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4. oldal Jövő nyárra korszerűbb
mentésirányítási rendszert épít ki
az Országos Mentőszolgálat. A cél
az, hogy a kocsik az esetek 90 szá-
zalékában 15 percen belül a hely-
színre érjenek.

7. oldal Szigeti Gergely, a Volks -
wagen sanghaji motorgyárának
munkatársa mutatkozik be lapunk
induló, Győriek a nagyvilágban
című sorozatában. A férfi szerint a
kínaiak nyitottak a kreativitásra.

8. oldal Győrben is „feleltette” a közönséget Petőfi Sándorból,
Arany Jánosból a Kávészünet a fröccsnapokon. A zenekar tagjait, Po-
povics Györgyöt és Németh Ferencet „a kultúra fiatal nagykövetei-
ként” emlegetik, hiszen megzenésítéseikkel azokhoz is közelebb vi-
szik a versek élményét, akik nem forgatnak ilyen köteteket. A fiatalok
„küldetése” egy középiskolai kollégiumból indult 2005 tavaszán.

HHőőssééggrriiaaddóó

Részletes
tévéműsor
11–13. oldal

14–15. oldal Miért könnyebb a nőknek az in-
gatlanpiacon? Lakást kiadni ingatlanirodával?
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik lapunk ingatlan-
melléklete az Openhouse szakértőivel.
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százalékkal növelte eladásait a Graboplast Zrt. A 8,2 milli-
árd forintos árbevétel mellett a vállalat üzemi eredménye
csaknem 700 millió forint lett. A harmadik negyedév ex-
portkilátásai pedig továbbra is biztatóak a vállalat számára.

5 387 millió forintos programot hajt végre innovatív hőkeze-
lési és forgácsolási technológiák kifejlesztésére a Bor-
sodi Műhely Fémmegmunkáló Kft. A kutatási-fejlesz-
tési projekthez 140 millió forintnyi támogatást nyert el
a vállalat a Gazdasági Operatív Programból. 

NAPRÓL NAPRA
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Leégett. Többhektárnyi tarló égett
le Téten. A lángok megfékezésére öt
gépjárműfecskendővel és három víz-
szállítóval vonultak ki a tűzoltók Győr-
ből, Pápáról, Pannonhalmáról és
Csornáról.

Látványos bemutató. A Magyar
Nagydíj beharangozásaként speciá-
lis F1-es kísérletekkel és kulisszatit-
kokkal várta a látogatókat a Mobilis.
Az érdeklődők a versenyzőket érő fi-
zikai hatásokról is hallhattak a prog-
ram keretében. 

Helyreállt forgalom. Este újraindult
a vasúti forgalom a Győr–Sopron kö-
zötti GySEV-vonalon, miután befejez-
ték a két ember halálát okozó délutáni
baleset helyszínelését Kópházánál. 

Tűzeset. A győri tűzoltóknak is be
kellett avatkozniuk egy bobai tűzeset-
nél. A celldömölki, sárvári, szombat-
helyi, ajkai, keszthelyi és a győri egy-
ségeknek fél napig tartott megfé-
kezni a lángokat.

Tűzgyújtási tilalom. Általános tűz-
gyújtási tilalmat rendelt el a vidékfej-
lesztési miniszter, még kijelölt tűzrakó-
helyeken is tilos tüzet gyújtani. A káni-
kulai meleg és szárazság miatt gyor-
san elterjedhetnek a lángok.

Régi rend. Visszaállították a megszo-
kott forgalmi rendet a Petőfi híd belvá-
rosi hídfőjénél lévő körforgalomban,
ahol még július 6-án, a szennyvízcsa-
torna megrepedése miatt szakadt be
az aszfalt. 

Információs nap. Augusztusban
ismét változik a munka törvénykönyve.
A módosításokról a megyei kereske-
delmi és iparkamarában információs
napot tartottak.

Hőségriasztás
Az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat előrejel-
zése szerint a hétvégén
37–38 0C lesz a várható
maximumhőmérséklet.
Ezért az országos tiszti-
főorvos hőségriasztást
adott ki. Az önkormány-
zat kéri a lakosságot,
hogy tartózkodjanak
hűvös helyen, fogyassza-
nak sok folyadékot,
szükség esetén keressék
fel a légkondicionált üz-
letközpontokat! A hőség-
riadó ideje alatt a Győr-
Szol locsolja a fák nél-
küli tömegközlekedési
útvonalakat. Részletek:
www.gyorplusz.hu.

Adomány 
A Lions Clubs Interna-
tional és a Lions Clu-
bok Magyarországi
Szövetsége több mint
egymillió forint értékű
adománnyal támo-
gatta az árvíz miatt ká-
rosult győri Evangéli-
kus Szeretetházat, me-
lyet a Szövetség előző
kormányzója, Spissák
István emléklap kísé-
retében adott át az in-
tézmény vezetőjének.

Melegvíz-szünet
A Győr-Szol Zrt. távhő-
szolgáltatási igazgató-
sága értesíti a fogyasztó-
kat, hogy karbantartási
munkálatok miatt a me-
legvíz-szolgáltatás július
31-én hajnali 3 órától 20
óráig a város egész terü-
letén szünetel. Kérik a
fogyasztók megértését
és szíves türelmét.

Megújult a Római utca
Újabb 350 méteres sza-
kaszon folytatódott a likó-
csi Római utca felújítása.
A beruházás során elké-
szült a Kövecses utca és
Török utca közötti sza-
kasz is.
Simon Róbert Balázs al-
polgármester kifejtette,
a lakóutcaprogramra a
város idei költségveté-
sében 510 millió forint
szerepel. Ebből valósult
meg a 30 millió forintos
beruházás, amely a vá-
rosrészben élők min-
dennapi közlekedését
segíti. 
Kalmár Ákos, a terület
önkormányzati képvise-
lője hozzátette, a Római
utca a Szent Vid utca és
a Szittya utca közötti la-

kóterület feltáróútja, így
a felújítás nem csak az
utcában lakók életét
könnyíti meg. Kiemelte,
a tavaly elkezdődött ut-
camegújítás és a mos-
tani beruházás révén
már a Római utca két-
harmada elkészült, és
tervei szerint jövőre tel-
jesen befejeződik. 
Prédl Antal, a győri út-
kezelő szervezet veze-
tője kifejtette, a felújí-
tás so rán nem csak az
út alapja és burkolata
készült el, de a rész-
ben már feltöltődött
meglévő szikkasztóár-
kokat is újraprofiloz-
ták, és ezzel megoldot-
ták a csapadékvíz elve-
zetését is. 

Elkészült az adyvárosi tó melletti betonos sportpá-
lya felújítása – közölte Radnóti Ákos. A képviselő ki-
fejtette, a környéken élő családok keresték meg,
hogy tegyék használhatóvá a pályát. A felújításra
közel másfél millió forintot fordítottak, javították a
burkolatot, a kapukra hálókat erősítettek, a pályát
újrafestették, kicserélték a kerítést, valamint új sze-
meteskukákat is kiraktak. 

Használható a pálya



A fémhulladék-értékesítők adóbevallási, befizetési kötelezettségének ellenőrzése adóigazgatósági feladat. Az in-
tegrációnak köszönhetően a vizsgálatra történő kiválasztás során az adóigazgatóság felhasználja a vámhatóságnál
rendelkezésre álló információkat is, hiszen a felvásárlóknak adatszolgáltatási kötelezettsége van, melyben a leadott
fémhulladék fajtájáról, súlyáról, a leadó személyéről szolgáltatnak adatot a vámszervek felé. A rendelkezésre álló
adatállományt a revizorok feldolgozzák és kockázatelemzést végeznek, figyelembe véve a leadott fémhulladék nagy-
ságrendjét, leadási gyakoriságát. Adóellenőrzést a jelentős mennyiséget rendszeresen (évente akár több száz al-
kalommal) leadó és jelentős (éves szinten több millió forint) bevételt szerző magánszemélyek esetében indított az
adóigazgatóság 2012-ben és 2013-ban. Az ellenőrzések során az adóigazgatóság megkereséssel élt a felvásárlók
felé, az általuk rendelkezésre bocsátott alapbizonylatokból állapították meg az adóellenőrök a magánszemélyek
fémleadásból származó bevételeit. Ilyen esetekben az adóigazgatóság az szja-törvény alapján a magánszemélyek
tevékenységét üzletszerűnek minősíti és személyijövedelemadó-, valamint százalékos mértékű egészségügyihoz-
zájárulás-fizetési kötelezettséget állapít meg. 2012-ben és 2013-ban a fémhulladék-értékesítők ellenőrzése során
a megyei adóigazgatóság 203 millió forintot meghaladó adókülönbözetet állapított meg.
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Ebben a vértolulásos káni-
kulában hülyeségeket is
olvas az ember. Megakad a
szeme például azon, hogy
reklámfelület lett a japán lá-
nyok combja. A tizennyolc
éven felüli, s a feladatra vál-
lalkozó nők miniszoknyá-
ban járkálnak naponta
nyolc órán át a japán fővá-
rosban, s feszes combjaikon
– nem erotikus – reklámraj-
zokat, feliratokat, szlogene-
ket, jeleket viselnek. Termé-
keket reklámoznak.
Miután Győr igazán kreatív
és innovatív város, élénk az
üzleti élet, magas a marke-
tingkultúra, türelmetlenül
várom, hogy ez a nemes rek-
lámhordozó mikor tűnik fel
új funkciójában utcáinkon,
tereinken. A magyar lányok
közismerten szépek, a győ-
riek meg egyszerűen gyö-
nyörűek, ez a reklám tehát
nálunk, az ő közreműködé-
sükkel még hatásosabb
volna, mint a felkelő nap or-
szágában. Nyilván nem a
Győrkőcfesztivált kellene
reklámozni vele, de a gyógy-
fürdőt, a borfesztivált, vagy
éppen az esti szórakozóhelye-
ket már miért ne lehetne? 
Bizonyára hamar észre-
venné a politika is a PR-le-
hetőséget ebben az új rek-
lámhordozóban. A Fidesz
azt matricázná a női com-
bokra, hogy Magyarország
jobban teljesít. Az MSZP egy-
kori miniszterelnöke ked-
venc szavajárását is olvasni
lehetne a combokon: meg-
csináljuk!  Bajnaiék pedig
rápingálnák a lábakra, hogy
Együtt 2014. 
No de a pártpolitikát és a vá-
lasztásokat hagyjuk meg a
jövő évnek, szerencsére
Győr élhető, szép, biztonsá-
gos és nyugodt szigete
ennek a forrongó Európá-
nak. Nem kell helyi politikai
botrányok lázában égni. Kel-
lemesebb is, ha a botrányok
láza helyett a perzselő nyár
éget, s késztet könnyed, kó-
tyagos eszmefuttatásokra. 
Gy. P.

Reklámhordozó

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt
hangsúlyt fektet a jövedelemeltitkolások
különböző módjainak visszaszorítására.
Ennek egyik, az utóbbi időben a nyilvá-
nosság számára is reflektorfénybe került
területe a fémkereskedelem ellenőrzése.
Az adó- és vámszervek több esetben ta-

pasztaltak visszaéléseket a fémhulladék
felvásárlása, leadása során: míg a felvá-
sárlók sokszor nem vizsgálták a szárma-
zást, addig az értékesítők sokszor nem
tettek eleget az adóbevallási, -befizetési
kötelezettségüknek. A fémkereskedelmi
ellenőrzéseket a vám- és pénzügyőri
igazgatóságok, a fémleadók ellenőrzé-
sét az adóigazgatóságok végzik – tud-
tuk meg dr. Horváth Szabolcstól, a
NAV Győr-Moson-Sopron Megyei
igazgatójától, akit a tapasztalatok ösz-
szegzésére kértünk.

Mennyi ellenőrzést végzett a
NAV Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Vám- és Pénzügyőri Igazga-

tósága 2012-ben, illetve 2013
első félévében?

A régióban tavaly 41 jogsértő cse-
lekményt állapított meg az elsőfokú ha-
tóság, melynek során 3 illegális fémte-
lepet találtak a kollégák. Ezeken több
mint 5 tonna fémkereskedelmi enge-
délyköteles anyagot is lefoglaltak és
10 millió forint bírságot szabtak ki. Me-
gyénkben engedély nélkül üzemelte-

tett fémtelepet az előző években és
idén 12 esetben derítettünk fel, 50
tonna engedély nélkül forgalmazott
fémet  koboztunk el. Idén az első félév-
ben 50 fémkereskedelmi ellenőrzést
végeztek a pénzügyőrök, melyek során
22 százalékban, állapítottak meg tör-
vénysértést.

A fémkereskedések tevékeny-
ségében mit vizsgálnak?

Különösen a fémkereskedelmi en-
gedélyköteles anyagok származását,
mennyiségét, ezek hatnapos tárolási
kötelezettségének betartását, illetve
elkülönített tárolását, a telephelyek
helyszínrajzainak megfelelő kialakítá-

sát, az alkalmazott nyilvántartásokat
és az azokban rögzített adatok való-
ságtartalmát vizsgálják a pénzügyőrök.
Az ellenőrzések kiterjednek az engedé-
lyesek által küldött napi jelentések, va-
lamint havi készlet-nyilvántartási jelen-
tések adatainak vizsgálatára, azok ha-
táridőben történő beküldésének ellen-
őrzésére. Átvizsgálják a kollégák a rak-
tározott fémeket is, és nem egyszer ta-
lálkoztak eltulajdonított közúti jelzőtáb-
lákkal, kábelekkel, csatornafedelekkel,
vízórákkal, vasúti sínekkel.

Mik a gyakori hiányosságok,
látható-e változás az ügyekben?

A jogsértések jelentős része admi-
nisztratív jellegű mulasztások miatt ke-
letkezett. Tavaly például egy győri szék-
helyű cégre több mint másfél milliárd
forint  bírságot szabott ki az igazgató-
ság, mivel huzamos ideig engedély
nélkül folytattak fémkereskedelmi te-
vékenységet. Az ellenőrzések, a felde-
rítések számai egyébként az elmúlt
években közel azonosak, stagnálnak,
kiugró eltéréseket nem tapasztaltunk.
Egy kivételről beszélhetek: az előző
évekhez képest közel 30 százalékkal
csökkent az illegális fémtelepek felde-
rítése, ami a hatóság fokozott ellenőr-
zésének és a fémkereskedelem tekin-
tetében egyre szigorúbb feltételeket
meghatározó jogszabályoknak tud-
ható be. Megjegyzem, hogy a felderí-
tési mutató régiós szinten a 30 száza-
lékot meghaladja.

Milyen további akciókat ter-
vez az igazgatóság?

Ez a feladat állandó munkát ad szá-
munkra, a NAV vámszerve mint fémke-
reskedelmi hatóság folyamatosan dol-
gozik az illegális fémkereskedelmi te-
vékenység visszaszorításán, a kulturá-
lis javak védelmén, a közszolgáltatások
biztonságán, ezért az ellenőrzési tevé-
kenységét a telephelyeken és közuta-
kon is rendszeresen végzi. 

A NAV részletesen vizsgálja 
a fémkereskedők tevékenységét 
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HIRDETÉS  MENTŐSZOLGÁLAT

Gyorsabb mentő, növekvő életesély   

A Győr+ Média Zrt., mely több kommunikációs
csatornán keresztül szólítja meg Győr és a régió
lakosságát, változáson ment keresztül az elmúlt
időszakban. Új tulajdonosi struktúra jött létre,
amely új fejlődési pályára kívánja állítani a céget.
A média egy erősen humánerőforrás-igényes
ágazat, ezért az előirányzott fejlesztéseket csak
a munkatársak számának bővítésével tudja el-
érni a Győr+. A kitűzött célok eléréséhez nélkü-
lözhetetlen volt új pozíciók létrehozása, új mun-
kaerő felvétele, hiszen a korábbi formában nem
lett volna képes az összes kihívás megfelelő
szintű ellátására.

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-
, kis és középvállalkozások munkahelyteremtési
képességének támogatása tárgyú, GOP-2.2.4.-
12-2012-0097 kódszámú európai uniós pályázat
lehetővé tette új emberek felvételét. A Győr+
Média első körben három pozícióban három új
embert kezdett foglalkoztatni. A tapasztalt,
szakmában jártas munkavállalók alkalmazásá-
val elindulhatott egy olyan átfogó megújulás,
melynek eredményeképpen a győri lakosok ala-
posabb, szélesebb körű tájékoztatása valósul
meg a Győr+ hetilapon, a Győr+ Televízión és a
Győr+ Rádión keresztül.

Munkahelyeket teremt a Győr+

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Jövő nyárra új, huszonegyedik
századi elvárásoknak megfelelő
mentésirányítási rendszer épül ki
az Országos Mentőszolgálat
munkájának támogatására. A jó
hírt bejelentő budapesti sajtótá-
jékoztatón Szócska Miklós, az
Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának egészségügyért felelős ál-
lamtitkára foglalta össze a két és
fél milliárd forintos fejlesztés vár-
ható hasznát. Jobb munkakörül-
mények között dolgozhatnak a
szolgálat munkatársai és egyen-
lőbb esélyekkel juthatnak sürgős-
ségi ellátáshoz, kerülhetnek idő-
ben kórházba a rászorulók.

