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6. oldal 2015 végétől geoter-
mikus, azaz termálvizből kinyert
hővel fűtik majd a győri Audi Hun-
garia Motor Kft. üzemcsarnokait.
Pér határában megkezdődött az
első termálkút furása.

8–9. oldal Városunk az elmúlt
esztendőkben jelentős fejlődésen
ment keresztül. Sorozatunkban
Győr városrészeibe látogatunk,
hogy megnézzük, hogy érintette a
fejlődés a lakókörnyezeteket.

12–13. oldal A fröccs és a legendák hétvégéje lesz a mostani:
a X. Győri Rotary Fröccsnapokon számos együttes is fellép. La-
punk hasábjain rövid interjút olvashatnak Váczi Eszterrel, Gájer
Bálinttal, valamint a Hot Jazz Band és a győri Apnoé zenekar
frontembereivel. Az együttesek swinget, jazzt és rock’n’rollt is kí-
nálnak az üdítő fröccs mellé.
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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal  A kendo, azaz a japán kardforgatás
művészete egyre népszerűbb hazánkban is. De azt
talán kevesen tudják, hogy a Győr melletti Győr-
zámolyon él és edz a magyar válogatott magja.



KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

végzős hallgató vette át záróbizonyítványát, diplomá-
ját a Széchenyi István Egyetemen a hétvégén. Közel
50 százalékuk dolgozott már a diploma védésekor. A
gazdasági és a mérnök szakokon néhány hónapon
belül mindenki találhat szakmai munkahelyet.

638 3 műszakban dolgoznak augusztus közepétől az Audi
járműgyártásában a prémium modellek iránti nagy
piaci kereslet miatt. A területen jelenleg több mint
háromezren tevékenykednek.

NAPRÓL NAPRA
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Segítség
Ingyenes jogi szolgálta-
tással bővültek a Moz-
gáskorlátozottak Győr-
Moson-Sopron Megyei
Egyesületének szolgálta-
tásai: Pintér Ibolya alel-
nök lapunknak elmond-
ta, a tagok részére július-
tól minden páratlan hét
péntekén 10–12 óra kö-
zött az egyesület székhe-
lyén ügyvéd által bizto-
sított jogi szolgáltatás
igénybevételére lesz le-
hetőség. További jó hír
az egyesület tagjai szá-
mára, hogy lehetővé vá-
lik a belvárosi gyalogos
zónába gépkocsival való
bejutás azzal a kettő da-
rab behajtási engedély-
lyel, melyet az önkor-
mányzat biztosít az
egyesület részére.
Bővebb felvilágosítást a
96/410-038-as telefon-
számon, illetve a Moz-
gáskorlátozottak Győr-
Moson-Sopron Megyei
Egyesületének székhe-
lyén (Lajta u. 27/b.) kap-
hatnak az érdeklődők.

Rába Quelle
A győriek augusztus 31-
ig féláron válthatják
meg belépőjüket az él-
mény- és idényfürdőbe a
lakcímkártyájuk felmu-
tatásával, sőt, a kedvez-
mény a Rába Quelle ösz-
szes szolgáltatására ér-
vényes.
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Irodanyitás. A verseny, valamint
a tudatos fogyasztói döntéshoza-
tal kultúrájának fejlesztéséért nyi-
tott irodát a Gazdasági Versenyhi-
vatal az Arany János utcában.

Fesztivál. Hétvégén tartották az
Ír–Magyar Napokat. A két ország
kulturális és szakrális kapcsolatá-
nak alapját a győri bazilikában őr-
zött Könnyező Szűzanya-kegykép
adja.

Istentisztelet. Szentmisét tar-
tottak a betegekért a Szent Kamil-
lus-templomban. Az istentisztele-
tet, mely egyben vasmise is volt,
dr. Simon József celebrálta.

Baross híd. Lezárták a Révai ut-
cát a Baross híd felújítása miatt. A
buszok három hétig terelőúton
közlekednek és az autósok, vala-
mint a gyalogosok sem mehetnek
át a híd alatt.

Bíróságok napja. Az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács
2000-ben nyilvánította kiemelt
nappá július 15-ét, emiatt munka-
szüneti napot tartottak a bírósá-
gokon. Ez után a nap után kezdő-
dik a törvénykezési szünet.

Erőszak. Vádat emeltek két oszt-
rák férfi ellen, akik rendőrökre tá-
madtak áprilisban egy győri szó-
rakozóhelyen, ezt megelőzően pe-
dig egy szlovákiai társasággal vi-
tatkoztak össze.

Belváros. A tervek szerint halad
a belvárosi utcák felújítása, de -
cember végéig befejeződnek a
munkálatok – mondták el a város-
rész képviselői, dr. Somogyi Tiva-
dar és Fekete Dávid. 

Ünnepélyes avatás ké-
sőbb lesz, de hétfőn már
birtokba vehetik új, Szellő
utcai játszóterüket a mén-
főcsanaki gyerekek. Sza-
bó Jenő és Takács Tímea,
a városrész önkormány-
zati képviselői lapunknak
elmondták, az elmúlt
években örvendetesen
megnőtt a környékbeli
gyerekek száma, így nagy
szükség volt már egy ko-
molyabb méretű, több
funkcióra is alkalmas sza-
badidőparkra.

A harmincmillió forintos
beruházás jóvoltából be-
kerített és közvilágítással
ellátott park jött létre, a
klasszikus játékszereken,
a játszóváron, babahá-
zon, csúszdaházon, fe-
dett homokozón és hin-
tákon kívül asztalok, ülő-
padok és szalonnasütők
szolgálják a családokat.
Lombhullató fákat, örök-
zöldeket, cserjéket is
szép számmal telepítet-
tek a kivitelező Győr-Szol
szakemberei. 

Új játszópark épült
a Szellő utcában 

Családi nap a marcal-
városi aluljáróban
Szombaton délután családi napot rendeznek az
OKoshely közösségfejlesztési projekt keretein belül
a Lajta utcai aluljáróban. 13 órától minden generá-
ciónak részvételi lehetőséget biztosító programok
lesznek, így családi vetélkedő és kártyapartik, me-
sejátékok, de lesz lufibohóc is, kétóránként pedig
buborékparti varázsolja el a közönséget. Folyama-
tosan lehet kézműveskedni, működni fog a gyerek-
sarok, a könyvcsere és a közösségi kávézó is. A na-
pot a Bridge to You együttes koncertje zárja 18 órá-
tól. A programhoz gyermekkönyv- és játékvásár
kapcsolódik. A Szociális Projektinkubátor, Közössé-
gi Akció és Kutatás Alapítvány programjai minden-
kit szeretettel és ingyenesen várnak.
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FÓKUSZBAN  LAPSZÉL 

A futball-világbajnokság sör-
be mártogatott, meccsnézős
estéinek végeztével újabb
kötelező program és másna-
pi másnapos téma alól sza-
badul fel a lakosság azon fe-
le, amelyik a nap forró suga-
rait Nagy Sándor kardjaként
használja fel a teljesítmény-
kényszer gordiuszi csomójá-
val szemben. A munka köz-
ben is „nyaraló” életszemlé-
letű ember ilyenkor igyek-
szik az utcán egy-egy mo-
sollyal vagy közvetlenebb be-
szélgetéssel feloldani a
gyom rában lévő görcsöket,
amelyekre az év többi részé-
ben egyébként orvosi zsálya-
cseppeket és puffadásgátló
gyógyszereket szed. Ilyenkor
az is kevésbé érdekli, hogy ki
lopott, ki nyitott trafikot, ki
szerint van növekedés, és ki
szerint recesszió, vagy épp
hogy ki mit tett hozzá, emelt
ki, vagy mire mutatott rá? 
Akkor is besétál a városba
egy fröccsre, ha éppen nincs
fröccsfesztivál – mint ezen a
hétvégén –, és tudja, hogy
másnap munkába kell men-
nie. Szájában lángos- vagy
palacsintaíz, szemében rö-
vidre szabott szoknyában
végződő felhőkarcoló lábak
emlékével tér haza, és még
azt a luxust is megengedi
magának, hogy elolvasson
egy Örkény-novellát, hiszen
az csak egy perc.
Persze munka mellett nya-
ralva is az egyik legfonto-
sabb kérdés, hogy milyen
idő lesz holnap? Baromi me-
leg, úgy, ahogy egyébként
napok óta, de mégsem
mindegy, hogy megdől a me-
legrekord vagy jön például
egy rövidke frissítő zápor. 
Nyár van, csobognak a szö-
kőkutak, otthon vannak az
egyetemisták, nincs reggel
csúcsforgalom, hupikék szí-
nű fagyit vesznek a nagyma-
mák az unokáiknak... A
stressztől izzadt inget akasz-
szuk fel a fogasra, és húz-
zunk fel matrózcsíkos pólót!

Wurmbrandt András

Végre nyár!

szerző: sebők valentína
fotó: o. jakócs péter 

A Századvég Gazdaságkutató
Zrt. prognózisa szerint a magyar
gazdasági növekedés 2014-ben
és 2015-ben is dinamikus lesz,
ennek elsődleges forrását a bel-
ső felhasználás erősödése bizto-
sítja – áll a társaság közelmúlt-
ban kiadott közleményében.
Sragner László, a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövet-
ségének (VOSZ) megyei elnöke
az előrejelzéssel kapcsolatban
úgy fogalmazott, jó irányba ha-
lad az ország afelé, hogy látha-
tóan magasabbak legyenek a
bérek, ám hozzátette azt is,
hosszú még az út addig.

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. által
kiadott elemzés szerint az idei év első
negyedében a gazdaság helyzete kie-
gyensúlyozott volt, a beruházások az
egész gazdaság motorjává váltak, a
termelés a meghatározó nemzetgaz-
dasági ágazatokban növekedni tudott.
Az anyagból kiderült az is, hogy nem
csak a belső piac mutat pozitív mérle-
get, hanem az export és az import is
azonos ütemben tud bővülni, ami 0,5
százalékkal emelte a GDP-növekedés
ütemét. Az elemzők megítélése szerint
a GDP-növekedés 2014-ben elérheti
a 3,1, míg jövőre a 2,7 százalékot.

A foglalkoztatás és a reálbérek nö-
vekedésének hatására a rendelkezésre
álló jövedelem bővült, ami a gyorsuló
fogyasztásban csapódott le. A belföldi
felhasználás együttesen 3 százalék-
ponttal járult hozzá a gazdaság növe-
kedéséhez – olvasható az elemzésben.

A magasabb bevételek és az ala-
csony kamatok miatt az elemzők a szük-
ségletek növekedésére számítanak, va-
gyis az emberek várhatóan többet ad-

nak majd ki különböző árucikkekre, illet-
ve kevesebbet kell majd spórolniuk. 

Sragner László, a VOSZ megyei elnö-
ke szerint a fogyasztási igény valóban
nőni fog, ha a magyar emberek több be-
vételhez jutnak. „Egyelőre jó úton hala-
dunk afelé, hogy láthatóan magasabbak
legyenek a bérek, azonban hosszú az út
még addig. A kormányzat folytatni kí-
vánja a rezsicsökkentést, ami egy jó
alap ahhoz, hogy az embereknek több
maradjon a zsebében. Azonban itt
struktúraváltásra van szükség, mivel a
tartalékok már kimerültek” – fejtette ki
Sragner László. A Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetségének me-
gyei elnöke rámutatott, hogy a devizahi-
telesek problémájának megoldásával –
ami több százezer embert érint – újabb
megtakarítási forráshoz juthat az állam,
ez azonban nem gazdasági, hanem po-
litikai feladat. Hozzátette, bár a nemzet-

közi környezet kedvező az ország szá-
mára, az államháztartás adósságait fo-
lyamatosan csökkenteni tudjuk, 180 fo-
kos fordulatra mégsem számíthatunk.
Esélyünk van arra, hogy az adósságot le-
dolgozzuk, talán egy kis megtakarítá-
sunk is marad, de nem tudunk akkorát
ugrani gazdaságilag, mint előttünk né-
hány ország, amelyek most a világ gaz-
dasági nagyhatalmát képezik – fogal-
mazott. Sragner László elmondta azt is,
hogy a Magyarországra települt nagy-
vállalatoknak nagy szerepe van abban,
hogy a kelet-európai országok közül mi

exportálunk a legnagyobb mértékben.
Példának a győri Audit hozta, hozzátéve,
hogy a vállalatok betelepülésének oka a
stabil tőkekörnyezet. A VOSZ helyi veze-
tője bízik abban, hogy ez a fejlődő ten-
dencia folytatódik, és már a közeljövő-
ben érzékelhetünk egy jelentősebb gaz-
dasági növekedést. 

A szakemberek véleménye után egy
kisboltban és egy benzinkúton is érdek-
lődtünk arról, hogy a pozitív mutatószá-
mok mennyire érzékelhetők a hétközna-
pokban. Az egyik győri ABC eladója el-
mondta, boltjuk állandó vevőkörrel ren-
delkezik, ritka az, hogy ismeretlen ember
tér be hozzájuk. A nyár elején arra számí-
tottak, hogy az iskolai szünetben keve-
sebb vásárló lesz az üzletben, ennek elle-
nére mégsem tapasztaltak csökkenést.
Az eladó hozzátette, hogy az emberek
nagy része az alapvető élelmiszereket ke-
resi, mint a tojás, a kenyér vagy a tej, nyá-

ron pedig főként a víz és az üdítőitalok
kelendőek. „Egy-egy vevő alkalman-
ként átlagosan 3-4 ezer forintot hagy
itt az üzletben, és ez a hónap vége felé
sem változik, pedig akkor az emberek-
nek többnyire kevesebb a pénzük” –
tette hozzá az alkalmazott. A kisbolt
egyik vásárlója bepillantást engedett
pénztárcájába, ugyanis az, hogy ő mi-
kor vásárol többet vagy kevesebbet,
árfüggő. Figyeli a nagyáruházak akció-

it, van olyan árucikk, amit csak akkor vesz
meg, ha különösen olcsó. Azt mondja,
hogy ez már évek óta így megy, nem érzi,
hogy többet költene, kivéve talán a gyü-
mölcsökre. A szezon aktuális vitaminfor-
rásait ugyanis mindig megveszi. 

Az egyik kisebb győri benzinkút ve-
zetője szerint náluk igazi forgalomnö-
vekedés akkor várható csak, ha az árak
is csökkennek. Mivel drasztikus üzem-
anyagár-változás az utóbbi hónapok-
ban nem volt, így stabil, sőt enyhén
emelkedő számú autós tér be hozzájuk
hónapról hónapra.  

Növekvő gazdaság:
fellángolás vagy tendencia?

Esélyünk van
arra, hogy
az adósságot
ledolgozzuk
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AHÉT EMBERE PORTRÉ

szerző: győrplusz 
fotó: marcali gábor

A világ vándorol, amióta nyitot-
tak a határok. Vannak, akiket
valami mindig helyben tart. Az
országban, Győrben, a város-
részében: a család, a hazasze-
retet, az otthon biztonságérzé-
se. A magára és a közre szabott
feladat. Még egy természete
szerint nyílt, befogadó város-
nak is azok alkotják a gerincét,
a tartóoszlopát, akik saját kör-
nyezetükben teremtenek táv-
latos otthont maguknak, és azt
szeretnének másoknak is. A
Révfaluban lakó Morvay László
ilyen ember.

Szerencsés alkat. Neki az is öröm, ami
másoknak teher: mások segítése a
közéletben, a mindennapokban. A jó
ügyek képviselete, a közösségi érdek -
érvényesítés és a hozzá fordulóknak
nyújtott segítség. Ezért is kapta meg
2011-ben a Révfalu Szolgálatáért dí-
jat. A győri önkormányzat munkájából
a gazdasági és tulajdonosi bizottság
tagjaként veszi ki részét. 

Szép környezetben él. Nem hival-
kodóan, de üdítő miliőben. A kert az
unokák – Jázmin és Benedek – para-
dicsoma, van csúszdájuk, pancsolnak
a gumimedencében, ugrálnak a tram-
bulinon, és rohangálnak a macskák
után, pontosabban a kiscicák futká-

roznak utánuk. A természet zölden
öleli körül a Galántai úti családi házat. 

Morvay László újvárosiként szü-
letett, Nádorvárosban gyerekeske-
dett – szülei azóta is ott élnek –, csa-
ládjával 1981 óta Révfaluban lakik.
Ismeri az egész várost, de a szíve
Révfaluba húzta. Felesége kisbá-
csai születésű, majd később szülei-
vel Révfaluba költöztek. Lánya, And-
rea Kisbácsa  városrészt választotta
otthonának. Fia, Zsolt a családjával
a Belvárosban lakik. 

Nemcsak a Révfaluban és a Bá-
csán élőket ejti rabul ennek a vidék-
nek a szépsége – mondja Morvay
László –, hanem az ide letelepedőket

Otthonérzet, család, közszolgálat
is. A Víziváros régen elhanyagolt terü-
let  volt, most pedig meg lehet nézni,
mennyire benépesült és a város egyik
legszebb része lett. Kicsit tartottunk
attól, hogy ott majd egy zárt közösség
alakul ki, amelyik elkülönül a hagyo-

mányos városrésztől, de szerencsére
nem ez történt.  

Morvay László az általa lakott vá-
rosrészben alapított céget.  A Mor-
Dan Kft. használt kisteherautók és út-
építésnél használt munkagépek érté-
kesítésével foglalkozik. Tulajdonosa is-
meri hát a vállalkozás, a gazdaság ter-
mészetét, Győr gazdasági környeze-
tét, a térség lehetőségeit.

A Révai-gimnáziumban érettségi-
zett, majd autóipari szakember lett. 

Az Audi és a körülötte létrejött jár-
műipar Győr nagy lehetősége – állítja.
– A lehetőség, a földrajzi adottság
azonban önmagában kevés, azzal tud-
ni kell élni. A közéletben a rendszervál-

tás óta veszek részt, de az elmúlt
nyolc évben tevékenységem és sze-
repvállalásom csak fokozódott, mert
azt láttam, hogy a jelen városvezetés-
sel új, dinamikusabb fejlődési útra lé-
pett Győr. Borkai Zsolt polgármester

urat régóta ismerem és tisztelem, a
városvezetéssel nagyon jó a kapcsola-
tom, de nem csak emiatt kampányol-
tam mellette, hanem mert új lendüle-
tet adott ennek a városnak. Nem této-
vázott, nem tétlenkedett, azt csinálta,
amit megígért. Határozott és minden-
ki számára megnyugtató elképzelése
van a jövőről is.

