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Szombaton folytatjuk!
Írásunk a 6., képes beszámolónk a 7. oldalon

A múlt heti Wellhello és a Halott Pénz után a Habana Social Club lép fel

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
1980 óta működő cég,-minőségi szolgáltatása

porolás, biotisztítás, szagtalanítás, fertőtlenítés, mélytisztítás, szegés, javítás.
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Június 26-tól július 2-ig a ménfő-
csanaki Petőfi Sándor Általános
Iskola 19 tanulója táborozott az
ausztriai Lackenhofban első alka-
lommal megrendezett nyelvi tá-
borban, Bauer Ildikó és Reizerné
Invics Zsuzsanna tanárnők kísé-
retében. A gyerekek délelőttön-
ként anyanyelvi tanárok által veze-
tett angol- és németórákon vet-
tek részt, délutánonként pedig is-
merkedtek Alsó-Ausztria és Stá-
jerország nevezetességeivel. Pél-

dául meghódították az Ötscher
hegyet, ellátogattak a Wasser-
lochklamm vízeséshez, Medling-
talban megismerkedtek a faszén -
égetők, fakitermelők, kovácsok
munkájával, a Hochkaron tavaly
épült 360°-os kilátóplattformról
megcsodálhatták Ausztria he-
gyeit, Mariazellben a bazilikát, Ne-
uberg an der Mürzben pedig a
természettudományi múzeumot,
a kolostort és az üvegfúvó mű-
helyt látogatták meg.

Nyelvi tábor a csanaki
iskola szervezésében

Az udvarban jelenleg sok a
szabálytalanul használatos
parkolófelület, ezért hamaro-
san megszűnnek a ferde állá-
sú parkolók, és nem lesznek
szűkre szabott közlekedési te-
rületek sem. Az új parkolási el-
rendezés után csak merőle-
ges beállású parkolókat talá-
lunk, összesen 68-at, ami tíz-

zel több annál, mint ahány au-
tó jelenleg szabályosan meg
tud állni. A kivitelezés ideje
alatt korlátozzák a parkolást,
amelyre táblák is felhívják
majd a figyelmet. A várhatóan
szeptember végére elkészülő
átalakításról jövő heti szá-
munkban részletesen is be-
számolunk.

Átalakítják az Arrabona
udvar parkolási rendjét

A Tihanyi Árpád útnak a Vasvári Pál utca
felé vezető, jobbra kanyarodó sávját újít-
ja fel az Útkezelő Szervezet. Ezért kedd-
től a hónap végéig forgalmirend-válto-
zásra kell számítani, ami az autóbusz-
közlekedést is érinti. A felújítást a sáv tel-
jes lezárása mellett végzik, így a jelző-
lámpás csomópontnál nem lehet jobb-
ra kanyarodni. Kerülőút: a Magyar utca–
Szent Imre út útvonalon keresztül. A
sávlezárás miatt számos autóbusz tere-
lőúton közlekedik keddtől, a 11-es járat
a Magyar utca–Szent Imre útvonalon, a
14, 14B, 25-ös járatok a Földes Gábor
utca–Tihanyi Árpád út helyett a Kodály
Zoltán utca–Ifjúság körút–Vasvári Pál
utca, a 32, 34, 36, 37 járatok a Tihanyi
Árpád út–Szauter utca útvonalon. A
helyközi és távolsági járatok a Tihanyi
Árpád út–Vasvári Pál utca útvonal he-
lyett a Tihanyi Árpád út–Szauter utca út-
vonalat  használják. A helyi járatok nem
érintik a Tihanyi Árpád út Kórház meg-
állóhelyet. A 11-es járatra innen legkö-
zelebb a Magyar utcánál, a 14, 14B, 25-
ös járatokhoz a Vasvári Pál utca Kórház
megállóhelynél lehet fel- és leszállni.

Egy másik korlátozásra is számítani
kell: az Audi Hungária úton a talajme-
chanikai vizsgálat kimutatta, hogy 3-4
méter mélységben nem stabil a talajré-
teg, melyet el kell távolítani. Ez a mun-
ka hétfőtől kezdődik. A kivitelezés so-
rán az autóbuszok közlekedhetnek, a
teher- és személyautó-forgalmat vi-
szont a Hűtőházi út–Reptéri út– Martin
út–Kardán út útvonalra terelik. A lezá-
rást az Audi-gyár kéthetes leállási idő-
szakára időzítették.

A Bécsi kapu tér felújítását megelőző
közművezeték-csere miatt hétfőtől lezár-
ják a Káptalandombnak a Bécsi kapu tér
felőli felhajtó részét. Az ingatlanokat au-
tóval csak a Dunakapu tér felől lehet
megközelíteni. A lezárt terület mellett
csak gyalogososan lehet közlekedni. A
garázsok autókkal megközelíthetők lesz-
nek. A kivitelezés várhatóan 3 hétig tart.
A Dunakapu tér felől kiállított behajtási
engedélyek érvényesnek tekintendők a
Bécsi kapu tér felőli használat során. 

Útlezárások
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• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz 
folyamatosan

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

• Fordítások szakképzett fordítók által

• NYÁRI INTENZÍV TANFOLYAMOK
augusztus 15–augusztus 26.

• GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT nyelvtanfolyamok 
ôszi nyelvvizsgákra

• ÖSD, EURO, ECL nyelvtanfolyamok a nyári nyelvvizsgákra
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sőoktatási intézményeként a legkor-
szerűbb gyakorlat és a verseny meg-
ismerését, tehetséggondozó műhe-
lyeinket kínáljuk gólyáinknak, s mind-
ehhez egyetemünk munkaerő-piaci,
társadalmi beágyazottsága, Győr és
Mosonmagyaróvár inspiratív szellemi-
sége, sokoldalú támogatása jelenti a
motiváló környezetet” – hangsúlyozta
dr. Földesi Péter rektor a nyári felvételi
eljárás befejezésekor.

A ponthatárokat egy infor-
matikai algoritmussal határoz-
zák meg minden évben az
egyes szakokon lévő szabad he-
lyek, a jelentkezők száma, illetve
a felvételizők pontszámai alap-
ján. Előre idén 41 szakon húz-
tak központi ponthatárt, aki ezt
nem érte el, csak fizetős helyre
kerülhetett be. Olyan népszerű

szakok esetében járt így el a kormány,
mint például a sok évig sláger kommu-
nikáció- és médiatudomány, turizmus-
vendéglátás, valamint a gazdálkodási
és menedzsment. A hiányszakmák ese-

tében lejjebb tolták a lécet: többen ke-
rülhettek be államilag támogatott kép-
zésre például műszaki, természettudo-
mányos, egészségtudományi és agrár-
vonalon, illetve a tanárképzésbe. Utób-
bi a győri egyetemen is választható, s a
különböző zene- és mérnöktanár szak-
okra jellemzően egy-egy diákot vettek
fel, tanítónak készülve pedig Győrben
82-en kezdik meg a felsőoktatási tanul-
mányaikat szeptemberben.

Winkler Csaba elmondta, a moson-
magyaróvári karon, a győri Deák Ferenc
Állam- és Jogtudományi Karon és a Var-
ga Tibor Zeneművészeti Intézet szakjain
a tavalyinál húsz százalékkal több első
éves kezdheti tanulmányait.

A legnépszerűbbnek a gépészmér-
nöki pálya bizonyult, a szakra viszonylag
alacsony pontszámmal be lehetett kerül-
ni – ez már hosszú évek óta trend a győri
egyetemen, a legtöbben a járműgyártás-
hoz kapcsolódó területeket választják.

Más városban való továbbtanulás
esetén, a sikeres felvételit követően, fon-
tos kérdés a lakhatás megoldása: Győr-

Még nincs késô a továbbtanuláshoz!
szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Az idén felsőoktatásba jelentkező
több mint 111 ezer diák mintegy
67 százalékát felvették valame-
lyik egyetemre,  főiskolára, majd-
nem 4 százalékkal többet, mint
tavaly – jelentette be Palkovics
László oktatási államtitkár ked-
den. Emelkedett a felvettek szá-
ma a győri Széchenyi István
Egyetemen is: szeptemberben
3352 gólya kezdheti meg váro-
sunkban a tanulmányait. A szá-
muk még nőhet, a pótfelvételi
hajrá már elkezdődött.

Januárban vált ki a Nyugat-magyaror-
szági Egyetemből és csatlakozott a Szé-
chenyi István Egyetemhez a győri Apá -
czai Csere János Kar és a mosonma-
gyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszer-
tudományi Kar, így már az ide felvételiző
diákok is a Széchenyire nyújthatták be
jelentkezésüket. Tavaly 2642 diák nyert
felvételt, Winkler Csaba, az intézmény
kommunikációs titkára jelezte, az egyes
szakokra felvettek létszáma közel azo-
nos a tavalyival, s tükrözi a képzések tér-
ségi munkaerő-piaci pozícióját. A pótfel-
vételi során még körülbelül 300-400 di-
ákot vesznek fel az eddigi évek tapaszta-

latai alapján. „Megadjuk azok számára
a lehetőséget, akik tanulni szeretnének”
– hangsúlyozta Winkler Csaba.

„A legdinamikusabban fejlődő ha-
zai gazdasági térség meghatározó fel-

A legtöbben
a jármûgyártáshoz
kapcsolódó területeket
választják

Gyermek, nôi, férfi
DIVATÁRU

NYÁRI VÁSÁR

–4Ojúliusban

BENETTON
ETO PARK GYÔR

%

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

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

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

ben közel kétezer férőhelyes kollégiuma
van az egyetemnek, s évről évre a helyek
körülbelül 40 százalékára pályázhatnak
a gólyák. A túljelentkezés kétszeres, te-
hát mintegy nyolcszáz diáknak kell más
lehetőség után néznie. A győri ingatlan-
piac az utóbbi időszakban nagyon fellen-
dült, a vétel és a bérlés ára is magas.
Örök kérdés, hogy mi éri meg jobban, la-
kást vásárolni vagy bérelni. Az FHB friss
lakásárindex-elemzése szerint egy 15
millió forintos lakásnál akkor érheti meg
az 5 évre szóló időszakra a bérlés, ha az
ingatlant kevesebb mint 88 ezer forin-
tért ki lehet venni, ennél magasabb díj-
nál azonban érdemes a vásárláson el-
gondolkodni. Amennyiben az egyete-
mista gyermek mellett másnak kiadják
a lakást, már 75,4 ezer forintos bérleti díj
felett megfontolandó a vásárlás.

A győri campuson épp építkezés zaj-
lik, 1100 férőhelyes kollégium készül,
amely a 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál (EYOF) idején az olimpiai
falu egy részét képezi majd, utána pedig
a Győrben tanuló diákokat szolgálja.
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Alapításának huszadik évfordulóját ünne-
pelte az ipari parkban jelen levő Propex Ma-
gyarország Termelő Kft. a múlt hétvégén.
Amocóként érkezett Győrbe, majd több tu-
lajdonosváltás után, 2005-től Propex néven
folytatta a jelenleg 274 embert foglalkoztató
vállalkozás.

Nyolcvanszor
a Föld körül:
húszéves a Propex

Az 1996-os alapkőletétel után egy évvel, 1997 nyarán
indult a termelés 120 dolgozóval. Az akkor még Amo-
co cég Győrt két okból választotta. Egyrészt az or-
szág más részeihez képest fejlett infrastruktúra miatt,
de fontos ok volt az is, hogy az egykori Rejtő-szakkö-
zépiskola ontotta a textiles szakmunkásokat. A lét-
szám hamarosan háromszázra emelkedett a negy -
venezer négyzetméteres gyártócsarnokban. 

Az ünnepi megemlékezésnek volt egy másik apro-
pója is. Az eddigi gyárigazgató, Friedel Johann Hess-
ling nyugdíjba vonul, a stafétabotot Tim Bennett ve-
szi át, aki öt éve Magyarországon dolgozik termelés-
vezetőként. Hessling a kezdetektől Győrben dolgo-
zott, az első három évben a két ügyvezető egyike volt,
2000-től pedig egyedüli ügyvezetőként irányította a
gyárat egészen 2016. júliusi nyugdíjazásáig.

Alapításakor a gyár a nyolcvanas évek egyik ve-
zető amerikai olajvállalatának, az Amocónak a tu-
lajdonában volt. Nem sokkal később beszállt a BP
Global is, így BP-Amoco néven működtek tovább.
2004-ben újra eladták a gyárat, majd 2005-től
mint Propex folytatták.  

A cég profilja a szövetgyártás. Havonta ezer tonna
polypropilént dolgoznak fel, s 15 millió négyzetméter
szövetet állítanak elő. Termékük száz százalékát ex-
portálják, a vevőik a legnagyobb szőnyeggyártó or-
szágok, így Egyiptom, Hollandia és Belgium.

Érzékletes hasonlattal jelezték a termelés nagysá-
gát a gyárban tartott sajtótájékoztatón. Évente 160
millió négyzetméter szövet készül Győrben. Ha ezt
egy méter széles csíkokra terítenénk, akkor négyszer
körbeérné a Földet. Ha húsz évvel számolunk, akkor
nyolcvanszor érné körbe a Földet.

„Munkaerőgondjaink sosem voltak, figyeljük,
máshol mennyi a fizetés, s mivel nálunk több, szíve-
sen dolgoznak nálunk az emberek, fluktuáció alig
van” – jelezte Tim Bennett, hogy nem kell vadászniuk
a munkásokra. 

A Propex amerikai tulajdonú cég, központja Chat-
tanogában található, Magyarországon kívül Lengyel-
országban és az Egyesült Királyságban is van gyáruk.  