Az Európai Unió támogatásával meg-
valósuló projekt a tervek szerint uniós
színvonalra gyorsítja fel a hazai men-
tőszolgálatot, a cél az, hogy a kocsik
az esetek 90 százalékában 15 percen
belül a helyszínre érjenek. Fogarasi
Zoltán, az OMSZ megyei szervezeté-
nek vezető mentőtisztje mondta el la-
punknak, hogy ezt az elvárást Győr és
a megye további hét településének
mentőállomásai kis híján már most
teljesítik, a havi 3.200 kivonulás 88
százaléka a bűvös negyedórás szint-
idő alatt marad. Ez kiváló, magasan
országos átlag fölötti teljesítmény. Te-
gyük hozzá, hogy az új mentésirányí-
tási rendszer tovább gyorsíthatja a ré-
giónkban főszerepet játszó, közel 200
ezer embert ellátó győri állomás men-
tőseinek munkáját, tovább növelheti a
betegek életesélyeit.   

A nagyszabású beruházást közbe-
szerzési eljáráson elnyert társaságok,
a Tigra és az Enterprise Communica-
tions szakemberei azt ígérik, hogy a
projekt informatikai és tartalmi fejlesz-
téseinek eredményeként olyan men-
tésirányítási rendszer jön létre, amely
szakmai kérdezési algoritmussal se-
gíti a szükséges ellátó kiválasztását. A
mentésirányító központban térképen
jelenik meg a helyszín és valamennyi
elérhető ellátóegység, amelyeket a
rendszer a távolság és az alkalmasság
alapján osztályoz. A számítógép csak
javasolja a legmegfelelőbb mentőegy-
séget, a választás és a riasztás már az
ember dolga.

A riasztott mentőkocsi személy-
zete természetesen azonnal hozzájut
minden szükséges adathoz, s meg-
kapja az optimálisnak tűnő útvonal

tervét is. A gépjárművekbe telepített in-
telligens fedélzeti terminálon betegel-
látás közben rögzíthetők az esemé-
nyek, a beteg állapotára és ellátására
vonatkozó egészségügyi tud-
nivalók, vizsgálati eredmé-
nyek. Az informatika jóvoltá-
ból az ellátási adatok a kórház
számára is elérhetők lesznek.
További előny, hogy a munka-
végzéssel kapcsolatos adat-
gyűjtés automatikus, a szol-
gálatvezénylés hatékonyabbá
válik, az anyagfelhasználás, a
raktárkészlet percre pontosan rögzít-
hető, s végezetül jelentősen csökken a
papír alapú adminisztráció.

Az Országos Mentőszolgálat hírei
szerint megújulnak a munkahelyek is,
minden mentésirányító korszerű, 24
órás szolgálatra alkalmas környezet-

ben dolgozhat. A fejlesztéssel egy
időben csökken a mentésirányítási
helyszínek száma, a jelenlegi 26 he-
lyett 20 aktív központ és egy vész-

helyzeti tartalékbázis épül ki. A szol-
gálat mentésirányítási rendszeré-
nek fejlesztésével jövő nyártól ob-
jektív alapokon nyugvó döntéshoza-
tal valósulhat meg bárhol az ország-
ban, nő a találati pontosság, hama-
rabb érkezik a segítség és a rászo-
rulók hamarabb részesülhetnek
megfelelő ellátásban.

Szócska Miklós múlt heti sajtótá-
jékoztatója apropóján a Fidesz saj-
tóirodája közleményt adott ki,
amelyben a mentésirányítási rend-
szer mellett a mentőszolgálat egé-
szének megújulását ígéri. Azt írják,
hogy hamarosan csaknem 200 új
mentőautó áll szolgálatba, 48 men-
tőállomás megújul, 22 új épül. Fo-
garasi Zoltán adatai szerint Győr-
ben jelenleg kilenc a bevethető
mentőautók száma, amelyek közül
öt áll nonstop szolgálatban, s kettő
rendelkezik kiemelt felszereltséggel.
Ha a megye területéről bárki bármi-
lyen telefonról tárcsázza a 104-es
hívószámot, a mentésirányítási köz-
pont régi technikája ellenére is
gyors segítségre számíthat. 

A győri mentősök
teljesítik

az elvárt szintet
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GAZDASÁG HIRDETÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Országos összehasonlításban
továbbra is irigylésre méltó
helyzetben van Győr és a régió
gazdasága. A vállalkozási kedv
aktív, a gazdaság pörög. Ennek
egyik bizonyítéka, hogy az el-
múlt évben több céget alapí-
tottak a megyében, mint ahá-
nyat felszámolás miatt meg-
szüntettek. 

Az Opten céginformációs szolgáltató
rendszeresen közzéteszi adatait és
prognózisait, amelyből komoly követ-
keztetések vonhatók le a magyar gaz-
daság állapotára, különösen tekintet-
tel az egyes régiókra. Az Opten négy
megyét sorol a legbiztonságosabb ka-
tegóriába, Győr-Moson-Sopron me-
gyén kívül Zala, Bács-Kiskun és
Hajdú-Bihar tartozik ide. Előkelő he-
lyet foglalunk el a legstabilabb me-
gyék listáján is, ahová Győr-Moson-
Sopron, Pest, Vas és Tolna tartoznak.
Ez utóbbit a cégfluktuáció alapján ál-
lították össze, míg az előzőben bizton-
sági kategóriát jelentett, hogy ala-
csony végrehajtási aránnyal rendelke-
zik a mezőgazdaság. 

A leghektikusabb jelzőt Nógrád, Ko-
márom-Esztergom és Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyék érdemelték ki. 

Győr-Moson-Sopron megyében
az elmúlt év júniusában 20.986 társas
vállalkozást tartottak nyilván, 2013 jú-
niusában ez a szám 21.070-re válto-
zott, vagyis egy év alatt 84 társas vál-
lalkozással van több a megyében,
mint egy évvel ezelőtt. 

Nem kétséges, hogy Győrben és
a régióban továbbra is a járműipar-
hoz köthető vállalkozások játszanak

További készülékek: www.klimatizal.webnode.hu

Klimatizálási megoldások minden esetre:

Anemo Optima Kft. 9025 Győr, Tarkarét u. 67.
Tel.: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861 anemooptima@gmail.com

Egész éves komfort
Tökéletes megoldás otthonában

KLÍMABERENDEZÉSEK
széles választéka 3 év teljes
körű garanciával
Pl.: inverteres klímaberendezés
2,6 KW hűtő, 3,0 KW fűtő-
teljesítmény 99 365 Ft + ÁFA

Gondoskodunk az ön tiszta levegőjéről
LÉGTISZTÍTÓK 45 000 Ft + ÁFA-tól

A természetes választás:
hőszivattyúk fűtésre,
használati meleg víz
előállítására.

Győr és a régió gazdasága stabil lábakon áll, továbbra is a járműipar a húzóágazat

Több céget alapítottak, mint ahány megszűnt

meghatározó szerepet. Az Opten
adatai szerint országosan 516 cég
köthető a járműiparhoz, a megyében
pedig 42. Számuk nem csökkent,
ami különösen annak fényében figye-
lemre méltó, hogy csak az építőipar-
ban 2.863 cég szűnt meg az esz-
tendő első félévében. Ennél is na-
gyobb a cégvirágzás a járműjavítás-
karbantartás területén. A vállalkozá-
sok száma országosan 6.293-ról
6.409-re nőtt, míg a megyében 278-
ról 290-re. A változás itt azért emel-
hető ki, mivel köztudott, hogy a sufni
javítóüzemek elterjedése miatt ez az
egyik leginkább kifehérítésre váró te-
rület. Oka közismert, a magas szer-
vizárak miatt a magyar szívesebben

viszi öreg autóját olyan helyre, ahol
számla nélkül kevesebbet fizet, ami-
nek persze sok kockázata van.

A Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara más adatokkal
rendelkezik, mint az Opten,
a tendenciák azonban itt is
azt jelzik, hogy a járműipar
továbbra is a régió húzó-
ágazata.

Megkeresésünkre Diny-
nyés Előd, a kamara titkára elmondta,
kimutatásaik szerint a megyében az
agrárvállalkozásokat nem számítva
harmincegyezer egyéni és társas vál-
lalkozást tartanak nyilván, ezen belül
is Győr játssza a vezető szerepet.

A város közigazgatási területén 5.417
egyéni vállalkozó és 6.708 társas vál-
lalkozás járul hozzá a kedvező foglal-
koztatási mutatókhoz, ezek egyike
sem köthető az agráriumhoz. Csak
fémmegmunkálásra 187 vállalkozás
alakult, ezek szinte kivétel nélkül a jár-
műipar szereplői. (Nagy eltérés
egyébként nincs a kamara és az
Opten adatai között, mivel az utóbbi
csak a társas vállalkozásokat tartja
számon, a kamarai regisztráció pedig
az egyéni vállalkozókra is kiterjed.)

– Ha a járműipar szóba kerül, első
hallásra mindenki az Audira gondol, a
beszállítói láncok azonban egyre na-
gyobb területet fognak le, nyugodtan
mondhatjuk, Krakkótól Grazon át
Győrön keresztül Horvátországig ter-
jed az az autóipari régió, amelynek a
kisalföldi megyeszékhely az egyik köz-
pontja – fogalmazott Dinnyés Előd, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara titkára. 

A régióban tapasztalható cégalapí-
tási kedv azért is figyelemre méltó,
mivel az Opten céginformációs szol-
gáltató prognózisa szerint fordulhat a
trend a magyar cégvilágban, s az idén
a megszűnt társaságok száma meg-

haladhatja az újonnan alapítottakét.
Az előrejelzések 1,2-szeres szorzóval
számolnak országosan, Győr és a vá-
rost körülvevő régió azonban kivételt
jelent, itt továbbra is kedvező tenden-
ciákkal számolnak a szakemberek. 

Megyénk stabil,
biztonságos

ÚJVÁROS BIZTONSÁGÁÉRT!
Patent Kivonulóközpont  a Kossuth utcában is!
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HIRDETÉS  KULTÚRA

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Augusztus második hétvégéjén
kerül sor a XXI. Barokk Esküvőre
és kísérő rendezvényeire Győr
belvárosában. A nagy múltú
programsorozat sajtótájékozta-
tóját kedden tartotta a rendező
Győri Művészeti és Fesztivál-
központ a Zichy-palotában.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
hangsúlyozta, Győr történelmében a
barokk kiemelkedő jelentőségű kor-
szak volt. A huszonegy éve elindított
barokk programsorozat erre a sikeres
korra irányítja rá a figyelmet, de nem-
csak a történelemre, az építészetre,
hanem a kulturális, művészeti élet
más területeire is. 

Keglovich Ferencné szervező a prog-
ramokról szólva elmondta, a hagyomá-
nyos események mellett újdonságok szí-
nesítik a hétvégét. A szombati Barokk
Esküvő ceremóniájának helyszíne ezút-
tal a Radó-sziget lesz, a medencére épí-
tett színpadon dr. Csörgits Lajos, a város
aljegyzője adja össze a párt, Ádám An-

Puskás Dalma Tamara grafikáit és fotóit,
valamint Kristófi Zsófia fotóit láthatják
szombaton este héttől egy hónapon át a
belvárosi Csillag Presszó vendégei. 

A lányok 2007-ben a Gyermekek Há-
zában, a Pillák István által szervezett fo-
tókurzuson ismerkedtek meg egymás-
sal, azóta barátnők. Dalma érettségi
után a fővárosban grafikát tanult, kiad-
ványszerkesztő, rendezvényfotós sze-
retne lenni. Zsófia bécsi tanulmányokra
készül, mellette hobbiként fotózik.

Dalma elmondta lapunknak, hogy
kisgyermekkora óta érdekli a fotózás,
a vizuális kommunikáció híve. Az új va-
lóság létrehozása, a nem teljesen nyil-
vánvaló láthatóvá tétele inspirálja,
hogy fényképezzen, rajzoljon, kollá-
zsokat készítsen. Elsősorban az em-
berábrázolás érdekli, szereti a fekete-
fehér kontrasztot és az abszurdot. Ez
utóbbira példa próbababa-sorozata,
melyben egy fejetlen próbababát he-

Pontosvessző

lyezett természetes környezetbe. A
bemutatkozó kiállításra a lányok a leg -
újabb munkáik közül válogattak húsz-
húsz alkotást. 

Barokk hétvége
Swarovski-kristályokkal

namáriát és Véghelyi Tamást. A tervek
szerint az ifjú párra két kiló Swarovski-
kristályt szórnak, s ugyancsak kristályok
díszítik majd a menyasszony ruháját, fri-
zuráját, csokrát és cipőjét is.

Idén minden eddiginél többen,
százhatvanan öltöznek be a korabeli
magyar és nyugati divatot idéző ru-
hákba. Újdonság lesz a barokk perfor-
mance huszonöt barokk ruhás hölgy
részvételével, a szombat esti, Vivaldi
zenéjére bemutatott lézershow, vala-
mint Harcsa Veronika és a Fugato Or-
chester előadása, a korabeli zene mo-
dern megszólalása a zsinagógában.

A két nap folyamán kézművesek
vásárát, pantomimesek, táncosok, ze-
nészek produkcióit élvezheti a közön-
ség a belváros utcáin. A Széchenyi
téren színvonalas gyermekprogra-
mok, különleges játékok és barokk
táncházak várják az érdeklődőket.
Meghirdették a legszebb belvárosi ba-
rokk kirakat és a barokk ruhakészítési
versenyt is. Serfőzőné Tóth Andrea, a
rendező fesztiválközpont igazgatója
több tízezer látogatóra számít augusz-
tus 9. és 11. között a város egyik leg-
kiemelkedőbb rendezvényén.

Fo
tó

: K
ris

tó
fi 

Zs
óf
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Gyôri T-Pontok:
Baross Gábor utca 7. Nyitva: H–P.: 8:30–17:00, SZ.: 8:30–12:00
Budai út 1. (ÁRKÁD) Nyitva: H–SZ.: 9:00–20:00, V.:10:00–18:00
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GYŐRIEK A NAGYVILÁGBAN HIRDETÉS

Győriek a nagyvilágban

szerző: koloszár tamás
fotó: szigeti gergely

Új sorozatot indítunk el he-
tilapunkban. Olyan győrie-
ket mutatunk be, akik mint
egykoron a középkori céhle-
gények, útra keltek a nagy-
világba, hogy tapasztalatai -
kat gyarapítsák, tudásukat
bővítsék, s egyszer majd
visszatérjenek városukba.
Elsőként Szigeti Gergellyel
ismerkedhetnek meg, aki
jelenleg éppen a Volkswa-
gen sanghaji motorgyárá-
ban dolgozik. 

Hogyan vezetett az út Kí-
nába?

A győri Audi Hungaria Motor
Kft.-től kerültem anyavállalatunk
sanghaji motorgyárába. Tavaly
augusztus elsején kezdtem el Kí-
nában dolgozni. Egy évre szólt a
szerződésem, azonban már az
elején látszott, hogy ez több lesz,
s kitart a projekt végéig. Itt sze-
rették volna, ha két évig mara-
dok, a páromnak azonban a tanu-
lás és a sport miatt vissza kellett
térnie Magyarországra. Én jövő
év február végéig maradok, az itt
felépült új motorgyárban dolgo-
zom logisztikai területen.

Mit szokott meg a leg-
könnyebben és mit a legne-
hezebben Kínában?

A legnehezebb az volt, hogyan
találom meg a kínaiak mentalitásá-
val a közös pontot, ebben még
nem vagyok elég jó. Egyrészt a
nyelv miatt, mivel az elején nem
beszéltem kínaiul, másrészt pedig
itt a nem az sosem egyértelműen
nem, meg kellett tanulnom, ho-

Sanghajban magyarként
gyan viselkednek, ha valamit nem
akarnak. Voltak kellemetlen félre-
értések emiatt, de kezdem kiis-
merni őket. Az viszont első pillanat-
tól tetszett, hogy nyitottak voltak az
új ötletekre és kreatívan reagáltak
ezekre. 

Mi a beosztása, mi a mun-
kája a Volkswagen Sanghaj-
nál és hány közvetlen kínai
munkatársa van?

Logisztikai tervező vagyok, az új
motorgyár anyagellátásáért felelek.
Specialistaként vagyok itt, három
kínai ember dolgozik közvetlenül
velem. Az egyikkel a német, a
másik kettővel az angol a közös
nyelv. A németül tudó sokáig dol-

gozott Németországban, egyéb-
ként pedig az a tapasztalatom,
hogy azok a kínaiak tudnak jól ide-
gen nyelven, akik éltek külföldön. 