Egy ember közérzetét egzisztenci-
ális biztonsága alapozza meg. Utána
azonban a mindennapi életminőség
következik. Morvay László szerint Rév-
falu, Sárás, Kisbácsa és Bácsa egy -
aránt alkalmas arra, hogy a nyugodt,
családi házas életforma megőrződjön,
de a fiatalabb korosztály felgyorsult
élettempójának is teret adjon. 

A közlekedés feltételeit még javíta-
ni kell, az Európai Unió által finanszíro-
zott kisbácsai vízrendezési program
szerencsére sok lakó problémáját ol-
dotta meg. Morvay László szívügye,
hogy az eddigieknél nagyobb ütem-
ben folytatódjon a lakóutcák felújítási
programja, valamint a járdák rekonst-
rukciója. A kisbácsai horgásztó és a

bácsai tó környezetének szebbé és
komfortosabbá tétele. 

Ő maga is horgász, de inkább a
vadvizeket szereti, ahol kiszámíthatat-
lan a horgászszerencse, és több órát
kell ülni a parton, míg történik valami.

Ha történik. Eddigi legnagyobb fogá-
sa egy 36 kilós harcsa volt. A horgá-
szok persze a nagy fogásokra büsz-
kék, de azok inkább csak az élmény, s
a sportérték miatt érdekesek. 

Úgy gondolom, hogy a nagy hala-
kat vissza kell dobni, tele vannak tejjel,
ikrával, ők a jövő zálogai a vízi világban
– magyarázza.

1976 óta házas, feleségét akkor is-
merte meg, amikor még gépkocsive-
zetőket oktatott. Ott látta meg későb-
bi feleségét, ahogy 17 évesen gyako-
rolt a rutinpályán. Másnap már ő ült
mellette az anyósülésen.

És nem azért, mert a kollégáim sze-
rint én még a barnamedvét is meg tud-
tam tanítani a vezetésre – jegyzi meg.

Hobbija a közélet és a sport. A ké-
zilabda, a futsal és a kosárlabda. Az
Audi ETO KC ellenőrző bizottsági tag-
ja. Régebben a focimeccsekre is ki-
járt, most már ritkábban nézi a helyszí-
nen a mérkőzéseket. 

Morvay László gyökeret vert ebben
a városban, csak itt tudja elképzelni az
életét.

Révfalu,Sárás, Kisbácsa és Bácsa
egyaránt alkalmas arra, hogy
a nyugodt, családi házas élet-
forma megőrződjön
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Jó hírrel szolgálunk, szeptember-
ben Győr lesz a házigazdája vízi 
rendőreink hagyományos, immár
tizenharmadik országos szakmai
versenyének. Domicser József
rendőr főtörzszászlós és Miletics
Mór rendőr törzszászlós tavaly,
Balatonöszödön, kategóriájuk
ezüstérmét érdemelték, ők mond-
ják, hogy az idei vetélkedésnek is
jó néhány, a nagyközönség szá-
mára izgalmas mozzanata lesz. Az
érdeklődők a partról és a hidakról
is láthatják majd, hogyan mente-
nek életet és hogyan szlalomoz-
nak hajóikkal a legjobb magyar ví-
zi rendészeti járőrök a Mosoni-Du-
na belvárosi szakaszán.  

Az ezüstérmes páros munká-
val készül a szeptemberi megmé-
rettetésre, kedvenc hajójukkal, a
háromezer köbcentis, Mercury
motorral szerelt, tengerjáró Del-
finnel járőröznek a folyón a gönyűi
torkolattól a Szúnyogszigetig, ha
a vízállás engedi, Mecsérig. Győr
rendhagyó módon maga ellenőr-
zi, tartja fenn környékbeli élővizei-
nek rendjét, a vízi rendőrök hét-
köznapi elfoglaltságukat tekintve
a városi kapitányság körzeti meg-
bízott alosztályának munkatársai.
Aki kedvet érez a feladathoz, je-
lentkezhet matróznak a nagy öre-
gek mellé, s a szükséges bizonyít-

ványok megszerzése után akár a
kapitányi székbe is ülhet.

Miletics Mór tíz éve tölti vízen
munkaidejének jelentős részét,
így elhihetjük neki, hogy a győri
csoport felszereltségét, három
különböző tudású, merülési
mélységű hajóját még a profi du-
nai vízi rendészek is irigylik. A
Delfin mellett egy gyorsjárású
kishajó, a Quick Silver 500-as és
egy húsz centiméteres vízben is
közlekedni tudó, gumitestű mo-
torcsónak vár bevetésre a volt
határőrségi csónakház kikötőjé-
ben. A városi egység csorbítatlan
hatáskörrel, önállóan dolgozik, ru-
tinfeladatuk, hogy vigyázzanak a
fürdőzőkre, a horgászokra, a spor-
tolókra, a túrázókra, a csónakázók-
ra. A törzszászlós szerint folyóin-
kon nyugalom van, a vízi élet sze-
replői ismerősek, az alacsony víz-
állás miatt átmenő motoros hajó-
forgalomról nem beszélhetünk.

A szezon nyugodtan kezdő-
dött, csak szóbeli figyelmezte-
tést érő szabálysértések történ-
tek, jellemzően a helybéli motor-
csónakosok felejtik el azt az alap-
szabályt, hogy nem verünk hullá-
mokat, s néhány fürdőző úszott
túl az aranyparti bójákon. Remél-
hetően a folytatás sem hoz külö-
nösebb izgalmakat, de az tény,
hogy a neheze, a kötelező nyári
kánikula hetei még előttünk áll-
nak. Kötelező jó tanács, hogy

csak a kijelölt szabad strandon
fürödjünk, felhevült testtel, itta-
san ne menjünk a vízbe, s a gye-
rekeket ne engedjük karúszó nél-
kül a part közelébe se. Ha bajba
jutott embert látunk, a vízimen-
tőknek szóljunk, a gyakorlat nél-
küli mentés könnyen végződhet
kettős tragédiával. Idén, július kö-
zepéig harmincöten fulladtak a
Dunába, legtöbben Budapestnél.  

Miletics Mór tavaly két ember
életét mentette meg, az árvíz ere-
jét becsülte alul egy hajléktalan a
Püspökerdőben, s egy német
üdülőtulajdonos a véneki ártéren.
A törzszászlós kitüntetést is ka-
pott, amit szerinte valamennyi kol-
légája és a hivatásosokkal párban
dolgozó polgárőrök is megérde-
meltek volna. Túl kevés szó esett
azokról, akik a gátak víz felőli olda-
lán álltak helyt kéthetes, folyama-
tos szolgálatban. Az árvízi mentés
a legkomolyabb erőpróba, de
akad azért más különleges feladat
is egy vízi rendőr életében. Domi-
cser József és Miletics Mór bizto-
sítja a sárkányhajók versenyeit, ví-
zen voltak a Győrkőcfesztivál nap-
jaiban, s Delfinjükkel rendszere-
sen támogatják a megyei kapi-
tányság idegenrendészeti osztá -
lyának akcióit az Öreg-Dunán.
Szeptemberben a nagyközönség
segítheti a párost, szurkolhatunk
nekik a vízi rendészek győri, orszá-
gos versenyén.  

Delfinnel
a Mosoni-
Dunán 

MÉG NEM FOGLALTA 
LE NYARALÁSÁT? 
Nézzen be Hozzánk és válassza ki Ön is
utazását óriási kínálatunkból, és vigye haza
meglepetés ajándékunkat!

Gyôr, Rónay J. u. 2/b. Tel.: 96/388-038, 06-30/658-1323.
info@premiumtours.hu • www.premiumtours.hu
Nyitva: h, k, sze, p: 9—17 óráig, cs:10—18 óráig.

utazás!

árak, igényes

környezet, 

megérdemelt

Remek

Last minute repülôs utazások:
Török riviéra, **** hotel all inclusive 
.................................94.000 Ft/fô ártól+34.000 Ft rept.ill.
Tunézia, **** hotel all inclusive
................................89.900 Ft/fô ártól+37.000 Ft rept. ill.
Kréta, *** hotel reggelivel: 
............................... 69.900 Ft/fô ártól+30.000 Ft rept. ill.
Erdélyi kirándulás: ................................59.500 Ft/fô ártól
Városlátogatások: Róma 4 nap/3 éj reggelivel,
idegenvezetôvel:..............................79.900 Ft/fô+illetékek

Körutazások, repülôjegyek, szállásfoglalás, utasbiztosítás 
és MINDEN AMI UTAZÁS!

APARTMANOK (horvát, szlovén, görög, olasz) 

már 35.000 Ft/fô/hét ártól

A GYŐR-SZOL Zrt. hirdetmény útján értékesíti az alábbi lakóház, udvar megnevezésű ingatlanát 

Cím: Győr, Kossuth Lajos u. 17. Hrsz.: 7858 Terület: 666 m2

Az ingatlanon álló épület műemléknek minősül, a terület műemléki jelentőségű terület. Az ingatlanra vonatkozóan a Zrt. jogerős építési en-
gedéllyel rendelkezik, mely a tulajdonjoggal együtt a nyertes ajánlattevőnek átadásra kerül. Az építési engedélyben szereplő parkolóhely
megváltási költsége ajánlattevőt terheli a vételáron felül. Az ingatlan jelenleg közművesítettséggel nem rendelkezik. Az épület részleges
homlokzatfelújítását a Zrt. megkezdte, annak ellenértékét a vételáron felül a nyertes ajánlattevőnek nem kell megfizetnie.

További információ a GYŐR-SZOL Zrt. Beruházási és Kivitelezési Igazgatóságánál
(9024 Győr, Orgona u. 10., tel: 06-96/511-420, 127-es mellék) szerezhető be munkaidőben 8-16 óra között.

A teljes hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthető meg.

Értékesítési hirdetmény

A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves múlttal
rendelkezô, a világ 13 országában jelenlévô IMPERIAL Holdings
tagjaként, Gyôr harmadik legnagyobb logisztikai központjába

targoncavezetôt
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jogosítvány elektromos targoncára 

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Több mûszakos munkarend vállalása

Fôbb feladatok:
• Anyag (termék) sérülésmentes gépi mozgatása, 

betárolása, kitárolása
• Egyéb raktáros feladatok 

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer
• Munkába járási támogatás

Munkavégzés helye: Gyôr

Érdekôdni: 96/900-174
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: 
palyazat@panopa.hu 

Gyakorlattal nem rendelkezô targoncavezetôk 
jelentkezését is várjuk!
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HIRDETÉS ENERGIA

Szeretne egy korszerû, 
alacsony üzemeltetésû otthonban élni? 
Esetleg értékálló befektetésen gondolkodik? 
Keressen bennünket!  

ARCHI-LAND INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT.
9024 Gyôr, Zrinyi út 34     Telefon/fax: 96/412-796    archiland.net

ARCHI-LAND 
INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT.

LAKÁST AZ ÉPÍTÉSZTÔL! 
Befejezés előtt tart 8 lakásos
társasházunk Győrben, a Tar-
csay u. 22. számú ingatlanon. 

A belvárosi telek tájolása lehetővé
tette az ideális fekvésű helyiségek
kialakítását, azaz a hálók keleti, a
nappalik délnyugati tájolásúak. Az
egyéni, zárható tárolók méretét a
kerékpár és a babakocsi elhelyezhe-
tőségéhez igazítottuk. Az udvarban
kialakított autóbeállóban 5 gépko-
csinak biztosítunk helyet. A beálló
füvesített zöldtetővel készült, amely
kellemes látvány az épültből kite-
kintve. A házban halk, energiataka-
rékos felvonó biztosítja a lakások
kényelmes megközelíthetőségét. A
lift mérete az akadálymentesség fel-
tételeit is kielégíti. Érdekessége,
hogy a Forma–1 autókhoz hasonló-
an, a fékezési energiát elektromos
energiává alakítja (kers), ami gazda-
ságosabbá teszi az amúgy is ala-
csony energiájú működését.

Az épületet a kényelem mellett a
gazdaságosság jegyében építjük.

Átadás előtt belvárosi
társasházunk

Az energetikai besorolása A+, ami
nagyon alacsony rezsiköltségeket
garantál. 

A műanyag nyílászárók minőség-
ben is illeszkednek az épülethez. A
nappalikban klímák beépítését előké-
szítjük. A lakások udvari teraszburko-
latát WPC (trópusi fautánzatú) burko-
lattal látjuk el.

A társasházat a korábbi, általunk
építettekhez hasonlóan a minőség
jegyében kivitelezzük, szakszerűen,
megbízható anyagokból. A tervezés-
től az átadásig tapasztalt kollégáim-
mal ügyelünk a gondos megvalósítás-
ra. Erre utal hirdetéseinkben a: „La-
kást az építésztől" szlogen. 

Lakásaink közül néhány még
gazdára vár. Szeretne egy korszerű,
alacsony üzemeltetésű otthonban
élni? Esetleg értékálló befekteté-
sen gondolkodik? Keressen ben-
nünket! Az épület terveit, leírásait
megtalálja a következő címen:
www.archiland.net További infor-
mációért egyeztetett időpontban
várom irodánkban. (x)

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

2015 végétől geotermikus, azaz termálvíz-
ből kinyert hővel fűtik majd a győri Audi
Hungaria Motor Kft. üzemcsarnokait. Pér
határában megkezdődött az első termálkút
fúrása, jelenleg 1250 méter mélyen dolgozik
a gyémántfúró, várhatóan egy hónap múl-
va érik el a 2400 méteres mélységet, ahol
100-110 Celsius-fokos vizet rejt a föld mélye.

Thomas Faustmann, a győri Audi ügyvezetésének
elnöke és Tóth Péter, a PannErgy Nyrt. vezérigazga-
tója a helyszínen avatta be az újságírókat a nyolcmil-
liárd forintos projekt részleteibe. Elmondták, 2015
végére négy termálkútból nyerik majd ki a forró vi-
zet, a hőenergiát 10-11 kilométer hosszú csöveken
szállítják el az Audi-gyárig. Az autógyár hőenergia-
szükségletének hatvan százalékát fedezi majd a
geotermikus energia, s döntően ezzel fűtik majd az
üzemcsarnokokat.

Annyi hőt kapunk majd évente, amely kilencezer
családi ház fűtésére lenne elegendő – érzékeltette
Thomas Faustmann közérthető módon azt, mekko-
ra mennyiségről van szó.

Az Audi és a PannErgy cég tavaly decemberben
írta alá a szerződést, amely 17 plusz 15 évre szól. A

Az első kutat már fúrják Pér határában

Termálvíz hőjével fűtik az Audi csarnokait
projekt teljes költsége nyolcmilliárd forint, amelyhez
a PannErgy európai uniós pénzt is felhasználhat.

Kérdésünkre, hogy miért Péren végzik a kútfúrá-
sokat, a cég illetékese elmondta, az itt rejlő termál-
víz 100-110 fokos, s annál több energiát lehet kiven-
ni, minél forróbb a víz. Azzal, hogy 2015 végétől a
győri Audi földgáz helyett geotermikus energiával
fűti üzemcsarnokait, évente 19.800 tonnával csök-
kenti a szén-dioxid-kibocsátást. 

A projekt csupán egy azon 380 intézkedésünk kö-
zül, amelyet a vállalat az elmúlt négy évben az ener-
giahatékonyság érdekében hozott – fogalmazott a
péri bejáráson Thomas Faustmann, a győri Audi
ügyvezetésének elnöke. Miközben az első termálkút
fúrása javában zajlik, ősszel egy újabb látványos kivi-
telezéssel folytatódik a geotermikus projekt. Ekkor
kezdik meg annak a 11-12 kilométer hosszú csőve-
zetéknek az építését, amely Pértől az Audi-gyárig ér,
s ezen keresztül jut el a hő a vállalatig. 

A Győri Geotermikus Projekt kivitelezője a
PannErgy Nyrt. Az 1922-ben alapított világszínvo-
nalú műanyaggyártásáról ismert Pannonplast jog -
utódjaként 2007-ben új stratégiát hirdetett a társa-
ság, amely küldetésének tekinti, hogy a Kárpát-me-
dencei régióban vezető szerephez jusson a geoter-
mikus energia hasznosítása terén. A cég 2013 má-
jusában az ország legnagyobb geotermikusenergia-
kapacitását nyújtó rendszerét adta át Miskolcon. 
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szöveg: győrplusz
fotó: marcali gábor

Mintegy 230 millió forintból,
szaknyelven szólva faltól falig,
vagyis teljesen megújul a Kos-
suth utca 230 méter hosszú
szakasza. A kizárólag önkor-
mányzati pénzből megvalósuló
beruházás keretében az Erkel
Ferenc utca és a Jakobinus köz
között kicserélik a rossz állapot-

ban lévő közműveket, utat és
járdát újítanak fel, de gyalogos
átkelőhelyeket és egy 75 férő-
helyes parkolót is kialakítanak.
Az erről szóló terveket Fekete

230 millió forintból megújul
a Kossuth utca egy szakasza

dődő beruházás. Az alpolgármes-
ter hozzátette, ha minden a tervek
szerint alakul, akkor legkésőbb no-
vember közepére végeznek is a tel-
jes körű felújítással. 

Prédl Antal, a győri útkezelő
szervezet vezetője a konkrét mun-
kálatokról szólva kiemelte, nem-
csak az útpályát építik át, hanem
az alatta húzódó közműveket is
megújítják: a szolgáltatók kicseré-
lik a saját vezetékeiket. A munkát
a gázszolgáltató kezdi meg még
ebben a hónapban, ezután a csa-
torna- és az ivóvízhálózat rekonst-
rukciója következik, majd szintén
a beruházás részeként teljesen
megújul a közvilágítás, illetve az
épületek áramellátását biztosító
elektromos hálózat. Az útfelújítási
munkák augusztus végén kezdőd-
nek, az erre haladók közlekedési
nehézségekre számíthatnak, de a
buszokat egyelőre nem terelik el –
jegyezte meg. 