A Propex utoljára 2001-ben került reflektorfény-
be: a szeptember 11-i merénylet után, mint amerikai
cég Győrben kiemelt rendőrségi védelmet kapott.

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

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

75 négyzetmétertôl 
97 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

szerző: zombai-kovács ákos

Már hatvanezernél is többen él-
tek a gyed extra lehetőségével.
Ez komoly eredmény, hiszen a
támogatás bevezetésének évé-
ben csak kétezren vették igény-
be a kedvezményt. A támogatás
célja, hogy a gyermekvállalás
után a nők könnyebben helyez-
kedjenek el a munkaerőpiacon,
így bátrabban vállalhassanak
gyermekeket. 

A héten több fórumon is megjelent,
hogy kudarc volt a gyed kiterjesztése,
ezt a napokban a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium miniszteri tanácsadója cáfol-
ta meg. Szalai Piroska azt mondta, a tá-
mogatás bevezetésének évében még
alig több mint kétezer, idén márciusban
viszont már 60 ezer édesanya élt a lehe-
tőséggel. A kisgyermekes munkaválla-
lók után járó járulékkedvezményt sok-
kal többen lennének jogosultak érvé-
nyesíteni, de sok, elsősorban mikro-,
kis- és középvállalkozás nem figyel oda
a lehetőségek kihasználására. Jelenleg
189 ezer, 6 éves kor alatti gyermeket ne-
velő anyát foglalkoztatnak a magyar
munkaerőpiacon, a NAV szerint azon-

Helyzetbe hozták a nôket
ban csak 38 ezer fő után igényelték az
adókedvezményeket. Kara Ákos, győri
országgyűlési képviselő szerint is jó
döntés volt a gyed extra 2014-es beve-
zetése. A politikus rámutatott, ez év ja-
nuár elsejétől több újítást is bevezettek,
ami tovább javítja a munkába visszatér-
ni kívánó édesanyák helyzetét. Idén
már a gyes és a gyed folyósítása mellett
az anya újra munkát vállalhat gyermeke
féléves kora után, a gyermekgondozási
ellátások egyszerre több gyermek után
is igénybe vehetők a testvér-gyed által,
bevezették az ún. „diplomás” vagy „hall-
gatói gyed”-et, a három- vagy több-
gyermekes anyákat foglalkoztatók pe-
dig újabb adókedvezményre jogosul-
tak. Csak Győr-Moson-Sopron megyé-
ben ezer család veszi igénybe a gyed
extra valamelyik kedvezményét, ami óri-
ási eredmény – hangsúlyozta Kara
Ákos és hozzátette, a kormány a jövő
évi költségvetésben is biztosította a
program folytatásához szükséges for-
rást. A gyed extra is hozzájárul a női fog-
lalkoztatás erősítéséhez, amiben Ma-
gyarország előkelő helyen áll az Európai
Unióban. Igaz, elsősorban a teljes mun-
kaidős foglalkoztatásban járunk élen, a
részmunkaidős munkák terén viszont le
vagyunk maradva.

Havonta 15 millió négyzetméter
szövetet állítanak elő 
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A marcalvárosi iskolásokra is
gondolt a körzet önkormányzati
képviselője. Rózsavölgyi László
kezdeményezésére és támoga-
tásával a kosárlabdapálya is
megújul ezekben a hetekben. Ki-
cserélik a palánkot, újrafestik a

Tanévkezdésre elkészül a kosárlabdapálya

Jó helyre kerülhet a kutyapiszok

kerítéseket és a pálya felfestése-
it is. Marcalváros II-n sok család
él, a gyerekek számára pedig
fontos a tartalmas kikapcsoló-
dás és a sportolás. Ehhez azon-
ban megfelelő minőségű pályák-
ra van szükség. Korábban is

épültek különböző létesítmé-
nyek, a kosárpálya felújítása egy
újabb lépés az élhetőbb lakóte-
lep irányába – hangsúlyozta a
körzet képviselője. A közel két és
fél milliós fejlesztés iskolakez-
désre készülhet el. 

A Marcalváros II-n található kiserdőben az állatartók és a futók
szempontjából is fontos fejlesztés valósult meg a napokban,
hiszen a Krúdy-iskola mögött öt darab kutyapiszok-gyűjtőt he-
lyezett ki a Győr-Szol Zrt.

A kutyagumi szinte minden városrészben gondot okoz
Győrben, így Marcalvárosban is. Ezért tartotta fontosnak a
körzet képviselője, Rózsavölgyi László, hogy megvalósuljon a
több mint egymillió forintos fejlesztés. „A kiserdőben sokszor
a kutyások ott hagyták a kutyagumit a fűben, ami másoknak
bosszúságot okozott, volt is ebből konfliktus korábban a ku-
tyázók és a futók között” – mondta a képviselő és hozzátette,
a kiserdő rendjének megőrzése mindenki érdeke. Szerinte
most már csak a kutyásokon múlik, használják-e a hulladék-
gyűjtőket. „Ez a terület a városrész zöld szíve, ezért kutyásnak
és nem kutyásnak is érdeke, hogy tisztán őrizzük meg a kiser-
dőt” – hangsúlyozta Rózsavölgyi László.

szerző: z. a.
fotó: orosz sándor

Három turnusban több mint 70
gyermek kalandozhatott az elmúlt
hetekben a kulisszák mögött a
Győr+ Médiatáborban a Győr+ Rá-
dióból is ismert Harcsás Judit és

Orosz Sándor szervezők segítsé-
gével. „Azt hittem, sok újat nem ta-
nulhatok. Tévedtem, mert dehogy-
nem. Megtanultam, milyenek az
igaz barátok, hogy a bizalom min-
dig, minden helyzetben létfontos-
ságú, és hogy az álmaidról az utol-
só pillanatig se mondj le. Mert bár-
mire képesek vagyunk. Ha mások
azt mondják, hogy nem, akkor is ki
kell állnunk magunkért. Ezenkívül

Harcsiék bevezettek minket az új-
ságírás, a fotózás, a színjátszás, rá-
diózás, televíziós híradózás rejté -
lyeibe, melyek hasznosak lehetnek
a mindennapokban is” – összegez-
te a tapasztalatait Pátfalusi Viktória,
aki a tavalyi táborban megismert
barátnőjével együtt a táborzáró mű-

sorban egy 6 perces színdarabot írt
és tanított be társainak. A szerző-
társ, Kalinowski Virág, aki nem elő-
ször írt színdarabot, elmondta, a da-
rab olyan gyerekekről szól, akik
gyorsan felnőttek szeretnének len-
ni, de aztán ráébrednek: „abból, ha
hirtelen felnövünk, semmi jó nem
származhat, mindent a maga idejé-
ben kell csinálnunk. Nem érdemes
azokra irigykedni, akik már felnőt-

tek, mert ők hatalmas felelősség-
gel tartoznak mindenkiért. Ez na-
gyon nehéz, de egyszer talán majd
mi is felnövünk hozzá.”

A Médiatábor jó hírét mutatja,
hogy már tavaly nagy volt a túlje-
lentkezés, s rengetegen szeretné-
nek újra egy-egy hetet itt eltölteni.
Idén nem csak Győrből érkeztek
gyerekek, hanem Budapestről, Né-
metországból is volt itt táborozó,
sőt, Benjamin Szováti Coulter, a
magyar–kanadai kisfiú egyenesen
Hongkongból érkezett. (Benjiről
múlt heti lapszámunkból tudhat-
nak meg még többet.)

A médiatáboros gyerekek pedig
nem csak tanultak és szórakoztak,
hanem jótékonykodtak is: játéko-
kat, mesekönyveket és kifestőket
gyűjtöttek többek között, melynek
egyik felét a szervezők az Adyvárosi
Családsegítő Központba vitték,
ahol táborozó gyerekeknek, illetve
rászoruló családoknak továbbítják.
A másik felét pedig a Segítőház Ala-
pítvány vinyei táborába juttatják el. 

A szervezők még egy közös ta-
lálkozóval is készülnek, a nyári szü-
net zárásaként a három turnus
résztvevőit várják augusztus 24-én
délután, a tábor helyszínén, vagyis
a József Attila Művelődési Házban.

Színdarab is született a Médiatáborban

Pátfalusi Viktória és Kalinowski
Virág interjút is készítettek
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A tavalyi két telt házas győri koncert után
újra eléri városunkat a Buena Vista életér-
zés, hiszen a kubai mulatók forró, szivarfüs-
tös éjszakáinak sztárja, a kubai nép első
számú kedvence, a Habana Social Club ad
ingyenes nyáresti koncertet szombaton, a
Dunakapu téren 21 órától.

A több mint fél évszázados múlttal rendelkező Ha-
bana Social Club az évtizedek során folyamatosan
megújul, fiatal virtuóz zenészek csatlakoztak az idő-
sebb tagok mellé, az együttes táncosokkal bővült,
egyre komplexebbé válik. A zenekar jelenleg 11 fő-
ből áll: egy férfi és egy női énekes, 4-5 rézfúvós, do-
bos, vonósok és a táncosok alkotják.

Clemente Hechevarria és Rubén Gonzalez alapí-
tók szerint: „A kubai nép életéhez, sorsához, emlé-
keihez egy-egy dal kötődik, amelyek a világ minden
emberéhez szólnak, kivétel nélkül mindenki magáé -
nak érezheti a mi bánatunkat és boldogságunkat.
Ez a zenei örökség óriási alázatot és felelősséget kí-
ván tőlünk, előadóktól.”

A rendkívül sok megpróbáltatáson átesett nép
életösztöne – a rengeteg könny és fájdalom elle-

Vérpezsdítô muzsikával folytatódik a
nyáresti koncertsorozat a Dunakapu téren

nére – töretlen, minden pillanatban az élet feltét-
len szeretetét, a boldogság keresését hirdetik, és
a kubaiaknak a zene és a tánc jelentik az utat a
boldogsághoz. Dalaik az élet igaz történetét köz-
vetítik, olyan egyedülálló előadásmódban, ame-
lyek a nézőket magával ragadják és elrepítik a ka-
ribi térségbe.

A győri koncerten a különleges show kereté-
ben megtapasztalhatjuk ezt az életérzést. A Haba-
na Social Club dalai mellett számos latin-amerikai
világsláger akusztikus átdolgozását is meghall-
gathatjuk. A zenei utazáson felcsendülnek a leg-
nagyobb kubai slágerek: Besame mucho, Guan-
tanamera, Chan-Chan, Flor palida, Bailando, Vivir
Mi Vida, Che commandante, Caballo viejo, Repre-
sent Cuba, vagy a Se que te amo, amit Ricky Mar-
tin is feldolgozott.

A szombaton este kilenc órakor kezdődő kon-
cert minden korosztály számára páratlan zenei
csemegét ígér, az autentikus díszlet, a kubai tán-
cosok, a színes jelmezek, a havannai hétközna-
pok hangulatát felidéző vetítés is felejthetetlenné
varázsolja az estét.

Terjedelmes cikk jelent meg
Jedlik Ányosról, a szódavíz fel-
találójáról az osztrák közszolgá-
lati televízió honlapján, a
www.orf.at oldalon. A cikk fo-
tókkal illusztrált, közlik többek
között a belvárosi Jedlik-cso-
bogóról készült fotót is.

Mindegy, hogy tisztán isz-
szuk-e vagy fröccsként, szóda-
víz nélkül nincs igazi nyár – így
indítja cikkét Johannes Luxner,

Jedlik Ányosra emlékezett
az osztrák tévé honlapja

aki írásának azt a címet adta: A
szerzetes, aki feltalálta a szóda-
vizet.

Az osztrák újságíró felidézi
Jedlik életét 1800-as szimői
születésétől 1895-ben, Győr-
ben bekövetkezett haláláig. Ki-
tér gazdag életútjára, hogy
bencés szerzetesként komoly
fizikai kísérleteket folytatott,
amelyeket 1873-ban, Bécsben
is bemutatott a világkiállításon.

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.

A Habana Social Club
Kubából érkezik
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Fotó: O. Jakócs Péter

Elképesztő sikert aratott a Wellhello és a
Halott Pénz múlt szombaton este a Duna-
kapu téren: a srácok ingyenes koncertjén a
téren 24 ezren, míg hallótávolságon belül
összesen 45 ezren voltak. Miután az önkor-
mányzat bejelentette, hogy elhívta Győrbe
az ország két legnépszerűbb formációját,
rögtön sejteni lehetett, hogy rengetegen lá-
togatnak el a nyáresti koncertre, de ez a tö-
meg a szervezők képzeletét is felülmúlta.
Túlzás nélkül mondhatjuk, a város, sőt a
megye szinte összes fiatalja a Wellhellóval
énekelte a Rakpartot, az Apu, vedd című
számot, a Halott Pénztől pedig a Valami
van a levegőbent, nem maradhatott el a
Bergendy-feldolgozás, a Da-
rabokra törted a szívem,
és természetesen a két
banda tagjai eljátszották
közös slágerüket, az Em-
lékszem, Sopron-
bant is – hogy
csak a legnép-
szerűbb szer-
zeményeket
említsük.

„Hány kép fér még bele a nyárba?”
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

Am Montag, den 1. August um 19 Uhr
gibt es unter dem Titel „DIE SCHMIE-
DE DER MUSIK” das nächste Konzert
in der Reihe „OrgonaPont in der St. Imre
Plebanerkirche. Auf dem Konzert der Ko-
vács-Brüder treffen sich zwei Instrumen-
te (Orgel und Klavier) und zwei Musikwel-
ten. Das Konzert wechselt in der ersten
Hälfte, dann gegen Ende musizieren die
beiden Musiker in einer gemeinsamen
Improvisation. Es treten auf: Kovács Szi-
lárd-Orgel, Kovács Zoltán-Klavier.

