOB 294 főt utaztat, ehhez a
szövetségek saját költségen még
25-30 sportszakember utaztatását
finanszírozzák, természetesen a
MOB koordinálása mellett" –
mondta Fábián László csa-
patvezető.

A magyarok Rióban
21 sportágban, asztali-
teniszben, atlétikában,
birkózásban, evezés-
ben, cselgáncsban, ka-
jak-kenuban, hegyi ke-
rékpárban, műugrás-
ban, ökölvívásban, öttu-
sában, súlyemelésben,
sportlövészetben, tenisz-
ben, tornában, tollaslabdá-
ban, triatlonban, úszásban,
vitorlázásban, szörfben, vízi-
labdában és vívásban versenyez-
nek. A csapatvezetés és a csapatiro-
da néhány tagja már a hétvégén el-
utazik Rióba, hogy előkészítsék a de-
legációk fogadását, szállását. A csa-
pat jelentős része július 30-án indul
közvetlen chartergéppel.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnök-
sége elfogadta Storcz Botond vezetőed-
ző javaslatát, ezzel véglegesen összeállt
az augusztus 5-én kezdődő olimpiára
készülő gyorsasági kajak-kenu csapat:
15 induló, és 3 tartalék versenyző utazik,
és a magyar válogatott minden verseny-
számban rajthoz áll majd Rióban. 

A válogatott a négy évvel ezelőtti,
londoni játékokon 13 versenyzővel
szerepelt, de a magyarok akkor há-
rom számban nem indultak.

A múlt csütörtöki négyesválogató
eredményeinek megfelelően eldőlt,
hogy férfi K-4 1000 méteren a Hufná-
gel Tibor, Ceiner Benjámin, Kugler Atti-
la, Somorácz Tamás összeállítású egy-
ség indulhat, míg 1000 méteren páros-
ban a korábban korosztályos világbaj-
noki címet is szerző Hufnágel Tibor,

Értékes re-
likviával gazdagodott

a „Győr az olimpiákon” kiállítás. A
sportpályafutását a városban kezdő,
ma Amerikában élő dr. Hámori Jenő
azt a kardot adományozta a múzeum-
nak, amellyel 1956-ban, Melbourne-

ben az olimpiai bajnok csapatban pást-
ra lépett a lengyelek elleni fináléban. 

Dr. Hámori Jenő nevét sokáig ki-
mondani sem lehetett Magyaror-

szágon. A forradalom idején
ugyanis több társával együtt
nem tért haza Ausztráliából
az ötkarikás játékokról. A civil
életben is sikereket ért el, a bio -

kémia professzoraként több
egyetemen is tanított.  Az Ame-

rikában élő 83 éves Hámori Jenő
gyakran látogat Győrbe. Májusban

olimpiai relikviái egy részét is magával
hozta, és a „Győr az olimpiákon” kiál-
lításnak adományozta. Akkor azt ígér-
te, az a kard is a múzeumé lesz, amely-
lyel Melbourne-ben vívott, és amely a
lengyelek elleni döntőben győzelem-
hez segítette a magyar csapatot. A
sportember betartotta szavát.

„A forradalom miatt nem volt éppen
nyugodt a hangulat a játékok ideje

alatt, de azzal a legyőzhetetlen csapat-
tal így is aranyérmet nyertünk. Hálát
adok a sorsnak, hogy fiatalként, olyan
vívó óriásoktól tanulhattam, mint Gere-
vich, Kárpáti és Kovács Pál. Nehéz volt
bekerülni melléjük a válogatottba, de
büszke vagyok rá, hogy a társuk lehet-
tem. A kiállítás nagyon magával raga-
dott már az első alkalommal is, és ak-
kor megígértem, hogy a kardom ide
kerül” – mondta az olimpiai bajnok, aki
a fiatal vívók bemutatója után maga is
fegyvert fogott és megmutatta, hogy
az a tudás, ami sokszor győzelemhez
segítette, nem kopott meg.

Az olimpiához köthető tárgyi em-
lékei közül egyet még nem enged ki
a kezei közül Hámori Jenő, mégpe-
dig a legutóbbi győri látogatásakor
bemutatott, 1956-os aranyérmét.
Azt mondta, az egyelőre marad nála,
de előbb-utóbb biztosan a győri mú-
zeumba kerül.

Cei ner Benjámin duó szállhat vízre.
K-1 1000 méteren a tavalyi év leg-
jobb utánpótlás korú verseny-
zőjének megválasztott, 19
esztendős Kopasz Bálint in-
dulhat az olimpián.