Az önkormányzat egyébként
már a következő etapot is tervezi,
az valószínűleg a Jakobinus köz-
től a Kossuth szoborig terjedő
rész lesz, a 2017-es Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválig pedig
teljes hosszában felújítanák a for-
galmas utcát. 

Dávid alpolgármester és Prédl
Antal, a győri útkezelő szerve-
zet vezetője a helyszínen mutat-
ták be a sajtónak. 

A beruházással kapcsolatban
Fekete Dávid elmondta, az önkor-
mányzat egy jelenleg is futó euró-
pai uniós projekt keretein belül fel-
újítja az utcában lévő közösségi
épületeket, így például az iskolát és
a katolikus templomot, de a lakó-
épületek rekonstrukciója is zajlik,

ezekben modern szociális bérlaká-
sokat hoznak létre, és megújult
már a Bercsényi liget egy jelentős
része is. Ezek mellett valósul meg
saját erőből a napokon belül elkez-

szerző: gy. p.

Hisszük, hogy nem elég kiemelkedő üzleti
teljesítményt nyújtani, meg kell találni azt
az utat, amely a humán értékek felismeré-
séhez vezet – mondta Királyfalvi Gábor, a
Mod Számítástechnikai Kft. vezetője.

Az Emberek az Állatokért Alapítványt nagyon sok jó
szándékú ember támogatja, anyagilag és munkájá-
val egyaránt. Láttuk az áldozatos tevékenységüket,
és éreztük, mi sem maradhatunk ki.

Amikor a számítógépes rendszerünk végleg össze-
omlott, a mindennapos munkavégzésünk került ve-
szélybe, félő volt, hogy nem tudunk pályázatokat írni,
kommunikálni, de a behozott kisállatok regisztrációja,
valamit az örökbeadáshoz szükséges dokumentumok
elkészítése is egyre nehézkesebbé vált – mondta
Nagy Péter, az Emberek az Állatokért Alapítvány Győri
Állatmenhely vezetője.

A Mod Számítástechnikai Kft. többször segített
már rajtunk korábban is, például a számítógépes
nyilvántartás kialakításával kapcsolatos teendőkkel.

Bízunk benne, hogy a tőlük kapott notebook so-
káig jó szolgálatot tesz majd, de azt már most látjuk,
mennyivel gyorsabban tudunk rajta dolgozni. Rá -

adásul, amikor látták, hogy egy kis tintasugaras
nyomtatót használunk, egy többfunkciós lézer-
nyomtatót is adományoztak, amivel lényegesen
csökkentették nyomtatási kiadásainkat.

Számunkra a vállalati felelősség az üzleti és a tár-
sadalmi érdekek közötti egyensúly fenntartását je-
lenti. Jelenleg közel 100 főt foglalkoztatunk és biz-
tosítunk családjuk számára megélhetést. Emellett
igyekszünk a lehető legtöbb módon támogatni a ne-
mes célokat, legyen szó akár a jövőt jelentő tehet-
séges ifjak ösztönzéséről, akár rászorulók támoga-
tásáról – zárta a gondolatot Királyfalvi Gábor.

Notebook az alapítványnak
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OTTHONUNK  VÁROSRÉSZEK

Otthonunk: Marcalváros
Városunk az elmúlt esztendőkben jelentős fejlődésen ment keresztül. Számos nagyberuházás valósult meg, és zajlik napjainkban is.
Cikksorozatunkban Győr városrészeibe látogatunk, hogy megnézzük, miként érintette a fejlődés az egyes lakókörnyezeteket. 

szerző: győrplusz
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

A Marcalváros I-en és Marcalváros II-n
történt elmúlt évekbeli fejlesztések a
lakótelepek élhetőségének javítását
szolgálták. A panelépületek energeti-
kai felújítása mellett a parkolási nehéz-
ségeket is enyhítették, de szépültek a
városrészek közparkjai, sőt új fiók-
könyvtár is létesült.

A panelos környezetben természe-
tesen az egyik legfontosabb kérdés az
épületek energiatakarékos felújítása,
amely Marcalváros I. számos utcájá-
ban megvalósult, és a közelmúltban
újraindult panelprogram keretein be-
lül újabb lakótömbök következhetnek
– kezdi Kovács Tamás, a városrész
egyik önkormányzati képviselője. Bor-
si Róbert, Marcalváros I. másik képvi-
selője hozzáteszi, a felújítások során
az egyedi arculatra is törekedtek, hi-
szen a megújult épületeken egységes
házszámtáblák és a víz motívum utal
a folyókról elnevezett utcákra és a
marcalvárosiak összetartozására. A
képviselők a másik jelentős fejlődési
területként a zöldövezetek megújítá-
sát jelölik meg. „A városrészben szá-

mos kitűnő játszótér található, sőt itt
épült meg a Csibészliget is. Ezek a
parkok nem csupán a gyerekeknek,
de a felnőtteknek is kikapcsolódási,
találkozási lehetőséget nyújtanak” –
emeli ki Borsi Róbert. „A városrész-
ben található Kovács Margit-iskolá-
ban tanító tanáremberként fontosnak
tartom azt is hangsúlyozni, hogy az
önkormányzat évről évre segíti az óvo-
dákat és az iskolákat, hogy a fiatalok
nevelési, oktatási körülményei egyre
jobbak legyenek. A város a kicsik moz-
gáslehetőségeire is kiemelt figyelmet
fordít, a körzetben már három óvoda
is rendelkezik bekerített műfüves foci-
pályával” – hangsúlyozza Kovács Ta-
más. Borsi Róbert hozzáteszi: az isko-
la épületében is évről évre többmillió
forintos „extra” beruházást sikerül
megvalósítani. Az előadóterem új
színpadot, hangosítást és zajvédő fa-
lat kapott, kiépült az épület beléptető
rendszere, a további biztonságra pe-
dig távfelügyelt kamerarendszer fi-
gyel. A nyári hónapokban a teljes épü-
letet lefedő WiFi hálózatot is kiépítik,
melynek köszönhetően a tanórákon
már online tartalmak is színesíthetik a
tanuláshoz szükséges eszköztárat. Az

idei év nagy feladata még az épület
előtti tér felújítása, melynek tervezése
a napokban fejeződött be.

„Természetesen a legnagyobb
problémát nálunk is a parkolás kérdé-
se okozza. Folyamatosan keressük a

lehetőségeket az új parkolóhelyek ki-
alakítására, persze mindezt úgy kell
tennünk, hogy azok ne menjenek a
zöldterületeink rovására. A legutóbbi
jelentős fejlesztés az Ikva utca 34–48.
előtti területen kialakított kilencven



2014. július 18.   / + / 9

ötszáz lakás vált energiatakarékosab-
bá, komfortosabbá. Az otthonosságot
szolgálja az az intézkedés is, hogy
megtisztították, kifestették a Borsos
Miklós utca épületeinek korábban sö-
tét átjáróit. 

„Nem csak az itt élők, de minden
győri számára nyújtanak szórakozási
lehetőséget a megújult augusztus 20-i
programok, emellett pedig gyakori

vendégeink a cirkuszok is. A cirkusz-
tér kiépítésével az előadások kulturált
környezetben valósulhatnak meg.” A
gyermekek számára is több fontos fej-
lesztés történt, hiszen megújultak a
játszóterek, a Sün Balázs Óvodába já-
rók pedig műfüves kispályán sportol-
hatnak. A tervek között egyébként
műfüves nagypálya kialakítása is sze-
repel, ami a Krúdy-iskola mögött va-
lósul meg. Rózsavölgyi László a közle-
kedési fejlesztések közül az új bevá-
sárlóközpont előtti kereszteződés
lámpás csomóponttá alakítását emeli
ki, mert így a megnövekedett forgal-
mú kereszteződés biztonságosabbá,
az áthaladás pedig egyszerűbbé vált.
„Jövőbeni terveim között szerepel a
Marcal-tó igazi szabadidőközponttá
fejlesztése. A tó és közvetlen környe-
zete nagy lehetőségeket rejt magá-
ban, reményeim szerint sikerül ezeket
kiaknázni, és akkor egy az egész vá-
ros számára vonzó kikapcsolódási le-
hetőséggel gazdagodna városré-
szünk.” Folytatni szeretnénk a főte-
rünk további fejlesztését, a játszótere-
ket sporteszközökkel kívánjuk bővíte-
ni, a kiserdei futópálya pedig alkal-
mas lehet egy igazi sportcentrum ki-
építésére is.

VÁROSRÉSZEK OTTHONUNK

parkolóhely, amelyek az itt élők szabá-
lyos parkolását teszik lehetővé.” A vá-
rosrész két fiatal képviselője abban is
egyetért, hogy a lakótelepeken ki -
emelt kérdésként kezelendő a közbiz-
tonság. Ennek érdekében folyamatos
kapcsolatban állnak a rendőrséggel,
és a városrészben működő Arrabona
Polgárőr Egyesülettel is. Az elmúlt
években négy köztéri kamera került ki

a városrészbe, amelyeket júliustól há-
rom újabb követ. „A célunk az, hogy az
itt élők nyugalmát megzavaró jelensé-
gek teljesen kiszoruljanak Marcalvá-
rosból, hiszen a közbiztonság talán a
legfontosabb kérdés egy terület élhe-
tősége szempontjából! – hangsúlyoz-
za Borsi Róbert, aki hozzáteszi, öröm
látni, hogy egyes lakóközösségek igazi
összetartásról tesznek tanúbizonysá-

got, lakóközösségi bált szerveznek, ka-
rácsonyi díszkivilágítást készítenek,
gondozzák közvetlen környezetüket. A
pályázati projektből megvalósított La-
kossági Információs Szolgáltató Iro-
dák pedig számos, érdekesebbnél ér-
dekesebb programot kínálnak, illetve
működtetik közösségi tereiket.

Marcalváros II-n is az élhetőség
kérdését tartja szem előtt Rózsavölgyi

László önkormányzati képviselő. A két
városrész között egyébként az egyik
legfőbb gyalogos kapcsolatot az alul-
járó jelenti, amelyet néhány éve gyö-
nyörűen felújítottak, és a körzetben ta-
nuló diákok műalkotásaival díszítet-
tek. „Képviselői munkám során arra
törekszem, hogy az itt élők minél job-
ban szeressék ezt a városrészt. Ennek
érdekében tettük vidámabbá az aluljá-
rót, ezért újítottuk fel a kiserdei futó-
pályát, és – talán a legfontosabb,
hogy – ezért alakítottuk ki a városrész
központi terét is. A 2012. év végén el-
helyezett „játszó kislány” szobránál, az
előtte kialakított ugróiskola és ivókút,
valamint a környezet megszépítése ré-
vén olyan közösségi tér jött létre,
amely városrészünkből addig hiány-
zott. Ma a találkozások és a jóízű be-
szélgetések helyszíne.” A képviselő
hozzáteszi, hogy nem csak a tér, de
annak környezete is jelentős fejlődé-
sen ment keresztül. A tavalyi év végé-
re például a szomszédos Mécs László
úti háziorvosi rendelő újult meg, így
hatezer ember számára váltak kelle-
mesebbé a gyógyulás feltételei. Az el-
múlt években a panelprogramból is si-
került kivenni a részüket a marcalváro-
siaknak, ennek köszönhetően újabb
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HIRDETÉS  GAZDASÁG
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GYÔR-GYIRMÓTON
a belvárostól 5 km-re.
A hirdetés felmutatója 2 db
egész napos felnôtt belépôjegy 
vásárlásakor a harmadikat

AJÁNDÉKBA kapja! 
Beváltható 2014. július 25-ig,
csak hétköznaponként!

Beruházásra készül a Graboplast

Lezárult a Leier
pályázata

A speciális padlógyártás te-
rületén meghatározó Gra-
boplast több mint hatmilli-
árd forintos beruházásra ké-
szül tatabányai gyárában. 

A társaság az elmúlt évtized so-
rán úgy alakította át működését,
hogy mára a speciális padlógyár-
tó piac egyik meghatározó euró-
pai szereplőjévé vált. A győri
székhelyű, magyar tulajdonú vál-
lalat a növekedés fokozása érde-
kében egy több mint hatmilliárd

Lezárult az a nagyszabású országos pályázat, ame-
lyet a győri székhelyű Leier Hungária Kft. és a LA-
FARGE Cement Magyarország Kft. közösen indított
el „Megújulnak köztereink” címmel, a 3000 fős lé-
lekszám alatti települések számára. A kiírás célja a
kistelepülések köztereinek térkővel történő burko-
lása volt, amelyhez a két cég ingyenesen biztosítja
az építőanyagot. A pályázat elérte célját, hiszen kö-
zel 100 felújítási igény érkezett be, amelyek közül a
független szakmai zsűri, három kistelepülés Bi-
csérd, Sopronkövesd és Zalaszentgyörgy pályáza-
tát bírálta el pozitívan. A közeljövőben így 2000
négyzetméter közterület újulhat meg ezeken a tele-
püléseken. Mindezt a két cég közös sajtótájékozta-
tón jelentette be a napokban, amikor a nyertesek
képviselői ünnepélyes keretek között vehették át a
térkőadományt biztosító oklevelet. „A térkő ma már
bizonyítottan a modern építészet és építkezés meg-
határozó anyaga. Környezetbarát, esztétikus, köny-
nyen felhasználható és javítható, a minőségi alap-
anyagoknak és a korszerű gyártástechnológiának
köszönhetően, hosszú élettartamú. A mai modern
terek és közterületek felújítása ma már elképzelhe-
tetlen használatuk nélkül” – mondta el a pályázattal
kapcsolatban Komlós Andor, a Leier Hungária Kft.
ügyvezetője.

forintos beruházást készít elő ta-
tabányai gyárában, melynek
eredményeképpen a piaci átlag-
nál jóval nagyobb növekedésű
termékcsoportok gyártását kezd-
heti meg a tervek szerint 2015 vé-
gén. A beruházás részben egy 1,6
milliárd forintos uniós támogatás-
ból valósul meg, ami mellett a
Graboplast me ne dzsmentje több
más finanszírozási struktúrát is
megvizsgál. A 2013-ban 16,9
milliárd forintos árbevételt és
650 millió forintos adózott ered-

ményt elérő cég a beruházás
után két dinamikusan növekvő
piacú termékcsoport, az LVT
(Luxury Vinyl Tile) és az irányfüg-
getlen homogén padlók gyártá-
sával további jelentős növeke-
désre számít. Az 50 munkahelyet
teremtő beruházás után a Gra-
boplast számára az új termékek
komoly szinergiát jelentenek
majd a jelenlegi termékportfolió-
val, így a speciális padlófelületek
terén a vállalat még többféle ter-
mékkel láthatja el vevőit.



2014. július 18.   / + / 11

FEJLESZTÉS HIRDETÉS

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A sokadik látványossággal gazdagodott
Pannonhalma, az elmúlt hét derekán
megnyílt a nagyközönség előtt az egyko-
ri apátsági major újjávarázsolt épület-
együttese. A monostor háromszáz éves
gazdasági központjának rehabilitációja
egy nagyszabású terv újabb állomása, a
bencések korábban már felavattak egy
turistafogadót, egy gyógynövényes ker-
tet, egy pincészetet, egy zarándokházat
és egy borkedvelőknek való éttermet. A
romjaiból új életre kelt majort megáldó
Várszegi Asztrik főapát úgy fogalmazott,
az elmúlt húsz év apátsági építkezései a
szabadság építkezései voltak, amiért kö-
szönet illeti a magyar és valamennyi eu-
rópai népet.

Az avatóünnepségen Kara Ákos or-
szággyűlési képviselő a régió jelentős
gazdasági teljesítményeként beszélt a
több mint 1 milliárd 700 millió forintos
beruházás befejezéséről, a múltat a jö-
vővel összekötő apátsági vállalkozásról.
A kormány nevében Lázár János mon-
dott köszöntőt, hangsúlyozva, hogy az

Az apátsági major
új életre kel

építő munka ezer éve a bencések sa-
játja, s az újabb, példaértékű beruházá-
sok is közösséget erősítenek, Pannon-
halma polgárait gazdagítják. A minisz-
ter elmondta, az apátság turisztikai fej-
lesztési programja 2007 és 2013 kö-
zött ötmilliárd forint állami és uniós tá-
mogatást nyert el, s a magyar kormány
a jövőben is építő partnerként számít a
történelmi egyházakra. 

A kalandos sorsú főtéri ingatlan új
funkcióit Rábai László projektgazda
mutatta be, az egykori majorság mint
múzeum, látogatóközpont, kiállítóhely
és rendezvénytér szolgálja a nagykö-
zönséget. A vendégek állandó kiállítá-
son ismerkedhetnek meg a főapátság
eddig rejtett szakrális tárgyaival, mű-
kincseivel, és végigsétálhatnak a ma-
jorság fél kilométer hosszú pincerend-
szerén, ahol minden megtudható a
szőlőtermesztés, a borászat ezeréves
múltjáról. Aki még a nyáron felkeresi
Pannonhalmát, a középkor vizuális
médiumaival is találkozhat, az idősza-
ki kiállítás a nyugati kereszténység ké-
pi kultúrájával, többek között könyv-
festészetével foglalkozik.    

Igényelhető a Barátság parki
beléptető kártya
Összesen harminc kártyát osztanak
újra azoknak a környéken lakó idős
vagy mozgásukban korlátozott sze-
mélyeknek, akik a parkon haladnak át.

A Barátság Park elkészülte után
összesen 260 beléptető kártyát osz-
tottak szét azon személyek között,
akik a környéken laknak, nehezen köz-
lekednek, és napi szinten vágnak át a
parkon, például az élelmiszerüzlet mi-
att. A kártya az egyébként csak bizton-
sági és üzemeltetői célokat szolgáló
kapuk elektromos zárát nyitja.

Radnóti Ákos, a terület önkormány-
zati képviselője elmondta, az azóta eltelt
időszakban sokan elköltöztek, új lakók
jöttek, vagyis eljött az ideje a felülvizsgá-

latnak. Ez alapján harminc darab kártya
szabadult fel, amit most újraosztanak az
igénylők között. A jogos igényeket egy
igénylőlapon lehet benyújtani, ami a Ba-
rátság Park portáján tölthető ki.