Vor mehr als tausend Menschen
schwören sich am BAROCK WO-
CHENENDE in Győr barocke Bräuti-
game und Bräute die Treue. Brauch-
tumpflegende Städte, zeitgetreue
Ver anstaltungen und die unverzicht-
bare traditionale Hochzeitszeremonie
krönen das Sommerwochenende 12.-
14. August. Neben den Abendveran -
staltungen bieten Konzerte während
des Tages, Marktkomödien und Prä-
sentationen allen Besuchern beste
Unterhaltung. Detailiertes Programm
auf der Webseite: gyorplusz.hu 

IN DIESEM JAHR FIN-
DET NUN BEREITS
ZUM DRITTEN MAL –
am 6. August die See-
party rund um den Adyva-
roser See statt, dies mit
niveauvollem Programm,
Bühnenkonzerten, ganz-
tägiger Kinderbeschäfti-
gung und Omnibusreisen
für alle Interessierten
Abendgäste der Seeparty
werden die Stars der Neo-
ton Familia sein.

BEIM PANNONHALMER JAZZ-
Major betritt am 5. August um 19:30
Uhr Group ’N’ Swing die Bühne. Wo?
Im Innengarten des Klostermuseums.

Am 7 August haben alle Interessier-
ten ab 19:30 Gelegenheit im Zuge
des vom VASKAKAS ZIERBRUN-
NEN ausgehenden besonderen Spa-
zierganges die Wunder Győrs ken-
nenzulernen.

„BLUTIGE FUSS-
SPUREN” – eine
lustige Fahndung
für kleine Detektive
auf den Spuren
Sherlock Holmes
am 6. und 7 . Au-
gust, jeweils um 12
Uhr und 16 Uhr im
Mobilis Interakten
Ausstellungszent-
rum.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

Az elkészült Sportcentrum ünnepé-
lyes átadása alkalmából SPORT-
ÜNNEPET tartanak Gönyűn, au-
gusztus 6-án. A 120 éve Gönyű te-
lepülésen született Szabó József
volt magyar válogatott focista, az
angolai válogatott szövetségi kapi-
tánya és volt portugál sikeredző
emlékére, emléktáblát avatnak a
rendezvényen. A délután folyamán
számos színes program, koncert,
bemutató várja az érdeklődőket. 

Augusztus 1-én, hétfőn 19 órakor A ZENE KOVÁCSAI címmel
az OrgonaPont sorozat következő koncertjét hallgathatják meg
az érdeklődők, a Szent Imre-plébániatemplomban. A Kovács test-
vérek koncertjén két hangszer (orgona és zongora) és két zenei
világ találkozik. A hangverseny első felében felváltva, majd a vé-
gén egy közös improvizációban együtt muzsikál a két művész. Elő-
adók: Kovács Szilárd – orgona, Kovács Zoltán – zongora.

Idén harmadik alkalommal rende-
zik meg az adyvárosi tó körül a
TÓPARTY-T augusztus 6-án,
mely színvonalas programokkal,
színpadi koncertekkel, egész na-
pos gyermekfoglalkozásokkal és
omnibuszos utazással várja az ér-
deklődőket. A Tóparty esti vendé-
gei a Neoton Família sztárjai. 

NÉMETH GERGELY OR-
GONAKONCERTJÉN, a leg-
jelentősebb német és francia
barokk mesterek művéből hall-
hatnak egy válogatást az érdek-
lődők augusztus 7-én 18 óra-
kor a Szentlélek-templomban.

PANNONHALMI
J A Z Z- M A J O R-
BAN a Group ’N’
Swing lép színpad-
ra augusztus 5-én
19.30 órakor. Hely-
szín: Apátsági Mú-
zeum belső kertje.

VÉRES LÁBNYOMOK A LE-
VEGŐBEN címmel, vidám
nyomozás várja a kis detektí-
veket Sherlock Holmes nyom-

dokain, augusztus
6-án és 7-én

12 és 16 órai
kezdettel, a
Mobilis Inter-
aktív Kiállítási
Központban.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
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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!



Gázfröccs hírek

valós fogyasztási adatok

A Gázfröccs adását keressék  a Győr+ Televízió műsorán, valamint
a tévé internetes oldalán.

Die Sendung des Gasspritzers suchen Sie im Programm  des Fern -
sehsenders Győr+, sowie auf der Internetseite des Fernsehens.

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

Web: tv.gyorplusz.hu/cikklista/gazfroccs.html

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net

Írja és szerkeszti: 
Nagy Viktor
Fotó: 
Marcali Gábor 
Nagy Viktor

A nagy sikerű Fluence négyajtós
kompaktot hamarosan a Renault
Megane szedán váltja. Csodás for-
mákat sikerült alkotniuk a francia
tervezőknek, semmi nyoma az ötaj-
tóstól származó alapoknak – ami
egy ilyen típusnál előny. Minden
friss Renault arculati elemét magán
hordozza a limuzin: az orra és az „iz-
mai” Megane, hátulja Talisman, bel-
seje pedig Espace. Miután a típust
továbbra is Törökországban gyárt-

ják, így remélhetőleg az ára barátsá-
gos marad. A motorpaletta és felsze-
reltség szinte egy az egyben meg-
egyezik az ötajtóséval. Benzinesből
lesz 1,6 szívó és 1,2 literes turbós,
115 és 130 lóerővel. Dízelfronton
pedig a megszokott 1,5 dCi 90 vagy
110 lóerővel, valamint az erős 1,6-
os 130-cal töltheti meg a motorte-
ret. A váltók sora pedig az ötsebes-
séges manuálistól a 7 fokozatú dup-
la kuplungos automatáig terjed.

A Peugeot-Citroën (PSA) csoport
független szervezetet kért fel a je-
lenleg értékesített autótípusainak
valós fogyasztásmérésére. A jelen-
legi szabványos mérési rendszer
(NEDC) nem valós körülmények kö-
zötti adatokat ad, ezért gyakorlati-
lag a katalógusadatok félreinformál-
ják a vásárlókat. Persze néhány de-
cis üzemanyag-fogyasztásbeli kü-

lönbség 100 km-enként nem fájna
senkinek, de ahogy a PSA teszt is
bizonyítja a differencia drámai. A
vizsgálati útvonal Párizs közelében
kijelölt útvonalon történt, 25,5 km
lakott területet, 39,7 km országutat
és 31,1 km autópályát tartalmazott.
Az eredmények legkevesebb 1,2, és
maximum 2,7 literes eltérést mutat-
tak. A gyártó a rengeteg begyűjött
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Megane szedán érkezik

adat alapján egy kalkulátort is indí-
tani fog az év végéig, ahol a leendő
vásárlók a közlekedési szokásaikat
megadva, valós fogyasztási adatok

tudatában választhatják ki a kocsiju-
kat. A céljuk, mielőbb hasonló, reá-
lis mérési szabvány bevezettetése
egész Európában.



TESZT: ŠKODA OCTAVIA SCOUT / RS CR TDI 4X4 DSG

Erofitogtatók
Két csúcs Škoda Octavia összkerék-
hajtással és bivalyerős dízelmotor-
ral. Mindkettő dupla kuplungos vál-
tóval, 380 Nm nyomatékkal és 8 mp
alatti gyorsulással. Ezeket választot-
tuk kipróbálásra a Škoda Evolúció
Roadshow 2016-os kínálatából…

A homokszínű Škoda Octavia Scout
enyhén terepesített kombi és a kék
színű Octavia RS sportmodell, két kü-
lönböző karakter. Pedig a hajtáslánc
papíron ugyanaz a jól összerakott egy-
ség: kétezres dízelmotor, 4x4 és DSG
automata váltó. Az ismerős TDI erőfor-
rás 184 lóerőt ad le, miközben közel
négyszáz Nm-es nyomatékkal gazdál-
kodhatunk. Ez több mint elég, ahhoz,
hogy hátba verjen egy padlógáznál. 

A Scout barna alcantara-bőr foteljei -
ben ülve könnyen érezhetjük, hogy leg-
alább egy kategóriával nagyobb kocsi-
ban ülünk. Vagy kettővel. Mert a mére-
tek minden irányban nagyok, elöl és há-
tul tökéletes komfortban utazhatunk,
utaztathatjuk családunkat – és még a
csomagoknak is jut hely bőven (610 li-
ter). Az ugyancsak barna színű műszer-
fal, a tervezetten nem fát imitáló – ez di-
cséret –, de otthonos hatású betétek és
hibátlan ergonómia akár a prémium ka-
tegóriába is emelhetné az Octaviát.
Nem is beszélve a panorámatetőről. Ez
az extra minden négykerekűt hangula-

tosabbá, élhetőbbé tesz, így a tesztau-
tónkban is igazi tengerparti hangulatot
varázsolt a fülkébe.

A tengerparti homok, vagy a Duna-
parti kavics sem lehet akadály a Sco-
ut-nak. Több mint három centivel ma-
gasabbra emelték, megerősítették a
futóművet, strapabíró műanyagokkal
burkolták a lökhárítók alsó harmadát
és a kerékjárati íveket. Technikai téren
pedig ott van az ötödik generációs Hal-

dex rendszerű összkerékhajtás – Ško-
dáéknál egyszerűen 4x4 felirattal fém-
jelezve –, amely gyorsan reagálva, min-
den körülmények között a hátsó ten-
gelyre adja a megfelelő nyomatékot, ha
kell. Az alapesetben elsőkerekes, alul-
kormányzott, orrnehéz kombi így kezes
bárányként viselkedik. A komfortra han-
golt futómű bizonyította rátermettsé-
gét a magyar utakon. Stabilitása min-
den helyzetben megmaradt az 1560 ki-
lós kocsiszekrénynek, ráadásul kisebb

terepen sem bukdácsolt, hanem élve-
zet volt vele az „offroadozás”.

Az VRS, ami a Version Rally Sport rö-
vidítésből kapta sportos megjelölését,
más világot teremt az utazáshoz. Kívül-
ről a kék fényezés, a 18 colos felnik, az
élekkel morcosított lökhárítók, a dupla
kipufogó és a hátsó szárny látványa au-
tomatikusan arra ösztönöznek, hogy
egy energiaital bedöntése után azonnal
beszálljunk! Az ötajtós belsejébe szinte
pályaautós hangulatot varázsoltak a pi-
ros varrású fekete bőr, fejtámlával egy-
beépített ülések, a fekete tetőkárpit és
a karbonkevlár-szerű betétek – amik 3D
kockákat ábrázolnak. A katalógusból is-
mert 1,5 cm sportos ültetés a futómű-
vön – ami látványos egy normál Octavia,
pláne a Scout mellett parkolva –, a XDS
elektronikus diffizár és a váltófülek to-
vább fokozzák várakozásainkat.

És igen. Amit egy dízeltől nem vár-
nánk, a versenyzős hangorgánum, az
adja meg a kompozíció harmóniáját.
Tudjuk, hogy a hangot csak a menettí-

pus-választót Sportba kapcsolva, a rej-
tett hangszórók produkálják, amik a
szélvédőt rezegtetik, de kit érdekel.
Ilyenkor a gázreakció és a kormányzás
közvetlen, a váltó gyors – és még ezt is
felülbírálhatjuk manuálisan –, a futómű
pedig élvezhetően feszes. Élményszám-
ba megy minden előzés a Győr–Pápa
vonalon, mert gyakorlatilag nincs ellen-
fél. Csak a rendőrség benzines RS-e.

Így kezdtem: két csúcs-Octavia. Igaz
ez a felszereltségükre is. Az alap adott:
ESP, 9 légzsák, multikormány, klimati-
zálás, szép alufelnik. A fogyasztásuk ba-
ráti, 5-7 liter közötti, az áruk pedig ked-
vezménnyel 9,1 (Scout) és 9,4 millió
(RS) forint. Nincs rossz választás, csak
az eszméletlen jó Canton hifit kell beren-
delni 150 ezerért. A Scout az utazós,
snowboardos, kirándulós családoknak
lakájos és robusztus alternatíva, min-
den földi jóval feltöltve. Az RS pedig
azoknak való, akikben ott szunnyad a
versenypilóta, és a hátsó ülésen pedig
a gyerekek alszanak.

´́

Azonos technikai
tartalom, mégis
különbözô 
karakterek
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Osztályelso
TESZT: MERCEDES-BENZ E 220 CDI
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A Mercedes mindig kicsit több a
kategóriájánál. Az új E-osztály az
első pillanattól olyan mély benyo-
mást tett rám, amit magam sem
vártam. Nem a világelső, csúcs-
technológiájú elektronikai naszád-
dal, hanem azzal a hihetetlen stílus-
sal, ami szerintem utánozhatatlan.

Az E-osztály a nagy autók között fo-
galom. Talán a W124-es, „kockalám-
pás” verzióval alapozta meg a hírét
vagy az azóta – saját típuskínálatán
belül is – egyre magasabbra tett mér-
cével érdemelte ki a közvélemény bi-
zalmát, nem tudom. Amit viszont tu-
dok, pontosabban átéltem, az a
2016-os E-merci egyedisége. Elő-
ször is ott a forma. Mondhatjuk, hogy
a csillagos márka legfrissebb egyen-
ruháját hordja, és léphetünk tovább,
de ne siessünk ennyire. Igaz, hogy el-
ső ránézésre a kisebb C és a na-
gyobb S kiköpött mása, de ha hosz-
szabban vizsgáljuk, árnyaltabb a
helyzet. Arányai tökélete-
sek. Eszmélet-

len hosszú orr, dinamikus lemezdom-
borítások, ideális méretű far, és annyi
csodálatos részlet, amit korábban
csak Olaszországban tudtak megál-
modni. A Mercedes formavilága be -
érett, kortalan, lendületes – vágyat
ébreszt a birtoklásra. Ez 15 éve nem
volt jellemző a márkára.