Ön beszél angolul és né-
metül. Próbálkozik a kínai
nyelvvel is?

Rákényszerültem, főleg az ele-
jén, amikor éppen nem volt az
irodában a három közvetlen
munkatársam. Akkor bizony a
kommunikáció kínkeserves volt.
Jól haladok a kínai nyelvben, a
társalgás alapszinten már megy. 

Említette a kínai és ma-
gyar mentalitásbéli különb-
ségeket. Nagy a távolság?

Hatalmas. A legnagyobb kü-
lönbség, hogy a stresszt nem is-
merik, a nyugalmuk néha már ki-
borít. Amikor tudom, hogy közelít
egy munka határideje, el kell vé-
gezni időre, ők teljes nyugalom-
mal és hidegvérrel azt mondják,
semmi probléma. De hát két hete
lejárt a határidő, mondom nekik,
erre is a semmi probléma a válasz.
Nekünk külföldieknek ez jelenti a

legnagyobb problémát, hogy a
határidőkre rákényszerítsük őket. 

Hol lakik Sanghajban, ho-
gyan él egy külföldi?

A Volkswagen-konszern ezt
nagyon jól megszervezte. Lakó-
parkban lakunk, teljesen európai
színvonalon és körülmények kö-
zött. A lakópark zárt, abszolút biz-
tonságos. 

Kínát és a környező orszá-
gokat is bejárta már?

Kínában a kezdő dolgozók
alapszabadsága mindössze évi
hét nap. Megérkezve azzal fo-
gadtak, kínai ünnep- és pihenő-
napokon sose induljunk el, mert
elviselhetetlen a forgalom. Sok-
felé kirándultunk országon belül,
de bejártuk Kambodzsát, Thaiföl-
det, Tajvant, Vietnamot. 

Mi hiányzik legjobban
Győrből és Magyarországról?

A barátok leginkább. A család
volt itt látogatóban három hétre,
a párom szülei is kijöttek, néhány
hónapig így élő volt a kapcsolat.
A kínaiak nagyon zárkózottak,
velük nehéz barátkozni, a magyar
barátok pedig otthon vannak.

Voltak olyan pillanatok,
amikor megbánta, hogy
ennyi időre kiment, vagy
úgy érzi, tapasztalatban
soha vissza nem térő lehető-
ség a kínai másfél év?

Inkább az utóbbira szavazok.
Kijövetel előtt sok kollégát meg-
kérdeztem, akik voltak már ha-
sonló kiküldetésben, s nyolcvan
százalékuk azt mondta, nagyon
jó volt tapasztalatszerzésre, de
elég is volt, még egyszer nem
biztos, hogy belevágnának. Így
vagyok most én is, tetszik a
munka, jól érzem magam, de azt
hiszem, nagyon jó lesz haza-
menni februárban. 

Sanghajban néha magya-
rokkal is összefut vagy erre
jövő februárig várni kell?

A magyarok mindenütt meg-
találhatók. A lakóparkban leg-
alább három vagy négy magyar
család is él, közülük ketten az
Electroluxnál dolgoznak. Amikor
pedig a teniszoktatónak bemu-
tatkoztunk, hogy magyarok va-
gyunk, visszakérdezett, ti is ma-
gyarok vagytok, hányan jöttetek
ki Sanghajba? Megtudtuk tőle,
három magyar tanítványa is van.
Vagyis a magyarok tényleg az
egész világban jelen vannak.

tel.: +36 20/994 3677 • e-mail: info@achilles.hu

a Kisalföld szívében, 
Gyôr-Gyirmóton, a belvárostól 5 km-re.

Szeretettel várjuk
a strandolás és a napozás szerelmeseit 

a kiváló vízminôséggel rendelkezô,

4,5 hektáros Achilles tóhoz.

A vendégek igény szerint fogyaszthatnak 
a strand büféjébôl és válogathatnak 

a grillterasz finomságai közül.

TÓPARTI ÜDÜLÔFALU 

www.achilles.hu

Elérhetôség:



szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Győrben is „feleltette” a közön-
séget Petőfi Sándorból vagy
Arany Jánosból a Kávészünet a
fröccsnapokon. A zenekar tag-
jait, Popovics Györgyöt és Né-
meth Ferencet „a kultúra fiatal
nagyköveteiként” emlegetik, hi-
szen megzenésítéseikkel azok-
hoz is közelebb viszik a versek
élményét, akik nem forgatnak
ilyen köteteket. A fiatalok „kül-
detése” a középiskolai kollégi-
umból indult 2005 tavaszán,
ahol szobatársakként versek ol-
vasgatása közben egyszer csak
elkezdtek zenélni.

Két tizenéves fiú ül a kollégium
könyvtárában és verseket olvas-
gatnak – ez a kép szinte már oxi-
moronnak számít, legalábbis
„trendhagyónak”. Mi fogott meg
titeket a versekben?

Gyuri: Spontán indíttatás volt, hogy
összekapcsoltuk a verseket a zenével,
egy véletlen műveként. Kezdetben hobbi-
nak tekintettük, de évről évre komolyabbá
vált, a Csillag születikben való szereplé-
sünk volt számunkra a vízválasztó. A zene,
amit játszunk, egy kávé mellett nagyon jó
hangulatot adhat, egy zenekarral vagy
egy orchestra megszólalásban pedig
egyúttal fel is üdíti az embert. Azon va-
gyunk, hogy ebben a stílusban nagyobb
fesztiválokon, rendezvényeken – ahogy
Győrben is – részt vegyünk és táncolja-
nak az emberek a versekre, melyekkel
olyan érzelmi és gondolkodásmódbeli ha-
tást lehet elérni, amilyet semmi mással.
Nem szabad, hogy ez az élmény kimarad-
jon vagy háttérbe szoruljon a mostani fia-
talság számára.

Feri: Magyarországon nem jel-
lemző, hogy a kultúra és a szórakozás
keveredjen, pedig szerintünk az em-
bereknek igénye van a kultúrára, csak
nincs ideje mindenkinek a versesköte-
teket nyitogatni. A CD-nket az autó-
ban is hallgathatják például, a leg -
újabb albumunkhoz viszont a webol-
dalunkon ingyenesen hozzájuthatnak.
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HIRDETÉS  KONCERT

Trendhagyó nagykövetek
A szórakoztatás mellett ne-

velő célzattal is zenéltek az ifjú-
ságnak a „Trendhagyó irodalom -
órákon”. A koncerten említetté-
tek, vannak, akik az Anyám tyúk-
ját József Attilának tulajdonít-
ják. Hogy állnak a fiatalok az iro-
dalomhoz?

Gyuri: Általánosságban elmond-
ható, a trendhagyó irodalomórákon a
tinédzserek passzívabbak, de utána
az interneten megered a nyelvük, na-
gyon jó visszajelzéseket kapunk. Az ál-
talános iskolások vagy az óvodások
igazán aktívak, amellett, hogy nehéz
lekötni őket, élvezik a trendhagyó iro-
dalomóráinkat. Az egyetemisták, főis-
kolások érdeklődnek a versek és a ze-
nénk iránt. Sajnos az ember nem min-
dent tud, a gyerekeknél is előfordul,
hogy bemondanak ilyesmit, hogy Jó-
zsef Attila írta az Anyám tyúkját.

Feri: Ezek inkább vicces történe-
tek, mindig örülünk, ha újdonságot
adhatunk át. Az irodalomóráink lé-
nyege, hogy informatívak legyenek,
de közben jól szórakozzanak a gyere-
kek, fiatalok. Előfordul, hogy egy-egy
tinédzser  úgy érkezik a fellépésünkre,
hogy fülhallgatót tesz a fülébe. A má-
sodik, harmadik számra általában ki-
veszik és elkezdenek figyelni, esetleg
még énekelni is.

A verstanulást is segítitek a
dalaitokkal, erről egy esettanul-
mány is készült.

Gyuri: Minden iskolában igyekszünk
egy felmérést végezni azért, hogy bizo-
nyítsuk, megzenésítve sokkal könnyebb
és gyorsabb verset tanulni. Az órán erre
példát is veszünk, Petőfi Sándor Füstbe
ment tervét megtanuljuk soronként,
aztán elénekeljük közösen. Az órán kap-
nak a diákok tőlünk egy verset, a tanárok
pedig számon kérik tőlük. Mivel minden
iskolában van az év folyamán verstanulás-
ból felelet, így ezt a két átlagot össze tud-
juk vetni. Eddig 100 százalékos a siker. Kö-
rülbelül 10-15 ezer diákhoz sikerült ezt a
programot eljuttatni a múlt tanévben,
Győrben is jártunk már. Célunk, hogy Ma-
gyarország összes iskolájába elmenjünk.

Több kortárs költő versét is
megzenésítettétek, például Ká-

nyádi Sándor, Varró Dániel vagy Ka-
rafiáth Orsolya egy-egy szerzemé-
nyét. Kaptatok tőlük visszajelzést?

Gyuri: Igen, Varró Dániel például
a klubestünkön is részt vett. Egyik
vers megzenésítésével sem volt prob-
léma, úgy hisszük, tetszik a szerzők-
nek, amit csinálunk. Igyekszünk min-
dig a versek hangulatát visszaadni,
szerintem ezt ők is érzik.

Kányádi Békabúcsúztatója sze-
rintem különösen jól sikerült, de ha
nem a kortársakat nézzük, például
a Tiszta szívvel megzenésítésében
nem érzem a szövegnek megfelelő
indulatot, keserűséget, sokkal in-
kább kedvességet, lágyságot.
Mintha mosolyogna a hangod...

Feri: Igen, erről már mi is beszél-
tünk. Igyekszünk a mondanivaló sú-
lyát visszaadni, de ez nem valósulhat
meg minden műfaj esetében tökélete-
sen. De például a klubestjeink egyikén
Dorogi Petivel (az Intim Torna Illegál
frontembere – a szerk.) közösen adtuk
elő József Attila versét durvább meg-
szólalásban.

Gyuri: Ha rekedtesebben, kemé-
nyebben énekelném, akkor valószínű-
leg nem éreznéd így, az viszont tőlem
távol állna.

A versek, amiket feldolgoztok,
„örök darabok”, viszont zenész-
ként, együttesként fennmaradni
ma óriási feladat a „celebmalom”
mellett. Milyen jövőt jósoltok ma-
gatoknak?

Gyuri: Az út, amit választottunk, biz-
tosan nem lesz egyszerű, de érzem, és
azon is vagyunk, hogy ez működjön.
Tudom, hogy menni fog! Egyre több he-
lyen fognak minket megismerni. Lassú
víz partot mos!

Feri: Nem vagyunk azok, akik a
trendeknek élnek, nem a divathullá-
mokat akarjuk meglovagolni. A versek
minden korosztálynak szólnak és min-
den környezetben megállják a helyü-
ket, ezért is dolgozzuk fel mi ilyen új-
szerű stílusban azon túl, hogy imádjuk
őket mindketten. Igyekszünk rászol-
gálni „a kultúra fiatal nagykövetei”
címre sok munkával és az irodalom
melletti elkötelezettségünkkel.

• jogi asszisztens
felsőoktatási szakképzés
(nappali és levelező)

A négy féléves képzés során
megszerzett képesítéssel bíró-
ságokon, ügyészségeken, rend-
őrségen és az államigazgatás
szervezetében biztos egziszten-
ciát nyújtó munkakörökben
lehet elhelyezkedni. A képzés
során teljesített tantárgyak
nagy részét később beszámít-
hatja a jogászképzésben is.

A pótfelvételivel kapcsolatban
bővebb információt
a http://felveteli.sze.hu
és a http://dfk.sze.hu
honlapokon találsz.

Deák Ferenc Állam-
és Jogtudományi Kara

PÓTFELVÉTELT
hirdet az alábbi szakon:

• jogász (nappali, levelező)
• európai és nemzetközi igazgatás MA

(nappali)
• jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés

(nappali és levelező)

Miért válaszd a győri jogi kart?
• Mert nálunk a legalacsonyabbak a képzési

és lakhatási (kollégiumi) költségek az or-
szágban;

• Mert nálunk a számos egyetemi (pl. ta-
nulmányi, kulturális, sportteljesítményért
járó) ösztöndíj-lehetőség mellett sokféle
magán-, alapítványi és céges ösztöndíj is
vár téged;

• mert itt az elméleti tudás mellé jól hasznosít-
ható gyakorlati ismereteket is tanulsz;

• mert itt mindennapi, személyes kapcso-
latban lehetsz az oktatóiddal és bármikor
fordulhatsz hozzájuk a kérdéseiddel;

• és mert Győr olyan igazgatási és igazság-
szolgáltatási centrum, ahol diploma után
számos kiváló álláslehetőség vár rád!

A pótfelvételivel kapcsolatban bővebb
információt a http://felveteli.sze.hu
és a http://dfk.sze.hu honlapokon
találsz.

Deák Ferenc Állam-
és Jogtudományi Kara

PÓTFELVÉTELT
hirdet az alábbi szakon:
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MŰVÉSZTELEP HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A hatlapos sütemény receptje
graffitiként olvasható a vidéki
buszpályaudvar aluljárójában
egy fiatal holland képzőművész
jóvoltából. A káptalandombi
Szent Mihály arkangyal szobrát
a modern művészet eszközeivel,
képgrafikai linómetszéssel örö-
kítette meg, gondolta újra egy
másik alkotó. Lezárult a 45.
Győri Nemzetközi Művésztelep. 

Három héten át tucatnyi külföldi és
hazai képzőművész élt és alkotott
Győrben, a város támogatásával, a
Rómer Flóris múzeum meghívására.
Grászli Bernadett igazgatónő azt
mondja, termékeny három hét volt,
a munka eredményét a nagyközön-
ség július 27-én öt órától, az Ester-
házy-palotában nyíló kiállításon is-
merheti meg.

Az idei, 45. Nemzetközi Művészte-
lep külföldi vendégei Amerikából,
Csehországból, Hollandiából, Spa-
nyolországból és Szlovákiából érkez-
tek. Számos helyszínen dolgoztak, a

Sütigraffiti és linóarkangyal
Napóleon-házban, a régi Grafikai Mű-
hely új otthonában képgrafikai techni-
kákkal kísérleteztek, a linómetszés, a
hidegtű, a fametszés technikája domi-
nált. Rendelkezésükre állt a múzeum
papírrestaurátor-műhelye mellett szá-

mos alkalmi festőműterem is a mú-
zeum épületeiben.

A fiatalok az ismert alkotói módsze-
rek mellett új technikákat próbálhat-
tak ki, s kulturális programokat is szer-
veztek számukra. Megismerték Győrt,
kirándultak Pannonhalmára, a sár-
kányhajósok fesztiválján vízre szállhat-
tak. A művésztelep hasznát a szomba-

ton nyíló tárlat mutatja meg, itt a sok-
szorosított képgrafikai technikákkal
készült nagyméretű nyomatok mellett
rajzok, festmények, szobrok, installá-
ciók, videomunkák és művészköny-
vek kapnak helyet. 

A kiállítás megnyitó-
ján helyi művészek és
művészettörténészek
választják ki azt az al-
kotót, aki jövőre önálló
tárlaton mutatkozhat
be Győrben. A résztve-
vők idei munkáikból itt
hagynak egy-egy álta-
luk kiválasztott dara-
bot, amely a Rómer
Flóris Múzeum gyűjte-
ményét gyarapítja. A
tárlat augusztus 15-ig
látogatható.

Győr vendége volt Kevin Duckland
(USA), Lucie Štefková (CZ), Artur van
Balen (NL), Dallos Ádám (H), Drozsnyik
István  (H), Kelemen Benő Benjamin (H),
Jakub Lobotka (SK), Marina Monsonis
(E), Molnár Dóra (H), Molnár Zsolt (H),
Küllös László  (H), és  Herpai András  (H).
Munkájukat a győri Szabadvári Attila és
Farkas Zsuzsa segítette.

www.robinsontours.hu

7 és 10/11 éjszakás turnusok
Pozsonyból is repülővel!

BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!
BULGÁRIA REPÜLŐVEL (Pozsonyból)

2013. 08. 02 – 12 nap/11 éj!
Hotel Victoria Palace 5*, FP 192 000 Ft-tól/fő/11 éj
Hotel Aquamarine 4*, AI 200 500 Ft-tól/fő/11 éj

SZENTPÉTERVÁR (észak Velencéje)

Foglalható és bővebb  információ partnerirodáinknál:
Air Tourist, Ciklámen T., ÉTK Print, Kisalföld
Volán, Medici Travel,  Quaestor, OTP Travel,

Summer Time Travel, Vista Ut. I., 
Start Ut. és az összes győri utazási irodában!