Szombati Bertold, a parkot üzemel-
tető Győr-Szol Zrt. ingatlangazdálko-
dási igazgatója kiemelte, a rendszer
úgy működik, hogy figyelni tudják a
kártyahasználat gyakoriságát. Így szűr-
ték ki azt a harminc kártyát, amelyet a
lakók már nem használnak. A 260 da-
rabos mennyiség tehát marad, ebből a
számból kerül harminc új gazdához.
Hozzátette, a használati gyakoriságot
a későbbiekben is figyelik, és ennek
függvényében osztják újra azokat.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

A fröccs és legendák hétvégéje lesz a
mostani, és a X. Győri Rotary Fröccs-
napokon számos együttes is fellép. A
Group’n’Swing például harmadszorra,
s Voice-ból is ismert énekesük, Gájer
Bálint is otthonosan mozog már Győr-
ben, évekig játszott ugyanis a Hello-
kids zenekarral. A Váczi Eszter Quar-
tet belső tengerén is evezhetünk egy
jó fröccs mellett, s újra ellátogat a Szé-
chenyi térre a Hot Jazz Band is, akik
az egész családot várják vidám jazz-
muzsikájukkal. A fesztiválon fellép a
győri Apnoé zenekar is, melynek gitá-
rosa, Takács Gergely elárulta, a
rock’n’roll életérzést hozzák el népi
elemekkel vegyítve, különlegesen iz-
galmas előadásmóddal.

Gájer Bálint
megtáncoltatná a várost
Mit gondol, könnyű dolga lesz?
Könnyed szórakozást szeretnénk

nyújtani, s az évek alatt kiderült, nyi-
tott is erre a város közönsége. 2003
környékén léptem fel először Győrben,

Swinget, jazzt és rock’n’rollt is 
most már több mint tízéves a kapcso-
latunk a várossal. Egyébként, ha nem
Budapesten, akkor Győrben élnék szí-

vesen. A koncertre visszatérve, a re-
pertoárunkon saját, magyar nyelvű, az
együttesre jellemzően kimondottan
táncos, lüktető zenék vannak, de lesz
néhány érzelmesebb dal is, illetve jó
pár áthangszerelt feldolgozás is el-
hangzik. A vizuális élményre ugyan-
csak odafigyelünk, az énekesnőnk,
Mihályi Réka gyönyörű díva, s még ki-
lenc pasi egészíti ki a show-műsort.

A sármos hangja valóban jó „kiegé-
szítő”. Mi fogta meg a swingben?

Tizenévesen, a zeneiskola big-
bandjében találkoztam először
swingzenével. Már akkor magával ra-

gadott a lüktetése, sugárzott belőle
az elegancia és a könnyedség, szóra-
koztatja, ellazítja a közönséget. Sze-
rencsére egymásra találtunk a
Group’N’Swinggel, de figyelek az ön-
álló karrieremre is, egy új dallal je-
lentkeztem nemrég, és készül a
nagylemezem is.

Váczi Eszter populáris jazzt
játszik a quartetjével

Belső tenger címet viseli a kon-
cert, ahogy a legújabb lemeze is.
Egy kritika szerint a dalok „nyuga-
lomban eltölthető időt” nyújtanak. A
fellépés kiváló aláfestésnek ígérke-
zik a fröccsözéshez, a könnyed szó-
rakozáshoz.

Úgy érzem, a három lemezünkkel el-
csíptünk egy olyan zenei irányzatot,
ami még nem lelhető fel a magyar ze-
nei palettán. A jazzt populáris, sanzo-
nos elemekkel ötvözzük, fogyasztható
zenét játszunk a kiváló muzsikusokkal,
Gátos Istvánnal, Gátos Bálinttal, Ka-
szás Péterrel és Schneider Zoltánnal.
Egyrészt a jazz kedvelőinek is adunk él-
vezetet, másrészt a magyar szövegek
miatt odafigyelnek az emberek, és ezek
túlmutatnak azon, hogy háttérzeneként
funkcionáljon az előadás. Persze aláfes-
tőnek is jó, maximális élvezetet nyújt
egy pohár jó fröccs mellett.

Az albumok összes szövegét ön
írta. Mi inspirálja?

A saját életemből hozott tapasztala-
tok, vélemények. Másnak nem írok szö-
vegeket, mert abszolút pályakezdőnek
tartom magam ebben a tekintetben, de
az a megtiszteltetés ért, hogy a harma-
dik lemez kapcsán Artisjus-díjat kap-
tam, mint az év könnyűzenei szövegírója.
A legnagyobb elismerés, ha a közönség
soraiban artikuláló szájakat látok.

Az Egyedül című dallal megcsil-
lant a pop műfajának sikere is, egy
évig vezette a slágerlistákat, megis-
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kínálnak a fröccs mellé
merte az egész ország. Miért dön-
tött mégis a rétegzene mellett?

Gyerekkorom óta jazzt akartam éne-
kelni, de amit most csinálok, sokkal po-
pulárisabb. Az Egyedül vendégszerep-
lés volt. A Beryvel és Jazz+Azzal való
közreműködések olyan kiruccanások,
amik nélkülözhetetlenek a karrierem-
ben. Nyitott vagyok, énekeltem techno
zenét is például. De valóban van egy
mezsgye, amihez ragaszkodom, a saját
számaink mutatják meg, kik vagyunk.

A Hot Jazz Band
hazajár Győrbe
Jól ismerik az együttest a város-

ban, s mondhatjuk, egész családo-
kat vonzó program egy HJB-kon-
cert, hiszen a gyerekek is szeretik a
vidám muzsikákat.

Sokszor egész kései rendezvények-
re is elhozzák őket, a játékos zenei
öröm a gyerekekre is hatással van,
több anyuka mesélte, a babájukkal a
pocakjukban is hallgattak minket.
Egyébként a bőgősünk, Juhász Zol-
tán győri születésű, ezért is koncerte-
zünk sokat a városban, szinte hazame-
gyünk már Győrbe.

Mosódeszkát is hoznak maguk-
kal vasárnap?

Mindig van nálunk, és annyira ru-
galmasak, spontánok vagyunk, hogy

ha a közönség bekiabál valamilyen
dalt, vagy odajön hozzánk, szívesen el-
játsszuk a kérését. A bőség zavarában
lehet, kimaradnak azok, amikben a
mosódeszka szerepel, de szóljanak
nyugodtan, ha hallani szeretnék.

A HJB előtt kevesen ismerték a
jazzt Magyarországon. Beért a munka,
amit képviselnek majdnem 30 éve?

A dolog kétélű, beszéljünk a pozitívu-
mokról: az 1920–40-es korszakot újra
és újra felfedezi magának a közönség.
Egyre több fiatal is kedveli a jazzt, több-
ször játszottunk például a Szigeten. Tu-

lajdonképpen beérett a munkánk gyü-
mölcse. Hit, szeretet és alaposság kell,
hogy hosszú életű lehessen egy zenekar.

Az Apnoé a rock’n’roll élet-
érzést hozza a fröccs mellé
A Facebook oldalukon tették fel a

kérdést: mi köti össze Rózsa Sándort,
Jimmy Hendrixet, Icsánt és Petőfit?

Amit nyitva is hagytunk, hogy jöjje-
nek el a koncertre. Egy mondatban: mi
úgy gondoljuk, a rock’n’roll-életérzés.

A közönség és a kritikusok egye-
dinek tartják a zenekart, mi ennek
az eszenciája?

A saját utunkat keressük, a zenénket
olyan formába próbáljuk önteni, hogy
ez a közönségnek tetsszen, és mi is jól
érezzük magunkat. Nemrégiben jelent
meg a Víganjárók című lemezünk, ami
elkerült egy lemezkritikushoz is, aki azt
írta rólunk, az Apnoé egy kiváló és re-
ményteli popzenekar, de a zenéjében
tökéletesen dominálnak a népi motívu-
mok, a rock’n’ roll és a hip-hop. Szerin-
tem ennek az egyvelege, és az előadás-
mód tesz egyedivé minket.

A győriek mennyire ismerik már
a helyi tehetségeket?

Győri központú zenekar vagyunk,
és úgy érezzük, komoly bázist sikerült
kiépítenünk a városban. A formáció
négyéves lesz, civilben is mindenki
megpróbál a muzsikálásból megélni.
A nyár a koncertezésé, a tél a befelé
fordulásé és nem mellesleg a klub-
koncerteké, amiken sokat erősödünk. 

A munkájukat Ferenczi György is
segítette. Kapnak lehetőséget bekap-
csolódni az országos vérkeringésbe?

A szakma támogatását valóban él-
vezhetjük. Tesszük a dolgunkat,
ahogy a fesztiválszervezők megismer-
nek, a felkéréseink száma is egyre nő.
Azt nem lehet mondani, hogy van ra-
jongótáborunk az egész országban,
de azon dolgozunk, hogy legyen.
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További budapesti és vidéki rendezvényekről, sporteseményekről, színházi előadásokról

BŐVEBB INFORMÁCIÓ A GYŐRPLUSZ PAVILONBAN! 

Ticket Express és Jegymester

JEGYEK
értékesítése!

Katy

PERRY

ÁKOS
Aréna 2014 

HAVASI
Shymphonic Aréna Show 

SZANDI
25 jubileumi koncert 

Michael

BUBLÉ 

FINNTROLL 

CRUCIFIED

BARBARA

Lady

GAGA

Bryan

ADAMS

szerző: koloszár tamás
fotó: whb

Tavaly is támogattuk, az idén is támogatni fogjuk a győ-
ri nyárzáró koncert megrendezését, egyrészt azért, mi-
vel színvonalas programnak tartjuk, másrészt pedig
azért, mivel győri cég vagyunk, s fontos számunkra a

helyi rendezvények szponzorálása – fogalmazott la-
punknak Lukács Zsanett. A  West Hungária Bau Kft.
kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, a céget
Győrben alapították, s a West Hungária Bau Kft. pár
fős vállalkozásból az ország egyik legnagyobb generál-
kivitelezőjévé nőtte ki magát Paár Attila  vezetésével. 

A West Hungária Bau Kft. különösen három te-
rületet támogat: az egészségügyet, a sportot és a
kultúrát. 

A nyárzáró koncert támogatásától a karitatív célokig

Kultúra, sport és egészségügy a West Hungária
Bau Kft. szponzorációjának középpontjában

Az első kapcsán Lukács Zsanettől megtudtuk, a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház három osztályát
is felkarolták, az égésplasztikára, a koraszülöttosz-
tályra és a Szívkatéteres Alapítványhoz is jutottak a
West Hungária Bau Kft. támogató pénzeiből. 

A kultúra területén a győri nyárzáró koncert mel-
lett a Budavári Palota operett- és operaelőadásait

szponzoráljuk, mindkét rendezvényt értékhordozó-
nak tartjuk, s a minőségi kultúrára mindig szívesen
adunk – fogalmazott Lukács Zsanett.

A cég támogatásainak harmadik nagy területe a
sport. A West Hungária Bau Kft. tulajdonosa, Paár
Attila a Magyar Judo Szövetség elnökségi tagja, s
a sportág támogatója. Emellett a kézilabda, a kosár-
labda, a futsal, továbbá a Koko Gym harcművészeti
klub is a támogatottak listáján szerepel. 

Rokob József harminc nap alatt harminc iron-
mant teljesített, azaz naponta 3,8 km-t úszott, majd
180 km-t kerékpározott és lefutotta a 42 km-es ma-
ratoni távot is, fantasztikus teljesítményével megér-
demli, hogy cégünk támogassa – folytatta a szpon-
zoráltak listájának ismertetését Lukács Zsanett, aki
úgy vélekedett, a rendkívüli teljesítményt nyújtó
sportoló sok tekintetben hasonlít a West Hungária
Bau Kft.-hez.

Ahogy a sportban, úgy az építőiparban is a kitar-
tás, az elhivatottság és az alázat hozhatja meg a si-
kert – vont párhuzamot Lukács Zsanett kommuni-
kációs vezető a két különböző, de sokban közös
pontot felvonultató tevékenységek között. 

A West Hungária Bau Kft. támogatta továbbá a
győrújbaráti gyermektábor felújítását és hozzájárult
a győri Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthon mű-
ködtetéséhez is.

A West Hungária Bau Kft. keze nyomát vi-
seli Győrben egyebek mellett a Family Cen-
ter, Duna Center, Barátság park, Dunakapu
ház, OBI, AGÓRA PÓLUS AUTOPOLIS In-
teraktív Kiállítási Központ, Széchenyi Ist-
ván Egyetem, Baross Gábor Építési és Köz-
lekedési Intézet, valamint Jedlik Ányos Gé-
pész-, Informatikai és Villamosmérnöki In-
tézetének energetikai fejlesztése, jelenleg
pedig a Dunakapu tér és az Árpád-tömb re-
habilitációja. Az Audinak 1997 óta végez-
nek csarnoképítési és szerkezetépítési
munkákat, ők építették a Győri Keksz csar-
nokát és a Vill-Korr irodaházát. Budapes-
ten olyan kiemelkedő munkák fűződnek a
nevükhöz, mint az idén átadott Ludovika és
a Várkert Bazár. 
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A GYŐR-SZOL Zrt. pályázatot hirdet önkormányzati bérlakások
határozott idejű bérleti jogának elnyerésére.

Bérlemények Alapterület Szoba Bérleti díj/hó Megtekintés időpontja Várható költözés

Apáca utca 5. fszt. 2 65 m2 2 70.000 Ft 2014.07.23, 10-10.20 2014. aug. eleje

Kazinczy u. 8. 1.em 2. 49 m2 1 59.000 Ft 2014.07.23, 10.30-10.50 2014. aug. eleje

A pályázat benyújtásának helye, határideje:
GYŐR-SZOL Zrt. Központi Ügyfélszolgálat (Orgona u. 10.), 2014. július 24. 12 óra.

A pályázati feltételekrŐl részletes információk a www.gyorszol.hu
internetes oldalon olvashatóak.

NYÍLT NAP A TÓTH TANYÁN!
július 19.        

BÔNY
Szôlôhegy

A belépés díjtalan!
Havi lovagló bérlet 
már 6.000 Ft-tól!

Pályázati hirdetmény

JÚLIUS 19., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV

JÚLIUS 20., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:50 Balatoni Nyár
09:00 Tanúságtevők
09:25 „Ezt cselekedjétek az 

én emlékezetemre!"
09:40 Kérdések a Bibliában
09:55 Református magazin
10:20 Református ifjúsági műsor
10:30 Ortodox püspöki liturgia
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Invázió 
12:45 Telesport – Sport 7
13:30 Forma–1
16:25 A videojátékok forradalma 
17:20 Vízilabda Európa-bajnokság 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország Szépe – 

Miss World Hungary
22:00 Volt egyszer egy Amerika... 
01:42 Műsorszünet

04:05 Az utolsó majomember 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
10:10 Astro-Világ
11:15 Stílusvadász 
11:45 Stahl konyhája 
12:15 Több mint TestŐr 
12:45 Édes élet 
14:00 Édes élet 
15:15 NCIS: Los Angeles 
16:10 Fergeteges forgatás
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Vad vakáció

22:20 Anakonda 
00:05 Columbo – 

Gyilkosság hangjegyekkel 
01:45 Eureka
02:30 Szellemdoktor
03:15 NCIS: Los Angeles 

06:50 Világ-nézet
07:20 Isten kezében
07:45 Pannon expressz 
08:15 Nemzeti Nagyvizit
08:45 Rome Riports
09:10 Napok, évek, századok
10:00 Magyar klasszikusok 

új köntösben
10:30 Kultikon +
11:00 Önkéntesek 
11:30 Új nemzedék
12:00 Déli harangszó
12:05 Vers
12:10 Duna Ház – Torockó, 

ahol a nap kétszer kel fel
12:40 Ízőrzők: Hosszúhetény
13:15 Egy csók és más semmi
14:30 Hazajáró
15:00 Csellengők
15:30 Hogy volt!?
16:30 Székely vágta
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet
19:35 Önök kérték!
20:30 A sziget 
21:20 Szabotőr 
23:10 Dunasport
23:25 Heti Hírmondó
23:55 Napok, évek, századok 

05:20 Hajnali gondolatok
05:25 A mi erdőnk 
05:55 Magyar gazda
06:25 Gyógyító természet 
06:50 Balatoni Nyár
09:00 Történetek a nagyvilágból 
09:30 Vágtass velem!
10:05 A víz rejtélyes útjai 
10:55 Aranymetszés - Aranyfeszt
11:25 Tűnt idők mozija 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89 
12:50 A világörökség kincsei 
13:10 Boxutca
13:45 Forma–1 – Német Nagydíj
15:30 Magyarország Szépe – 

Miss World Hungary 
16:00 Ariadne barlangjai – 

Húsz év a Pilis mélyén
16:35 Zsarulesen 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Vízilabda Európa-bajnokság 
22:00 Con Air – A fegyencjárat 
23:55 Wallander 
01:25 Tört angolsággal 
03:03 Műsorszünet

04:00 Családi titkok 
04:45 Aktív 
05:05 Babavilág 
05:30 Super Car 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
09:40 Astro-Világ
10:45 Kalandjárat – az Útitárs 
11:45 Babavilág 
12:15 Falforgatók
13:15 Édes élet 
14:30 Édes élet 
15:45 Édes élet 
17:00 NCIS 
18:00 Tények
19:00 Cincin lovag 
20:55 Bajos csajok 2. 