Ha mégsem lepett meg a külső –
miután számítottunk a dizájnra –, ak-
kor érdemes helyet foglalni a stutt-
garti luxusautóban. Bent minden
mintha egy élő legendát formázna. A
két darab 31,2 cm-es (12,3 col) ki -
jelző terül el előttünk. Az egyik a ve-
zetőt tájékoztatja a szokásos informá   -
ci ókról, körműszereket vetítve elé, tel-
jes testreszabhatósággal; a másik
pedig a járműbeállításokat, mul ti -
médiát, navigációt, klímát és minden
más „közérdekűt” mutatja.
 Mé reteik ellenére még-
sem nyomják el az
LCD-k a kö-

zépkonzol letisztult, klasszikus han-
gulatú világát. A tesztautónkban igé-
nyes kivitelű trapéz-csiszolású alumí-
nium betétek voltak (Avantgarde stí-
lus), kör alakú légbeömlőkkel, ami erő-
sen azt a hatást keltette bennem,
mintha egy régi SL-ben ülnék. Erre fe-
jelt rá az analóg óra és a fém kapcso-
lósor. Mindenkinek ajánlom, hogy ül-
jön be egy E-be és mozgassa meg a
szellőzőrostélyokat, zárja le azokat az
apró potméter-szerű tekerentyűkkel…
Szóval a műszerfal rendben van, de
miután eszméletlen sok extra alap-
áras, és még több rendelhető a kocsi-
ba, 1-2 órát érdemes eltölteni kettes-
ben a fedélzeti rendszerrel, amit több
helyről (kormány, forgókapcsoló, kö-
zépső tapipad) is kezelhetünk.

Az E 220 CDI vezetése ellenben gye-
rekjáték, a közel ötméteres limuzin irá-
nyíthatósága  példás,
meglepően agilis.  A
jobb bajuszkapcsoló
helyén (mercikben
minden bal odalon
van) találjuk a 9 foko-
zatú automata váltó
kapcsolóját, amit D-
be pöccintve, indul-
hat a móka. A kiseb-
bik dízelmotor, amit
próbáltunk, kétezres,
194 lóerős és 400
Nm nyomatékra képes. Nem hittem a
fülemnek és a szememnek. Az üresen
közel 1,7 tonnás autót úgy meglódította
(0–100 km/h 7,3 mp), miközben telje-
sen hangtalan maradt, hogy nem is ér-

tem, minek a 350 CDI, ami háromliteres
és 258 lóerős, miközben 620 (!) Nm-t
szabadít a hátsó kerekekre. Persze a kér-
dés ironikus. A kisebb dízel igazán taka-
rékos, akár 5-6 liter gázolajjal is beéri,
még sincs hiányérzete az embernek. Ha
ötvennel vagy százötvennel megyünk, a
zajkomfort ugyanaz, az erőtartalék
ugyanannyi – csak a váltó egyik esetben
négyesben, a másikban kilencesben pi-
hen. Minek ennyi fokozat? Mert így min-
den esetben a lehető legoptimálisab-
ban működhet a hajtásrendszer. A váltá-
sokat pedig úgysem érezzük, annyira fi-
nom a 9G-TRONIK nyomatékváltó.

Az E-osztály 11,9 millió forint in-
duló áron sem fukar (E 200: 2,0 ben-
zines turbómotor, 184 LE), ami a fel-
szereltséget illeti, de érdemes még rá
költeni néhány milliót. Először is stí-
lust adó csomagokra (Avatgarde, Ex -

clusive, AMG Line), amik a belsőt és a
külsőt is alakítják éppen sportosabbra
vagy elegánsabbra. A légrugózás
egyedülálló a kategóriában, és ha
minden vezetéstámogatót berende-
lünk, szinte egy önvezető Mercedest

kapunk. Kortól és nemtől
függetlenül, mara-

dandó stílussal
felruházva.

...ötvennel vagy 
százötvennel megyünk, 
a zajkomfort ugyanaz, 
az erôtartalék ugyanannyi.
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HIRDETÉS ÁLLATKERT
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Állatkertünkben minden nap
aranyos látványossággal szol-
gálunk a látogatóinknak, példá-
ul a „tengerimalac-vonat” min-
den nap 10.30 és 17.30 órakor
menetrend szerint közlekedik.

A szemmagasságban kialakított járat-
ban, libasorban elhaladó kis tengeri-
malacokból álló „vonat” mindig vidám
látványt nyújt, ahogy a rengeteg szí-
nes, borzas, mókás állatka egymás
után igyekszik a kifutója felé, hogy a
reggelijét élvezhesse. Hangos füttyö-
géssel sorban ügetnek a céljuk felé.

„A vágányok mellett kérjük, vigyázza-
nak!” Mivel a szerelvény elég ijedős, a há-
zirendet érdemes betartani: a vonat elha-
ladása idején ne álljunk túl közel, ne han-
goskodjuk, ne próbáljuk megfogni az ál-
latokat és ne tegyünk hirtelen mozdula-
tokat. Ha ezt megfogadjuk, nagyon ked-
ves és vidám élményben lesz részünk.

A tengerimalacok összesen 11-féle
hangot tudnak kibocsátani, amelyek-
kel különböző érzések (éhség, fájda-

lom, félelem, elégedettség, izgalom
stb.) kifejezésére képesek. A tengeri-
malac legjellemzőbb hangja, az éles vi-
sítás vagy füttyentés csak az emberrel
való kommunikációban használatos,
mint figyelemfelkeltés, és jelentése ál-
talában „élelmet akarok!”. A tengerima-
lacok gyorsan képesek tanulni és kü-
lönböző dolgokat egymáshoz kötni, ér-
zéseiket kifejezni, például a zacskózör-
gést rövid idő alatt összekötik az éle-
lem érkezésével, s a későbbiekben
már azonnal hangos visítással jelzik az
embernek. Főként azok a példányok ta-
nulékonyak, amelyekkel sokat foglal-
koznak, s egy kis figyelemmel az em-
ber is hamar képes lesz felismerni,
hogy mikor mit szeretnének.

A vakáció ideje alatt is sok kis állat-
tal, és sok látnivalóval várjuk kedves
látogatóinkat!

A vonat
nem vár!
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OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Nullától a milliókig

Leginkább így jellemezhetôek az ingatlanközvetítôi jövedelmek manapság. Mint minden értékesítôi szakmánál, itt is a jutalék
mennyisége határozza meg, mennyit viszünk haza az adott hónap végén. Vannak könnyebb és nehezebb hónapok, de mégis,
mekkora jövedelemre számíthatunk, ha ingatlanosnak adjuk a fejünket?

Az érétkesítô amellett, hogy feltárja az
ügyfél igényeit, bemutatja az ingatlant,
nagy szerepet játszik az ártárgyalás
folyamatában és a szerzôdések lebo-
nyolításában is.

Szeretnéd magad kipróbálni, mint
ingatlanértékesítô? Keresd fel az

Openhouse Országos Ingatlanháló-
zat gyôri irodavezetôit! 

Lépj be a profik világába, sajátítsd el
a tudást, építs karriert és légy sikeres!

Szepessy Anita: +36-30-757-29-91
Németh Adrienn:+36-70-488-97-17

Elképesztô tempóban dübörög az ingat-
lanpiac hazánkban.  A magyarországi in-
gatlanárak európai viszonylatban is kima-
gaslanak az élmezônybôl, az elsô
negyed évben ugyanis nálunk drágultak a
legnagyobb mértékben. Az elôzô évhez
képest 2016 elsô negyedévében 15 szá-
zalékal kellett többet fizetniük a vevôknek
ingatlanjaikért. Jól látszik tehát, hogy aki
most állna ingatlanosnak, egybôl a mély-
vízben találhatja magát, de hogyan álljuk
meg a helyünket kezdô ingatlanosként? 

Szükségünk lesz átfogó mûszaki, jogi
és marketingismeretekre, amik nélkül alig-
ha rúghatnánk labdába a piacon. Ezt a tu-
dást leginkább az ingatlanközvetítô iroda
oktatásain és kollégáinktól sajátíthatjuk el.
Folyamatos képzések és munkánk során
szerzett tapasztalataink biztosítják szá-
munkra, hogy fejlesszük szakmai ismere-
teinket és értékesítési technikánkat. Ez a
folyamat hosszú, de a kezdeti nehézsé-
gek után, az általunk felépített ügyfélkör-
bôl és folyamatosan bôvülô portfóliónkból
ki tudunk alakítani magunknak egy fix jö-
vedelmet. Ahhoz azonban, hogy valakibôl
kiemelkedôen sikeres értékesítô váljon, el-
engedhetetlen a megfelelô munkamorál.
Ne feledjük, jövedelmünk egyenesen ará-
nyos a befektetett munka mennyiségével.

Az ingatlanpiaci trendek folyamatosan vál-
toznak, érdemes tehát rugalmasnak lenni,
követni ezeket a változásokat, ha meg is
akarjuk tartani pozíciónkat a piacon. 

Láthatjuk tehát, hogy az ingatlan-
közvetítés egy nagyon is komplex
szakma, nem csupán eladásról szól.

OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Az OPENHOUSE ingatlanpiaci kínálatából
Gyôr-Szigetben újszerû, 37,5 nm-es társasházi lakás el-
adó. Ár: 14,9 M Ft. +36-70/489-2014 
Gyôr-Szigetben, felújítandó, 36 nm-es társasházi lakás el-
adó. Ár: 9,5 M Ft. +36-70/489-2014 
Gyôr-Marcalvárosban hôszigetelt, 37 nm-es panellakás el-
adó. Ár: 11,3 M Ft. +36-70/489-2014 
Gyôrújbaráton 4 szobás, összkomfortos, 2 amerikai kony-
hás, 2 fürdôszobás, 2 generációnak is alkalmas, igényesen
felújított családi ház nagy telken eladó. Melléképület, garázs
tartozik hozzá. Irányár: 39,9 M Ft. +36-70/399-8261
Nyúlon, frekventált helyen jó állapotú, 3 szobás, nappalis,
azonnal birtokba vehetô családi ház eladó. Melléképület,
pince, garázs is tartozik a házhoz. Irányár: 15,9 M Ft. +36-
70/399-8261 
Gyôr-Szabadhegy csendes utcájában 2015-ben épült, 78
nm-es, 3 szobás, igényes kivitelezésû, tágas, 4 lakásos
társasházi lakás fedett udvari parkolóval, 7 nm-es tárolóval
sürgôsen eladó! Irányár: 26 M Ft. +36-70/ 399-8261
Gyôr-Ménfôcsanakon újszerû, 3 szoba, nappalis, beépített
konyhás társasházi lakás saját tulajdonú kerttel, tárolóhe-
lyiséggel, gépkocsibeállóval, terasszal eladó. Irányár: 19
M Ft. +36-70/399-8261
Gyôrújbaráton új építésû, nappali + 3 szobás, különálló, csa-
ládi ház még leköthetô. Ár: 22,65 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôr-Nádorvárosban, a Bem tér közelében felújított, 4 szo-
bás lakás eladó. Ár: 39,9 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôrújbaráton új építésû, nappali + 3 szobás ikerház ga-
rázzsal eladó. Ár: 27,79 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôr-Gyárvárosban, csendes, jó környéken 98 nm-es, 5
szobás téglalakás eladó! Irányár: 25,99 M Ft. +36-
70/338-6708

Alkalmi vétel! Gyôr-Adyvárosban 55 nm-es, 2 szobás,
nagy erkélyes lakás eladó. Ár: 12 M Ft. +36-70/380-3752
Gyôr-Sziget kedvelt részén nappali + 2 félszobás, új
építésû lakás eladó. Ár: 17,99 M Ft. +36-70/380-3752
Gyôr-Gyárvárosban 2 szobás, jó állapotú, 53 nm-es, föld-
szinti társasházi lakás eladó. Ár: 14,4 M Ft. +36-70/380-3752
Kizárólag Nálam! Gyôr-Révfaluban új építésû lakások le-
köthetôek 350 E Ft/nm áron! További részletek: +36-
70/372-0113
A Pacsirta lakóparkban 74 nm-es nappali + 3 szobás, te-
raszos, kertkapcsolatos, világos lakás fûtéskész állapot-
ban eladó! Ár: 20,949 M Ft. +36-70/372-0113
Gyôr Belvároshoz és az egyetemhez közeli részén tavaszi
átadással lakások leköthetôk! 38—85 nm-ig! Ár: 14.627.340
Ft-tól. +36-70/372-0113
Gyôr új lakóparkjában lakások leköthetôk 39 nm-tôl! Akár
befektetésnek is! Ár: 11,7 M Ft-tól! +36-70/372-0113
Gyôrzámoly új építésû, családi házas részén emelet szintû
fûtéskész családi ház eladó! 98 nm, 3 hálószoba + nap-
pali! Ár: 23,99 M Ft. +36-70/372-0113
Gyôr-Ménfôcsanakon 2004-ben épült társasházban egy elsô
emeleti, 50 nm-es, 2 szobás, erkélyes, társasházi lakás eladó,
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 + hallos, magasföldszinti, er-
kélyes panellakás eladó. Irányár: 12,6 M Ft. +36-70/977-7831