Reptéri parkolás foglalható!
*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

BULGÁRIA BUSSZAL (győri felszállással)

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

2013. 08. 02.
Aparthotel Ruby 4*, ÖE (2+2 ap. 4 fôs)

38 900 Ft-tól/fő/7 éj
Hotel Sunny Garden 3*,  R 49 900 Ft-tól/fő/7 éj
Hotel Delphin 3*, R  49 900 Ft-tól/fő/7 éj
Hotel Diamant Res. 4*, AI 99 900-tól/fő/7 éj

2013. 08. 07–11.
Közvetlen járat repülővel, 3* vagy
4*-os szállodában, reggelivel
5 nap/4 éj  már 104 900 Ft-tól/fő

TÖRÖKORSZÁG (Budapestről)
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2013. 08. 20.
Alanya/Club Hotel Kosdere 4*, AI

148 900 Ft-tól/fő/7 éj
Alanya/Insula Resort & Spa 5*, UAI 

186 900 Ft-tól/fő/7 éj
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló
SZÁRNYALÓ – MADARAK a képzőművészetben címmel
látható kortárs kiállítás a Gyermekmúzeumban. A tárlat két-
arcú: miként a költöző madarak, kirándulást tesz a grafika két
fő ágában. Megismerkedhetünk az alkalmazott grafika és a
képgrafika között lévő hasonlóságokkal és különbségekkel.
Kiállít Bíró Csilla, Dér Adrienn, Farkas Villő Diána, Frang Erika,
Magócsi Alexandra, Pető Zsuzsa Alíz, Pézman Andrea és
Szabó Kristóf. A kiállítás szeptember 1-jéig, hétfő kivételével
naponta 10 és 18 óra között látogatható.

SÜSÜ, A SÁRKÁNY. A magyar
bábfilmsorozatot a Petőfi mese-
klub vendégei nézhetik meg pénte-
ken 16 órától a Petőfi Sándor Mű-
velődési Házban. 

ANNA-NAPI BÚCSÚ. A József Attila Művelődési
Házban vasárnap 16 órakor kezdődik a XI. Anna-
napi búcsú. Köszöntőt mond Simon Róbert Balázs
alpolgármester, fellép a Danger Elements breakcso-
port, a Csörgősipka Színház, a Lloyd Egylet, to-
vábbá Kiss Tünde és Nagy Balázs, a Győri Nemzeti
Színház művészei. A műsor ideje alatt szabad tűzön
készített ételek kaphatók. A parkban mutatványo-
sok, árusok, büfések gondoskodnak a közönségről. 

A RÉGIZENEI mesterkurzus ma, pénteken fél ötkor növendékhangver-
sennyel folytatódik a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A klasszika mes-
terei címmel Fortepiano kamarakoncert helyszíne lesz szombaton 19 órá-
tól Vámosszabadi zenekápolnája. A reneszánsz és barokk régizenei mes-
terkurzus hete vasárnap 11 órakor záró koncerttel búcsúzik, a kurzus hall-
gatói lépnek fel a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 

A LLOYD EGYLET muzsikál vasárnap délelőtt 11 órától a Radó-szi-
geti zenepavilonban. Az együttes a tőle megszokott szeretettel, vala-
mint hazai és külföldi slágerekkel várja közönségét. 

HANGRAFORGÓ KLUB. Pannó-
nia is ontja a szép dalokat címmel
régi korok dallamai, históriás énekei
csendülnek fel augusztus 2-én, pén-
teken 17 órától az Esterházy-palotá-
ban. A Hangraforgó klub vendége
ezúttal Fülöp Péter, aki két
film(kép)filmjét mutatja be „Megörö-
kítés” és „A szépséges teremtő kau-
zalitása” címmel. 

BARKÁCSOLÁS. A Gyermekkönyvtárban
barkácsolással és ügyességi játékokkal vár-
ják a szünidőző lurkókat és szüleiket július
31-én, szerdán 10 és 12 óra között. A Gyer-
mekkönyvtár a szünidőben kedden és szom-
baton nem fogad látogatókat, hétfőn, szer-
dán, csütörtökön és pénteken 9 és 17 óra
között tart nyitva. Az Internet-kuckóba hét-
főn, szerdán, csütörtökön és pénteken 10 és
16 óra között várják a gyerekeket.

NYÁRESTI BOOGIE WOOGIE. A
Széchenyi téren július 27-én, szomba-
ton fél kilenctől a Dániel Balázs Boogie
Woogie Trió zenél, közreműködik
Szabó Tamás (szájharmonika, ének) és
Long Tall Sonny (gitár, ének).

TÓKA ÁGOSTON, a Zeneakadémia végzős orgonamű-
vész hallgatója tart hangversenyt augusztus 4-én 18 óra-
kor a győri Szentlélek-templomban. A műsoron J. S.
Bach és Liszt Ferenc művei mellett a 20. század leghíre-
sebb improvizátorának, a párizsi Notre-Dame orgonistá-
jának, Pierre Cochereau-nak héttételes, lejegyzett impro-
vizációja szerepel, magyarországi első bemutatóként.

KÖNYVTÁR. A
Központi Könyvtár
Felnőtt Olva só szol -
gálata és a Kisfa-
ludy Károly Könyv-
tár júliusban és au-
gusztusban szom-
batonként zárva
tart.



Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év AJÁNLÓ TÉVÉMŰSOR

2013. július 26.   / + / 11

Kétnapos programok
Debreceni virágkarnevál ...............................................aug. 19/20. ....27.700 Ft/fő
Krk-sziget – Plitvicei-tavak ..........................................szept. 14/15. ....28.500 Ft/fő
Cesky Krumlov – Prága...................................................okt. 12/13. ....24.900 Ft/fő

Egynapos kirándulások
Boszorkányok vára és Graz..................................................szept.7 ......7.500 Ft/fő
Bécs – Sissi nyomában ........................................................aug. 18. ......5.600 Ft/fő
Lednice – Mikulov................................................................aug.11. ......7.500 Ft/fő
Cesky Krumlov – Hluboka ..................................................aug. 24. ....10.100 Ft/fő
Esztergom – Visegrád – Szentendre ..................................aug. 25. ......6.200 Ft/fő
Opatija – Irány az Adria! ......................................aug.10., aug. 18. ....12.900 Ft/fő
Klosterneuburg – Kreuzensteini vár – Tulln .....................szept. 1. ......5.900 Ft/fő
Világörökségünk a Fertő-táj ................................................aug. 3. ......4.800 Ft/fő
Klagenfurt és a Wörthi-tó varázsa .....................................aug.10. ....10.200 Ft/fő
Kecskemét – Ópusztaszer....................................................aug.11. ......7.900 Ft/fő
Hollókő – Ipolytarnóc..........................................................aug.17. ......8.000 Ft/fő
Salzkammerguti tóvidék .........................................aug. 31./okt. 5. ....10.300 Ft/fő
Felvidéki bányavárosok......................................................aug. 31. ......6.600 Ft/fő
Fővárosunk Budapest ..........................................................aug.19. ......6.300 Ft/fő
Plitvicei-tavak,  Zágráb.......................................................szept. 7. ....10.200 Ft/fő
Végig az Alpokon – Mariazell ...........................................szept. 8. ......6.200 Ft/fő

ajánlja:

BŐvebb információval,
társasutazásokkal,
elŐfoglalási ajánlatokkal
várja irodánk 
Győr, Árpád u. 51/b.
Tel.: 96/317-133, 317-313

Eng.sz: R-0357/92/1999.

www.volantourist.hu

JÚLIUS 27., SZOMBAT
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Nemzeti Nagyvizit
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
08:55 Aranyfeszt 2013
09:25 Vízitúra
09:55 Történetek a nagyvilágból 
10:25 Valóságos Kincsesbánya 
10:55 Forma-1 Magyar Nagydíj - 

Szabadedzés 3. 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Másfélmillió lépés 

Magyarországon - 32 év múlva 
13:05 Boxutca - Forma-1 magazin
13:30 Forma-1 Magyar Nagydíj - 

Időmérő edzés
15:20 A világörökség kincsei 
15:40 Szeretettel Hollywoodból 
16:15 Fábry 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Életem a szörf 
22:00 Casino 
00:55 Egy este az Il Divóval - 

A barcelonai koncert 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:15 Alkímia 
12:05 Gasztrotúra - extra 
12:25 4ütem 
13:05 Dilinyósok 

13:35 Dilinyósok 
14:05 Agymenők 
14:35 Eastwicki boszorkák 
15:35 A hős legendája 
16:40 Napkitörés 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Házasodna a gazda 
20:05 I. e. 10 000 
22:05 Warrior - A végső menet 
00:45 Tenacious D, avagy a kerek 

rockerek 

04:35 Magyarország, jövünk! 
04:40 Alexandra Pódium 
05:05 Műsorszünet
06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Monster High 
12:00 Babavilág 
12:30 Stílusvadász 
13:00 Én is menyasszony vagyok 
13:30 Doktorok 
14:30 Tequila és Bonetti 
15:30 A férjem védelmében 
16:30 Luxusdoki 
17:30 Sas kabaré 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 A medál 

21:25 Kismocsok 
23:25 Melléfogás 
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 Propaganda 
03:25 Luxusdoki 

06:00 Gazdakör
06:25 Hol volt, hol nem volt...
06:40 Gyökerek 
07:25 Kapásjelző
07:50 Századfordító magyarok 
08:45 Élő egyház
09:10 Isten kezében 
09:40 Sírjaik hol domborulnak... 
10:10 Akadálytalanul 
10:40 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Rátka 
12:50 Apa lett a fiam 
14:35 Táncvarázs 
15:30 Önök kérték! 
16:30 Behajtani tilos! 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Orbán Viktor miniszterelnök 

beszéde a Bálványosi Szabad-
egyetemen, Tusványos 2013.

19:30 Rákóczi hadnagya 
21:20 Cherbourg-i esernyők 
22:50 Kultikon + 
23:15 Dunasport
23:35 Törzsasztal 
00:25 Koncertek az A38 hajón 
01:20 Vers

JÚLIUS 26., PÉNTEK
M1
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
07:30 Noé barátai
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Rex felügyelő 
09:05 Történetek a nagyvilágból 
09:35 Forma-1 Magyar Nagydíj - 

Szabadedzés 1.
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:40 Forma-1 Magyar Nagydíj - 

Szabadedzés 2.
15:35 15. FINA Vizes világbajnokság 

2013
16:50 Híradó Nyár 2013
16:55 Elcserélt lányok 
17:40 Híradó
17:50 A szenvedélyek lángjai 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Boxutca Extra
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Csinibaba 
22:00 Szeretettel Hollywoodból 
22:30 Híradó
22:45 Sherlock 
00:20 Munkaügyek - IrReality Show 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 EgészségKalauz 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 CSI: Miami helyszínelők 
22:35 Gyilkos hajsza 
23:35 Totál szívás 
00:40 Reflektor 
00:55 Gasztrotúra 
01:25 4ütem 
02:00 Dilinyósok 

04:45 Magyarország, jövünk! 
04:50 Segíts magadon!
05:15 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Csapdába csalva 
15:25 Az élet iskolája 
16:25 Amit a szív diktál 
17:30 Veled is megtörténhet! 
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok 
20:30 Aktív 
21:05 Hal a tortán 
22:05 A Da Vinci-kód 
01:00 Jog/Ászok 
02:00 Tények Este
02:35 Astro-Világ Éjjel
03:40 Jog/Ászok 

05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:00 Kvartett
07:30 Híradó 
07:35 Akadálytalanul 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:05 Csellengők 
09:35 Angyali érintés 
10:20 Kisváros 
11:00 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:20 Afrika világa 
12:50 Európa egészsége 
13:35 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Fölszállott a páva Párizsban 
19:00 NB I. labdarúgó-mérkőzés
21:05 Vérvörös nyár 
21:55 Hírek
22:00 Dunasport
22:10 Mérgezett toll 
23:45 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Vény nélkül 
09:40 A nő kétszer 
10:10 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Pomodoro 
19:45 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
19:50 Fröccs 
20:45 Híradó
21:05 Konkrét 
21:15 Pomodoro 
21:30 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
21:35 Fröccs 
22:30 Híradó
22:50 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Konkrét 
09:30 Pomodoro 
09:45 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
09:50 Fröccs 
10:45 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:10 Győr+ Sport (ism.)
20:05 Konkrét ism
20:15 Vény nélkül  (ism.)
20:35 Kitekintő (ism.)
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport (ism.)
22:10 Konkrét (ism.)
22:20 Vény nélkül  (ism.)
22:40 Kitekintő (ism.)
23:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

Minden hétköznap 13–15 óráig

KÖZKÍVÁNATRA  

KÍVÁNSÁGMÛSOR
Adorján Andival!
Kérjenek dalt szeretteiknek,  ismerôseiknek,
vagy csak saját maguknak!

Hívja: 444-222
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08:50 TV torna
09:00 Pomodoro (ism.)
09:15 Konkrét (ism.)
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
09:30 KultÓra (ism.)
10:25 Fröccs (ism.)
11:20 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna 
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Győr+ Sport (ism.)
20:25 Híradó (ism.)
20:45 Konkrét (ism.)
20:55 Győr+ Sport (ism.)
21:50 Híradó (ism.)
22:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

JÚLIUS  30., KEDD
M1
05:55 Ma Reggel
07:30 Zöld Tea
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Aranyfeszt 2013
13:55 Ridikül 
14:45 Séf
15:05 Család csak egy van 
15:50 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Híradó Nyár 2013
16:50 Rex felügyelő 
17:40 Híradó
17:50 15. FINA Vizes világbajnokság

2013 (élő)
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:07 15. FINA Vizes világbajnokság

2013 (élő)
21:00 King 
21:45 Borgiák 
22:35 Híradó
22:50 Online kamaszok 
23:50 Munkaügyek - IrReality Show 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 4ütem 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Tornádó New Yorkban 

23:30 Reflektor 
23:45 A sárkányölők legendája 
01:20 Míg a halál el nem választ 

06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 

13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
15:00 Csapdába csalva 
16:00 Amit a szív diktál 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Gimiboszi 
23:35 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 A Szent Lőrinc folyó lazacai 

JÚLIUS 29., HÉTFŐ
M1
05:55 Ma Reggel
07:30 Vízitúra
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:20 Elcserélt lányok 
15:10 Család csak egy van 
15:55 A szenvedélyek lángjai 
16:40 Híradó Nyár 2013
16:55 Rex felügyelő 
17:40 Híradó
17:50 15. FINA Vizes világbajnokság
             2013 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:07 15. FINA Vizes világbajnokság 

2013 
21:00 Párizsi helyszínelők 
21:50 Borgiák 
22:40 Híradó
22:55 Aranyfeszt 2013
23:25 Az utolsó előtti út 
23:55 Munkaügyek - IrReality Show 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Portré 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Dr. Csont 
22:35 Dr. Csont 
23:30 Észvesztő 
00:35 Reflektor 
00:50 A Grace klinika 

06:00 Aktív Extra (12
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
15:00 Csapdába csalva 
16:00 Amit a szív diktál 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Gyilkossági helyszín 
23:35 Összeesküvés 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Gyilkossági helyszín 
03:50 Magyarország, jövünk! 
03:55 Aktív Extra 

06:30 Híradó 
06:35 Székely kapu 
07:00 Életkerék
07:30 Híradó
07:35 Élő egyház
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Isten kezében 
09:15 Ide nézz a figurára! 
09:45 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Múzeumtúra - Francia módra 
12:45 Mi lesz veled belváros? 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
19:55 Rózsa Sándor 
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Másik Magyarország
21:55 Erdélyi történetek 
22:50 Sportaréna 
23:20 Koncertek az A38 hajón 

JÚLIUS 28., VASÁRNAP
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Esély
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 "Ezt cselekedjétek az én 
             emlékezetemre!" 
09:15 A sokszínű vallás
09:30 Evangélikus magazin
10:00 Református ifjúsági műsor
10:05 Mai hitvallások
10:30 Az utódok reménysége
11:00 Református istentisztelet - 

Csillagpont
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Világ Kép 
12:45 Telesport 
13:15 Forma-1 Magyar Nagydíj - 

Futam
16:20 A londoni vadon 
17:15 A Lényeg
17:50 15. FINA Vizes világbajnokság 

2013
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:07 15. FINA Vizes világbajnokság 

2013
21:00 Aranytartalék 
22:45 A jó rabló 
00:30 MüpArt classic - PedálParádé 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Ízes élet - Mautner Zsófival
10:20 Teleshop
11:15 Gasztrotúra 
11:40 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:20 Tuti gimi 

13:25 Tuti gimi 
14:25 I. e. 10 000 
16:30 Castle 
17:30 Castle 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Reszkessetek, betörők! 2.: 

Elveszve New Yorkban 
22:25 Inferno 
00:15 Portré 
00:50 Cobra 11 

04:15 Kalandjárat 
04:40 Műsorszünet
06:00 Időnyomozó
06:25 Zöld világ 
06:50 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Nagy Vagy, Balatonfüred! 
11:35 EgészségMánia 
12:05 Stahl konyhája 
12:35 Több mint TestŐr 
13:05 Kalandjárat 
13:35 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok 
14:35 Békétlen békítő 
15:35 Sue Thomas - FBI 