A női kajak, illetve a
férfi kenu szakág csapa-
tát már korábban kihir-
dették – férfi kajakban
azért is volt szükség az in-
dulók személyének újragondo-
lására, mert a hazai válogatót két
számban is megnyerő Dombvári Ben-
ce júniusban fennakadt a doppingelle-
nőrzésen. Ő eredetileg 1000 méter
egyesben és Hufnágellel párosban in-
dult volna. A Graboplast Győri VSE ver-
senyzői közül egyesben 200 méteren
Horváth Bence indul, aki párosban

ugyan-
ezen a távon klubtársával, Szomolányi
Mátéval száll vízre. A női ötszázas kajak
négyesnek Fazekas-Zur Krisztina is tag-
ja, míg a legrövidebb távon egyesben
Douchev-Janics Natasa versenyez győ-
riként az olimpián.

RIO 2016 SPORT

Horváth Bence 
és Szomolányi Máté
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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!

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 jú-
lius 25.;augusztus 1. és augusztus
8.; napi élményfürdőzéssel

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

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

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

Két újabb igazolással vált teljessé az
ETO FC Győr labdarúgócsapatának
játékoskerete. A korábbi válogatott
Kabát Péter, valamit Vadász Viktor is
csatlakozott Bekő Balázs vezetőedző
NB III-as rajtra készülő együtteséhez.

A rutinos, 38 éves csatár pályafutá-
sa nagy részét Újpesten töltötte, de ját-
szott több magyar első osztályú klub-
ban, csakúgy, mint az osztrák, a török
és a bolgár élvonalban. A válogatottban
tizenhat mérkőzésen lépett pályára. A
30 éves hátvéd Vadász Viktor az előző
szezonban a Békéscsabában játszott,
előtte pedig a Videotonban, Diósgyőr-
ben és az Újpestben is szerepelt.

Vadász és Kabát a tizenharmadik
és tizennegyedik új futballistája a
Győrnek. Korábban Fejes, Bata, Si-
monfalvi, Földes, Graszl, Balajti, Tajthy,
Kulcsár, Kunsági, Nagy József, Rácz
Ferenc és Gyagya írt alá a zöld-fehé-
rekhez. Szükség is van a bő keretre, hi-
szen már a felkészülés alatt megsérült

Kabáttal teljes az ETO FC kerete
Graszl és a Tajthy is. Ők valószínűleg
az egész őszi idényt kénytelenek ki-
hagyni térdszalagszakadás miatt. Vö-
rösbaranyinak is a térde sérült, elkép-
zelhető, hogy műtét vár rá, Szabó Lu-
kács viszont már a többiekkel edz.
Vankó Imre valószínűleg külföldre
szerződik. A bajnokságot az ETO a Ka-
posvár otthonában kezdi augusztus 6-
án, a 2. fordulóban a Tatabánya láto-
gat Győrbe 13-án.

HIRDETÉS SPORT

Döntetlennel kezdte története első
élvonalbeli idényét a  Gyirmót FC
Győr labdarúgócsapata. Urbányi
István vezetőedző együttese a má-
sodosztályból szintén frissen felju-
tott Mezőkövesd otthonában vég-
zett 2–2-re. A két csapat az elmúlt
szezonban még a másodosztályban
harcolt egymással, ezúttal az élvo-
nal idénynyitóján mérkőztek meg.

„A meccs összképe alapján reális
eredmény született. Mindkét csa-
patnak volt olyan időszaka, amikor
a maga javára fordíthatta volna a
mérkőzést. A fiatalok szereplésének
örülök, avattunk újoncot, nemcsak
a csapat, hanem egyén szintjén is.
Itt vagyunk, elindultunk, várjuk a
folytatást. 

Gyirmót: döntetlen
a nyitányon, jöhet az MTK

A játékot kétféleképp lehet kont-
rollálni: vagy nálad van a labda, vagy
nincs nálad a labda. Utóbbit az Atle-
tico Madrid és a franciák is bebizo-
nyították a világnak. Viszont akkor ki
vagy szolgáltatva az ellenfél jó meg-
oldásainak. Az első félidőben a mi ol-
dalunkról tudtuk kontrollálni a játé-
kot, de azt a néhány hibát ki tudta
használni az ellenfél. Ugyanez volt a
második félidőben, akkor mi birto-
koltuk többet a labdát, de jött a hiba”
– nyilatkozta a mérkőzés után Urbá-
nyi István. A Gyirmót már a követke-
ző mérkőzésre, az első hazai NB I-es
találkozójára készül. A 2. fordulóban,
vasárnap az MTK látogat az Alcufer
Stadionba.

A Gyirmót közben megszerezte
Sallói Dániel játékjogát kölcsönbe,
az amerikai Sporting Kansas City-
től. A fiatal csatár évekig nevelkedett
a klub utánpótlásában, majd tavaly
ősszel 12 mérkőzésen játszott a ma-
gyar élvonalban, újpesti színekben,
ezeken 1 gólt szerzett. Idén januártól
újra a Kansasben játszott, ősszel pe-
dig a Gyirmótot segíti. A klub vezető-
sége értékeli a magyar drukkerek
csodálatos szurkolását Franciaor-
szágban, ezért úgy döntött, hogy a
hétvégi, MTK Budapest elleni NB I-
es mérkőzését, az Eb-jegy felmuta-
tásával, ingyen lehet megtekinteni.