Gyôr-Szabadhegyen 60 nm-es vendéglátóegység eladó.
Irányár: 6 M Ft. +36-70/977-7836
Péren, 180 nm-es, felújított családi ház garázzsal, gépko-
csibeállóval, 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 eladó 2000
nm-es telken. Irányár: 89 M Ft. +36-70/977-7836
Gyôr-Szabadhegyen magasföldszinti, 2 szoba hallos, er-
kélyes, gyönyörû panellakás eladó csendes utcában.
 Irányár: 16,6 M Ft. +36-70/977-7836
Eladó Écs csendes utcájában 80 nm-es, 2 szoba + nap-
palis családi ház, fedett terasszal, 2000 nm-es telken. Ár:
14 M Ft. +36-70/372-0109
Eladó 2 szobás, 49 nm-es, 4. emeleti lakás Gyôr-Szabad-
hegyen. Ár: 11,8 M Ft. +36-70/372-0109
Eladó 30 nm-es, bútorozott garzonlakás Gyôr-Marcalváros
I-en. Ár: 9,99 M Ft. +36-70/372- 0109
Téten nappali + 3 szobás, összközmûves családi ház el-
adó. Irányár: 9,5 M Ft. +36-70/456-0470 
Gyôr-Nádorváros kedvelt részén, 4 emeletes társasház
3. emeletén, 53 nm-es, 2 szoba + hallos felújított lakás
eladó. 2016-ban újították fel a lakást. Ár: 13,55 M Ft.
+36-70/632-4354
Gyôr-Nádorváros csendes részén, 4 emeletes társasház-
ban, 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 teljesen 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 , hal-
los, jó állapotú lakás. Ár: 11,9 M Ft. +36-70/703-0865
Gyôr-Szabadhegyen eladó egy teljesen felújított, elsô eme-
leti, 58 nm-es, 2 + fél szobás lakás. Ár: 15,9 M Ft. +36-
70/703-0865
Gyôr-Ménfôcsanak családi házas részen épülô, 127 nm
alapterületû, nappali + 4 szobás családi ház, garázzsal,
500 nm kerttel eladó. Ár: 30,9 M Ft. +36-70/459-3010
Gyôr-Górédûlôben, 804 nm alapterületû építési telek eladó.
Ár: 4,95 M Ft. +36-70/459-3010
Gyôr-Révfalu vízivárosi részén, 2017 szeptemberi átadással
lakások leköthetôk 45—110 nm között. +36-70/977-7842
Eladó jó állapotú családi ház 3000 nm-es telken, 40 m ut-
cafronttal, alápincézve, Mosonszentmiklóson. Ár: 6,9 M Ft.
+36-70/977-7840
Sürgôsen eladó egy 147 nm-es, befejezésre váró családi
ház Abdán. +36-70/977-7840 
Gyôr-Belvárosban 2 szobás, jó állapotú lakás eladó!
 Irányár:14,9 M Ft. +36-70/338-6708
Rábapatonán 2 szobás családi ház ár alatt, sürgôsen el-
adó! Irányár: 4,4 M Ft. +36-70/338-6708
Gyôrújbaráton új építésû, nappali + 3 szobás ikerház el-
adó. Ár: 17,9 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôrújbaráton új építésû, nappali + 3 szobás ikerház ga-
rázzsal eladó. Ár: 27,79 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôr-Nádorváros kedvelt utcájában, újszerû, nagy erké-
lyes garzonlakás  eladó. Ár: 14,8 M Ft. +36-70/977-7844
Ikrény központi részén nappali + 3 szobás, újszerû, csa-
ládi ház eladó. Ára: 21,9 M Ft. +36-70/380-3752
Gyôr-Gyárvárosban 2 szobás, jó állapotú, 53 nm-es földszin-
ti társasházi lakás eladó. Ár: 14,4 M Ft. +36-70/380-3752
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR

JÚLIUS 30., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:10 Gálvölgyi-show  04:40 Cob-
ra 11  05:25 Cobra 11  06:10 Top
Shop 06:45 Kölyökklub  09:30 Ne-
velésből elégséges  09:55 Top
Shop 10:45 Egy rém modern család
 11:15 Street Kitchen  11:45 Au-
togram  12:15 Fitt Mánia  12:50
Túsztárgyalók  13:50 Pár lépés a
mennyország  15:50 Castle 
16:55 Castle  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 1 perc és nyersz!  19:50
A Robinson család titka  21:35 XXX
 00:15 A visszavonuló  02:10 Pár
lépés a mennyország 

04:05 Babavilág  04:30 Csapdába
csalva  05:00 Sportos 05:05 Hung -
erő  06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 07:55 Barbie és a Sellőkaland
2.  09:30 Trendmánia  10:05 Ízes
élet  10:35 Babavilág  11:05
Egészség Klinika  11:40 Poggyász
 12:15 Csapdába csalva  12:50
Villám Spencer, a karibi őrangyal 
13:50 Villám Spencer, a karibi őran-
gyal  14:50 Gyilkos sorok  15:55
Hajrá csajok 3.  18:00 Tények 19:00
Hogyan lopjunk felhőkarcolót? 
21:10 Az energia  23:40 Watch-
men: Az őrzők  02:45 Sportos
02:50 Gyógyegér vacsorára 

05:40 TV-SHOP 06:10 Will és Grace
 06:35 Szívek szállodája  07:25
Amerikai mesterszakács  08:15
Amerikai mesterszakács  09:10
Doktor House  10:05 Doktor House
 11:05 CSI: A helyszínelők 12:00
NCIS: Los Angeles  12:55 NCIS:
Los Angeles  13:50 Castle  14:50
Castle  15:45 Flash – A Villám 
16:40 Flash – A Villám  17:40 Ben-
jamin Button különös élete  21:00
Charlie és a csokigyár  23:20 Mátrix
– Forradalmak 01:55 Will és Grace 
02:20 Will és Grace  02:40 Kalifor-
gia  03:15 Kaliforgia 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Civil kurázsi (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Üzleti negyed (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:25 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.) 10:00 Zo-
oo+ (ism.) 10:15 Képújság 18:00
Vény nélkül  (ism.) 18:30 Credo
(ism.) 19:00 Győri7 19:45 Építech
(ism.) 20:10 Hello Győr! (ism.) 20:30
Kulisszák mögött (ism.) 21:00 Nyug-
díjas Egyetem 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Credo (ism.) 23:10 Képújság 

GYŐR+ TV

JÚLIUS 31., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:15 Gálvölgyi-show  04:40 Cob-
ra 11  05:25 Szívek doktora 
06:10 Top Shop 06:40 Kölyökklub 
09:25 EgészségKalauz  10:00 Top
Shop 10:50 A Muzsika TV bemutatja
 11:20 Egy rém modern család 
11:50 Túsztárgyalók  12:50 Túsztár-
gyalók  13:50 A Robinson család tit-
ka  15:45 Segítség, felnőttem! 
Közben: 16:00 Hatoslottó-sorsolás
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Cobra
11  19:55 Gagyi mami – Mint két to-
jás  22:00 Húsevő  23:55 Portré 
00:30 Castle  01:30 Gagyi mami –
Mint két tojás 

04:45 Aktív  05:05 Hungerő 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
07:50 Coraline és a titkos ajtó 
09:55 a'la CAR  10:30 OlimpiÁSZ –
A sport mindenkié!  11:00 Stahl
konyhája  11:35 Az Év Pasija 
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 Ezer szó
 18:00 Tények 19:00 Jégkorszak 4.
– Vándorló kontinens  20:50 Én, a
nő és plusz egy fő  23:15 A kétszáz
éves ember  02:00 Sportos 02:05
Gábriel – A pokol angyala  03:55 Az
uralkodónő 

05:50 TV-SHOP 06:20 Amerikai
mesterszakács  07:10 Amerikai
mesterszakács  07:55 Szívek szál-
lodája  08:50 Szívek szállodája 
09:50 Will és Grace  10:20 Will és
Grace  10:50 Will és Grace  11:20
Will és Grace  11:50 CSI: A helyszí-
nelők 12:45 NCIS: Los Angeles 
13:40 NCIS: Los Angeles  14:40
Ron kapitány  16:40 Anyád lehet-
nék  18:45 Charlie és a csokigyár 
21:00 Benjamin Button különös élete
 00:25 Dark City  02:20 Vérmes
négyes  02:45 Vérmes négyes 
03:10 Vérmes négyes  03:35 Kali-
forgia 

07:00 Vény nélkül  (ism.) 07:30 Cre-
do (ism.) 08:00 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 09:00 Zooo+ (ism.) 09:30 Cre-
ative chef (ism.) 10:00 Kulisszák mö-
gött (ism.) 10:30 Üzleti negyed (ism.)
11:00 Képújság 18:00 Győri7 (ism.)
18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Kulisszák
mögött (ism.) 19:30 Creative chef
(ism.) 20:00 Gázfröccs (ism.) 20:30
Kamarai Magazin (ism.) 20:45 Konk-
rét (ism.) 21:00 Hello Győr! (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 22:00 Győ-
ri7 (ism.) 22:45 Made in Hungary
(ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 1., 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 12:30
Aktív 13:00Csapdába 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
Daylight – Alagút a halálba 00:00 Red
Carpet – Sztárok testközelben  00:10
Bukott angyalok  01:10 Tények Este
01:55 Aktív  02:15 Sportos 02:20
Ezo.TV 03:20 Zsaruvér 

05:25 Televíziós vásárlás 05:55 Will és
Grace 06:20Will és Grace 06:45Jó-
barátok 07:10 Jóbarátok 07:35 Pe-
ren kívül  08:25 Downton Abbey 
09:40 Szívek szállodája  10:40 Süti-
mester  11:55 CSI: A helyszínelők
12:55 CSI: A helyszínelők 13:55 NCIS:
Los Angeles 14:50NCIS: Los Angeles
15:50 Castle 16:50 Castle 17:50
Sütimester  19:05 Egy fiúról  19:35
Jim szerint a világ  20:05 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Visszatérés a Paradi-
csomba  23:20 Anyád lehetnék 
01:20 Két pasi – meg egy kicsi 01:50
Peren kívül  02:35 Downton Abbey 
03:50 Szívek szállodája 

07:30 Vény nélkül  (ism.) 08:00
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 09:00 Kép -
újság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Üzleti negyed 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Kulisszák mögött (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Üzleti negyed (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 (ism.)

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 2., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:05 Walker, a texasi kopó 04:50 Ak-
tív  05:10 Hungerő  06:05 Red Car-
pet – Sztárok testközelben 06:15Olim-
piÁSZ –  06:20 Mokka  Benne: Té-
nyek Reggel 09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30Aktív 13:00Csapdába 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 Egy bébiszitter naplója  23:40
Red Carpet – Sztárok testközelben 
23:50 Franklin és Bash  00:55 Tények
Este 01:40Aktív 02:00Sportos 02:05
Ezo.TV 03:05 Delta 

05:40 Televíziós vásárlás 06:10 Will és
Grace 06:35Will és Grace 07:00Jó-
barátok 07:25 Jóbarátok 07:50 Pe-
ren kívül  08:45 Downton Abbey 
09:40 Szívek szállodája  10:40 Süti-
mester  11:55 CSI: A helyszínelők
12:55 CSI: A helyszínelők 13:55 NCIS:
Los Angeles 14:50NCIS: Los Angeles
15:50 Castle 16:50 Castle 17:50
Sütimester  19:05 Egy fiúról  19:35
Jim szerint a világ  20:05 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Flash – A Villám 
21:55Flash – A Villám 22:55Az utolsó
műszak  01:10 Két pasi – meg egy ki-
csi  01:35 Peren kívül  02:25 Down-
ton Abbey 03:15 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Üz-
leti negyed (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Képúj-
ság (ism.) 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Creative chef (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Creative chef
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sport-
hírek (ism.) 23:30 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 3., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:45 Aktív  05:05 Sportos 05:10
Hungerő 06:05 Red Carpet – Sztárok
testközelben  06:15 OlimpiÁSZ – 
06:20 Mokka  Benne: Tények Reggel
09:20 Stahl konyhája 09:30 Babaper-
cek  09:40 Teleshop 10:45 Astro-Vi-
lág 12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Csapdába csalva  13:35
Knight Rider 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 A
szajré  00:05 Red Carpet – Sztárok
testközelben 00:15 Lángoló Chicago
 01:25 Tények Este 02:05 Aktív 
02:25 Sportos 02:30 Ezo.TV 03:30 Ad-
dig jár a korsó a kútra 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Creative chef (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Kép újság (ism.) 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Zooo+ (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Kamarai Magazin (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Zooo+ (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Civil ku-
rázsi (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz  08:40
Story Extra 09:20 Asztro Show 10:15
Top Shop 12:00 Portré 12:30 Na vég-
re, itt a nyár! 13:00 A pletykafészek 
14:00 Tűzön-vízen 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 Éjjel-
nappal Budapest 20:50 Barátok közt
 21:30 Daredevil, a fenegyerek 
23:30 RTL Klub Híradó 00:00 Gyilkos el-
mék  01:05 Az élet csajos oldala 
01:55 Az élet csajos oldala 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Hazajáró 06:25 Világ-né-
zet  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:30 Balatoni Nyár  09:25 Hogy
volt!? 10:25 Olasz – magyar örökség
10:55 Térkép 11:30 Magyar Krónika
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők 13:30
Bogyó visszatér  14:15 Peru – Chile
– Húsvét-szigetek – Juan Fernandez-
szigetek 14:45 Szeretettel Hollywo-
odból  15:20 Égi madár  17:00 A
muskétások  18:00 Híradó 18:35
SzerencseSzombat 19:30 Kőbunkó
 21:05 Mission: Impossible  22:55
Kenó  23:00 Psycho  00:50 Halál
sugárút  02:35 Határtalanul ma-
gyar  03:00 Életkerék 03:30 Szel-
lem a palackból... 03:55 Hazajáró