16:35 A medál 
18:30 Tények
19:00 Napló 
20:00 Made in Hungaria 
22:20 Örökké tudom, mit tettél 

tavaly nyáron 
00:10 Pánik 
02:10 Csicska 
02:35 Astro-Világ Éjjel
03:40 Napló 

05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:25 "Ez a pillanatnyi csend az én 

80 évem" 
07:20 Isten kezében 
07:50 Elfeledett magyar irodalom
08:15 Világ-nézet
09:10 Vad Magyarország - A vizek 

birodalma 
10:05 Hagyaték 
10:35 Határtalanul magyar
11:00 Önkéntesek 
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 A világörökség kincsei 
12:35 A gyilkos a házban van 
14:10 Hazajáró 
14:40 Szerelmes földrajz  
15:15 Hogy volt!? 
16:10 A világörökség kincsei 
16:30 NB I. labdarúgó mérkőzés
19:05 Híradó 
19:25 Dunasport
19:30 Időjárás-jelentés
19:35 Heti Hírmondó
20:05 Önök kérték! 
21:00 Sándor Mátyás 
22:05 Oldás és kötés 
23:40 Dunasport
23:55 Világ-nézet

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó  (ism.)
08:00 Híradó  (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Konkrét (ism.)
09:30 Győr+ Sport (ism.)
10:25 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Vény nélkül 
19:40 KultÓra (ism.)
20:35 Híradó (ism.)
20:55 Vény nélkül  (ism.)
21:15 KultÓra (ism.)
22:10 Híradó  (ism.)
22:30 Közvetlen ajánlat 

GYŐR+ TV

08:50 TV torna
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Győr+ Sport (ism.)                                   
10:05 Konkrét (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:35 Kitekintő(ism.)
11:05 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna (ism.)
19:00 Pomodoro (ism.)
19:15 Konkrét (ism.)
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.)             
19:30 KultÓra (ism.)
20:25 Fröccs (ism.)
21:20 Pomodoro (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.)
21:50 KultÓra (ism.)
22:45 Fröccs (ism.)
23:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Sportaréna 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Rocklexikon 
09:25 Kultúra a nagyvilágból 
09:45 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:10 Rózsa Sándor 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Városrajzolatok - Budapest 
12:45 Velünk élő Trianon 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
19:55 A világörökség kincsei 
20:10 Robog az úthenger 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 A nejem és a feleségem 
22:55 Koncertek az A38 hajón 
23:50 Vers
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AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK
M1
07:14 Időjárás-jelentés
07:20 A mi erdőnk
07:45 100 kép a XX. századból 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:25 Vízitúra
14:05 Ridikül 
14:55 Család csak egy van 
15:40 A szenvedélyek lángjai 
16:25 Híradó Nyár 2013
16:40 Rex felügyelő 
17:25 Szerencse Híradó 
17:40 Híradó
17:50 15. FINA Vizes világbajnokság 

2013 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:07 15. FINA Vizes világbajnokság
2013 (élő)
21:00 Az Este
21:35 Híradó
21:45 Borgiák 
22:45 Nemzeti Nagyvizit

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Revolution 
22:40 Revolution 
23:40 A rejtély 
00:45 Reflektor 
01:00 Infománia 
01:35 Remington Steele 

06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 

12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
15:00 Csapdába csalva 
16:00 Amit a szív diktál 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 A szajré 
00:00 Grimm 
01:00 Tények Este
01:35 Astro-Világ Éjjel
02:40 A szajré 

JÚLIUS 31., SZERDA
M1
07:20 Angi jelenti 
07:45 100 kép a XX. századból 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:10 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 Ridikül 
14:30 Balatoni Nyár 
15:05 Család csak egy van 
15:50 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Híradó Nyár 2013
16:50 Rex felügyelő 
17:40 Híradó
17:50 15. FINA Vizes világbajnokság 

2013 (élő)
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:07 15. FINA Vizes világbajnokság 

2013 (élő)
21:00 Gyilkosság 
21:45 Borgiák 
22:40 Híradó
22:50 Átok 
23:20 Átok 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Szulejmán 
22:40 Szulejmán 
23:45 Reflektor 
00:05 Döglött akták 
01:05 A Grace klinika 

04:15 Magyarország, jövünk! 
04:20 Super Car 
04:45 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
15:00 Csapdába csalva 
16:00 Amit a szív diktál 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Hazugságok gyűrűjében 
22:35 Én is menyasszony vagyok 
23:10 Ringer - A vér kötelez 
00:10 Tények Este
00:45 Astro-Világ Éjjel
01:50 Földrengés 
03:50 Magyarország, jövünk! 
03:55 Babavilág

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Határtalanul magyar 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Kultúra a nagyvilágból 
08:55 Táncvarázs
09:45 Angyali érintés 
10:35 Kisváros 
11:10 Robog az úthenger 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Voyager - A múlt titkai és 

legendái 
13:00 Az emlékezet helyszínei 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Linda 
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:20 Szabadság 
23:05 Az élet egy napban 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Vény nélkül  (ism.)
09:40 KultÓra (ism.)
10:35 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Ráta 
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Konkrét (ism.)
20:30 Ráta
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Konkrét (ism.)
09:30 Ráta
10:00 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Vény nélkül 
19:40 Épí-Tech 
20:10 Híradó (ism.)
20:30 Vény nélkül  (ism.)
20:50 Épí-Tech 
21:20 Híradó (ism.)
21:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Elfeledett magyar irodalom
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Mesélő cégtáblák 
09:00 Stadionok lengyel módra 
09:25 Angyali érintés 
10:15 Kisváros 
10:50 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Afrika világa 
12:40 Tokaj varázsa 
13:40 Édes élet olasz módra 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 T.I.R. 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Mici néni két élete 
22:40 Gyermekkorok 
00:00 Koncertek az A38 hajón 
00:55 Koncertek az A38 hajón 
01:45 Vers

• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok: augusztus 12–24.
• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz 

folyamatosan
• ÖSD elôkészítôk a nyári nyelvvizsgákra
• Augusztus 16-tól angol TársalKODÓ, ECL, EURO, elôkészítôk
• Olasz-, spanyol-, francia-, orosztanfolyamok minden nyelvi szinten
• Önéletrajzok, bizonyítványok fordítása kedvezményes áron

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-30/628 3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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Nôk az ingatlanpiacon
Egyre több nôvel találkozhat az,
aki ingatlan adásvételére adja a
fejét. Szepessy Anitával, az
Openhouse Országos Ingatlan
Hálózat három gyôri irodájának
vezetôjével beszélgetünk arról,
miért népszerû az ingatlanközve-
títôi szakma a hölgyek körében
és miért szeretik az ügyfelek a nôi
értékesítôket. 

Miért kötelezik el magukat a nôk
egyre nagyobb számban az ingatlan-
közvetítô szakma mellett? 

— A jó ingatlanos sokat dolgozik, de
mégis megvan a szabadsága, a jó ingat-
lanos sok pénzt keres, de ahogy egyre
profibb lesz a szakmában, egyre keve-
sebb energiával egyre nagyobb lesz a be-

vétele. Ez jó motiváció mindenkinek. Való
igaz, hogy a szakmában egyre több
nôvel találkozunk: nekik sokszor az élet-
helyzetükbôl fakadóan is kiváló választás
ez a szakma. A gyermekvállalás után pél-
dául sokan nem tudják, merre tovább. A
régi munkahely már nem várja ôket, a
szakmai tudás a két-három év munkaszü-
net után kissé megkopott és a legna-
gyobb kérdés, hogy hogyan tudják a fix
munkahelyet összeegyeztetni az új jöve-
vénnyel. Bölcsôde, készségfejlesztô
programok, késôbb sport, egyéb foglal-

kozások és a soha nem várt, de sajnos
elkerülhetetlen betegségek. Az ingatlan-
közvetítés mellett könnyen be tudjuk osz-
tani az idônket és egy jó csapatban, mint
ami nálunk is van, sokszor a kollégák ki-
segítik egymást egy-egy elôre nem terve-
zett helyzetben. 

Akinek gyerekei vannak, szervezi a
családja életét, harmadik mûszakban
pedig házimunkát végez, annak szük-
sége van az ingatlanozás adta függet-
lenségre, rugalmas munkaidôre, önál-
lóságra.

Saját magam a multik világából
léptem ki és csatlakoztam az ország
egyik legdinamikusabb ingatlanos-
csapatához. Miután már nem volt
semmire idôm, miután a multivilág
kezdte kiölni belôlem a kreativitáso-
mat, eldöntöttem, hogy váltok. Ahogy

legjobb munkatársaink az Openhouse
csapatában, úgy én sem munkaként
fogom fel az ingatlanozást, hanem
életformaként.

— Nézzük a másik oldalról: miért a
nôk válnak be ezen a területen? 

— Nem csak nôket találunk a szakmá-
ban, a férfiak is szép számmal képvisel-
tetik magukat. Gyôrben van jó pár kol-
léga (nem csak az Openhouse-nál),
akikre bátran rábíznám a lakásomat. 

A nôket viszont segíti magas empati-
kus képességük, hogy talán kicsit köny-

nyebben rá tudnak hangolódni az ügyfél
igényeire, így segítve ôket a legjobb vá-
lasztásban. A „gyengébbik nemnek” le-
gendás a munkabírása, stressztûrô ké-
pessége, alkalmazkodóképessége. A
kedvesség pedig a mi szakmánkban
megfizethetetlen: ügyfélként jólesik a
szakmai gondoskodás.

— Milyen tulajdonságokkal kell rendel-
keznie egy jó ingatlanközvetítônek? 

— Fontos, hogy jól és hatékonyan
kommunikáljon. A befelé forduló típu-
soknak ez a szakma nem fog menni.
Fontos, hogy jó kiállása, megjelenése le-
gyen. Az ügyfelek sokszor nagy értékû
ingatlanokat bíznak rájuk, fontos a biza-
lom elnyerése. A szakmai tudás egyre
inkább elôtérbe kerül, de ezt az Open-
house képzési rendszerében gyorsan
fel lehet szívni. Csakis megbízható em-
berek tudnak hosszú távon a szakmá-
ban maradni, az ügyeskedôket a
szakma és az ügyfelek is gyorsan a
pálya szélére állítják. Elengedhetetlen a
nyugodt, stabil családi háttér is, mert ha
otthon problémák vannak, az bizony
könnyen elviszi a hangsúlyt az újonnan
választott munkáról.

— Mit ajánlana annak, aki szívesen ki-
próbálná magát ingatlanközvetítôként? 

— Érdemes mindig a legjobbtól ta-
nulni. Meg kell nézni, hogy az adott
pia con ki a piacvezetô. Minden sze-
rénység nélkül állíthatom, hogy Gyôr-
Moson-Sopron megyében ez a cég
az Openhouse. Egy hónapja nyitottuk
meg Gyôrben a harmadik irodánkat,
ahol van még két szabad asztal. Sok
a munka, sok az eladó ingatlan és
hála istennek Gyôrben nagyon sok a
vevôjelölt is. Mi nemcsak a helyieket,
hanem az ország egész területérôl
Gyôrbe költözôket, illetve a külföldi
ügyfeleket is szép számmal elérjük. 

Aki tehát belevágna az ingatlano-
zásba, nyugodtan küldje el önélet-
rajzát a karrier@oh.hu címre és mi
értesíteni fogjuk a továbbiakról.

Apróhirdetés

Gyôr-Révfaluban 65 nm-es, 2
szoba-nappalis, emelt szintû
fûtéskész lakás kocsibeállóval
eladó! Ár: 19,9 M Ft. 70/372-0113
Écsen 110 nm-es, 3 szobás csa-
ládi ház 1426 nm-es telekkel, na-
gyon kedvezô áron eladó. Irányár:
8,7 M Ft. 70/977-7837
Gyôrszentiván-kertvárosban
1264 nm-es, parkosított telken 45
nm-es, téglaépítésû,  téliesített
hétvégi ház eladó. Irányár: 12,9 M
Ft. 70/977-7837
Gyôr-Szigetben új építésû, nap-
pali+kétszobás lakások leköthe-
tôk! Ár: 12,9 M Ft. 70/4592409 
Gyôr-Nádorvárosban, Bem tér kö-
zelében háromlakásos társasház-
ban 100 nm-es  lakás zárt udvar-
ral, garázzsal eladó! Irányár: 29,9
M Ft. 70/977-7841
Kiadó lakásokat ás családi háza-
kat keresek 40.000 Ft—250.000 Ft
árkategóriában! 70/977-7838
Gyôr-Ménfôcsanak új építésû ré-
szén eladó egy új építésû, erkélyes,
kétszoba-nappalis, tégla építésû tár-
sasházi lakás gépkocsibeállóval. Ár:
14.900.000 Ft. 70/601-0228
Második emeleti, 55 nm-es, két-
szobás lakás Gyôr-Gyárvárosban
eladó. Ár: 9,9 M Ft. 70/459-3010
Gyôr-Adyvárosban eladó egy 3
szoba-hallos társasházi lakás. Ár:
8,49 M Ft. 70/9777-832
Gyôr-Szabadhegyen 2 szobás,
49 nm-es, mûanyag ablakos, jó
elhelyezkedésû lakás eladó. Ár:
7.800.000 Ft. 70/703-08-65
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt ré-
szén nappali+3 szobás, elsô
emeleti lakás sürgôsen eladó. Ár:
18,9 M Ft. Érd.: Németh Csaba,
70/977-7844

GYÔRBEN,
22 lakásos
társasházban
új építésû
ingatlan
leköthetô.

gyongyhaz@
oh.hu

70/9777-832

Gyôrújfalu új építésû részén épül ez a nappali+3 szobás ikerház. 
A hirdetési ár az emelt szintû fûtéskész árat jelenti. A vállalkozó külön 
megállapodás keretében természetesen a kulcsrakész befejezést is vállalja!
Érdeklôdni: 06-70/372-0110



Lakást kiadni nem könnyû!
Aki próbált már lakást kiadni,

valószínûleg szembesült azzal, hogy a
legváltozatosabb korú, nemû, családi ál-
lapotú, anyagi helyzetû érdeklôdôk tö-
mege jelentkezik a hirdetéseire. Az érdek-
lôdôk meghallgatása, megismerése kife-
jezetten idôt és energiát rabló folyamat, a

legtöbb esetben a felbukkanó jelöltek
90%-a szóba sem jöhet mint bérlô. Jobb
híján néhány tapogatózó kérdés és meg-
érzés alapján próbálják az ingatlantulajdo-
nosok eldönteni, kire merjék rábízni laká -
sukat. Csak reménykedhetnek, hogy a
lakás épségben marad, a bérleti díj pedig
valóban kifizetésre kerül. 

Mit érdemes tenni fôbérlôként?
A tapasztalt fôbérlôk szeretnek biz-

tosra menni és ingatlanos szakem-
berre bízzák a jelöltek elôszûrését,
hogy valóban csak azokkal kelljen
foglalkozniuk, akik elvárásaiknak meg-
felelnek. 

Miért tudja ezt megoldani 
az Openhouse Ingatlaniroda? 
Az Openhouse-nál fut össze a keres-

let és a kínálat. Értékesítôi minôsítik az
albérlet után érdeklôdôket és csak olyan
lakást ajánlanak, ahol tudják, mind az al-
bérlô, mind a fôbérlô elégedett lesz
hosszabb távon is.

Hogyan zajlik az elôszûrés 
az Openhouse-nál?
Az Openhouse az albérlet után ér-

deklôdôk minôsítésekor összeveti
adataikat:

— életkorukat, nemüket
— a jelentkezôk foglalkozását
— havi rendszeres jövedelmét
— a költözôk számát
— a jelentkezôk családi állapotát 
— mióta dolgoznak munkahelyükön
— háziállatuk van-e, stb.

Az elôszûrés eredményeként az
Openhouse megbízható albérlôjelölte-
ket közvetít a lakástulajdonosok felé,
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Lakást kiadni 
ingatlanirodával?