22:50 Vaskabátok 
01:05 M, mint muskétás 
01:50 Zűrös szerelmek 
02:35 Herkules 
03:20 Briliáns elmék 

06:45 Mesélő cégtáblák
07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:35 Akadálytalanul
09:05 Nóvum
09:35 Határtalanul magyar
10:00 Székely kapu
10:30 Hagyaték 
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Zöld Jelzés 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 Nótacsokor
12:30 Robbie, a fóka 
13:20 Szemben az erőszakkal 
15:35 Önök kérték!
16:40 Székely vágta
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 U19-es EB – válogatott 

labdarúgó-mérkőzések
20:35 Séfek csatája 
21:30 A nagy Gatsby
23:05 Kultikon +
23:35 Dunasport
23:50 MüpArt – Harcsa Veronika–

Gyémánt Bálint: Lifelover
01:15 Világ-nézet
01:40 Himnusz

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló (ism.)
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Képújság
18:10 Zooo+ (ism.)
18:40 Épí-tech prem.
19:10 Innovella (ism.)
19:20 Konkrét (ism.) 
19:35 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Fröccs (ism.)
20:30 Fröccs (ism.)
21:00 Konkrét (ism.)
21:10 Zooo+ (ism.)
21:40 Épí-tech (ism.)
22:10 Innovella (ism.)
22:20 Konkrét (ism.) 
22:35 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Fröccs (ism.)
23:30 Fröccs (ism.)
00:00 Műsorzárás

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Épí-tech (ism.)
09:40 Zooo+ (ism.)
10:10 Innovella (ism.)
10:20 Konkrét (ism.) 
10:35 Vény nélkül   (ism.)
11:00 Fröccs (ism.)
11:30 Fröccs (ism.)
12:00 Képújság
18:00 Ráta (ism.)
18:30 Fröccs (ism.)
19:00 Konkrét (ism.) 
19:15 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből  (ism.)
20:15 Ráta (ism.)
20:45 Konkrét (ism.) 
21:00 Fröccs (ism.)
21:30 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből (ism.)
22:30 Műsorzárás

10:00 A puszta világa! Elôadás 
a LOVAS hagyományôrzésrôl 

11:00 Csikósbemutató 
11.30—12:00 Kutyás bemutató
13:00—16:00 Lovaglás 

Sétakocsikázás 4-es fogattal! 
16:00 Csikósbemutató, karikásbemutató

Patrac kipróbálása
17:00 Sétakocsikázás 

EGÉSZ NAP a Hegyi Kecske Farm gazdasági udvar
bejárása, állatsimogató, kézmûves kecskesajt -
kóstoló, fogathajtás és a karikás tudománya...

TELEFONSZÁM: 06-30/553-4957

04:00 Az éden titkai 
04:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
05:35 Ezel - Bosszú mindhalálig 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:50 Ízes élet - Mautner Zsófival 
10:10 Teleshop
11:10 Kalandor
11:40 Kung-fu 
12:40 Tökéletes célpont 
13:45 Négyen egy gatyában 2. 

16:05 Érezd a ritmust! 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 1 perc és nyersz!
20:00 A szuper exnőm 
21:50 A specialista 
00:00 Megleslek.com 
01:55 Minden azzal kezdődött 
03:35 Apa-csata 

04:00 Az éden titkai 
04:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
05:35 Ezel - Bosszú mindhalálig 
06:15 Top Shop 
06:45 Kölyökklub
09:55 Teleshop
10:50 Kalandor 
11:20 4ütem 
12:00 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:40 Vadmacskák 
13:40 A szuper exnőm 
15:35 Nincs kettő séf nélkül 

16:50 Nincs kettő séf nélkül 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Kispályás szerelem 
22:00 Domino 
00:30 Portré 
01:10 Tűzvihar 
02:50 Jóbarátok 
03:15 Cobra 11 
03:45 Nincs információ
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06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló (ism.)
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Fröccs (ism.)
10:15 Fröccs (ism.)
10:45 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II. (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Fröccs (ism.)
20:30 Fröccs
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Fröccs (ism.)
22:30 Fröccs (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

JÚLIUS 23, SZERDA
M1
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Capri – Az álmok szigete 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:10 Az Ushuaia expedíció
11:00 Lengyelország
11:30 Kapa, kasza, fakanál
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:30 Gulág történetek 
14:30 Útravaló
14:55 Szívtipró gimi 
15:40 Az élet megy tovább 
16:35 Híradó+
16:50 Párizsi helyszínelők
17:40 Híradó
17:50 Rex felügyelő 
18:40 Szabadság tér '89
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Vízilabda Európa-bajnokság 
22:00 Híradó
22:10 Sporthírek
22:20 Twin Peaks 
23:10 Munkaügyek 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor
04:10 Barátok közt 
04:45 A mentalista 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Tuti gimi 
15:45 Az örökség 
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Szulejmán 
23:10 RTL Klub Híradó
23:45 Reflektor 
00:00 Elfelejtve 
01:05 Nyughatatlan lélek 
02:55 Az éden titkai 

04:45 Aktív 
05:15 13-as raktár 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 A férjem védelmében 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Halott férfi nem hord zakót 
03:00 Maricruz 
03:45 Xena 

JÚLIUS 22., KEDD
M1
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Capri - Az álmok szigete 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:10 Az Ushuaia expedíció
11:00 Lengyelország 
11:30 Kapa, kasza, fakanál 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:30 Szívtipró gimi 
14:20 Az élet megy tovább 
15:10 Párizsi helyszínelők 
16:05 Híradó+
16:20 Vízilabda Európa-bajnokság 
17:55 Híradó
18:05 Rex felügyelő 
18:55 Rendhagyó történelemóra
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 DVSC-TEVA–Cliftonvile FC
22:40 Híradó
22:50 Sporthírek
23:00 Twin Peaks 
23:50 Munkaügyek 
00:20 Párizsi helyszínelők 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 A mentalista 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Glee – Sztárok leszünk! 
15:45 Az örökség
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz
19:30 Éjjel-nappal Budapest
20:50 Barátok közt 
21:25 Pluto Nash – Hold volt, 

hol nem volt... 
23:15 RTL Klub Híradó
23:50 Reflektor 
00:05 A főnök 
01:10 A Grace klinika 
02:10 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
02:35 Jóbarátok 
03:15 Az éden titkai

04:05 Xena
04:50 Aktív
05:15 Doktor D 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 Combat Hospital – 

A Frontkórház 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Egy hét Pesten és Budán
03:10 Maricruz 
03:55 Xena 

06:30 Híradó
06:45 Roma Magazin
07:15 Domovina
07:40 Nóvum 
08:10 Zebra 
08:30 Híradó
08:35 Térkép 
09:05 Könyvajánló
09:10 Magyar elsők
09:30 Váratlan utazás
10:20 Szelek szárnyán 
11:10 Linda
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Na végre, itt a nyár!
15:00 Cobolyvadász 
16:00 Múzeumtúra – Francia módra 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Bűvölet
19:00 Bűvölet 
19:30 Rózsák harca 
20:30 U19-es EB – válogatott 

labdarúgó-mérkőzések
22:35 Az elátkozott színház 
00:10 Könyvajánló

JÚLIUS 21., HÉTFŐ
M1
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Capri – Az álmok szigete
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:05 Az Ushuaia expedíció
11:00 Lengyelország 
11:30 Kapa, kasza, fakanál
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Roma Magazin
13:00 Domovina
13:25 A világörökség kincsei
13:45 Magyarlakta – vidékek krónikája
14:45 Szívtipró gimi
15:35 Az élet megy tovább
16:25 Híradó+
16:40 Párizsi helyszínelők 
17:30 Híradó
17:40 Rex felügyelő
18:30 Gasztroangyal 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Vízilabda Európa-bajnokság 
22:00 Híradó
22:10 Sporthírek
22:20 Twin Peaks 
23:55 Aranymetszés – Aranyfeszt
00:25 Barangolások öt kontinensen
00:55 Párizsi helyszínelők 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor
04:10 Barátok közt 
04:45 A mentalista
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Glee – Sztárok leszünk! 
15:45 Az örökség 
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt
21:25 Dr. Csont 
22:30 Dr. Csont 
23:30 RTL Klub Híradó
00:00 Reflektor 
00:20 Evilenko 
02:40 Jóbarátok 
03:05 Az éden titkai

04:00 Napló 
04:45 Stahl konyhája 
05:15 Doktor D 
06:00 Csapdába csalva
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:35 Babapercek
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív
12:55 Vad vakáció 
15:00 Hal a tortán
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca
23:35 Zsaruvér 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Szellemdoktor 
02:25 Maricruz 
03:10 Családi titkok 

08:10 Duna anzix
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:15 Váratlan utazás
10:00 Hagyaték
10:30 Hazajáró
11:00 Séfek csatája 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Na végre, itt a nyár!
15:00 Muzsikás történet
16:00 A klímaváltozás kihívásai
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet
19:05 Bűvölet
19:35 Linda
20:25 Szelek szárnyán 
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:25 25 év 25 percben – Tusványos
21:55 Elhallgatott történelem – 

Ha a kulák mozdulna 
22:50 Könyvajánló
22:55 László Károly portréi
23:55 László Károly portréi

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 Fröccs (ism.)
10:30 Fröccs (ism.)
11:00 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Fröccs (ism.)
20:15 Fröccs
20:45 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Fröccs (ism.)
22:15 Fröccs (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

08:00 Ráta (ism.)
08:30 Konkrét (ism.) 
08:45 Fröccs (ism.)
09:15 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Fröccs (ism.)
20:15 Fröccs
20:45 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Fröccs (ism.)
22:15 Fröccs (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:15 Unser Bildschirm
07:40 Határtalanul magyar
08:10 Duna anzix 
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 Váratlan utazás
10:00 A napfényben fürdő kastély 
11:10 Rózsák harca
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Na végre, itt a nyár!
14:55 A világörökség kincsei 
15:15 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:55 Tyátya expedíció 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 A Tenkes kapitánya
20:00 A Tenkes kapitánya
20:30 Szelek szárnyán 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 A szerelem egy álom 
23:05 Könyvajánló



AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

2014. július 18.   / + / 17

WWW.HATOS.HU 

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• NYÁRI INTENZÍV TANFOLYAMOK (augusztus 11–22.)
• Angol nyelvi kurzus 10–12 éves gyermekeknek (augusztus 18–22.)
• Német nyelvi kurzus 11–12 éveseknek (augusztus 25–28.)
• ÖSD, EURO, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés

csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Egészségügyi szaknyelv orvosok és szakápolók számára német nyelven
• SVÉD nyelvtanfolyamok 
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló (ism.)
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Fröccs (ism.)
10:15 Fröccs (ism.)
10:45 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Épí-tech
20:30 Civil Kurázsi civilszervezetek

magazinja (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Épí-tech (ism.)
22:30 Civil Kurázsi civilszervezetek 

magazinja (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

JÚLIUS 24., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV

JÚLIUS 25., PÉNTEK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 Épí-tech (ism.)
10:30 Civil Kurázsi civilszervezetek 

magazinja (ism.)
11:00 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Capri – Az álmok szigete 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
09:50 Forma–1
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Életkerék
13:00 Esély
13:25 A világörökség kincsei
13:45 Forma–1
15:35 Az élet megy tovább 
16:25 Híradó+
16:40 Párizsi helyszínelők 
17:30 Híradó
17:40 Rex felügyelő 
18:30 Gasztroangyal 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Vízilabda Európa-bajnokság
22:00 Híradó
22:10 Sporthírek
22:15 Twin Peaks 
23:10 Munkaügyek 
23:40 Párizsi helyszínelők 
00:30 Az élet megy tovább 

04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 A mentalista 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Tuti gimi 
15:45 Az örökség 
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 CSI: A helyszínelők 
22:25 CSI: Miami helyszínelők 
23:25 RTL Klub Híradó
00:00 Reflektor 
00:15 V, mint veszélyes 
01:20 Kalandor
01:50 Mr. és Mrs. Bloom 
02:40 4ütem 
03:10 Az éden titkai 

04:00 Xena 
04:50 Aktív 
05:15 13-as raktár 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 NCIS 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Briliáns elmék 
02:25 Maricruz 
03:10 Xena 

06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Capri – Az álmok szigete 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:05 Az Ushuaia expedíció
11:00 Lengyelország 
11:30 Kapa, kasza, fakanál
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Rondó
13:00 Alpok–Duna–Adria
13:30 Átjáró
14:10 Szívtipró gimi 
15:00 Az élet megy tovább 
15:50 Híradó+
16:05 Párizsi helyszínelők 
16:55 Szerencse Híradó 
17:10 Híradó
17:20 Vízilabda Európa-bajnokság 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Rámenős páros 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:45 Sporthírek
22:50 Búcsú a békeévektől 
23:05 Twin Peaks 

04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 A mentalista 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Tuti gimi 
15:45 Az örökség 
16:50 A mentalista 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Glades – Tengerparti 

gyilkosságok 
22:25 Glades – Tengerparti 

gyilkosságok 
23:25 RTL Klub Híradó
00:00 Reflektor 
00:15 Sötét zsaruk 
01:20 A vikingek titka 
03:00 Az éden titkai 

04:30 Családi titkok 
05:15 13-as raktár 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 Kettős ügynök 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 A férjem védelmében 
02:30 Kettős ügynök 
03:15 Maricruz 

07:15 Ecranul nostru
07:45 Kultikon +
08:10 Duna anzix
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 100 kép a XX. századból
09:20 Váratlan utazás
10:10 Szelek szárnyán 
11:00 A Tenkes kapitánya
11:25 A Tenkes kapitánya
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Na végre, itt a nyár!
15:05 A kétarcú Kína
15:35 Másfélmillió lépés 

Magyarországon – 32 év múlva
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Angyalbőrben 
20:35 Szelek szárnyán 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Ezek a fiatalok 
23:05 Könyvajánló

06:30 Híradó
06:45 Alpok-Duna-Adria
07:15 Rondó
07:40 Rome Riports
08:05 Duna anzix 
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:20 Váratlan utazás
10:10 Szelek szárnyán 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Na végre, itt a nyár!
14:55 Mediterraneo 
15:30 A tenger kincsei és legendái 
16:30 Térkép 
17:05 Váratlan utazás
18:00 U19-es EB – válogatott 

labdarúgó-mérkőzések
20:00 Szelek szárnyán 
20:45 Hírek
20:55 Dunasport
21:00 Columbo: Matt két lépésben 
22:15 Könyvajánló
22:25 Napló gyermekeimnek 
00:10 Himnusz
00:15 Hírek
00:20 Magyar Jazz Ünnep 2011 
01:00 Hazajáró
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Das SOMMER -
ABEND-BOOGIE-
W O O G I E - KO N -
ZERT bietet am 26.
Juli ab 20:30 Uhr auf
dem Széchenyi Platz
eine hervorragende
Unterhaltungsmög-
lichkeit, dies unter
der Mitwirkung von
Dániel Balázs und
sei nen Gästen.

Im Rahmen der VIA-
TOR JAZZ VACSO-
RÁK geben am 25. Ju-
li um 19:30 Uhr  Tóth
Viktor Arura Tro im Via-
tor Restaurant und
Weinbarterasse des
Klosters Pannonhalma
ein Konzert. 

Der Beschleunigungswettbewerb WEST DRAG RACE erwar-
tet am 19. Juli am Rábaring alle Liebhaber des Benzindampfes.
Daneben gibt es auch einen Lautstärkenwettstreit, sowie Drifttaxi,
was alle Interessierten auch als Mitfahrer ausprobieren können.
Weitere Informationen: http://www.westdragrace.com/

Der GYŐRER ANTIQUITÄTENMARKT erwartet alle Interes-
sierten am 20. Juli von 7-14 Uhr auf dem Stadtwiesenplatz hinter
dem Árkád Einkaufszentrum. Der Markt findet jeweils am 3, Sonn-
tag jeden Monats statt. Der nächste steht also für den 17. August
an. Auskunft: Némethné Kovács Elvira, Tel.: 06-20-313-4156

Mezei Gábors Ausstellung TRONSTÜHLE,
COLLAGENBILDER kann noch in der Magyar
Ispitá besichtigt werden. Die Bilder des Künst-
lers vermitteln Humor und Spiel, was jedoch
nicht bedeutet, dass sie nicht auch auf ernsthaf-
ten Themen gründen. Viele seiner Werke sind im
Auftrag der Stadt Győr entstanden. Nach seinen
Plänen entstand unter anderem die Einrichtung
der Széchényi Apotheke, die Atmosphäre der
ständigen Ausstellung des Bildhauers Borsos
Miklós und auch die Kapelle des Czuczor Ger-
gely Benediktinergymnasiums. Die Sammlung
kann bis 14. September, täglich ausser montags
von 10.00-18.00 Uhr besucht werden.

Der Verein der Lauffreunde veranstaltet den GYŐR-LIPÓT LA-
UFWETTBEWERB. Start ist am 20. Juli um 10 Uhr an der klei -
nen Sporthalle der Széchenyi István Universität. Die 26,4 km
Strecke kann individuell oder im Wechsel erfüllt werden,
und dies nicht nur durch Laufen, sondern auch per Fahrrad.
Wei tere Informationen: http://www.futobaratok.hu/V_gyor _-_li-
pot_futoverseny_2014.html
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

„OKOSHELY”– Ingyenes programok sora várja az érdeklő-
dőket a marcalvárosi aluljáróban. A közösségi kávézó találko-
zásokra, olvasásra, játékra ad lehetőséget egész héten keresztül.
A gyermekek mellett találhatnak elfoglaltságot a kismamák
és az idősebbek is a programok között. Részletekről tájéko-
zódhatnak a: facebook.com/OKoshely oldalon

S Z Ó D Á S Ü V E G -
TÖRTÉNETEK cím-
mel kiállítás nyílik az
Eszterházy-palota au-
lájában, július 18-án. A
tárlaton különböző szí-
nű, formájú, különle-
ges szódásüvegek, il-
letve a szikvízgyártás
eszközei láthatóak, és
egy régi, de napjaink-
ban újjáéledő ipar tár-
gyi emlékei elevened-
nek meg. A kiállítás
megtekinthető augusz-
tus 31-ig, naponta
10–18 óráig.

TRÓNSZÉKEK, KOLLÁZSKÉ-
PEK címmel Mezei Gábor kiállítása
tekinthető meg a Magyar Ispitában.
A művész képeit áthatja a humor, a
játék, ez azonban nem jelenti azt,
hogy ne pendítenének meg komoly
témákat. Alkotásai között számos
megbízás Győr városához kötődik.
Tervei szerint valósult meg többek
között a Széchényi patika berendezé-
se, Borsos Miklós szobrászművész
állandó kiállításának hangulata és a
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
kápolnája is. A tárlat szeptember 14-
ig látogatható, hétfő kivételével na-
ponta 10.00-18.00 óráig.

NÉGY ÉV VÉRBEN ÉS VAS-
BAN címmel vándorkiállítás nyílt a
győri Megyeháza aulájában. A négy
éven át tartó kiállítást a Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum indította el,
ami átfogó és közérthető áttekin-
tést ad a világháború katonai és po-
litikai előzményeiről, eseményeiről,
a különböző frontokon folyó küzdel-
mekről, az egyes fegyvernemek te-
vékenységéről, a haditechnikai újí-
tásokról, a hátországban élők, hadi-
fogságba kerültek mindennapjairól.
A tárlat két hétig látogatható.