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Vatikáni híradó 06:15 "Így
szól az Úr!" 06:25 A sokszínű vallás
06:40 Biblia és irodalom 06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:40 Balatoni Nyár
 09:00 Isten kezében  09:30 Re-
formátus magazin 10:00 Pápai szent-
mise közvetítése Krakkóból 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Kult+  12:55 Martin Clunes – Az
ember és kutyái  13:45 A világörök-
ség kincsei 14:05 Öltések közt az idő
 15:40 A láp virága  17:05 Meny-
nyei kötelék  18:00 Híradó 18:35
Cédrusliget  19:25 Tíz kicsi indián
 21:10 Volt egyszer egy Vadnyugat
 23:55 Kenó  00:00 A skarlát betű
 02:10 Tíz kicsi indián  03:50 Ha-
zajáró 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05Halálbiztos diagnózis 06:55
Kenó 07:00 Híradó 07:25 Roma Ma-
gazin 07:55 Domovina 08:35 Paula és
a vadállatok  09:05 A hegyi doktor 
10:00 Balatoni Nyár  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:45Kult+ 12:55Jamie vidéki
konyhája  13:25 Család-barát 14:25
Halálbiztos diagnózis  15:15 Erdész-
ház Falkenauban  16:10 Charly, ma-
jom a családban 17:05 Doc Martin 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor  A hegyi doktor
19:30 Szerelemben, háborúban 
20:25 Csak színház és más semmi 
21:25 Hawaii Five-0  22:10 Kenó 
22:15On the Spot 23:10Magyar Kró-
nika 23:45 Freddie Mercury – A nagy
tettető  01:10 Volt egyszer egy Vad-
nyugat 03:50 Hazajáró

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
14:30 Halálbiztos diagnózis  15:20
Erdészház Falkenauban  16:10
Charly, majom a családban  17:05
Doc Martin  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 A hegyi dok-
tor  19:30 Szerelemben, háborúban
 20:25 A fátyolos hölgy  21:25 La-
ura rejtélyei  22:10 Kenó  22:15 A
13-as  23:50 Ízek palotája  01:25
Zsákutcában  03:15 Életkerék
03:40 Szellem a palackból... 

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
09:05A hegyi doktor 10:00Balatoni
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 – Válogatás 14:25 Halál-
biztos diagnózis 15:15 Erdészház Fal-
kenauban 16:10 Charly, majom a csa-
ládban 17:00 Doc Martin 18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A he-
gyi doktor 19:30 Szerelemben, hábo-
rúban 20:20 Skandináv lottó sorsolás
 20:30 Szabadság tér '56  21:25 A
ménesgazda  23:05 Kenó  23:10
Goya kísértetei 01:00 Rimini, Rimini –
Egy évvel később  03:00 Életkerék
03:25 Szellem a palackból... 

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 Autogram Autogram
12:30 Na végre, itt a nyár!  13:00 A
pletykafészek  14:00 Tűzön-vízen 
15:05 Éjjel-nappal Budapest 16:20 Is-
ten áldjon, Esperanza!  17:25 Story
Extra  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz  19:35 Éjjel-nappal Budapest
 20:50 Barátok közt  21:25 Szulej-
mán 22:30 Glades – Tengerparti gyil-
kosságok 23:25 RTL Klub Híradó Ké-
ső 00:00 A rejtély 01:05 Fitt Mánia 

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 pletyka-
fészek 14:00 Tűzön-vízen 15:05 Éj-
jel-nappal Budapest  16:20 Isten áld-
jon, 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 00:55 A zöld íjász
02:00 A Grace klinika 

05:40 Televíziós vásárlás 06:10 Will és
Grace 06:35Will és Grace 07:00Jó-
barátok 07:25 Jóbarátok 07:50 Pe-
ren kívül  08:40 Downton Abbey 
09:40 Szívek szállodája  10:40 Süti-
mester  11:55 CSI: A helyszínelők
12:55 CSI: A helyszínelők 13:55 NCIS:
Los Angeles 14:50NCIS: Los Angeles
15:50 Castle 16:50 Castle 17:50
Sütimester 19:05Egy fiúról 19:35Jim
szerint a világ  20:05 Két pasi – meg
egy kicsi 20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 Pitch Black – 22 évente sö-
tétség 23:10 Riddick – A sötétség kró-
nikája 01:25 Két pasi – meg egy kicsi
 01:55 Peren kívül  02:40 Downton
Abbey 03:35 Szívek szállodája 
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TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év

AUGUSZTUS 5., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:35 Csapdába csalva  05:05 Sport-
os 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 12:30
Aktív 13:00Csapdába 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
Men in Black – Sötét zsaruk 2.  23:20
Red Carpet – Sztárok testközelben 
23:30 A férjem védelmében 00:35 Té-
nyek Este 01:20 Aktív  01:45 Sportos
01:50 Ezo.TV 02:50 Maffiadoktor 

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

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 4., CSÜTÖRTÖK
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 09:30Babapercek 09:40Teles-
hop 10:45Astro-Világ 12:00Tények Dél-
ben 12:30Aktív 13:00Csapdába csal-
va 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 Rossz-
ban  21:25 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  22:20 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők 23:30 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben 23:40 A törvény em-
bere 00:45 Tények Este 01:30 Aktív 
01:55 Sportos 02:00 Ezo.TV

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Ka-
marai Magazin (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Kép újság (ism.) 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Vény nélkül  20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Kulisszák mögött (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz 08:40 Story
Extra  09:20 Asztro Show 10:15 Top
Shop 12:00Mi muzsikus lelkek 12:30Na
végre, itt a nyár! 13:00 A pletykafészek
 A pletykafészek 14:00 Tűzön-vízen 
15:05 Éjjel-nappal Budapest 16:20 Is-
ten áldjon, Esperanza! 17:25 Story Ext-
ra 18:00RTL Klub Híradó 18:55Fókusz
 19:35 Éjjel-nappal Budapest  20:50
Barátok közt  21:25 Keresem a csalá-
dom 22:35CSI: A helyszínelők 23:35
RTL Klub Híradó 00:05 Gyilkos elmék 
01:10 2012 – Végzetes robbanás 

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 08:05Fókusz 08:40Story
Extra  09:20 Asztro Show 10:15 Top
Shop 12:00 EgészségKalauz  12:30
Na végre, itt a nyár! 13:00 Glee – Sztá-
rok leszünk!  14:00 Tűzön-vízen 
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  21:25 Válótársak
 22:35 Válótársak  23:35 RTL Klub
Híradó 00:10 Tökéletes katona: A leszá-
molás napja 02:20 Street Kitchen 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Halálbiztos diagnózis 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:25 P'amende
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 14:30 Halálbiztos diag-
nózis  15:20 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 Tö-
vismadarak  20:25 Nero Wolfe rej-
télyei  22:05 Kenó  22:10 Egy
nagy család  00:00 A lekoptathatat-
lan  01:30 A kínai  03:00 Egy nagy
család 

05:40 Televíziós vásárlás 06:10 Will és
Grace  06:35 Will és Grace  07:00
Jóbarátok  07:25 Jóbarátok  07:50
Peren kívül  08:40 Downton Abbey 
09:40 Szívek szállodája  10:40 Süti-
mester 11:55 CSI: A helyszínelők 12:55
CSI: A helyszínelők 13:55 NCIS: Los An-
geles  14:50 NCIS: Los Angeles 
15:50 Castle  16:50 Castle  17:50
Sütimester 19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Jim szerint a világ 20:05 Két pa-
si – meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Riddick – A sö-
tétség krónikája  23:25 Soul Kitchen
 01:20 Két pasi – meg egy kicsi 
01:50 Peren kívül 02:35 Szívek szállo-
dája 03:25 Kaliforgia 

05:40 Televíziós vásárlás 06:10 Will és
Grace 06:35Will és Grace 07:00Jó-
barátok 07:25 Jóbarátok 07:50 Pe-
ren kívül  08:40 Downton Abbey 
09:40 Szívek szállodája  10:40 Süti-
mester 11:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
12:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:55
NCIS: Los Angeles  14:50 NCIS: Los
Angeles 15:50 Castle 16:50 Castle
17:50 Sütimester 19:05 Jim szerint a
világ 19:35 Jim szerint a világ 20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35 Két pa-
si – meg egy kicsi  21:00 Hamupipő-
ke-történet 22:55 Veszett kutya és Gló-
ria  00:55 Két pasi – meg egy kicsi 
01:25 Peren kívül 02:15 Szívek szállo-
dája 03:05 Kaliforgia 

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 Rondó 08:35 Paula és a
vadállatok  09:05 A hegyi doktor 
10:00 Balatoni Nyár  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:30 Időjárás-je-
lentés 12:45 Kult+ 12:55 Jamie vidéki
konyhája  13:20 Család-barát – Válo-
gatás 14:20 Halálbiztos diagnózis 
15:10 Erdészház Falkenauban  16:00
Charly, majom a családban 16:50Sze-
rencse Híradó  17:05 Doc Martin 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor 19:30 Szerelem-
ben, háborúban 20:35A magas szőke
+ két szőke 22:00 Kenó 22:05 Pánik
 23:40 Míg a világvége el nem választ
01:20 Pánik 02:55 Magyar történel-
mi arcképcsarnok  03:10 P'amende –
Arc a tükörben 
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Álláshirdetés

pénztáros

A Győr-Szol Zrt. Ügyfélszolgálata felvételt hirdet
az alábbi munkakör betöltésére: 

(2 év határozott idejű munkaviszony, kez-
dés várható időpontja: 2016. 09. hó)

Feladat: A Győr-Szol Zrt. házi pénztárával kap-
csolatos feladatok ellátása.
Feltétel: minimum középfokú végzettség.
Előnyt jelent: meglévő szakmai tapasztalat,
közgazdasági, pénzügyi végzettség.
Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 5.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ
címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Ügyfélszolgálat
9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy info@gyor-
szol.hu.  A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a „pénztáros”
jeligét. 

A Magyar Vilmos Uszoda
népszerű a vizes sportok ked-
velői között, több sportegye-
sület is használja, és az óvo-
dásokat is itt tanítják úszni.
Éppen ezért az uszodában fo-
lyamatosak a vízi gépészeti
fejlesztések, valamint a kom-
fortot emelő beruházások.

Augusztus elsejétől az
üzemeltető, az elmúlt időszak
tapasztalatait figyelembe vé-
ve, a bérleteket átalakítja. A
napijegyek árai nem változ-
nak, az új bérletekkel pedig
bővebb szolgáltatások vehe-
tőek igénybe.

A Magyar Vilmos Uszoda
most változó jegy- és bérlet-
struktúráját még 2012-ben
határozták meg. Az elmúlt
több mint négy év során szá-
mos olyan lakossági észrevé-
tel érkezett, amelyeket beépí-
tettek a létesítmény augusz-
tus elsejétől érvényes, hason-
ló helyeken szintén ilyen mó-
don meghatározott használa-
ti díjaiba.

A legfontosabb újdonság,
hogy az említett dátumtól a
szaunaszolgáltatás az uszo-

Új bérletek a Magyar
Vilmos Uszodában

Nyáron is érdemes figyelni vízveze-
tékeinkre, célszerű a vízmérőakna
fedelét egy léccel kitámasztani,
persze úgy, hogy ne okozzon bal-
esetveszélyt. Ha jól kiszellőzött az
akna, néhány nap múlva célszerű

megnézni, nincs-e valahol belső
vízelfolyásunk. Ehhez az ingatlanon
belül el kell zárni minden vízcsapot,
és így ellenőrizni, forog-e a vízmé-
rőnk kis kereke. Ha igen, keressük

Nyári vizes tudnivalók
meg az elfolyás okát és javíttassuk
meg. 

Ha elutazunk nyaralni, érdemes
az aknában is elzárni a vízvezeté-
ket, nehogy meglepetés érjen min-
ket hazaérkezéskor egy csőtörés

formájában. Nyaralásból hazaér-
kezve, folyassuk ki jól a vízcsapo-
kat, a vezetékekben napokig pangó
víznek már nem lesz olyan jó íze.
Nagy melegben előfordul, hogy

kiszáradnak a csapok alatti bűzel-
zárók, időnként ezeket is engedjük
tele vízzel. Ne feledkezzünk el a
padlóösszefolyóról sem. 

A kertészkedők mellett a kertitó-
tulajdonosoknak vagy az automata
öntözőberendezést használóknak
is érdemes mérlegelni és számolni.
A képlet egyszerű: minél több
olyan vizet használnak, ami nem
kerül a szennyvízcsatornába, annál
gyorsabban térül meg a locsolómé-
rőjük. Erről bővebben a www.pan-
non-viz.hu weblapon vagy ügyfél-
szolgálatainkon kaphatnak infor-
mációkat. 

A nyári melegben legalább napi
két-három liter folyadékot kell fo-
gyasztani, de ennél jóval többre le-
het szükségük az aktív életmódon
élőknek, hiszen egy erőteljesebb
edzéssel akár másfél liternyi is tá-
vozhat óránként a szervezetükből.
Ajánlatos olyan italokat fogyaszta-
ni, amelyek elősegítik az ásványi
anyagok pótlását, erre a győri
csapvíz is megfelelő.

da fő profiljához, az úszáshoz
kapcsolódóan, kombinált jegy-
gyel vagy bérlettel vehető
igénybe. Több új bérlettípus
is forgalomba kerül, amelyek
összevont szolgáltatást tar-
talmaznak háromórás vagy
egész napos időintervallum-
ra, kedvezménnyel. Az igé-
nyeknek megfelelően, au-
gusztus elsejétől többek kö-
zött a tízalkalmas, háromórás
gyermek-, diák- és nyugdíjas-
bérletből immár az egész na-
pos jogosultság is elérhető
lesz. A legnépszerűbb, har-
mincalkalmas úszóbérlet, a
teljesebb kikapcsolódás ér-
dekében, váltható szauna-
használattal is.