Apróhirdetés

Gyôr-Révfaluban új építésû tár-
sasházi lakások eladók. Szerke-
zetkész ár: 270.000 Ft/nm.
Kulcsrakész ár: 300.000 Ft/nm.
Illetékmentes. Szoc.pol. igényel-
hetô. Ingyenes hitelügyintézés.
70/9777-840

Gyôr-Nádorvárosban, Dugonics
utcában, 4 lakásos, téglaépítésû
társasházban 38 nm-es, felújí-
tandó garzonlakás eladó. Az in-
gatlanhoz tartozik egy 6 nm-es tá-
roló, valamint parkolási lehetôség
udvaron belül. Ár: 7.300.000 Ft.
70/977-7842

Koroncón eladó egy 1200 nm-es,
rendben tartott telken egy erôsen
felújítandó vagy bontandó családi
ház. Gyümölcsfák és melléképü-
letek is található a telken. Irányár:
5,5 M Ft. 70/977-7831

Gyôr belvárosában 55 nm-es, fel-
újított panellakás kedvezô áron
eladó. Irányár: 11,9 M Ft.  70/977-
7836

Dunaszeg csendes utcájában
nappali+2 szobás, újszerû csa-
ládi ház garázzsal, rendezett te-
lekkel eladó. Utolsó simítások!
Ára: 18,9 M Ft. 70/372-0110

Écsen szép parasztház 6.000 nm-
es telekkel eladó. Irányár: 13,99
M Ft. 70/333-3839

Révfalui, 2+2 fél szobás társas-
házi lakás eladó. Ár: 19,9 M Ft.
70/456-0470

Gyôr-Adyvárosban 53 nm-es, 2
szoba-hallos, teljesen felújított, 2.
emeleti lakás sürgôsen eladó.
Irány ár: 8,95 M Ft. 70/337-6708

A júliustól szeptemberig tartó idôszakban általában felpezsdül az albérletek iránti kereslet. A diákok ilyenkor tudják
meg, melyik fôiskolára, egyetemre nyertek felvételt, sikerült-e kollégiumi helyet kapni vagy albérlet után kell nézniük.
A nyár végeztével a munkaerôpiacon is elkezdôdik a mozgolódás. Több állás kerül meghirdetésre — rosszabb
esetben megszüntetésre —, így többen keresnek új albérletet, sokszor számukra ismeretlen városban.

DÍJMENTES, bankfüggetlen ügyintézés az OPENHOUSE-nál!

Orosz Ildikó Telefon: +36-70/621-0777 • E-mail: ildiko.orosz@oh.hu
Búza Tímea Telefon: +36-70/372-0113 • E-mail: timea.buza@oh.hu

ÉBREDJEN MINDENNAP 
MADÁRCSICSERGÉSRE!

Pinnyéden 
sorházi lakások
hihetetlenül 
jó áron eladók.

Ajándék 
gépkocsibeálló! 
Ingyenes 
hitelügyintézés!
Szoc.pol!
Illetékmentesség! 
Emeltszintû
szerkezetkész ár:
19.200.000 Ft

Érdeklôdni:
70/9777-840

Elérhetôségeink:
9023 Gyôr, 
Somogyi Béla u. 32
Tel.: 96/527-675
9023 Gyôr, Verseny u. 32.
Tel.: 70/977-7838

www.facebook.com/ohingatlan
www.gyor.openhouse.hu
gyor@oh.hu

akik így nyugodtan alhatnak, bizton-
ságban tudva a kiadott lakást.

Amit kevesen tudnak a diákokról
és a háziállatokról
Sokan félnek a fôiskolásoktól ingat-

lankiadáskor, viszont van egy nagy
elô nyük. Általában a szülôktôl kapják
a pénzt, sokszor lakhatási támogatást
is biztosít számukra a fôiskola, egye-
tem, ezért kiemelkedô a fizetési haj-
landóságuk és képességük.

A másik mumus a fôbérlôk szá-
mára a háziállat. Pedig érdemes figye-
lembe venni, hogy a háziállattal ren-
delkezô albérlôk sokkal nehezebben
találnak lakást pont az elôítéletek
miatt, így végül ôk sokkal hû sé ge -
sebb és jobban fizetô lakók.

Mindenki nyer az üzleten
Ha kiadó lakása van, vegye fel az

Openhouse Ingatlanirodával a kap-
csolatot, és segítünk, hogy megta-
lálja az ön számára ideális albérlôket.
Csak azokat ajánljuk, akikre a saját
lakásunkat is rá mernénk bízni!



kép és szöveg: xantus-állatkert

Izgalmasan telik a vakáció a győri ál-
latkertben, hétről hétre újdonságokról
számolnak be a park munkatársai.
Most sincs ez másképp, hiszen az el-
múlt időszakban különleges lakókkal
lett gazdagabb az intézmény madár-
gyűjteménye. Már három éve lakója
az állatkertnek egy vöröslábú kígyász-
darupár, akik az idén – ittlétük óta elő-
ször – fiókát nevelnek. Magyarorszá-
gon az állatkertekben nem túl gyakori
ez a faj, csupán a Szegedi Vadaspark-
ban és a győri Xantus János Állatkert-
ben tekinthetők meg. 

A vöröslábú kígyászdaru Dél-Ame-
rika középső részének füves pampáin
és ritkás, száraz trópusi erdőségeiben
él. Ezek a madarak mind méretüket,
mind életmódjukat tekintve leginkább
az európai túzokhoz hasonlíthatók. Ki-
egyenesedve mindegy 90 centiméte-
res magasságot érhetnek el, testtöme-
gük pedig 1,5 kilogramm körül mozog.
A madarak különlegessége az akár 10
centiméter hosszú, a csőr tövénél nö-
vekvő, merev tollakból álló bóbita. A
fióka június második hetében, 28
napos költési idő után bújt ki a tojásból.
Mára szépen megerősödött, most már
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A kezelés, mely 
eltünteti a narancsbőrt

a kifutóba is ki-
merészkedik,
így a látogatók
is megtekint-
hetik. Tolla-
zata egyelőre
még nem alakult ki, így igazán mókás
látványt nyújt, ahogy az impozáns
megjelenésű madárpár egy „rút kiska-
csát” nevel.

Ebben az évben további meglepe-
téssel szolgáltak az állatkert zöldszár-
nyú arái is. Ők már régóta lakói a park-
nak, de még nem volt szaporulat
náluk. Az idén egy hónapos költési
idejük után három fióka látta meg a
napvilágot, akik már elmúltak kéthete-
sek. Egyelőre ők még nem láthatók,
napjaikat egy biztonságot nyújtó fé-
szekodúban töltik. Az arák a termé-
szetben is ilyen helyeken, faodvakban
vagy sziklahasadékokban alakítják ki
fészküket. A kis jövevények még csu-
paszok, tolluk néhány hét alatt nő ki.
Teljes nyugalomra van szükségük,
erről szüleik maximálisan gondoskod-
nak is, így még gondozóiknak sem
egyszerű betekinteni hozzájuk. A fió-
kák fejlődéséről későbbiekben az ál-
latkert honlapján találhatnak képeket
az érdeklődők. www.zoogyor.com

Különleges fiókák

A lézerrel történő bőrfeszesítés haté-
konyan kezeli a testrészeken kialakult
cellulitiszt, azaz a narancsbőrt, halvá-
nyítja a striákat és jótékony hatással
van a különböző bőrhegekre is. 

A cellulitiszt még kitartó sportolás-
sal is nagyon nehéz eltüntetni. A léze-
res kezelések során a kezelőfej vákuu-
mot képez a bőrön, és a négy lézer-
ponton keresztül behatol a kötőszö-
vetbe. A keletkezett hő hatására a kol-
lagénrostok megfeszülnek és annak
újraképződését stimulálják.

A szakember kifejtette, a bőrön a ke-
zelőfej a szöveteket felmelegítő és a ke-
ringést az apró véredényekben stimu-
láló, intenzív lézersugarat bocsát ki. Az
egyidejű mechanikus masszázs és szí-
vás stimulálja a subcutan szöveteket,
ezzel egy időben a helyi hűtés kisimítja
és feszessé teszi a bőrt. Egyedülálló
szabadalommal védett orvos-esztéti-
kai berendezéssel végzett kezelést kö-
vetően a laza bőrfelszín jelentősen kisi-
mul és eltűnnek a bőr alatti durva felü-

letek. A kezelés nem kellemetlen és
egyáltalán nem jár fájdalommal, az al-
kalmazott technológia miatt inkább hi-
deget érez a páciens – hangsúlyozta
Málovics Bertold.

A cellulitisz eltüntetésén túl a lézer-
rel történő bőrfeszesítés a szülés után
a hason keletkezett striák, csíkok és
laza bőrfelületek halványításában is
eredményes. Málovics Bertold szerint
már az első kezelés is látványos válto-
zást hozhat. De a kellő eredmény el-
érése érdekében a testrésztől és a
problémás bőrterülettől függően mi-
nimum 6-8 kezelést javasolt. A kezelé-
seket 4-5 naponta kell ismételni, és a
kúra befejezése után 6-8 hetente egy
emlékeztető kezelés javasolt az elért
eredmény fenntartása érdekében.

A szakember azt mondja, ha a léze-
res bőrfeszesítést a páciens végleges
ultrahangos zsírbontással kombinálja,
nem csak gyönyörű és fiatalos bőre
lehet, de a kúra végére akár 10 cm-rel
is karcsúsodhat. (x)

Új fizető parkolóhelyeket alakítottak ki
a városban. Július 22-től az Újkapu
utca Apáca és Liszt Ferenc utca közötti
szakasza az I. díjövezetbe tartozik 400
Ft/óra díjszabással. A Dugonics utcá-
ban, valamint a Babits Mihály utca Lah-
ner és Eszperantó utcák közötti szaka-
szán kialakított fizető parkolóhelyek vi-
szont a III. díjövezetbe tartoznak 100
Ft/óra díjszabással. A díjfizetési kötele-
zettség hétfőn, kedden, szerdán és
pénteken 8–18 óráig, csütörtökön 8–
16 óráig áll fenn. A III. díjövezeti parko-
lóhelyek használatáért szombati napo-
kon nem kell díjat fizetni.

Új fizető parkolóhelyek
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FRÖCCSÖK LEGENDÁK

A hamvas fröccsök fesztiválján ismét megtelt a
Széchenyi tér élettel. Volt óriásfröccs és óriás -
szendvics, kazinczys zsíros kenyér a szép ma-
gyar beszédért. Mert az italt és az ételt adomá-
nyokért adták, az összegyűlt pénz pedig a gim-
názium névadójáról elnevezett versenyre aján-
lották fel. Győr társasági terén késő délután és
este jó szóra vágyó emberek kortyolták a fröcs-
csöt és múlatták az időt. Az egykori várbörtön-
ben, valamint az utcai színpadon felidézték a
győri legendákat. Boszorkánypert rendeztek a
lőcsei fehér asszonyt is fogva tartó börtönben,
s a győri várat feladó kapitány drámai sorsát is
színre vitték.

A Győr+ médiacsoport is kiköltözött a térre.
Olvasóink, hallgatóink, nézőink a kitöltött kvízért
cserébe ajándékokat kaptak. Sokan telepedtek
oda hozzánk, mondták el életüket, valamint té-
mákat javasoltak, s megkóstolták a Győr+ po-
gácsáját, fehér és rozéfröccsét is.

Fröccsök és legendák
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KÖZSZOLGÁK  PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

A nyár slágergyümölcse a dinnye,
amely széles választékban kapható
a vásárcsarnokban. Magyar áruja
van például Németh Károly keres-
kedőnek, akinek pultján számos
egyéb gyümölcs és zöldség mellett
a mézédes cecei dinnyék között vá-
logathatunk. Dinnye esetében
azonnal felmerül a kérdés, hogy mi-
ként lehet megállapítani az érettsé-
gét. Nos, a kereskedő standjánál
nincsen szükség kopogtatásra, il-
letve a szár vizsgálatára, mert kér-
hetünk dinnyét félbe vagy ne-
gyedbe vágva. Jobban is megy így
az árusítás, a vevők nagyobb része
sűrűbben vásárol kisebb darabo-
kat. A magas víztartalmú dinnye a
kereskedő szerint pincehidegen
adja ki legjobban az ízét. A dinnye
tartalmaz C- és B6-vitaminokat, ka-
rotintartalmát szervezetünk A-vita-
minná alakítja át. 

Gépbemutatót tartott a közelmúltban a Kálóczy
téren az AS Motor Magyarország Kft. Az elsősorban
szakmai érdeklődőket vonzó eseményen a cég azo-
kat a járműveit vonultatta fel, amelyek a parkok, jár-
dák, kisebb utcák karbantartására, tisztítására al-
kalmasak. Így a résztevők különböző teljesítményű
fűnyírókat, rézsűvágót, seprőgépet, illetve olyan
kistraktort ismerhettek meg, amely többfunkciós,
kiegészítői cserélhetőek, így nyári és téli munkák el-
végzésére is alkalmas. 

kép és szöveg: pannon-víz 

A Pannon-Víz Zrt. a hét elején látta vendégül a Muszáj Természet-
védelmi és Koordinációs Egyesület napközis táborának lakóit. A
gyerekek az Országút utcai központban meghallgattak egy „vizes
előadást”, megtudhatták, hogyan jut el az ivóvíz a vízcsapokba és
hogyan folyik el a szennyvíz. Ezután megismerkedtek a Harcsás-
falikútgyűjteménnyel, majd megkóstolták a palackozott Pannonvi-
zet. A programot üzemlátogatás zárta, a táborlakók a ménfőcsa-
naki vízművel ismerkedtek. Belenézhettek a kútba és a víztárolóba,
beleülhettek az ügyeletes kocsiba, a lányok műanyag csövekből
gyűrűt és karkötőt készíthettek. Koncz Nóra, a napközistábor veze-
tője szerint az üzemlátogatáson sok-sok érdekességet hallhattak
a gyerekek, s a jövő héten újból eljönnek egy óvodáscsoporttal. 

Vendégségben 

forrás: mti 

Egyre több bécsi kávéház és étte-
rem szakít az eddigi szokással és
az idáig ingyen felszolgált csapvi-
zet is felszámítja vendégeinek. A
téma a nyár közepén visszatért hő-
ségben az osztrák sajtót sem
hagyta hidegen. A médiában meg-
jelent összeállításokból kiderül,
hogy egy pohár víz ára 60 euró-
centtől (mintegy 180 forinttól) akár
három euróig (majdnem 900 forin-
tig) is terjedhet azokban a belvárosi
kávéházakban, ahol felhagytak az
eddigi gyakorlattal. A lapok rámu-
tatnak, hogy a közművállalat egy
köbméter vezetékes vizet ezzel
szemben mindössze 1,73 euróért
szolgáltat.

A bécsi víz ára 

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja ügyfeleit,
hogy az ETO Park első emeletén található
ügyfélszolgálati irodája július 31-én,
szerdán zárva tart. 
Az Orgona és Jókai úti irodákban
a megszokott nyitva tartás szerint 
várják az ügyfeleket.

ZÁRVA
lesz az iroda

Gépbemutató

Míg a többség kitart a vendég
felé tett udvariassági gesztusnak
tartott ingyen pohár víz mellett, az
új trendhez csatlakozó vendéglátó-
helyek azt mondják, rákényszerül-
nek a változtatásra, mert miköz-
ben az ő üzemeltetési költségeik
nőnek, egyre több vendég mást
nem is kérne, csak vizet. „A víz szol-
gáltatás és a szolgáltatásért fizetni
kell. A poharat el kell mosni, ki kell
vinni a vendégnek, majd le kell
szedni az asztalról" – mondja
Josef Bitzinger kamarai illetékes
az osztrák televíziónak. „Emellett
gyakran előfordul, hogy csak egy
olcsó menüt rendel valaki és mellé
egy pohár vizet. Ez így már egyér-
telműen nem éri meg" – tette
hozzá. Andrea Winkler, a több

neves kávéházat is üzemeltető
Querfeld család tagja azzal érvel,
hogy az elmúlt hónapokban több
vizet szolgáltak fel, mint amennyi
alkoholos italt összesen.

A kávé mellé természetesen to-
vábbra is ingyen jár egy pohár víz
és azért sem kérnek pénzt, ha va-
laki a kutyájának kér – mondta
Winkler. Hozzátette: azt azonban
nem látja be, hogy miért ne kérhet-
nének pénzt akkor, ha valaki csak
egy pohár vizet rendel. A közeli he-
gyekből érkező, forrásvíz minő-
ségű ivóvizére büszke város köztéri
ivókutakban nem szűkölködik. A
nyári idényben a turisták által legin-
kább látogatott tereken ideiglenes
kutakat is felállítanak, ahol az arra
járók felfrissíthetik magukat. 

Dinnyét a vásárcsarnokból

Piaci kosár:
Görögdinnye    160–180 Ft/kg
Sárgadinnye     350–420 Ft/kg

Felvételt hirdet az alábbi szakmákban: 
Iskolarendszerben:
kozmetikus, fodrász, sportedzô
Felnôttképzésben:
lovastúra vezetô, sportedzô, 
kézápoló, mûkörömépítô, lábápoló,

LLOYD IPARTESTÜLETI 
SZAKKÉPZÔ ISKOLA

Érdeklôdni: 
Döbröntei Zsuzsanna 06 20/952 25 25
Kovács Zsuzsa 06 20/952 03 05



SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, mázolástvál-
lalok nagyon kedvező áron! Nyugdíjasok-
nak kedvezménnyel! 30/984-3518

Allergia kínozza?
Meggyógyulhat 2 hét
alatt, időpontért hív-
jon: 70/934-0205

Masszázs Kuckó Győr. Kel-
lemes stresszoldó kikap-
csolódás – Relax, irodai
masszázs, sómasszázs.
96/247-574, 30/440-3229

Pedagógus házaspárkisgyer-
mekek vagy idős nénik-bácsik felügyeletét
vállalja. 30/538-4376, 96/412-076

FURGON- ÉS SZE-
MÉLYGÉPKOCSI-KÖL-
CSÖNZŐ 06-70/314-
0157, 06-70/315-9210
WWW.FURGONKOL-
CSONZES.HU

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műszaki
termék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. Tel.: 30/5420-720. 