Sallói Dániel
már a Gyirmót játékosa
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Július 24-én vasárnap hetedik alka-
lommal rajtol el a Győr–Lipót futóver-
seny mezőnye, az Egyetemi Csar-
noktól délelőtt 10 órakor. Az ese-
mény az őszi Spar Budapest Mara-
ton hivatalos felkészülési vesenye is
egyben. A helyszínen 9 óráig még le-
het nevezni a 26,4 km távra egyéni-
ben és 3 fős váltóban. A váltóhelyek-
re, Győrladamérra és Ásványráróra
buszokat biztosítanak a szervezők,
amelyek a célba viszik a beérkezett
csapattagokat. Az eredményhirde-
tés után lehetőség lesz busszal visz-
szatérni Győrbe 15 és 17 órakor. A
szigetközi településeken át kerékpár -
úton futhatnak a résztvevők a Lipóti
Termál- és Élményfürdőben felállí-
tott célig. A versenyzőket a célba
érés után kellemes fürdőzés várja.

Gyôr—Lipót
hetedszer

Kiváló eredménnyel zárták az első versenyfélévet az
Unicentral Bulls SE sportolói a Budapesten rendezett
XXIII. Harcosok Klubja rendezvényen, ahol K–1 –80kg-
ban Etseyatse Dávid, valamint thai box –75kg-ban
Nagy Dávid aranyérmet szerzett, Lukács Gábor a K–1
mezőnyében, –85kg-ban ezüstérmes lett.  Az Unicent-
ral Bulls SE az első félévben országos versenyeken
összesen 7 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. Az
egyesület külföldön, nemzetközi tornákon 9 arany, 3
ezüst, 2 bronzéremmel zárt. A római Combatsport Eb-
n thai box és K–1 kategóriákban összesen 6 arany-
érem jutott a győrieknek. A legtöbb alkalommal Gró-
nai Sándor és Kovács Olivér állt a dobogó legmaga-
sabb fokán. A versenyzőket ezúttal is Csányi János
mester készítette fel.

Éremhalmozó harcosok

Gyimes Krisztina visszatért 
A Győri Atlétikai Club Evezős szak-
osztálya a torna mellett a legna-
gyobb létszámmal működő műhelye
az egyesületnek. A sportolók még
többen lehetnek, hiszen már külön
egy véneki telephelyen is várják az
evezősöket. Itt öt önkormányzat –
Vének, Kisbajcs, Nagybajcs, Szőgye
és Vámosszabadi – segítségével, a
Duna adottságait kihasználva, a

GYAC edzőinek vezetésével készül-
hetnek a fiatalok. A 2020-as olimpia
sem távoli álom a GYAC számára,
egy visszatérő versenyzője révén. Is-
mét a klubnál versenyez Gyimes
Krisztina, aki egyetemi tanulmányai
befejeztével, immár újra győri.

„Hosszú távra tervezünk vele, hi-
szen kiemelkedő tehetség. Az Egye-
sült Államokban kétszer választot-

ták meg a legjobb egyetemi evezős-
nek. Gyimes Krisztina legalább há-
rom bajnoki címet akar szerezni a
klubnak az OB-n, és közös célunk,
hogy ott legyen a tokiói olimpián.
2004-ig szinte mindegyik ötkarikás
játékon volt győri evezős, szeret-
nénk visszatérni ehhez a hagyo-
mányhoz” – mondta Papp Oszkár
szakosztályvezető.
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Ha vállalkozásánál többet nyomtatnak, mint havi 2000 oldal,
már érdemes megvizsgálni közelebbről, hogy ez valóban a leg-
hatékonyabban történik? Ha szeretné megtudni, kérje nyári kö-
telezettségmentes felmérésünket!

Miért lesz jó Önnek a felmérés?

Mert a következő előnyökre tehet szert: • jelentős
időt takaríthat meg • költségcsökkentést érhet el • a
nyomtatási folyamatok egyszerűsödnek • növekszik a
dolgozói elégedettség • a készülékeit karban tartjuk

A régióban 1500 készüléket üzemeltetünk,
legyen Ön is a Partnerünk!

Dokumentumok
nyomtatására szükség van

Keressen minket munkanapokon
az alábbi elérhetőségeken:
web: mod.hu
fb: facebook.com/

modszamitastechnika
email: info@mod.hu 
telefon: 06 96 510 068
cím: 9027 Győr, Vágóhíd u 2.

HIRDETÉS PR-CIKK

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

A július 1-i és 8-i hirdetésekben az e-mail cím tévesen jelent meg.
Kérjük, küldje el újra jelentkezését!