A Magyar Vilmos Uszoda
korábban megváltott, még
érvényes bérleteihez kap-
csolódó szolgáltatások ter-
mészetesen igénybe vehe-
tők. Az új bérletek közül a kö-
zönség augusztus elsejétől
választhat.

A Magyar Vilmos Uszoda
augusztus elsejétől érvényes
díjazása a www.gyorszol.hu
weboldalon olvasható.

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Príma Gyôr, Új-Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2016. július 29—augusztus 4.

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

199 Ft/db

CBA üdítôital citromízû
1,5 l
56,67 Ft/l 89 Ft/db

149 Ft/db
kartonos ár

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

Magyaróvári trappista sajt

899 Ft/kg

Csirkecomb farrésszel
1 kg

399 Ft/kg

Csirkemellfilé 
1 kg

1299 Ft/kg

Házi sertészsír
1kg

369 Ft/kg

Paradicsom

299 Ft/kg

Kristálycukor
1 kg

239 Ft/kg
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Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

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

• Hawaii csirkemell •  Natúr karaj csirkemájraguval
• Rántott csirkemell és gombafejek • Főtt burgonya

• Párolt rizs • 2 adag saláta • 2 adag desszert
Ára: 6000 Ft/2 fő helyett 4200 Ft/2 fő, 2100 Ft/fő

Kedves Vendégeink!
Július 30–31-én szombat–vasárnap az

extra menüajánlatunk nyitási akcióval kapható!

Jegyvásárlási akció augusztus 3–4–5–én! 10 db vásárlása esetén
1 db, 20 db vásárlása esetén 3 db ajándékba!!

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

Raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel, három mûszakba

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

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

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

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

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

palyazat@panopa.hu 

Gyôri Szolgáltatási Szakképzési Centrum,
2016. augusztus 16. 11:00-kor licit útján bérbe adja
Gyôri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnázium
és Két Tanítási Nyelvû
Középiskola, Idegenforgalmi
és Vendéglátó Ipari
Szakképzô Iskola

Iskolabüféjét
2016. 09. 01—2020. 06. 30.
idôtartamra. 

A hirdetmény a Gyôri
Szolgáltatási Szakképzési
Centrum irodájában (Gyôr, Kossuth Lajos u. 7.,
telefon: 06-20/425-1310), valamint interneten a
www.gyszszc.gyor.hu tekinthetôk meg.

Gyôri Szolgáltatási Szakképzési Centrum,
2016. augusztus 16. 8:00-kor licit útján bérbe adja
Gyôri Szolgáltatási SZC
Deák Ferenc 
Közgazdasági és
Informatikai 
Szakközépiskola

Iskolabüféjét
2016. 09. 01—2020. 06. 30.
idôtartamra. 

A hirdetmény a Gyôri
Szolgáltatási Szakképzési
Centrum irodájában (Gyôr, Kossuth Lajos u. 7.,
telefon: 06-20/425-1310), valamint interneten a
www.gyszszc.gyor.hu tekinthetôk meg.

Gyôri Szolgáltatási Szakképzési Centrum,
2016. augusztus 16. 9:30-kor licit útján bérbe adja
Gyôri Szolgáltatási SZC
Kossuth Lajos
Középiskolája,
Szakiskolája
és Kollégiuma

Iskolabüféjét
2016. 09. 01—2020. 06. 30.
idôtartamra. 

A hirdetmény a Gyôri
Szolgáltatási Szakképzési
Centrum irodájában (Gyôr, Kossuth Lajos u. 7.,
telefon: 06-20/425-1310), valamint interneten a
www.gyszszc.gyor.hu tekinthetôk meg.

ÁLLÁS 

VAGYONŐRÖK, FIGYELEM!
Nagy múltú vagyonvédel-
mi cég, létszámfejlesztés
miatt, győri és veszprém-
varsányi kivonuló köz-
pontjába gyakorlattal ren-
delkező vagyonőröket ke-
res, ELFOGÓ munkakör
betöltésére.
Feltétel: érvényes vagyonőri
igazolvány. Előny: fegyver-
vizsga, küzdősportokban va-
ló jártasság.
Érdeklődni: munkaidőben 8–
16 óra között a 06-30/869-
5303 számon.

AUDI gyárba keresünk hétvégi mun-
kavégzésre változó munkarendben takarítókat! 
Érdeklődni: 06-70/621-6133.

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.

TÁRSKERESÉS

38/170/78 hölgy élete párját
keresi győri, tanult férfi személyében! 
06-20/375-1422

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelése, bá-
dogos-, ács-, kőművesmunkák
végzése kedvezménnyel, garan-
ciával. Telefon: 06-30/355-6991.

Villanyszerelést vállalok Győr-
ben és környékén. Tel.: 06-70/384-6557.

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Feles-
leges holmit elszállítok. 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, tetőjavítást, bá-
dogozást, lapostető-szigete-
lést, falak javítását, festését,
garanciával, engedménnyel
vállalom. Tel.: 06-30/376-2712.

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

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

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok ké-
szítése, felújítása. Telefon: 06-30/313-2351.
www.ironart.hu e-mail: ironart@ironart.hu

Hagyatékvétel, szállítás, lom-
talanítás! Lakások, családi házak, gará-
zsok hagyatékának megvásárlása, lomtalanítá-
sa, igény szerint rakodókkal. Hétvégén is! 06-
20/944-6667

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, laminált padló lerakása, tisztasági fes-
tések, homlokzatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-70/245-8931.

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

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesle-
ges holmiját pincéjéből, padlásáról,
lakásá ból, illetve udvaráról. Hívjon biza-
lommal! Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

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

EGYÉB

A III. Sz. Gazdasági Működtető Központ nyílt
pályázat útján 2016. szeptember 1-jétől
BÉRBE ADJAa Kovács Margit-iskola
és a Fekete István-iskola BÜFÉ HELYI-
SÉGEIT A két pályázati dokumentáció
2016. augusztus 1. 8 órától
átvehetőaz intézmény gazdasági irodá-
jában (9024 Győr, Répce u. 2.) 

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

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

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.

INGATLAN

Győr-Marcalváros II központi helyen
zöldövezeti, 2. emeleti, 55 nm-es, kétszoba-hal-
los lakás eladó. 14,7 M Ft. +36-70/401-2407.

Világörökség-panorámás,
4.231 nm-es, tehermentes, családi házas
bio-birtok új gazdára vár! Ingatlanosok, be-
fektetők kíméljenek! Bővebb infó: pannonhal-
ma.uw.hu!

Győr-Szigetben határozatlan önkor-
mányzati, 36 nm lakásomat elcserélném na-
gyobbra. Ráfizetéssel vagy adósság átvállalás-
sal. 06-70/206-6372

Eladó 46.00 nm panellakás tulajdonostól Bu-
dapest, Zsivora park 2–4. 10. emelet 15,5 M
Ft. Érd.: +36-30/444-0386  
www.ingatlan.com/22341308

LAKÁSCSERE

Szigeti, 1 szobás, 34 nm-es, félkomfor-
tos, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne, 1 szobás, határozatlan-határozott idejű
bérleményre. Panelban csak a 4. emeletig.
(Hirdetésszám: 555.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 32 nm-es, félkomfor-
tos, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 1-2 szobás, 30–50 nm-es, határozat-
lan-határozott idejű bérleményre. Elsősorban
udvari lakásra. Kossuth Lajos utca kizárva.
(Hirdetésszám: 556.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es, kom-
fortos, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, 50-55 nm-es, csak
belvárosi, határozatlan idejű bérleményre.
Liftes házban max. 3. emeletig. Elsősorban
1 emelet vagy magasföldszint lehet. (Hir-
detésszám: 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 Bácsa
kivételével. (Hirdetésszám: 158.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szoba, 31 nm-es, gázfűtéses,
határozott bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 2 szobás, 30-45 nm-es, komfortos la-
kásra, Belváros és Révfalu területére. (Hir-
detésszám: 160.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

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

Nádorvárosi, 1 szoba, 43 nm-es, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 50-55 nm-es, 2 szobás gáz-
vagy távfűtéses, határozott bérleti szerződé-
ses lakásra, V. emeletig, Bán A. u. kivételével.
(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
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

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

ÉLJEN A BELVÁROS SZÍVÉBEN! 

Lakások 33–126 nm-ig leköthetők jövő évi 
átadással MÁR 14,9 M Ft-tól!
Horváth Edina +36-70/587-4020 

MOST VEGYE MEG BELVÁROSI LAKÁSÁT
BOMBA ÁRON és KÖLTÖZZÖN OKTÓBERBEN! 

A válaszfalakat még kedvére változtathatja. Ez a 75
nm-es lakás kulcsrakészen CSAK 27,6 M Ft!
Budai Mónika +36-30/640-8794

GYÖNYÖRŰ, TÁGAS LAKÁST KERES
A BELVÁROSBAN? MEGTALÁLTA!

90 nm + erkély kulcsrakészen39,9 M Ft-ért
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Tágas lakást keres, nagy szobákkal, kiszol-
gálóhelyiségekkel, elérhető áron? Megtalál-
ta! Győr-Szabadhegy frekventált részén, kis
lakóközösségű, 4 lakásos, új építésű, mo-

dern társasházban nappali + 3 szobás laká -
sok 2017. májusi átadással leköthetők. Az
itt található földszinti, 86,4 nm-es lakáshoz
11,31 nm terasz és 70 nm privát kertkapcso-
lat tartozik. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 3 nagy szoba, gardrób, fürdőszo-
ba, külön WC, háztartási helyiség és kamra.
A válaszfalak még módosíthatók, így a
konyha akár leválasztható vagy változtatha-
tó a szobaszám is.

Ár: 29,9 M Ft. +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

AKCIÓS BEVEZETŐ ÁR!!!
Győr-Szabadhegy új építésű részén épül ez
a 13 házból álló sorházi ingatlan. A lakások
kialakítása kiváló kisebb és nagyobb csalá-
dok számára is. 73 nm, 76 nm és 92 nm-es

klíma és a redőny előkészítése megtörténik.
Az ár emelt szintű fűtéskész ár, amely tar-
talmazza az ügyvédi költséget és a közmű-
hozzájárulást is!

Ár: 21,6 M Ft. +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Családias környezetben szeretne élni? Ak-
kor megtalálta, amit keresett! BOMBA ÁR,

mely tartalmaz egy 6 nm-es tárolót, és egy
gépkocsibeállót is! Győr-Ménfőcsanak, nyu-
godt utcájában, eladásra kínálom ezt a 3 la-
kásos társasházban található, 62 nm-es, 2
szoba + nappali elosztású, első emeleti la-
kást! Tökéletes választás lehet családok ré-
szére is, hiszen óriási, zárt, zöld udvari rész
tartozik hozzá, ahova nyugodtan kiengedhe-
ti gyermekét!

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

lakások közül választhat. A 73 nm-es ingat-
lan elosztása rendkívül praktikus. A föld-
szinten 34 nm-en került kialakításra az elő-
tér, az amerikai konyhás nappali, valamint
a mellékhelyiség, a 41 nm-es emeleten pe-
dig 12 és 13 nm-es hálószoba és fürdőszoba
kapott helyet. A nappaliból léphetünk a
12,5 nm-es teraszra.

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

Győr-Szabadhegy egyedi panorámával ren-
delkező, új építésű részén társasházi laká -
sok eladók. A 3 szintes, 28 lakásos társas-
házban 46 nm és 103 nm közötti lakások kö-
zül választhat. A társasház rendkívül magas
műszaki tartalommal kerül megépítésre, 30-
 as Porotherm és Leiertherm téglából, 12 cm
Austrotherm hőszigeteléssel és 3 rétegű mű-
anyag nyílászáróval. Fűtését lakásonként
egyedi BOSCH kondenzációs gázkazán látja
el padlófűtéssel. A riasztó- és a klíma-elő-
készítéssel sem kell később bajlódnia, hisz
ezek kialakítására is sor kerül. 2 db energia-

takarékos, csendes járású lift kerül beüze-
melésre. Az épület akadálymentes közleke-
désre alkalmas! Ez a 62 nm-es lakás az első
emeleten található. Elosztása rendkívül
praktikus, az amerikai konyhás nappali
mellett kialakításra került 2 hálószoba, va-
lamint fürdőszoba és WC. A lakás különle-

gessége a nappaliból megközelíthető 8,02
nm-es terasz, melyről gyönyörű panoráma
nyílik Győr belvárosára. Tájolásának kö-
szönhetően, rendkívül világos.

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

Győr-Gyárvárosban eladásra kínálom ezt
az 54 nm-es, 2 szobás téglalakást! A lakás
előnyös adottsága, hogy egy 4 szintes ház

magasföldszintjén található! Pár éve a bur-
kolatok, illetve a bejárati ajtó ki lett cserél-
ve! A nyílászárók műanyagok, jó állapotú-
ak, egyedi gázfűtés van a lakásban! A lakás-
hoz saját tároló is tartozik! Ajánlom azok-
nak, akik családi házas környezetben kere-
sik új otthonukat!