Külső szigetelést, szoba-
festést, mázolást, gipsz-
kartonozást vállalunk el-
fogadható áron, ga ran -
ciá val. 20/6298-769

Lakatosmunkák! Kerí-
tések, kapuk, bizton-
sági rácsok, korlátok
stb. készítése, javí-
tása, karbantartása.
Ajtó-, ablak-, zárjaví-
tás! 70/2237-957

Gépi földmunka, alapásás, te-
reprendezés kedvező áron, Győrben és
környékén. Hétvégén is! 30/356-6163

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomtalaní-
tást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarí-
tom. Feleslegessé vált holmiját ingyen el-
szállítom. Stuka Tibor: 30/217-0848

Beton- és téglafalra tár-
gyak felfúrása, rögzítése és minden-
nemű villanyszerelés, bojlertisztítás. Ér-
deklődni: 06-30/314-3370

Homokszórás,
porfestés: 
- acél- és alufelnik
- biciklivázak
- kerítések, acélszerkezetek
30/834-9978, 96/435-267
www.mafem.hu

EGYÉB

Középkorú, győri hölgy takarítást vállal.
Feleslegessé vált dolgait nagyon szíve-
sen elfogadnám, szükségem lenne rá!
20/211-7884

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is. Tel.:
20/944-6667. 

Vásárolok régi búto-
rokat, órákat, festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat! Né-
meth Csaba, 20/937-9671.

COFIDIS gyorshitel 48
órán belül (max. 800 e Ft), Új
SZOCPOL, támogatott la-
káshitel, árfolyamrögzítés. Tel.:
20/951-0235

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pén-
zeket, pénzgyűjteményeket, plakette-
ket, kitüntetéseket, könyveket, egyéb
régiséget vásárolok gyűjteményem -
be. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
20/947-3928.

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Feleslegessé vált holmi-
ját elszállítom. Tel.: 70/500-1291.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és be-
váltása. Tel.: 70/564-2280. 

Hajat veszek 50 cm felett, vá-
gottat vagy vágni valót, jó áron. Tel.:
20/497-9197 

INGATLAN

Budapesten, XII. kerület-
ben, Mese közben 27 m2-es, jó
állapotú, cirkófűté-
ses lakás tulajdonostól
eladó. Irányár: 10,5 M Ft. Ér-
deklődni: 20/329-6877

Balatonalmádiban eladó kétszintes iker-
nyaraló egyik része. A nagy strandtól 700
m-re, 75 m2-es, két és fél szobás, beren-
dezéssel, kis kerttel, terasszal, kocsibeál-
lóval. Irányár: 11,9 M Ft. 20/327-8603

Keszthelyen 2 szobás apartman
strandhoz közel, teljes berendezéssel,
6,2 M forintért eladó! 96/319-468

Győr-Nádorvárosban, a Zrí-
nyi utcában, a Leier City Center szomszéd-
ságában tulajdonostól eladó egy 53 nm-es,
2 szobás, 3. emeleti, világos, jó elrendezésű
lakás. A nagy konyha mellett kamra és
gardróbszoba is rendelkezésre áll. Az ingat-
lan felújított, műanyag ablakokat, új fűtés-
rendszert, turbós kazánt kapott. Kocsibe-
álló az udvaron található, a lakáshoz nagy
pince és padlásrész tartozik. A 11 lakásos,
téglaépítésű társasház is felújításon esett
át néhány éve, új cseréptetőt kapott és át-
festették. Irányár: 14,5 millió Ft.
Érdeklődni: 06-20/284-3398
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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

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és  Zsol-
nay-porcelánt, ezüsttárgyakat,
könyveket, régi fali- és asztali
órákat, dísztárgyakat, teljes
hagyatékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.  

MARCAL ÉTTEREM Győr, Déry T. u. 11/a
Tel: 96/431-330 • www.marcal-etterem.hu  • www.marcal-vendeglo.hu

3 fajta Szép-kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

Egy-házi-as vendéglős család AKCIÓS AJÁNLATA
július 26-27-28-ra (péntek, szombat, vasárnap)!

Továbbá várjuk Kedves Vendégeinket 3-4 féle levessel
és 8–10 féle második fogással 750 Ft és 1100 Ft közötti árakon!

Két-
személyes
Marcal-tál
3.800 Ft helyett
2.600 Ft!

Extra menüajánlatunk:
• Daragaluska-leves (2 főre)
• 2 személyes Marcal-tál • saláta (2 főre)
• sütemény (2 főre)

Ár: 5.600 Ft/2 fő
helyett 3.800 Ft/2 fő

2. Extra menü:
• Májgombócleves • Sonkával, sajttal
töltött csirkemell • vegyes köret
• saláta • somlói galuska

Ár: 2100 Ft/fő
helyett 1200 Ft/fő

Tudta, hogy ezeket a tüneteket gyakorta:
• a geopatikus sugárzások

• az elektro- és mágneses sugárzások okozzák?

MÉRESSE FEL ÉS VÉDESSE LE HÁLÓSZOBÁJÁT,
LAKÁSÁT HOZZÁÉRTÔ SZAKEMBERREL!

Szabados László mérnök-radioesztéta
PI-víz Életvíz Centrum

Gyôr, Mécs László u. 22. • 06-30/401-4862

Vízér, Hartmann-háló, törésvonalak, Szt. György-sávok, Ley-vonalak, elektro-
és mágneses sugárzás, radiesztézia-felmérés, sugárzásvédelem, leárnyékolás

Nem alszik jól? Beteg,
de nem tudja az okát? A gyermeke
is nyugtalan, gyakran felébred?

Érettségizetteknek  nappali  tagozatos képzéseink
• Logisztikai ügyintéző (2 év) • Kereskedő (2 év)
• Ügyviteli titkár (2 év) • Turisztikai szervező, 
értékesítő (2 év) • Idegenvezető (2 év) •
Vendéglátásszervező-vendéglős (2 év)

8. osztályosoknak 
Rendkívüli felvételi eljárás Pincér és Szakács 
szakmákban 

QUANTUM ÜZLETI 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
ÉS SZAKISKOLA 
KÍNÁLATA A 
2013/2014-ES TANÉVRE

Információ és jelentkezés
9023 Győr, Buda u. 12. • Tel.: 96 / 322 – 018

www.quantum.hu

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

ÚJ NYÁRI étlappal,
kiváló borokkal,

frissítő italokkal várjuk
Kedves

Vendégeinket 
Duna-parti

teraszunkon!

Győri színháznál 2 emeletes, ja-
varészt irodás, patinás társasház I.
emeletén külön bejáratú, 103 m2-es,
jó állapotú lakás tulajdonostól eladó
vagy csendes vállalkozásnak kiadó. Jó
elrendezésű, távfűtéses (ennek elle-
nére kedvező rezsijű), parkettás, járóla-
pos. Parkosított udvar és teremgarázs-
bérlési lehetőség! Azonnal költözhető!
Érd.: 20/3668-480

Győr belvárosában 60
m2-es helyiség kiadó.
Érd.: 70/218-9408

OKTATÁS

Matematikából, fizikából pótvizsgára
és őszi érettségire felkészítést vállalok
Nádorvárosban. 96/320-548 vagy
20/432-7787.

Korrepetálás: matematika, fizika,
kémia, általános és középiskolásoknak!
Pótvizsgára felkészítés
nyáron is! Tel.: 30/928-7711.
nmnmnm@index.hu

Tanár házaspár matematiká-
ból, fizikából, elektrotechnikából általá-
nos és középiskolásokat pótvizsgára,
pótérettségire felkészít! Tel.: 96/412-
076, 30/538-4366

Angol nyelvi tábor Győrben,
magyarul is beszélő amerikai házaspár-
nál! 15 ezer Ft/hét, napi háromszori ét-
kezéssel!  Tel.: 20/418-0181

ÉPÍTŐANYAG



szerző: papp zsolt
fotó: gy. p.

A hollandiai Utrechtben rendez-
ték a 12. nyári Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivált (EYOF),
amelyen a 2017-es győri ese-
mény szervezőcsapatának kép-
viselői is részt vettek, és szá-
mos hasznos tapasztalattal
gazdagodtak.

A 2013-as EYOF szép magyar sikere-
ket hozott, hiszen küldöttségünk 14
érmet szerzett, amiből nyolc a legfé-
nyesebben csillog. Az egyes érme-
ken négy sportág osztozott, az atlé-
ták négy arany-, egy ezüst-, az úszók
három arany-, egy ezüst-, a judósok
egy arany-, egy ezüst-, a kosárlabdá-
zók pedig egy bronzérmet szereztek.
A csapat kiemelkedő teljesítményé-
vel a negyedik helyet szerezte meg az
éremtáblázaton, a magyarokat csak
Oroszország, Nagy-Britannia és
Franciaország tudta megelőzni. Az öt
nap alatt 690 érmet osztottak ki a 49
nemzet sportolói között. A rendezvé-
nyen több mint 2.300 versenyző és
mintegy 700 segítő szakember vett
részt. Kilenc sportágban folytak a
versenyek, amelyből nyolcban szere-
peltek magyar sportolók. A progra-
mokra mintegy negyvenezer érdek-
lődő váltott belépőt. Az esemény
rangját mutatja, hogy a megnyitó ün-
nepségen részt vett Vilmos Sándor
holland király és Jacques Rogge, a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság el-
nöke is.

Mint ismeretes, a 2017-es ifjúsági
olimpia rendezési jogát városunk
nyerte el, így négy év múlva Győrben
lobban fel az olimpiai láng. Bolla
Péter kabinetfőnök lapunknak el-
mondta, a szervezők célja, hogy az
első magyarországi olimpiai ese-
mény a lehető legmagasabb színvo-
nalú legyen, és a hozzánk látogató
sportolók, sportvezetők és turisták
maximálisan elégedettek legyenek a
győri körülményekkel, és szívesen

térjenek vissza hozzánk később láto-
gatóként is. Hozzátette, a versenyek
megrendezése számos pozitív hoza-
dékkal jár, hiszen önmagában is nagy
szó, hogy városunk olimpiai esemény
helyszíne lesz, ráadásul az EYOF-ra
készülő versenyhelyszínek – mint az
uszoda, az atlétikapálya vagy a torna-
csarnok – itt maradnak és városunk
polgárainak sportolási lehetőségeit
gazdagítják.

Győr már elkezdte a felkészülést,
az utrechti fesztiválon a győri megfi-
gyelők Observer Programban vettek
részt. Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester kérdésünkre kifejtette, nagyon
hasznos volt a látogatás, hiszen a de-
legáció bepillantást nyerhetett mind-
azon feladatokba, amelyeket a szerve-
zőknek el kell végezniük. A küldöttség
tagjai nyomon követték a sportszerve-
zési, logisztikai, marketing- és idegen-
forgalmi tevékenységeket. „Roppant

tanulságos volt számunkra a rendez-
vény hete, hiszen számos olyan rész-
lettel szembesültünk, amelyre oda
kell figyelnünk az esetleges hibák ki-
küszöbölése érdekében. Fel kell ké-
szülnünk a szerteágazó szervezési fel-
adatokra, amihez nagy segítséget
nyújtott a megfigyelői programban
való részvétel.”

A napokban elindult a 2017-es
győri ötkarikás rendezvény hivatalos

honlapja is, amely érdekes informáci-
ókkal szolgál az érdeklődők számára
a győri előkészületekről, a pályázat-
ról. A szurkolók már elektronikusan
javaslatot tehetnek a győri EYOF ka-
balaállatának, a kakasnak az elneve-
zésére, valamint kvízjáték keretében
ismerkedhetnek az EYOF versenyé-
vel és Győr városával. A honlapon
Borkai Zsolt polgármester köszöntő-
jében úgy fogalmaz, a 2017-es EYOF
házigazda szerepe tovább erősítheti

a sport és az utánpótlás-nevelés je-
lentőségét. „Nagy öröm lesz szá-
munkra, amikor 2017-ben az egész
olimpiai családot Győr városában üd-
vözölhetjük és megmutathatjuk ne -
kik Magyarország és Győr értékeit.
Az elmúlt időszakban kollégáimmal
keményen dolgoztunk a pályázati do-
kumentáción, most pedig lázasan
folytatjuk a munkát a szervezési fel-
adatokkal.” 

Borkai Zsolt MOB-elnökként
egyébként az utrechti ifjúsági feszti-
vál idején Barcelonában vett részt
egy másik fontos, és hazánk sport-
élete számára szintén meghatározó
eseményen, hiszen az idei vizes vb
helyszínén az Orbán Viktor miniszter-
elnök vezette magyar delegáció pre-
zentációja után bejelentették, hazánk
rendezheti a 2021-es úszó, nyílt vízi
úszó, műugró, műúszó és vízilabdázó
vizes világbajnokságot.
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Városunkat hét sportoló képviselte Ut-
rechtben, közülük a legnagyobb si-
kert Varga Dominik érte el. A Győri
Úszók Közhasznú Egyesületének fia-
tal tehetsége a svéd Petter Fredrik -
sson mögött második helyen csapott
célba 200 méter háton, egészen ki-
tűnő 2 perc 05.01 másodperces idő-
vel. Varga Dominik fő száma után 100

Varga Dominik ezüstérmes lett

Győri tapasztalatok az ifjúsági olimpiáról

méter háton is rajthoz állt, ezen a
távon negyedik helyezést ért el, ideje
57.28 másodperc volt. A női kézi-
labda-válogatott hatodik helyen zárta
az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, a
magyar csapatban a Győri Audi ETO KC
hat játékosa – Élő Beatrix, Gerháth
Fanni, Guttyán Adrienn, Lányi Gabriella,
Linder Luca és Maláti Dóra – is pályára

lépett. A női kosárlabda-válogatott
bronz érmes lett Hollandiában, a szak-
mai stábot a Hat-Agro UNI Győr ed-
zője, Szentendrei Áron is erősítette.
Az atlétákat a Bercsényi DSE edzője,
Farkas Roland segítette a minél jobb
eredmények elérésében, míg a csel-
gáncsozók sikereiért Hatos Zsu-
zsanna dolgozott Utrechtben. 



A Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége változtatott a versenykiírá-
son, amelynek értelmében a női ko-
sárlabda-bajnokság első öt helye-
zettje az újonnan életre hívott Közép-
európai Ligában szerepel ősztől, és
csak tavasszal kapcsolódik be a ma-
gyar bajnoki sorozatba. A Ligában az
Uniqa-Euroleasing Sopron, a Hat-
Agro UNI Győr, a PINKK 424, a PEAC-
Pécs és a DVTK-Miskolc szerepel a
szlovák Good Angels Kosice, a Ru-
zomberok, a Nova Ves, a Samorin és
Piestanske Cajky, valamint a horvát
Novi Zagreb mellett. A lebonyolítás
szerint a tizenegy csapat oda-vissza
alapon megmérkőzik egymással,
majd mikor lement a két kör, akkor
csatlakozik a magyar bajnoksághoz
az öt együttes, és az addig egymással
itthon mérkőző magyar csapatokkal is
játszanak oda-vissza alapon. A csapa-
tok értelemszerűen magukkal hozzák
a Ligában egymás ellen lejátszott
eredményeiket. Az alapszakasz végső
sorrendje így alakul ki, innentől
kezdve már minden a megszokottak
szerint megy, azaz a rájátszásban az
első a nyolcadikkal, a második a hete-

dikkel, a harmadik a hatodikkal, a ne-
gyedik az ötödikkel találkozik, majd a
győztesek az elődöntőben, az ott to-
vábbjutók pedig a döntőben folytatják

menetelésüket. Az első fordulóban a
tervek szerint szeptember 28-án Zág-
rábba utazik a Hat-Agro UNI Győr, de
a menetrend egyelőre nem végleges,
a nemzetközi kupaszereplés miatt a
csapatoknak még egyeztetniük kell
egymással. 
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NAGY NYÁRI SHOW

UTOLSÓ TÁBORI HETEK
a VIDRA Úszóiskolában

Napközis úszó- és sporttábor!
• Az újra megnyíló gyôri
strandon 5 éves kortól

• Minden hétfôn indul,
heti turnusokban,
07. 29. és 08. 09. között
naponta 7.30—16.15-ig 

• Táborvezetô és úszóedzô-
tanárok felügyeletével 

• Ebéd (választható)
és uzsonna biztosított

Programok: úszásoktatás,
úszóedzés, futball-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aero-
bik, vízitorna, játékos vetél-
kedôk, színes krétás rajzoló-
verseny, sport, sport, sport...
ÉLMÉNYFÜRDÔZÉS!
Rossz idô esetén a sport-
foglalkozások teremben
történnek.