NYÁRESTI BOO -
G I E - W O O G I E
koncert ad kiváló
szórakozási lehető-
séget július 26-án
20:30 órakor a
Széchenyi téren,
Dániel Balázs és
vendégei közremű-
ködésével.

APNOÉ – Víganjárók. Július 20-
án, vasárnap 17:30 órakor lemez-
bemutató koncertet tart a zene-
kar, amelyre nagy szeretettel vár-
ják a zene szerelmeseit. Helyszín:
Széchenyi tér – nagyszínpad

ÁLOMJÁRÓK TRAUMWANDLER című
színdarabot láthatják az érdeklődők július 18-
án 19 órakor a Richter Teremben. A darab 80
magyar, német és szlovén fiatal részvételével
kerül bemutatásra, Shakespeare: Szentiván -
éji álom című műve alapján.

RÉTESKÖNYV című
könyvét népszerűsíti Har-
csás Judit  július 19-én,
15 órától a Győri Látoga-
tóközpontban.„Napjaink-
ban a réteskészítés
olyan hagyományőrzés-
sé vált, melyben gene-
rációk találkoznak és
adnak át értékeket a
készítés közben, és
nemcsak a készítés tit-
kaira gondolok itt, ha-

nem olyan emlékeket és érzéseket közve-
títenek, melyekben benne van a múlt és a jelen ösz-
szefonódása. Megrendelhető: 06 30/929-9145.

GYŐRI RÉGISÉGVÁSÁR várja az
érdeklődőket az Árkád mögötti Város-
réti piactéren július 20-án 7–14 óra
között. A vásárt minden hónap 3. va-
sárnapján megrendezik A következő
augusztus 17-én lesz. Információ: Né-
methné Kovács Elvira, tel.: 06-20-
313-4156

SVEJK esti sétálószínházi előadá-
sokkal várják az érdeklődőket a komá-
romi Monostori Erőd korhű falai kö-
zött július 26-án, augusztus 23-án és
szeptember 27-én színházi formában
elevenednek meg a jól ismert jelene-
tek. A MonoStory Erődszínházi Társu-
lat jellegzetes stílusában mélyebb,
napjainkra is kivetíthető mellékszál te-
szi még különlegesebbé az amúgy is
egyedi művet: a darab központi kérdé-
se a kisember sorsa, útkeresése egy
normálisnak látszó társadalomban.
További információk:
www.erod.hu, +36 34 540 582

VIATOR JAZZ va-
csorák keretében
ad koncertet a Tóth
Viktor Arura Tro júli-
us 25-én 19:30 óra-
kor a Pannonhalmi
Apátság Viator Ét-
terem és Borbár te-
raszán.
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HIRDETÉS SZABADIDŐ

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter

Testi-lelki bajaink többsége három
hét nyaralással gyógyítható. A kúra el-
ső hetében elmúlik a fáradtság, az ál-
matlanság, a levertség, a második hét
meghozza az életkedvet, a jó közérze-
tet, a harmadik meg arra jó, hogy szí-
nültig feltöltődjön az ember energiák-
kal. A gyógymód első pillantásra von-
zó, de számolnunk kell mellékhatások-
kal. A munkáltató egyhuzamban csak
két hét szabadságot köteles kiadni, s
a hosszú nyaralás háztartásunk anya-
gi egyensúlyát is felboríthatja.  

A mellékhatások egyáltalán nem
mellékesek, legalábbis ezt mutatják az
idei nyárra vonatkozó honi előrejelzé-
sek. A magyar családok fele tervez fő-
szezoni utazást, jellemzően egy hetet
töltenek itthon, a Balaton mellett. Jó

hír a hazai vendéglátóknak, hogy folya-
matosan nő a belföldet választók rész-
aránya. A nyaralni készülők alig egyhar-
mada tűz maga elé határon túli úti célt,
s tíz utazóból mindössze kettő nyilatko-
zott úgy, hogy szándékában áll a ten-
gerparton és a Balatonon is elidőzni. 

Egy friss összegzés szerint az 1200
regisztrált magyar utazási iroda tavaly
180 milliárd forint árbevételt ért el, s
az idei előrejelzések is kedvezőek, a
válság múltán ismét bátrabban ter-

Hurrá, nyaralunk! 
veznek a családok. A belföldi turiz-
must az utalványok, kártyák élénkítik,
de a külföldi utazási kedv is növekedő-
ben van. Ezt bizonyítják az idei első
négy hónap adatai is, április végéig tíz
százalékkal több magyar turista uta-
zott Horvátországba, mint a tavalyi ha-
sonló időszakban. Déli szomszédunk-
nál 2013-ban több mint 360 ezer hon-
fitársunk fordult meg, eltöltve csak-
nem kétmillió vendégéjszakát.

Népszerű Törökország és feljövő-
ben van Egyiptom, az igazi kedvenc
azonban változatlanul Horvátország,
ami az Adria szépségével és közelsé-
gével magyarázható. Győrből autópá-
lyán öt óra alatt elérhető a tengerpart,
ahol egy négytagú család akár 120
ezer forintból is bérelhet magának
egy főszezoni hétre apartmant. Az
utazási irodák katalógusaiból köny-
nyen kideríthetőek az árak. A legköze-

lebbi horvát szigeteken 70 ezer forin-
tért már kapható szállodai férőhely
egy hétre, főszezonban, félpanziós el-
látással. Görögország még ennél is ol-
csóbban megjárható, ráadásul autó-
busszal, igaz reggeli és vacsora nélkül.

Az utazási irodák kivétel nélkül jó
szezonra számítanak, Halász Judit, a
Gál-busz utazásszervezője az előfog-
lalások alapján mondhatta lapunk-
nak, hogy körutazásaik és nyaraló-
programjaik is kelendőbbek, mint ta-

valy. A kapuvári székhelyű családi vál-
lalkozás nemrégiben nyitott irodát
Győrben, luxusbuszaik is innen indul-
nak. A kontinens legszebb városait,

régióit érintő klasszikus programjaik-
nak már komoly törzsközönsége van,
a csak tengerparti pihenésre vágyók-
nak kínált autóbuszos nyaralásaik kö-
zül a legtöbben az olasz Adriát, Jeso-
lót választják.     

A magyarok belföldi nyaralási szo-
kásairól érdekes összegzést tett köz-
kinccsé az egyik internetes szállás -

szervező portál. Szerintük divatba jött
a három-négy napos nyaralás. Az em-
berek részletekben veszik ki szabad-
ságukat, az egy hosszú pihenés he-

lyett többször, rövidebb időre utaznak
el. Az átlagos foglalás tavaly nyáron
három éjszakára szólt, s 50 ezer forint-
ba került, amit minden ötödik vendég
SZÉP-kártyával fizetett ki. A vidéki vá-
rosok közül Debrecen és Győr adta a
legtöbb utazót, a nyár legkedveltebb
úti célja, legnagyobb nyertese a bala-
toni régió volt.
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PROJEKT HIRDETÉS

című projektje keretében célul
tűzte ki, hogy Győr-Moson-
Sopron megye lakosságával
megismertesse a fogyasztás
környezeti hatásait, ismertté
tegye a fenntartható alternatí-
vákat, használatuk módját,
népszerűsítse a megújuló fo-
gyasztói kultúra eszközeit, tu-
datosabbá tegye az energiafo-
gyasztási kultúrát, hozzájárul-
va mindezzel a fenntartható
életmód és az ehhez kapcsoló-
dó viselkedésminták terjesz-

„Czinka Panna az élhető jövőért”
téséhez. Az elmúlt 10 hónap-
ban falusi és városi rendezvé-
nyeken több ezren találkoz-
hattak aktív módon a projekt
üzenetével.
A www.zelenorota.hu-ra láto-
gatva akár otthon ülve is kiszá-
míthatják ökológiai lábnyo-
mukat, választ kaphatnak kér-
déseikre a környezeti szakem-
bertől, fórumon cserélhetnek
véleményt, és galéria segítsé-
gével pillanthatnak bele az
események hangulatába.

További információ az info@zelenorota.hu címen kérhető.

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület a
KEOP 6.1.0/B-11-2011-0130 azonosítószámú,



22 / + / 2014. július 18.

Szervezete kémiai egyensúlyának
helyreállításával teremtse meg az ide-
ális testsúlyt! Hány kilótól kellene
megszabadulnia ahhoz, hogy elérje
egészséges, ideális súlyát? 10-től, 20-
tól, 50-től? A válaszát szorozza meg
néggyel. Maximum ennyi nap kell ah-
hoz, hogy elérje célját! A fogyás nem
azon múlik, hány gramm zsírt, szén-
hidrátot vagy kalóriát viszünk be és

szerző: dr. sík sándor állatorvos,
győrszentiváni állatorvosi rendelő

fotó: illusztráció

A nyár beköszöntével sokszor halljuk a fi-
gyelmeztetést a megfelelő folyadékbevitel-
ről és hogy a déli órákban tartózkodjunk ár-
nyékban. Ám fontos, hogy ne felejtsünk el
kedvenc állatainkról sem gondoskodni. 

Legfontosabb az ivóvíz
A legfontosabb, amiről minden esetben gondos-

kodni kell, az ivóvíz, melyet naponta többször cse-
réljünk. Figyeljünk arra, hogy a víz ne legyen túlzot-
tan hideg. Lakásban a szoba hőmérséklete elvisel-
hető legyen az állat számára. A nagy, árnyékolás nél-
küli ablakfelülettel ellátott helyiségben nagyon ma-
gas hőmérséklet alakulhat ki, mely hőtorlódáshoz
vezethet. Árnyékolással, enyhe légmozgás biztosí-
tásával mindezt megelőzhetjük. 

Szabadban tartott kutyák
A szabadban tartott kutyát ne zárjuk szűk, falak ál-

tal övezett kennelbe, ahol megáll a levegő és a falak

égetünk el. Egyedül a savaktól függ.
Ha sikerül helyreállítania vérének és
testének finom kémiai egyensúlyát, el-
érheti az ideális testsúlyt – állítja köny-
vében a neves mikrobiológus és táp-
lálkozáskutató, dr. Robert O. Young és
felesége, Shelley Redford Young. Az
írók egy egyszerű, hét lépésből álló
programot kínálnak, amelynek segít-
ségével a diétázó helyre tudja állítani

tovább sugározzák a hőt. A kutyaházat célszerű ár-
nyékos helyre telepíteni, a környékét naponta akár
többször is érdemes fellocsolni. A napra kihelyezett
vashordóhoz láncolt eb az állatkínzás klasszikus pél-
dája. A kertes házakban szabadon tartott kutyák
megkeresik a hűvös, árnyas helyeket, sok esetben
ásással készítenek ilyet maguknak a gazda nem kis
bosszúságára. Ezt megelőzhetjük, ha a fentiekben le-
írtak szerint magunk biztosítjuk a megfelelő elhelye-
zést. A szokásos sétákat a kora reggeli vagy esti órák-
ra tervezzük, és semmiképp ne futtas-
suk, apportíroztassuk négylábú bará-
tunkat, mert a nagy melegben további
megterhelést okozunk szervezetének. 

Fürdetés
Jótékony hatású lehet a kímélete-

sen végzett fürdetés vagy lemosás. A
váratlanul, locsolás közben végzett
spriccelés gonosz tréfa, mivel sokkos
állapotot is okozhat és örökös víztől való viszolygást
alakíthat ki. Nedves szivaccsal történő átdörzsölés,
vödörből kézzel felvitt nedvesítés alkalmazása cél-
ravezető, melyet bő vízzel folytathatunk, ha az állat
is elfogadja. Természetes vizeknél figyeljünk a víz
minőségére, mert előfordulhat szennyeződés, mely

kedvencünk súlyos megbetegedését okozhatja. Az
esedékes kutyakozmetikusi vagy egészségügyi koz-
metikai beavatkozásokat érdemes már a tavasz fo-
lyamán vagy a nyár elején elvégeztetni, mert a filce-
sedett szőrcsomók gátolják a hőleadást. 

Utazás
Utazáskor vegyük figyelembe, hogy a kombi

gépkocsi nagy üvegfelületű hátulsó része az utas-
térnél jobban felmelegedhet, még klímaberende-

zés használata ese-
tén is, a csomagtar-
tóról nem is beszél-
ve, ahová eleve ne
tegyük kedvencün-
ket. Figyeljünk a
légmozgásra, időn-
ként álljunk meg
itatás céljából. Az
állatot soha ne zár-

juk a kocsiba! Figyeljünk arra is, hogy ha az állat
hány, az folyadékvesztést is jelent, amit pótolni kell.
Ha a hőtolulás bekövetkezett, vigyük az állatot szel-
lős, árnyékos, hűvös helyre. Nedvesítsük és főleg a
koponyát hűtsük. Súlyos esetben infúzió bekötése
elengedhetetlen, ezért forduljunk állatorvoshoz. 

a kémiai egyensúlyát, ami segíteni fog
az ideális testsúly visszaállításában. A
pH-csoda fogyás programnak hét lé-
pése van: vízfogyasztás-hidratálás, a
helyes étkezés, helyes és elégséges
testmozgás, testgyakorlatok, étrend-
kiegészítők fogyasztása, megfelelő ér-
zelmi közérzet kialakítása, a célok ki-
tűzése és leírása és a test belülről in-
duló megtisztítása.

A hét orvosi témája:

KKuuttyyáákk
kkuuttyyaa--
mmeelleeggbbeenn

Az állatot
soha ne zárjuk

a kocsiba

Olvasni jó!
A pH-csoda fogyás
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A fényérzékenységről

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Ha valakinél rendszeresen csa-
lánkiütésre, ekcémára emlékez-
tető tünetek jelentkeznek, mi-
után nap éri a bőrét, feltehetően
fényérzékeny. Egyre többen je-
lentkeznek ilyen tünetekkel a
bőrgyógyászatokon. Az egyik
gyakran észlelt kórkép az úgy-
nevezett fotokontakt-allergia.

Kialakulásának okai
Kémiai környezetünk nagyon meg-

változott, sok anyag, például kozmeti-
kumok, gyógyszerek fényérzékenyíte-
nek. Ezeket egyre nagyobb mennyiség-
ben fogyasztjuk az utóbbi évtizedek-
ben, nem beszélve a környezeti hatá-
sokról. Az allergiás bőrreakciót tehát

nem önmagában a fény okozza, csak
az váltja ki: átalakítja a bőrben lévő ké-
miai anyagot, és ez okoz kiütéseket.

Napkiütés
A napkiütés olyan, mint a csalán-

kiütés, általában a mellkason, arcon
jelentkezik, a beteg azt tapasztalja,
hogy miután a nap megsüti, piros,
viszkető foltok jelennek meg rajta,
melyek általában 1-2 nap alatt elmúl-
nak maguktól. Eltüntetésükben se-
gíthetnek az antihisztamin- és kalci-
umtabletták, helyileg pedig a sztero-
idos krémek, amelyek azonban vény-
kötelesek. Ha rendszeresen, naptej
használata ellenére is kialakulnak a
piros kiütések, el kell menni bőrgyó-

gyászhoz kivizsgálásra, mert a fény-
érzékenység súlyos immunbetegsé-
gek első tünete is lehet.

Pigmentbetegség
Fényvédő krémmel óvni kell a bőrt,

főleg azoknak, akiknek valamilyen pig-
mentbetegségük van. Ha fehér vagy
sötét foltok jelennek meg rajta, érde-
mes orvoshoz fordulni. A fehér foltok
helyén a bőr „alulpigmentált”, a sötét
foltok esetében „túlpigmentált”. Ezt
okozhatja gombás fertőzés, amit ha
fehér foltként megsüt a nap, épp söté-
tebbre barnul, mint a környező bőr.
Ennek felismerése, kezelése könnyű,
amennyiben szakemberhez fordul a
beteg.

A hét kérdése: az időeltolódásról Zöldség- és gyümölcsallergia
A szezonálisan megjelenő friss gyümöl cs -
csel, zöldséggel a szervezetet vitaminok-
kal lehet feltölteni, azonban ha valaki al-

lergiás, nem árt
tudni, hogy miket
és hogyan fo-
gyaszthat. A tüne-
tek mindenkinél
máshogyan jelent-
kezhetnek. Lehet-

nek kiütések, ekcéma, légúti tünetek
vagy a száj, szemhéj, nyelv duzzanata. A
legjellemzőbb allergizáló a zöldségek kö-
zül a zeller, sárgarépa és a petrezselyem,
a gyümölcsöknél pedig az alma, a diny-
nyék, a citrusfélék és a banán okoz leg-
gyakrabban allergiát. 

Kapcsolja ki!
Napi három óra tévénézés megduplázza
a korai halál kockázatát – derült ki egy
spanyol kutatásból. A tévézés, a mozgá s -
szegény életmód egyik legelterjedtebb
tevékenysége. A
kutatás kimutat-
ta, hogy a halál
kockázata kétszer
nagyobb volt
azoknál, akik na-
pi három órán át
vagy annál is tovább ültek a tévé előtt,
mint akik naponta legfeljebb egy órán át
tették ezt. Az embernek szüksége van
mozgásra, még idős korban is kerülni
kell a tétlenség hosszú óráit.

Vitiligo
Több fejtörést okoz a szakemberek-

nek az úgynevezett „vitiligo”. Kialakulá-
sának okát nem tudják, gyógyítása sem
megoldott, igen nehéz. Jellemzően épp
a legfeltűnőbb testrészeken: a kézháton,
arcon megjelenő fehér foltról van szó,
amelyet ha nap ér, könnyen leég, de fe-
hér marad. A sötét foltoknak is több faj-
tája lehet: sokan ismerik a köznyelven
májfoltnak nevezett „lentigo”-t, amely
idős korban általános, különösen kézhá-
ton, karokon jelentkezik - az ismétlődő
napégéstől alakul ki. Ha tudomása van
róla, hogy napintoleranciában szenved,
használjon olyan fényvédőt, amely szé-
les körű, hatékony védelmet biztosít az
UV-A és UV-B sugárzással szemben.

Válaszol: Dr. Radics Judit pszichiáter,
alvásszakértő főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Nyáron is ugyanannyi az ember alvásigénye,
mint télen?