Ár: 13,9 M Ft. +36-20/669-3903 
tomena.ildiko@edesotthongyor.hu

Győr-Szigetben, a Belvároshoz közel, frek-
ventált helyen, új építésű társasházban
65,91 nm-es, első emeleti lakás eladó. A la-
kás elosztása: nappali – étkező – konyha, 2
szoba, WC, fürdő és háztartási helyiség. A
társasház igényesen kivitelezett, a tetőre
Bramac cserép kerül, a nyílászárók 3 lég-
kamrásak, a fűtés házközponti, lakásonként
egyedi mérővel. A ház körbekerített, kame-
rázott, elektromos beléptető rendszer gon-
doskodik a biztonságról. Átadáskor parkosí-
tott udvart kapunk, a lakásokban pedig a
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A Győri Balett és a sport kapcsolata
nem új keletű: a társulat fellépett többek
között az Audi Aréna átadásakor, vala-
mint a Papp László Arénában rendezett
női kézilabda Final4 döntője után is,
mindannyiszor óriási közönségsikert
aratva. A legnagyobb elismerés ta-
lán az volt, amikor az olimpikonok
jutalmazták hosszú percekig tar-
tó tapssal a táncosokat az ötka-
rikás játékokhoz kapcsolódó
egyik legfontosabb esemé-
nyen, a fogadalomtételen, a
budapesti Művészetek Pa-
lotájában. A Káel Csaba ren-
dezte látványos, színes ün-
nepség keretében felelevení-
tették az eddigi olimpiák
győztes magyar pillanatait, be-
mutatták a riói csapat tagjait, az
olimpikonok esküt tettek, majd zá-
rásként a nézőtéren keresztül egy hatal-
mas magyar nemzeti lobogót húztak fel
a színpadra. A másfél órás program so-
rán a Győri Balett Velekei László kifeje-
zetten erre az alkalomra készített kore-
ográfiájával lépett fel.

„Káel Csaba egy korábbi varsói fel-
lépésünk után keresett meg azzal,
hogy szeretné, ha részt vennénk a fo-
gadalomtételen. Mondanom sem kell,
hatalmas megtiszteltetésként éltük
meg a felkérést. Úgy próbáltam felépí-
teni az előadást, hogy az a közönség-
nek szóljon, azoknak, akik Magyaror-

szágot képviselik a

legnagyobb sport-
eseményen. A tizenkét táncossal leül-
tünk és beszélgettünk arról, kiből mi-
lyen érzéseket hoz elő az olimpia. Már
a felkészülésnél éreztük, hogy ez vala-
mi különleges lesz, az kell, hogy le-
gyen. Akár csak az olimpikonok, mi is
a végletekig csiszolunk egy-egy moz-
dulatot, hogy minden tökéletes le-
gyen. Így raktuk össze a koreográfiát”
– mondta Velekei László Harangozó-
díjas táncművész, koreográfus, a Győ-
ri Balett művészeti vezetője, arról az
előadásról, amelyről nem csak a spor-
tolók beszélnek még nagyon sokáig,
hanem mindenki, aki látta. A társula-
tot a fogadalomtétel után érte az

újabb meglepetés. Felkérték őket,
hogy a riói olimpia alatt a játékok

helyszínén működő Magyar
Házban is lépjenek fel.

„A tizenkét balettos helyett
hat táncosra alakítottuk a ko-

reográfiát. Rióban két rész-
ből áll majd a fellépésünk,
egy duettel kezdődik,
amely kiegészül a többi
művésszel a folytatás-
ban. Augusztus 16-án

utazunk ki és 19-én lé-
pünk színpadra. Remélem,

lesz lehetőségünk magyar,
sőt győri sportolóknak szurkolni

élőben egy-egy versenyen” – tette
hozzá Velekei László.

A Graboplast Győri VSE
szakosztályvezetője,a szö-

vetség alelnöke, Kadler
Gusztáv sportvezető-
ként a hatodik olimpiá-
jára készül. Rióba úgy
utazik, hogy a valaha
volt legnagyobb lét-
számú győri csapat is
ott lesz mellette. A vá-
rost a K1 200 méte-
ren rajthoz álló Hor-
váth Bence, a vele
ugyanezen a távon
párosban elinduló
Szomolányi Máté, va-
lamint K1 200-on
Dou chev-Janics Nata-
sa, illetve a címvédő

női kajak négyessel a
legutóbbihoz hasonló si-

kerre hajtó Fazekas-Zur
Krisztina képviseli. 
„Soha nem volt még eny-

nyi győri kajakos olimpián.
A legtöbben, hárman a

moszkvai játékokon vettek
részt a klubból. Ezt is túlszár-
nyalhattuk volna négy évvel
később Los Angelesben, de
ott az ismert okok miatt
nem vehettek részt a ma-
gyar sportolók” – mondja a
Győri VSE szakosztályvezető-
je. „Óriási siker a mostani, az a
tény pedig egyedülálló, hogy Szo-
molányi Máté a csapat egyetlen olyan
tagja, aki azzal az edzővel lett olimpikon,
aki annak idején elindította pályafutását
abban a klubban, ahol a mai napig ver-
senyez. A fiatalok mellett két olimpiai baj-
nokunk is ott lesz Rióban” – teszi hozzá
a sportvezető, aki nem szívesen megy
bele esélylatolgatásba, hiszen, mint
mondja, a magyar válogatottat, a női ka-
jak négyes kivételével, olimpiai újoncok,
feltörekvő fiatalok alkotják. „Nagy valószí-
nűséggel Fazekas-Zur Krisztináék érmet
szereznek, Janics Natasa helyzete más,
jóval nehezebb. A sprintszámok annyira
felgyorsultak, hogy szinte lehetetlen jó-

solni. De ha minden ideálisan alakul,
akár érmet is hozhat a háromszoros
olimpiai bajnok. A Horváth–Szomolányi
páros az aktuális világbajnokot előzte
meg a válogatón, a srácok tavaly U23-as
vb-címet nyertek, becsülettel dolgoznak,
a pontszerzésre mindenképpen esélye-
sek, egyesben Bence is okozhat megle-
petést, de mivel ők is 200-on rajtolnak,
hozzá kell tennem, hogy itt a legkisebb
hiba is óriási jelentőséggel bír” – mondja
Kadler Gusztáv, majd kérdésünkre arról
is beszél, hogy a MOB, a szövetség mi-
ként próbálja a legjobb körülményeket
biztosítani a kajak-kenu versenyzőknek
Rióban. „Szervezésben, logisztikában
kevés nálunk rutinosabb csapat létezik.
Persze az olimpia más, mint egy vb, ren-
geteg szabály van, az akkreditációtól
kezdve, az eszközök

szállításáig, de mi azért vagyunk, hogy
ezt megoldjuk. Így találtunk megoldást
az ivóvízproblémára is. A tavalyi előolim-
pián a kenus Hajdú Jonatán súlyos be-
tegséget szedett össze, mint kiderült, pa-
lackozott víztől, ezért döntöttünk úgy,
hogy rengeteg egyéb más mellett a vizet
is itthonról visszük magunkkal. Ezzel is ki-
lőttünk egy kockázati tényezőt, a sporto-
lók pedig nyugodtabbak lehetnek, csak
a versenyre kell koncentrálniuk.” 

A labdarúgó Európa-bajnoksághoz hasonlóan, az olimpiát is közösen élvezhet-
jük a Rába-parton. Augusztus 6-án, szombaton délben ismét megnyílik a szur-
kolói terasz, ahol együtt szoríthatunk a magyar sikerekért. A terasz naponta
délelőtt kilenc és éjfél között tart nyitva, az élő közvetítések mellett pedig is-
métlésekkel is várja azokat, akik lemaradtak volna az előző éjjeli eseményekről.
Szurkoljunk együtt a magyar és a győri sikerekért!
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CSOK igényelhetô!

Csendes, zöld övezet

SZABADHEGY, Panoráma Lakópark
48–116 nm-es lakások már leköthetôk
a beruházónál!

Nagyszerű hangulat és a 2. for-
duló átlagába beleillő 2200 néző
fogadta a csapatokat az Alcufer
Stadionban, az első Gyirmóton
rendezett NB I-es mérkőzésen.
A hazaiak célja a nyitó körben
Mezőkövesden elért 2–2 után a
győzelem volt az MTK ellen. A
találkozó rengeteg helyzetet
hozott, gólt azonban nem lát-
hattak a szurkolók.

„Mindkét csapat nyerhetett vol-
na, hiszen az első és a második fél-
idő is tele volt helyzetekkel. Hol az
egyik, hol a másik kapu volt veszély-

ben. Úgy gondolom, annak ellenére
elégedettek lehetünk az egy ponttal,
hogy győzni szerettünk volna. Sokat
gyakoroljuk a kapu előtti szituáció-
kat, de sajnos most nem sikerült be-
találnunk, a következő mérkőzésen
biztosan sikerül majd” – mondta a
lefújás után Présinger Ádám, a Gyir-
mót védője.

„Több is volt ebben a mérkőzés-
ben, és kevesebb is. Vass Patrik ko-
rai kiválása felborította az eredeti
terveinket, sérülése után a középpá-
lyán „lyukasabbak” lettünk. Nem
tudtunk úgy felpörögni, mint Mező-
kövesden a második félidőre, pró-
báltunk zártan védekezni, hiszen az
látható volt, hogy az ellenfél minden
apró hibát kihasznál és helyzetig jut
belőle. Összességében reális ered-
mény a döntetlen. Volt mindkét ol-
dalon meccslabda. A csatárainknál
előbb-utóbb megtörik a jég, és lőni
fogják a gólokat. Örülök Sallói Dáni-
el bemutatkozásának, a sérülések
azonban kezdenek aggasztóak len-
ni” – összegezte az MTK elleni mér-
kőzést Urbányi István vezetőedző. 

Nem sokkal a találkozó után derült
ki, Vass Patrik súlyos sérülést szenve-

dett, a játékost vasárnap már meg is
műtötték, hat-nyolc hét kihagyás vár
rá. A vezetőedző több játékosára nem
számíthat a közeljövőben. Vass mel-
lett Szekeres Adrián is sérült, Bori Gá-
bor, Beliczky Gergő, valamint Szegi
Vince sem bevethető még.

A Gyirmót következő NB I-es
meccsét Debrecenben vívja, vasár-

nap 18 órakor. A Lokinál már bizto-
san nem Kondás Elemér ül majd a
kispadon, miután az eddigi vezető-
edző lemondott. Szerdától Herczeg
András irányítja a DVSC-Teva edzé-
seit a Gyirmót elleni bajnokiig. A klub
honlapján olvasható hír szerint a
klub vezetősége folyamatosan keresi
a végleges megoldást a posztra.

Nem hozott gólt az elsô NB I-es meccs Gyirmóton
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A török élvonalbeli Trabzonspor ellen játssza utolsó
felkészülési mérkőzését a labdarúgó NB III rajtjára
készülő ETO FC Győr.  A stadionban szombaton 20
órakor kezdődő találkozót a zöld-fehér klub bérlete-
sei ingyen tekinthetik meg, jegyeket pedig az ETO
SHOP-ban vásárolhatnak a nézők 3000 forintért,
erre lesz lehetőség a helyszínen is, a kezdés előtt
két órával.

Az ellenfél soraiban nem akármilyen labdarúgók
szerepelnek, hiszen Oscar Cardozo, Luis Cavanda,
és Mehmed Ekici is a Trabzonspor kulcsembere. A
török klub az UEFA ranglistáján jelenleg 59. helyen
áll, tavaly ugyan csak a 12. helyen végzett a bajnok-
ságban és az Európa Ligába sem sikerült bekerül-
nie, előtte viszont rendre EL-induló, sőt 2011-ben
a Bajnokok Ligájában csoportrésztvevő volt. A csa-
patban a legtöbb játékos sokszoros válogatott, de
ebben is kiemelkedik Jan Durica 81, Oscar Cardozo
49, Serge Akakpo 44 válogatottsággal.

A Trabzonsporral
játszik az ETO

Az előző idényben elért negyedik hely után a ha-
sonlóan jó szereplés, sőt az előrelépés a célja az
ETO SZESE NB I/B-s férfi kézilabdacsapatának.
A játékoskeret Deáki István vezetésével a múlt
hét elején kezdte el a felkészülést. A SZESE ka-
pusa, Nahaj László már válogatott meccsekkel
a háta mögött kezdte a munkát, hiszen ő tagja
volt a strandkézilabda vb-n negyedik helyen zárt
magyar együttesnek.

A játékosok a téli alapozás után valószínűleg
sejtették, hogy az első két hétben vár rájuk a leg-
keményebb feladat, aztán július 28-án, pénte-
ken következhet egy edzőmeccs, 19 órától a Ta-
tabánya ellen, az Egyetemi Csarnokban.  Az
ETO-nak összesen nyolc hét áll rendelkezésére,
hogy felkészüljön a bajnokságra. Eddig négy új
játékos csatlakozott a többiekhez, a két csurgói
fiatal, Győri-Dani Dávid és Hári Kristóf mellett a
visszatérő jobbszélső Terenyi Zoltán, valamint a
korábbi győri kapus, Sarmon Szabolcs.  

A Tatabánya elleni találkozó után, augusztus
2-án 20 órától az Érsekújvárt fogadják a fiúk. Au-
gusztus 10-én szintén 20 órakor az új egyetemi
kis csarnokban a Dunaszerdahely lesz a vendég.
Augusztus 16-án 19 órakor a Tatával találkoznak
a zöld-fehérek, majd augusztus 20-án és 21-én
Törökszentmiklóson vesznek részt egy tornán.

Augusztus 26-án este hétkor Érsekújváron, 30-
án 19 órakor pedig Tatán lép pályára az ETO-
SZESE. Szeptember 3-án két meccs szerepel a
programban: Veszprémben a helyi U23-as gár-
da, valamint az Algyő ellen. 

Edzômeccsekkel készül
a bajnokságra az ETO-SZESE
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A következő idényben is
Deáki István irányítja

az ETO-SZESE csapatát
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