Jelentkezés: hétfôn,
szerdán és pénteken 16—18
óra között a gyôri sátoros
fedett uszodában, illetve
szabad hely esetén tábor-
kezdésnél.

Érdeklôdés:
Rákosfalvy Ferenc (ügyvezetô) 96/322-657; 30/272-2064 Kovács Aliz (szervezô) 70/947-9409

www.vidrauszoiskola.hu

Közép-európai Ligával
kezdődik a szezon

A Rába ETO női futsalcsapata meg-
alakítását követően egy évvel máris az
élvonalban szerepelhet, hiszen a höl-
gyek százszázalékos teljesítménnyel
nyerték meg az NB II-es bajnokság

Nyugati csoportját. A győri lányok a ti-
zennyolc győzelem alkalmával 187
gólt lőttek és mindössze 31-et kaptak,
a csapat – és egyben a bajnokság –
gólkirálynője az 56 találatig jutó Jakab
Réka volt. 

„Előzetes elvárás volt velünk szem-
ben a feljutás kivívása, amit hibátlan

Hibátlanul teljesítettek
teljesítménnyel el is értünk, így ősztől
már az élvonalban szerepelhetünk” –
mondta Molnár Attila, a csapat ed-
zője. „Remek gárdát hoztunk össze, a
lányok mindent megtettek a jó szerep-
lésért. Sokat segített az is, hogy télen
két válogatott szintű játékost tudtunk
szerződtetni Miskolcról. Úgy érzem, a
csapat egy osztállyal magasabban is
képes lesz a jó szereplésre.”

„Teljesen megérdemelten lettünk
bajnokok, hiszen egyszer sem talál-
tunk legyőzőre. Idén nagyon sokat fej-
lődött a technikai tudásunk, így bízom
benne, hogy az élvonalban is a dobo-
góért küzdünk majd – tette hozzá So-
mogyi Lilla, a csapat játékosa. 

A Rába ETO kerete tovább erősö-
dött, hiszen a klub megegyezett a foly-
tatásról Újvári Krisztinával és Sipos Lil-
lával. A két gólerős játékos komoly
erősítést jelenthet a támadósorban. 

Norvég napok
A héten együtt készült az olimpiai baj-
nok norvég kézilabda-válogatott és a
BL-győztes Győri Audi ETO KC. Az
együttműködést a norvégok kezde-
ményezték, a vendéglátó pedig öröm-
mel mondott igent a felkérésre. Mivel
a két csapat létszáma miatt nem tu-
dott közösen edzeni, ezért elsősorban
rendszeres konzultációkat tartottak a
szakmai stábok. A norvég trénerek
egyike bemutatóedzést is tartott a
győri utánpótlásban dolgozó kollégá-
inak, csütörtökön pedig fordított
napot rendeztek. Előbb Ambros Mar-
tin vezényelt edzést a norvég váloga-
tottnak, majd Thorir Hergeirsson irá-
nyításával gyakorolt az Audi ETO. Az
együttműködés szombaton 17 órakor
egy edzőmérkőzéssel zárul a Magvas-
syban, melyre ingyenes a belépés.
Katrine Lunde és Heidi Löke részben
hazája válogatottjával, részben

klubcsapatával készült, előfordulhat,
hogy a szombati találkozón mindkét
csapatban pályára lépnek majd. 
„Nagyon örülök, hogy itt edz a váloga-
tott, és így meg tudom mutatni a lá-
nyoknak a városom” – mondta la-
punknak Heidi Löke. „Fiatal csapat ér-
kezett Győrbe, amiben sok az újonc,
így még össze kell állnunk, de jó úton
járunk. Úgy gondolom, mindkét fél ta-
nult valami újat a másiktól.”
„Nagy megtiszteltetés, hogy nálunk ké-
szült a norvég válogatott, amelynek ed-
zést is tarthattam. Előnyt kell kovácsol-
nunk az együttműködésből, amelyből a
klub valamennyi edzője profitálhat. Az
edzésen megmutattam, hogyan véde-
kezünk csapatként és egyénileg is, de
pár titkot azért megtartottam. A mérkő-
zéstől azt várom, hogy viszontlássam
azt, amit eddig gyakoroltunk” – fogal-
mazott Ambros Martin.  



Harminckilenc versenyzőből álló csa-
pat képviselheti Magyarországot az
augusztus 29-én kezdődő duisburgi
kajak-kenu világbajnokságon. A szak-
mai bizottság, majd a szövetség el-
nöksége kedden hagyta jóvá Storcz
Botond szövetségi kapitány terveze-
tét, miután a múlt heti válogató csak-
nem minden számban választ adott a
nyitott kérdésekre. A világbajnoki ke-
retben a Graboplast Győri VSE kilenc
sportolójának már biztos a helye. 

A férfi kajakosok közül Kammerer
Zoltán az 1000 méteren induló né-

gyes tagja, míg Hérics Dávid a 200
méteres váltóban lesz érdekelt. A női
kajakosok közül Csay Renáta 5.000
méteren indul egyesben, Douchev-
Janics Natasa 200 méteren egyesben
és 500 méteren párosban áll rajthoz,
Fazekas Krisztina 1000 méteren pá-
rosban és 500 méteren négyesben
versenyez majd. A 200 méteres pá-
rosban és a 200 méteres váltóban
még nincs végleges döntés, Dou-
chev-Janics Natasa mindkét szám-
ban, Fazekas Krisztina pedig az utób-
biban lehet érdekelt. 

A férfi kenusok közül Nagy Péter
500 méteren, Lantos Ádám (képün-
kön) pedig 200 méteren szerepelhet
egyesben, 200 méteren együtt indul-
nak párosban, valamint mindketten
tagjai a 200 méteres váltónak is. Az
1000 méteren induló négyesben ké-
sőbb hirdetnek csapatot, itt Varga Dá-
vidnak van jó esélye bekerülnie az egy-
ségbe, így akár tíz főre bővülhet a győri
küldöttség.  A női kenusoknál Lakatos
Zsanett két számban indul, 200 méte-
ren egyesben, valamint Takács Kincső-
vel 500 méteren párosban. 
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Kilencen már biztosan utazhatnak

A Velencei-tavon rendezték meg az eve-
zősök országos bajnokságát, melyen a
Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub
75 sportolója vett részt. A négynapos
versenyen kiválóan szerepeltek a győ-
riek, a tizenöt arany-, a nyolc ezüst- és a
kilenc bronzérem minden várakozást fe-
lülmúlt. Kiss László vezetőedző rövid ér-
tékelésében kiemelte a négy bajnoki
aranyat szerzett ifjúsági korú Krenák Mi-
hályt és Bakaity Attilát, a három aranyat
szerzett Révész Zoltánt, Révész Pétert,
Bedők Gergelyt, valamint a tanulókorú
Németh Mercédeszt. Külön gratulált a
felnőtt férfi nyolcasnak, amelynek tagjai
a klub 136 éves történetében először
nyerték meg ezt a számot. A klub az ösz-
szesített pontversenyben a harmadik
helyen végzett. 

Aranyérmesek: Révész Péter, Révész
Zoltán, Máté Dániel, Lovass Márk (fel-
nőtt könnyűsúlyú négyes), Sőnfeld Zsu-
zsanna (mini 13 éves egypár), Bajcsi
Rajmund, Horváth Patrik (mini 11 éves
kétpár), Bakaity Attila, Krenák Mihály (ifi
kettes), Sőnfeld Álmos, Ocsenász Ger-
gely, Szabó Bence, Bogdán Bence, Tán-

Történelmi evezőssiker 
az országos bajnokságon

cos Ádám, Antali Bálint, Körmendy Bol-
dizsár, Máj Péter, kormányos: Kiss
Bence (serdülő nyolcas), Rippert Ágnes,
Németh Mercédesz (tanuló kétpár), Dá-
vidházy Zsolt (mini 11 éves egypár), Ba-
kaity Attila, Krenák Mihály, Bedők Ger-
gely, Légrádi Levente (ifi négyes), Kokas
László, Szabó Péter (masters kétpár),
Németh Mercédesz (tanuló egypár),
Kiss Gábor, Vuchetich Gábor, Sőnfeld
Álmos, Bedők Gergely, Légrádi Levente,
Krenák Mihály, Bakaity Attila, Ocsenász
Gergely, kormányos: Kiss Bence (ifi
nyolcas), Ispánki Tamás, Gál-Tóth
Csongor, Lovas Márk, Máté Dániel,
Bajcsi Bertold,  Horváth Tamás,  Ré-
vész Péter,  Révész Zoltán, kormányos:
Szakács Bálint (felnőtt könnyűsúlyú
nyolcas), Németh Mercédesz, Rippert
Ágnes, Be dők Ágnes, Sőnfeld Zsu-
zsanna, kormányos: Fias Adrien (ta-
nuló négypár), Klausz Orsolya (mas-
ters női egypár), Révész Zoltán, Révész
Péter, Krenák Mihály, Bakaity Attila, Ka-
szás Kornél, Bártfai Péter, Bedők Ger-
gely, Szigeti Roland, kormányos: Sza-
kács Bálint (felnőtt nyolcas). 

Ezüstérmesek: Szabó Dávid (mini
13 éves egypár, A-futam), Jáni Kornél
(mini 13 éves egypár, B-futam), Lég-
rádi Levente, Bedők Gergely, kormá-
nyos: Szakács Bálint (ifi kormányos ket-
tes), Szarka Fanni, Domonkos Zita (ifi
könnyűsúlyú kétpár), Bajcsi Rajmund
(mini 12 éves egypár), Jáni Kornél,
Szabó Dávid, Balogh Alíz, Sőnfeld Zsu-
zsanna, kormányos: Dávidházy Zsolt
(mini mix négypár), Lacsik Péter, Ka-
szás Kornél, Pápai Tivadar, Porubszky
Norbert, kormányos: Szakács Bálint
(felnőtt négyes), Révész Zoltán, Révész
Péter (felnőtt könnyűsúlyú kettes). 

Bronzérmesek: Szalai Zsófia,
Szabó Mária, Klausz Orsolya, Boros
Szilvia (masters négypár), Máj Péter,
Szabó Bence, Ocsenász Gergely, Sőn-
feld Álmos, kormányos: Bajcsi Raj-

mund (serdülő négyes), Szabó Kata-
lin, Horváth Katalin, Dohovics Virág,
Fias Adrien (felnőtt négypár), Bajcsi
Bertold (könnyűsúlyú egypár), Né-
meth Mercédesz, Kókai Réka, Rippert
Ágnes, Sőnfeld Zsuzsanna, Bedők
Ágnes, Herk Violetta, Balogh Alíz
(tanuló nyolcas), Horváth Patrik
(mini 11 éves), Ocsenász Gergő,
Sőnfeld Álmos (serdülő kettes), Kiss
Gábor, Bajcsi Bertold (könnyűsúlyú
kétpár), Baki András, Tóth György,
Kokas László, Szabó Péter (masters
négypár). 

A csapatokat Kiss László vezetésé-
vel Vaczula István, Lánci István, Je-
lenka Ferenc és Dohovics Virág készí-
tette fel. A hajók és az eszközök biz-
tonságos működése Kiss Gábor mun-
kájának volt köszönhető. 

A kolumbiai Caliban csütörtökön kez-
dődött meg a nem olimpiai sportágak
világversenye. A Világjátékokon 58
magyar sportoló vesz részt 12 sport-
ágban, honfitársaink aerobikban, bú-
várúszásban, erőemelésben, fallabdá-
ban, íjászatban, maratoni kajak-kenu-
ban, ritmikus gimnasztikában, siklóer-
nyőzésben, strandkézilabdázásban,
szumóban, tájfutásban és táncsport-
ban méretik meg magukat. Maratoni
kajak-kenuban rajthoz áll a Grabop-
last Győri VSE kiválósága, Csay Re-
náta is, aki Kolumbiában feltenné a
koronát eredményekben gazdag pá-
lyafutására. A Világjátékok 32 éve
íródó történetében a magyarok eddig
8 arany-, 15 ezüst- és 16 aranyérmet
szereztek. 

Világjátékok

M
TI-fotó: Kelem

en Zoltán G
ergely
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fotó: reuven shwartz

A Győri ETO FC idegenben is kikapott
a Maccabi Tel-Avivtól, így két mérkő-
zés után elbúcsúzott a Bajnokok Ligá-
jától. A győri 2–0 után ezúttal 2–1-re
nyert az izraeli bajnok, amely így ket-
tős győzelemmel, 4–1-es összesítés-
sel jutott be a sorozat harmadik fordu-
lójába. Ugyan a végeredmény szoros
mérkőzést sejtet, a zöld-fehéreknek
valójában nem volt esélyük a tovább-
jutásra. 

Két gyors helyzettel kezdődött a
mérkőzés, előbb Kamenárnak kellett
védenie, majd Wolfe beadása után
Andric fejelt fölé. A győriek azonban
ezzel minden puskaporukat ellőtték, a
folytatásban fölénybe került a Mac-
cabi, a zöld-fehérek rengeteg párhar-
cot elveszítettek és alig tudták meg-
tartani a labdát. A középpálya nem
szűrt megfelelően, a hazaiak rendre
bepasszolták a labdát a feltolt győri
védelem mögé, ebből pedig több ve-
szélyes helyzet alakult ki. A 25. perc-
ben az egyik ilyen akció végén Ben
Haim Dinjar díszkíséretében megsze-
rezte a vezetést a kék-sárgáknak. A
gól után sem változott a játék képe, a

Kiesett a magyar bajnok

Minden eddiginél többen neveztek a
hagyományos Győr–Lipót futóver-
senyre, amelyet már negyedik alkalom-
mal rendezett meg a Futóbarátok Egye-
sülete. A résztvevők az egyetemi csar-
noktól indultak, majd a szigetközi kerék-
párúton Győrújfalu, Győrzámoly, Győr-
ladamér, Dunaszeg, Ásványráró, Héder-
vár érintésével a Lipóti Termál- és Él-
ményfürdőben felállított célig futottak.
A 27 kilométeres távot egyéniben és há-
romfős váltóban lehetett megtenni. A
férfiaknál Szabó Gábor, Zatykó Miklós,
Sipos Balázs sorrend alakult ki, míg a
nőknél Ladányi Tímea, Szabó Nóra és
Gulyás Krisztina állhatott dobogóra. A
férfiak váltóversenyében a Czindrity At-
tila, Kívés Bendegúz, Kovács Attila ösz-
szetételű SZOESE Runner csapata lett
az első, míg a nőknél a Kiss Zsanett,
Lauf Kinga, Vajda Zsuzsa összetételű
Macák diadalmaskodtak.

Rekord 
a versenyen

Maccabi tovább támadott, Kamenár
azonban bravúros védéseivel sokáig
megakadályozta az újabb találatot. A
hazaiak a biztos előnyt tudatában már
kevésbé koncentráltak, Ben Haim

még egy üres kapus ziccert is elhibá-
zott. A 79. percben aztán Zahavi az in-
diszponált Dinjar mellől a kapuba
csúsztatott, megduplázva ezzel a kü-
lönbséget. A 86. percben végül szépí-
teni tudott az ETO, Varga távoli lövé-
sét a kapus csak kiütni tudta, az ér-
kező Martinez pedig megszerezte a
becsületgólt. 

A Maccabi Tel-Aviv teljesen megér-
demelten jutott tovább, hiszen a játék
minden elemében felülmúlta a zöld-
fehéreket. Az izraeli bajnok ellenfele a
folytatásban a svájci Basel lesz. A győ-
riek számára nem tartott sokáig az eu-

rópai kaland, innentől már csak a
hazai küzdelmekben kell helytállniuk.
Az ETO a bajnokság első fordulójában
szombaton 21 órakor a DVTK együt-
tesét fogadja.

„Amikor egy Bajnokok Ligája-mér-
kőzésen valaki pályára lép, akkor nem-
csak önmagát, hanem a klubját és
Magyarországot is képviseli. Most né-
hányan ezt nem az elvárható módon
tették meg. Egy ilyen mérkőzésen
csak akkor lehet esélyünk, ha a csa-
pat minden tagja odateszi magát és a
lehető legjobb teljesítményt nyújtja. A
Maccabi ellen nem ez történt. Egyes
játékosoknak el kell gondolkodniuk,
mert senkinek sincsen bérelt helye a
csapatban. Nem szoktam a nyilvános-
ság előtt kritizálni a játékosaimat, de
most kivételt teszek, mert ennyit el
kell mondanom. Az, hogy kikre gon-
dolok, a személyes beszélgetéseken
derül ki az érintettek számára.
Minden esetre sokat tanultunk ebből
a két meccsből, tudjuk, merre kell ha-
ladnunk, hogy eredményesek le-
gyünk, ha ismét kiléphetünk a nem-
zetközi porondra” – értékelt a klub
honlapján Pintér Attila vezetőedző, aki
eltiltása miatt ismét csak a lelátóról
nézhette a mérkőzést. 
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