Az alvásigény egyéni, általában hét–nyolc és fél
óra, és elviekben nincs benne érdemi különbség té-
len, illetve nyáron. Azonban a változó fényviszonyok
(télen hosszabb a sötét periódus, nyáron viszont már
hajnali világosság van) kisebb mértékű szezonális
különbséget eredményeznek a legtöbb embernél.
Tavasszal/nyáron az alvásidő akár 1 órányival is ke-
vesebb lehet a télihez viszonyítottan, anélkül, hogy
ez kóros volna.  

Hogyan ké -
szül jünk a más
időzónába való utazásra?

Általános szabályként adható, hogy lehetőség
szerint azonnal fel kell venni a helyi ritmust: elsőként
a helyi étkezés időpontjához igazítva reggelinket, az
ebédet és a vacsorát. Másodsorban a felkelés és a
lefekvés időzítése is igazodjon a helyi időhöz. Jóma-
gam egy könnyű elaltató szer használatát alvászavar
esetén orvosilag helyénvalónak tartom.

Miként és mennyi idő alatt lehet akklima-
tizálódni hazatérés után?

Minden egyes óra eltolódás egynapi akklimatizáló-
dást jelent. Azért is érdemes a fentiekben javasoltak
betartása, mert egy távolabbi országban eltöltött idő
legtöbbször csupán 8-10 nap, így nem mindegy, hogy
hogyan érezzük magunkat a nyaralás ideje alatt.

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika



szerző: tóth lászló
fotó: biczó lászló

Helyükre kerültek a csövek a Dunaka-
pu téren, néhány hét múlva elbontják
az ideiglenes vezetékeket a rakparton.
Biczó László, a Pannon-Víz Zrt. mű-
szaki ellenőre szerint a főnyomócsö-
vek jó része, az enyhe télnek köszön-
hetően, már februárban a helyére ke-
rült, most a mélygarázs födémében
húzódó szakaszt szerelik össze a szak-
emberek.

Két ivóvíz-főnyomóvezeték és egy
300 milliméter átmérőjű, szennyvizet
szállító főnyomócső keresztezi a Du-
nakapu teret. A tér alá műanyag csö-
veket, a mélygarázs födémjébe acél-
csöveket fektettek a szakemberek. A
mélygarázst egy különleges biztonsá-

gi elem is védi: a födémet keresztező
csövek 50 méter hosszban, beton
alagútban húzódnak.

Nem sokáig működik már a rakpar-
ton futó két kisebb, ideiglenes vezeték.
Sokan érdeklődtek, milyen csövek kí-
gyóznak a várfal tövében, többen vég-
legesnek hitték őket. Két évig ezek a
300 milliméteres vezetékek kötötték
össze Révfalut és Belvárost, a biztonsá-
gos leterheléseknek köszönhetően a
tavalyi árvíz idején is jól vizsgázva. A
bontásra váró vezetékek csődarabjait
más építkezéseken használják fel.

Az új ivóvízvezetékeket nyomáspró-
ba, öblítés és fertőtlenítés után néhány
nap múlva helyezik üzembe a szakem-
berek, majd a régi vezetéket lekapcsol-
ják a rendszerről. A beavatkozás során
vízhiányra nem kell számítani. 
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FELHÍVÁS 
ÜZEMELTETÉSRE, BÉRLÉSRE 

Az ajánlattételi felhívás beszerezhető személyesen a GYŐR-SZOL Zrt.
Győr, Orgona u. 10. szám alatti székhelyén az ingatlangazdálkodási
igazgatóság titkárságán, vagy elektronikus formában igényelhető
az ingatlan@gyorszol.hu címen. 

A pályázat beadási határideje 2014. augusztus 15. déli 12 óra.

A GYŐR-SZOL Zrt. ajánlattételi felhívást tesz közzé
a tulajdonában álló, Győr, Stelczer Lajos utca
1. szám alatt található „Delikát” ház (hrsz.: 6838) 
üzemeltetésére, bérlésére. 

szerző: birkás tivadar
fotó: győr-szol

A kormány által teremtett kedvező
közmunka-lehetőségeket kihasználva,
egyre több önkormányzat lát fantáziát
agrár-mintagazdaság létrehozásában.
A versenyszférából kiszorultak számá-
ra a munka világában hasznos, terme-
lő tevékenységet biztosító gazdasá-
gok terményei a győri Vásárcsarnok-
ban is megjelentek. A Herman Ottó
úti csarnok egyik küldetése, hogy a
győriek a hét hat napján közvetlenül a
termelőktől vásárolhassák meg a friss
kisalföldi pékárukat, hús- és tejtermé-
keket, a finom, érett magyar gyümöl-
csöket. A Rába-menti településeken
termelt paprika, paradicsom, éppoly
sikeres volt a vásárlók körében, mint
a Sokorói-dombság falvaiban termett

A szokásoknak megfelelően, a nyári
hónapok a Győr-Szol Zrt. Távhőszol-
gáltatási Igazgatóságán a felújítási
munkák jegyében telnek. A jogszabá-
lyok szerint a szolgáltatónak a fűtést
szeptember 15. és a következő év má-
jus 15. között kell a felhasználók szá-
mára biztosítania. Ahhoz, hogy ebben
az időszakban még átmenetileg se
maradjanak fűtetlenül a lakásaik, min-
den évben jelentős összeget kell fordí-
tani a rendszer karbantartására,
egyes részeinek felújítására. 

Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága 2014-es felújítási mun-
kái közül kiemelkedik a jelentős pályá-
zati forrás felhasználásával megvalósu-
ló négy hőközpont szétválasztása. En-
nek eredményeképpen 28 új felhasz-
nálói hőközpontot telepítenek, a hőköz-
pontokat kiszolgáló bekötővezetékek-
kel együtt. Ezért láthatunk a Szabolcs-
ka utca 27., a Kodály Zoltán út 2/E., a
Simor János Püspök tere és a Petz La-
jos út 18. szám alatti hőközpontok kör-
zetében távhővezeték-építési munká-
kat. A Mónus Illés út egy szakaszán
távhővezetéket cserélnek a szakembe-
rek, és az ott lévő óvoda, bölcsőde, va-
lamint a Mónus Illés út 47–49. szám
alatti irodaház és a Mónus Illés út 52–

Falvak a csarnokban

vöröshagyma,  fokhagyma, sárgarépa
és burgonya.

A Győr környéki falvak önkormány-
zati gazdaságaiból származó termé-
nyek vásárlásával az egészséges, fris-
sen szedett zöldség és gyümölcs be-
szerzése mellett, a településeket, va-
lamint az értékteremtő munka világá-
ba visszatérőket is segítjük.

Új vezetékek a tér alatt 

Távhőkarbantartás
62. szám alatti lakóépület kap önálló
hőközpontot. A hőközpontok szétvá-
lasztásának jelentősége, hogy így ki-
sebb fűtési egységek, közösségek kér-
hetnek egyedi fűtésindítást, illetve -le-
állítást, nagyobb a mozgástere az
egyedi igények kiszolgálásának. 

Új fogyasztóként csatlakoztatják a
távhőrendszerre a Kert utca 7., az Ár-
pád út 39. a Kossuth út 26. és 28.
szám alatti társasházakat. A nyári idő-
szakban a Bercsényi liget déli oldalán,
a Híd utca és az Erkel Ferenc út közöt-
ti szakasz egy részén a meglévő táv -
hővezeték bővítését fogják elvégezni.

Az Ifjúság körúton jelenleg egy je-
lentősen elhasználódott távhővezeték
cseréje zajlik.

A folyamatosan feszültség alatt álló
villamos berendezések és a folyamato-
san nyomás alatti gépészeti berendezé-
sek évi egyszeri karbantartását a szol-
gáltató augusztus 5-én végzi el. Emiatt
ezen a napon a használati melegvíz-
szolgáltatás hajnali 1 órától 20 óráig a
város egész területén szünetel majd.

A felhasználói berendezések felújí-
tása a fogyasztók feladata, de néhány
fontos dologra nem árt figyelni. A tud-
nivalók a www.gyorszol.hu oldalon ol-
vashatóak.
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá -
juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu.
Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Muszáj
mindig Pálpusztait tenni az egérfogóba? Nyertes: Gruber Kinga (Győr).
Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban egy-
re népszerűbb logikai játék. Szabálya egy-
szerű. A nagy négyzet üresen hagyott kis
négyzeteibe számokat kell elhelyezni 1-től
9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy 3x3-
as négyzetben mindegyik szám csak egy-
szer fordulhat elő. Feladványaink nehézsé-
gi fokát „+” jelzi.    
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kolát, az oktatás típusát a gyerekek
személyiségéhez kell választani. A lo-
vasiskolákban a nemek aránya egyéb-
ként körülbelül 30–70 a lányok javára,
hiszen a fiúkat kis sarkítással inkább
focizni viszik, vagy „elragadja” őket a
számítástechnika világa. Pedig a gye-
rekek „felnőhetnének” a természettel
szimbiózisban, lovak mellett is... 

Vágtass velünk!

Gyerekek és a lovaglás
Gyakran feltett kérdés: mikor kezdhet-
nek lovagolni a gyerekek? Több hiede-
lem él a korán elkezdett lovaglással
kapcsolatban, például, hogy nem tesz
jót a gerincnek, illetve görbén fejlődik
a gyerekek lába a lovaglás miatt. Tóth
Szilárd, a Rodeo Ranch vezetője hang-
súlyozta, a hobbilovaglásnak ezekhez
nincs köze, sőt, a megfelelően végzett
lovaglásnak számos jótékony hatása
van. Ő három és fél éves kortól a pó-
nióvoda foglalkozásait ajánlja, amik
során játékos formában tanulhatják
meg a gyerekek a lovakkal való foglal-
kozást. Az ismerkedést egy nyugodt,
körülbelül tíz évnél idősebb pónival ér-
demes elkezdeni. Az állattal a gyer-
mek el tudja sajátítani „kicsiben” pél-
dául a nyergelést, a kantározást, és
megtanulja, felelősséget kell vállalni.
A lovaglás ráadásul erősíti a mélyhát -

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Július 18-án a győri állatkert meghosz-
szabbított nyitva tartással (22 óráig) és
érdekes programokkal várja látogatóit.
16 órától nyit a makiZoo, ahol a vállalkozó
szelleműek egy sétát tehetnek a gyűrűs-
farkú makik kifutójában, és néhány fi-
nom csemegével meg is kínálhatják az
állatokat, amik természetesen nagy ér-
deklődéssel közelednek mindenkihez.
Ugyan simogatni nem lehet őket, mégis
mindenki pozitív élményekkel gazdago-
dik innen távozva. A merészebbek kipró-
bálhatják a bátorságukat, simogathat-
nak kígyót, csótányt és egyéb „nemsze-
retem” állatokat. 17.00 órától a tapír
uzsonnáját, majd 17.30-tól az egyik dél-

Állatkertek éjszakája
amerikai majomfajtának, az apellának
vagy más néven a csuklyásmajomnak az
etetését kísérhetik figyelemmel a látoga-
tók. 18.00-kor Benji, a láma indul sétálni,
a hátsó karámból végig az állatkerten,
érinti a pénztárt is, majd nyugovóra tér ki-
futójában. 19.10-kor a marabuk vacso-
ráznak, akik ugyan nem tartoznak a „ked-
venc állatok” listájába, mivel dögevők,
mégis csodálatos és érdekes madarak.
20.00 órakor Petra, a dromedár sétál a
látogatók közt, majd a pénztárnál üdvözli
a látogatókat. 20.20-kor az ázsiai kiskar-
mú vidrák, vagy más néven törpevidrák
vacsoráját figyelhetik a látogatók. A raga-
dozók vacsorájának még nincs vége, hi-
szen az örvösmedvék 21.05-kor vacso-
ráznak. Az örvösmedvék általában min-

izmokat, megelőzi, vagy javítja a ge-
rincbántalmakat. A lovak speciális
mozgása miatt fejleszti a jobb és bal
agyfélteke kapcsolatát, így jótéko-
nyan hat például beszédhiba esetén,
de hiperaktivitás ellen is ajánlják. A já-
tékos foglalkozások pedig később ko-
moly edzésekké válhatnak, Tóth Szi-
lárd 8-10 éves kortól ajánlja a lovasis-

Üzleteink: CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51. CBA Delikát
Gyôr, Mónus I. u. 24/b. CBA Delikát Gyôr,
Kodály Z. u. 29. CBA Delikát Gyôr, Szigethy A.
út 80. CBA Prima Gyôr, Ifjuság krt. 36. CBA Prima
Gyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA Prima
Gyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Élet
u. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Ajándék, hideg-melegétkezési utalványt
elfogadunk! Üzletünkben telefonkártya
egyenleg feltöltés is igénybe vehetô!

Arany Ászok sör
4 x 0,5 l doboz, MP4
334,50 Ft/l

189,- db

Akció idôtartama: 2014. 07. 18—07. 25-ig

Marhalábszár 1 kg

Tomi Kristály
Gel Color 3,65 l,

492,88 Ft/l

1799,- db

1599,- kg

669,- cs

Ceres bükki parasztkenyér
500 g, 398 Ft/kg

199,- db

199,- db

Farmer tejföl
20% 330 gr.
603,03 Ft/kg

Kristálycukor 1 kg

denevők, hiszen egyaránt szívesen elfo-
gyasztják a zöldséget, a gyümölcsöt és
a húst is. 21.30-kor Chico, a jaguár ete-
tését szemlélhetik az érdeklődők, a belső
kifutó ablakából, hiszen vacsora után ő
is nyugovóra tér, mert az állatkert 22.00
órakor zárja kapuit.

A látogatók találkozhatnak az idei év
állatcsemetéivel is: a jaguárkölyökkel, két
jávorantilop-borjúval, a csuklyásmajom-
csemetével, a kenguru-, a csimpánz- és
a tapírkölyökkel, a kis szitatungákkal, a
nemrég érkezett zsiráfokkal és a hatal-
mas Afrika-kifutó további új lakóival.

Augusztus 29-én újabb éjszakai
kalandra hívjuk az érdeklődőket.

További információ:
www.zoogyor.com
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APRÓ HIRDETÉS

Gyôrújbarát legnagyobb virágboltja!
Exkluzív és klasszikus csokrok készítése!
• Virágdekorációk és virágtálak
• Temetési koszorúk és sírcsokrok
• Kerti virágok és palánták

FANTÁZIA VIRÁG — AJÁNDÉK

Gyôrújbarát, István u. 13. Tel.: 96/355-759

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Erzsébet utalványt 
és Szép-kártyát 
elfogadunk!

SZOMBATON 
ÉS VASÁRNAP 
17—22 ÓRÁIG!
Szombaton
az italok árából,
vasárnap a számla
végösszegébôl az áfá-t
(27%)  mi fizetjük!

Az Amstel Hattyú 
Fogadóban

Érdeklődni lehet:
GYŐR-SZOL Zrt. Győr, Orgona u. 10.              
E-mail: ingatlanhasznositas@gyorszol.hu
www.gyorszol.hu 

KIADÓ
üzletek,

muhely, raktárak
garázsok 

´́

A III. Számú Gazdasági Működtető 
Központ licit útján bérbe adja 

a Petőfi Sándor Általános Iskola büfé helyiségét
(Győr, Kisdobos u. 1-5.) 
Az árverési hirdetmények 
2014. július 21-én 8 órától átvehetők
az intézmény gazdasági irodájában (9024 Győr, Répce u. 2.)

SORPRONBAN 
közvetlenül a Szárhalmi erdô melletti 
KÜLTERÜLETI INGATLAN ELADÓ

Telefonszám: 06-30/573-9623

IRÁNYÁR: 22.9 M Ft

Adyvárosi2 szoba, 54 m2-es, táv-
fűtéses, erkélyes, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 1 + 2 fél szobás,
vagy 3 szobás, belvárosi, nádorvárosi,
vagy Adyvárosi lakásra. (Hirdetésszám:
168.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi 1 szoba, 43 m2-
es, gázfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 50–55 m2-
es, 2 szobás gáz- vagy távfűtéses, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakásra V.
emeletig, Bán A. u. kizárva. (Hirdeté s -
szám: 176.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szabadhegyi 1 + fél szobás, 49
m2-es, összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne nagyobb,
bérleti szerződéses bérleményre. Bán
Aladár és Stadion u. kivételével. Udvari
lakás előnyben. (Hirdetésszám: 184.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti2 szobás, 55 m2, távfűtéses,
határozott bérleti szerződéses, erkélyes
lakást cserélne 2 szobás, 50–55 m2-es,
I. emeleti lakásra. (Hirdetésszám: 186.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

Matematika, fizika, ké-
mia augusztusi pótvizsgára felké-
szítés általános és középiskolások-
nak. Sokéves tapasztalattal, referen-
ciákkal. Érd.: 06-30/897-0405.

ÁLLÁS

Jövedelemkiegészí-
tésre adunk lehetőséget dip-
lomás nyugdíjasoknak és főállá-
sú diplomásoknak pénzügyi te-
rületen. Jelentkezni: tothneivan-
csics@freemail.hu és 06-20-
578-2390 lehet.

Gépkezelő és össze-
szerelő munkatársakat kere-
sünk Győrladamérra. Feladatok:
Munkaállomásokon végzett köny-
nyű fizikai állómunka. Elvárás: Mi-
nimum 8 általános iskolai végzett-
ség. Jelentkezni: 06-30/581-
9820 vagy monika.scheier@kelly-
services.hu

Egy kft. keres azonnali kez-
déssel, gyakorlattal rendelkező
CO-hegesztőket és szerkezetlaka-
tosokat. Utazás, napi előleg meg-
oldott. Havi nettó kereset
240.000–260.000 Ft-ig. Tel.: 06-
30/716-6739.

TÁRSKERESÉS

42 éves férfi megismerkedne
40–50 éves független hölggyel. Tel.:
06-20/332-1543.

SZOLGÁLTATÁS

Testi, lelki bajok gyógyszer-
mentes harmonizáló kezelése álla-
potfelméréssel. Orbán Csilla: 06-
70/295-0855.

Kőműves-, festő- és
burkolómunkát, bontást,
tetőfedést, tető, oldalfal szigetelé-
sét vállalnám megfizethető áron!
Családi és irodaházak takarítása!
Tel.: 06-70/428-1785.

Kaszálás, fűnyírás, sö-
vényvágás, fakivágás, gyökérkivétel,
metszés, gyepszellőztetés, kertfenn-
tartás! Tel.: 06-96/826-322, 06-
30/403-6810.

Allergia, cigistop, hajhul-
lás, fogyókúra, méregtelenítés. Or-
bán Csilla: 06-70/295-0855, Ko-
dály Z. u. 10.

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

Figyelem! Mindenne-
mű lomtalanítást vállalok.
Vásárolok háztartási nagy gépeket,
porcelánt, akár hagyatékot. 06-
30/284-9042

Pincétől a padlásig lomta-
lanítást vállalok. Forduljon hozzám bi-
zalommal! Tel.: 06-70/514-6990.

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készíté-
se, lakatosmunkák, ajtó-
és ablakzárjavítás, költ-
ségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/223-7957.

EGYÉB 

Magas áron vásárolok
régi hangszereket, bútorokat, vitrin-
tárgyakat, porcelánokat, festménye-
ket, pénzérméket, teljes hagyatékot
és hagyatékból megmaradt régi ru-
hákat! Díjmentesen házhoz megyek!
06-30/458-7765

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

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

GARÁZS

Garázs eladó 21 m2,
Győr (Baross híd közelében). 96/
525-060, 06/70321-3764.

INGATLAN 

Osztrák Alpokban Villa-
chi sípályáknál 60 m2 felújított
öröklakás eladó/kiadó. Tel.: 06-
30/646-7574.

Győrben, a Liget utcában, le-
bontásra váró tégla lakóház, kerttel,
452 m2 eladó! 8 M Ft. 06-30/425-
0572

Győr-Kertvárosi söröző,
élelmiszerbolt tulajdonjoga, teljes be-
rendezéssel eladó. 5.950.000 Ft,
4.900.000 Ft. Tel.: 06-30/994-
8001.

Győrben belterületi, 300 m2, össz-
közműves építési telek, kis faházzal,
sürgősen eladó. Ár: 3.990.000 Ft. Tel.:
06-30/994-8001.

LAKÁSCSERE 
Győri, 36 m2-es,önkormányza-
ti, összkomfortos, 1,5 szobás, fűtés-kor-
szerűsített, hőszigetelt, műanyag abla-
kos, acél bejárati ajtós lakásomat elcse-
rélném Győri 1,5-2 szobás, 44–49 m2-
es, összkomfortos önkormányzati lakás-
ra. Tel.: 06-70/633-4773.

Székesfehérvári, felújított,
60 m2-es tanácsi bérlakásomat győri
lakásra cserélném! Minden megol-
dás érdekel! Tel.: 06-70/386-0689.

Adyvárosi 2 szobás, 55 m2-es,
összkomfortos, távfűtéses,  határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakást cserélne
1 szobás, 36–42 m2, határozatlan idejű
bérleti szerződéses nádorvárosi vagy
adyvárosi bérleményre. Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 408.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi 2 szobás, 49 m2-
es, összkomfortos, távfűtéses, határo-
zott idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 3 szobás, 50–80 m2, határo-
zott-határozatlan idejű bérleti szerző-
déses bérleményre. Sziget, Újváros,
Révfalu kizárva. Tartozás átvállalása le-
hetséges.   (Hirdetésszám: 409.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi 1 + 2 fél szobás,
53 m2-es, távfűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne 2 szobás,
határozatlan bérleti szerződéses lakásra,
Újváros kivételével. (Hirdetésszám: 155.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi 2 szoba +hallos,
53 m2-es, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 1
+ fél–2 szobás, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra Újváros, Bácsa
kizárva. (Hirdetésszám: 158.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti 1 szoba, 31 m2-es, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 30–45 m2-es, kom-
fortos lakásra, Belváros, Révfalu terüle-
tére. (Hirdetésszám: 160.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

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

ÉPÍTŐANYAG

Lakcímként be lehet jelentkezni. Villany bevezetve. Vízellátás ásott kútról
víztisztítóval (ivóvíz), vízlágyítóval. A telken több mint 30 db termő
gyümölcsfa található. Csodálatos kilátás a Szárhalmi erdőre és a
városra. A ház 3 szintes, pince, földszint és tetőtér. Rendkívül alacsony
rezsiköltséggel bíró könnyűszerkezetes épület. Professzionális (DAIKIN
gyártmányú) hőszivattyús klímaberendezés a szobákban. Buszmegálló,
élelmiszerüzlet kényelmes sétával kb. 10 percnyire található. 
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SPORT PORTRÉ

szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

A kendo, azaz a japán kardfor-
gatás művészetének története
egészen a 13. századig nyúlik
vissza, de a mai változata a 18.
században alakult ki. Ekkor
használták először a japánok a
ma ismert kendofelszerelést, il-
letve a bambuszkardot. Napja-
inkban már világszerte ismerik
és űzik ezt a hagyományos
sportágat, köztük hazánkban is.
Sőt a Győr melletti településén,
Győrzámolyon él és edz a válo-
gatott magja. 

Ha azt hallja az ember, hogy egy spor-
toló Európa-bajnok vagy világbajnok,
hamar felfigyel és emlékszik rá, mégis
ha a kendosportot említem, kevesen
tudják, hogy rengeteg nemzetközi si-
ker van a magyar válogatott mögött.
Pedig a sportág nem is olyan rég ér-
kezett meg kis hazánkba. 

„Az 1980-as évek közepén kezdett el
megismerkedni Magyarország a ken-
dóval, ám ekkor még nagyon kezdetle-
ges szinten. Aztán J.O.S.V., azaz a japán
szövetség Abe Tetsushi mestert – aki
most is a válogatott szakmai igazgatója
– küldte hazánkba, hogy megteremtse
a sportág alapjait. Az ő irányítása alatt
már klubok alakultak és nemcsak az
alapokat, hanem a technikát is magas
szinten oktatta” – meséli Dubi Attila, a
Szigetközi Junior Kendo Klub (SZJKK)
vezetőedzője és versenyzője. 

Néhány évvel a sportág magyaror-
szági megjelenése után alapították
meg az SZJKK-t a Győr melletti telepü-
lésen, amely mára az egyik legerősebb
kendoegyesület Magyarországon. 

A klubunk 1989-ben alakult, idén
van a 25 éves jubileumunk – meséli At-
tila. „J. Varga Attila kezdte el a faluban
a kendo oktatását. Úgy gondolta, hogy
egy ilyen kis közösséggel különleges
lenne megismertetni ezt a kultúrát. Na-
gyon népszerű is lett a falu gyerekei kö-
zött, tele volt a kultúrház minden edzé-
sen. A kemény mag pedig mind a mai
napig űzi a kendót. Később ismét a
J.O.S.V.-nek köszönhetően, újabb ta-
nár érkezett Magyarországra, Onizuka
Josijuki mester, aki éveken keresztül
foglalkozott a magyar kendósokkal.
Neki köszönhetjük a legtöbbet.”

Josi mester itt-tartózkodása alatt
nagyon sokat fejlődtek a versenyzők.
Ekkor ment a válogatott először
nemzetközi versenyekre, amiken sor-
ra hozták haza az elsőségeket, a
gyermekektől egészen a felnőtt kor-
osztályig. 

Testvériség az életben és a kendóban
Én hétévesen kezdtem el kendózni

– ezt már Sándor, Attila bátyja meséli.
„Édesapám vitt le az első edzésemre. A
testvérem ekkor még csak négyéves
volt, így ő egy kicsit később csatlako-
zott hozzánk. Ez a sport az elején elég
monoton, sajnos a mai gyerekek pont
ezt nem szeretik, de nekünk akkor ez
egy vonzó, misztikus világ volt. Tetszett
a légkör, a fegyelem és a japán kultúra.
Persze gyerekként ennél egyszerűbb
oka is volt, szerettem botokkal kardoz-
ni, ráadásul nagyon eleven voltam, és
az edzéseken kellőképp lefáradtam. Az
elején még seprűnyéllel gyakoroltunk,
aztán csak évekkel később lett bam-
buszkardunk. Akkor is csak két-három
darab, és az vihette haza az edzés vé-
gén, aki jól teljesített, majd a következő
alkalommal másé lett. Tehát mindig ki
kellett érdemelni a kardot és ezért
nagy harcok mentek.”

Sándor tizennégy éves korában lett
először válogatott, akkor tudatosult
benne, hogy ezzel a sporttal még ko-
molyabban is foglalkozni kell. Bár saját
bevallása szerint kiskorában jó néhány-
szor inkább ő is a bőrt rúgta volna. 

„Nálam is előfordult, hogy sírtam,
mert nem akartam edzésre menni. Túl
monoton volt gyerekszemmel és in-
kább fociztam volna a többiekkel. Ilyen-
kor jött, és utólag bevallom, kellett is a
szülői intelem, hogy kisfiam, ezt akar-
tad, akkor tessék is csinálni rendesen.
Az életemet teljesen meghatározza a
mai napig a kendo, hiszen nagyon sze-
mélyiségformáló, fejleszti a koncentrá-
ciót, a mozgáskoordinációt.” 

Attila és Sándor is a válogatott
meghatározó, húzó emberei, amellyel
az évek alatt több Európa-bajnoki és
világbajnoki sikereket értek el. Ám
mind a ketten másra emlékeznek a
legszívesebben. 

A világbajnoki harmadik hely csa-
patban, az a legfontosabb számomra
– mondja Attila. „Nem az EB, hanem
ez a verseny, ahol harmadikak lettünk.
Japán, Korea mögött Amerika és Ma-
gyarország, mert két harmadik hely
van a vb-n. Szerintem ez a legna-
gyobb dolog. Igaz, voltak Európa-baj-

nokságok is, amiket megnyertünk,
sőt a testvérem kétszeres bajnok
egyéniben, ami nagy dolog.”

Mindegyikre büszke vagyok, de a
legkülönlegesebb számomra az első
Európa-bajnoki címem, amit 2008-
ban, Helsinkiben szereztem – állítja
Sándor. „Ez a verseny nagyon élénken
él bennem, szinte az összes mérkőzés-
re emlékszem, arra hogy nézett ki a
helyszín, még azt is tudom, mit ettem a
versenyen. Ott sikerült először olyan
nyugalmi állapotba kerülnöm a mérkő-
zés alatt, amire szükség van a kendó-
ban. Talán akkorra értem meg, lett kellő
tapasztalatom. A 2002-es csapatgyő-
zelemre is szívesen emlékszem. Akkor,
a 12 éve uralkodó franciákat sikerült
megverni Nantes-ban. A legnagyobb
sikerünk pedig a vb harmadik hely.”

A testvérek egyetértenek abban,
hogy a gyerekkori fejlődésük kulcsa az,
hogy a győrzámolyi közösségben együtt
nőttek fel és fejlődtek az edzéseken. Min-
denki ugyanolyan erősségű kendós volt
akkor, ráadásul legtöbben rokoni vi-
szonyban is vannak, így nagyon könnye-
dén össze tudott tartani a társaság. 

„Nagyon fontos, hogy egy klubon
belül bárki számíthasson a másikra.
Nemcsak a sportban, hanem bármi-
lyen gond adódik, sérülés vagy mun-
ka, magánélet terén. Bár én vagyok hi-
vatalosan az edző – vallja be Attila –
de tudom, hogy nem kell aggódnom
akkor sem, ha nem érnék oda az ed-
zésre, mert ott van a testvérem, vagy
az unokatestvérem, aki ugyanúgy
meg tudja tartani.” 

„Az egész kendós közösség egy
nagy család – vág közbe Sándor – se-
gítjük egymást, függetlenül attól,
hogy rokonok-e vagy sem. Együtt nőt-

tünk fel, mindenki nagyjából egyforma
erős, így tudjuk egymást motiválni ed-
zésen is. Ha például én fáradtabb vol-
tam, de láttam, hogy Attila gyorsabban
vagy erősebben csinálja, akkor én is
úgy akartam, így húztuk egymást. Ma
már azért kicsit nehezebb a dolgunk,
mert sokan abbahagyták vagy munka
miatt csak ritkán tudnak jönni.”

A fiúk nagy tervekkel vágnak neki a
következő versenyidénynek is, hiszen
vár rájuk egy világbajnokság 2015-
ben Tokióban, ahol ismét szeretnének
legalább az első háromban végezni.
Ám a klubban sem tétlenkednek, hi-
szen szeptembertől újfajta edzésmun-
ka vár az SZJKK kendósaira, beveze-
tik például az úszást is a heti rutinba.
Sőt az egyesület szeretne megálla-
podni a helyi iskolával is, hogy a test-
nevelésórákat kendóval válthassák ki
a gyerekek, ezáltal kialakulhatna egy
nagyon erős utánpótlásbázis. 
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Hét nemzetből érkeztek verseny-
zők az idei, V. Győr Openre, Győr-Mo-
son-Sopron megye legnagyobb sakk-
versenyére. Csütörtök délután kezdő-
dött a viadal, ahol három csoportban
zajlott a partik a négynapos verse-
nyen. Az A és B csoportban összesen

9, a C csoportban 11 fordulót játszot-
tak a résztvevők, svájci rendszerben,
FIDE-szabályok szerint. A szervezők
legnagyobb örömére, idén nagyon so-
kan neveztek az openre, hiszen érkez-
tek sakkozók Szlovákiából, Szlovéniá-
ból, Oroszországból, Izraelből, Norvé-
giából és Írországból is. 

Nemzetközi sakkverseny
A háromcsoportos versenyen

akadtak bőven győri sikerek is, az
Elektromos és a Szimultán SE sporto-
lói is jól teljesítettek.

Az A csoport későbbi győztese,
Hujbert Flórián már az első forduló
után élre állt, pedig összesen 9 volt

belőle. Mögötte a 2012-
ben egyszer már győző
Vertetics Attila, a Győri
Elektromos sportolója
lett a második, klubtár-
sa, Orosz András pedig
a harmadik. A B csopor-
tot a szlovák Mark Oszt-
ruzslik nyerte, mögötte
Kukel Imre végzett a má-
sodik helyen, a harmadi-
kon pedig a debreceni
Györffy Péter Pál. A C je-
lű csoportban, azaz az
értékszám nélküli ver-
senyzők között már ter-

mett babér a rendező házigazdáknak
is. Itt 11 fordulót játszottak a ver-
senyzők és a végső győztes a Szi-
multán SE-Győrújfalu sakkozója,
Horváth Gergely lett. Az ezüstérem a
nagykanizsai Balogh Eszter nyakába
került, míg a bronz a szintén győrúj-
falui Miszori Tamáséba. 

Éremeső
Nyolc arany- és öt ezüstéremmel, az összesített táblá-
zatban az első helyen zárta a magyar kajak-kenu válo-
gatott a hétvégi Brandenburgi gyorsasági Európa-baj-
nokságot. A győri Graboplast Vízisport Egyesületet
hat versenyző képviselte a kontinensviadalon, ahol ez-
úttal sem vallottak szégyent. 

Már a szombati napot is éremesővel zárta a magyar
kajak-kenu válogatott. A Vasbányai–Mike páros aranyér-
mével kezdődött meg a versenynap C2 1000 méteren.
Ezután a K4-es hajó 500-on és Csipes Tamara 1000 m-
en is első lett. Az ezüstök gyűjtését Vajda Attila kezdte C1
1000 méteren. Hozzá csatlakozott a Medveczky–Sarudi
kajak kettes szintén 1000 m-en. Ezután a nap első győri
érdekeltségű futamában a Kiss–Vass–Varga–Sarudi ösz-
szeállítású hajó – bár eredetileg harmadikként ért célba –
a románok kizárása után második lett. 

200 méteren is folytatódott az éremhalmozás a vasár-
napi finálékban. Elsőként Kozák Danuta sikerének örül-
hettek a magyar drukkerek, aki fölényesen nyerte a kajak
egyénit. Ezen a napon Kozák még két számban, K1 és K4
500 méteren ért el első helyezést. A Kárász Anna–Vad Ni-
netta duó második, míg a Szabó–Csipes összeállítású
K2-es első lett. Ezután megszületett a második győri
ezüstérem is C1 200 m-en, amit a fiatal tehetséges kenus,
Lakatos Zsanett szerzett. Nem sokkal később már felül-
hetett Európa trónjára Lakatos, aki Takács Kincsővel ki-
egészülve aranyérmet szerzett. A páros hatalmas csatát
vívott a fehéroroszokkal, de a hajrát jobban bírta a magyar
egység, így megvédte a címét. A korábban párosban
ezüstéremig jutó Medveczky egyéniben már egy elsősé-
get is bezsebelhetett 5000 méteren. 

MTI fotó: Kovács Tamás
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Egyenes kieséses szakasz
Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Bronzmérkőzés

Brazília
Chile 1–1 (4–3)

Kolumbia
Uruguay

Franciaország
Nigéria

Németország
Algéria

Hollandia
Mexikó

Costa Rica
Görögország

Argentína
Svájc

Belgium
Egyesült Államok

2–0

2–0

2–1

2–1

0–0 (5–3)

0–0 (4–3)

1–0
1–0

2–1

Brazília
Kolumbia

Brazília
Németország

Brazília
Hollandia

Argentína
Hollandia

Franciaország
Németország

Hollandia
Costa Rica

Argentína
Belgium

2–1

1–7

0–1

0–0 (4–2)

szöveg és kép: elisabeth mérő santucci

Avagy egy brazil-magyar lány története a
világbajnokságról. Hogy élte meg a tornát
egy labdarúgó-fanatikus. Hogyan szurkolt
ő és a brazil nép. 

Ki hitte volna, hogy ilyen is lesz? Foci-vb a foci or-
szágában! Megtörtént, de elég is volt! Talán érde-
mes visszafele beszámolni erről a vébéről. A brazil
nép inkább lenyelte a 7 gólos vereséget, mint
hogy az argentinoknak szurkoljon, akiket „Herma-
nos-nak” tekintünk, nemcsak a földrajzi fekvése
miatt, hanem gazdaságilag is. A testvériséget 120
percig elfelejtettük… A két csapat közötti rivalizá-
lás nem ismeretlen. De vajon mennyire kell vissza-
menni a történelemben, hogy megértsük… Egy
gringónak hogy lehet elmagyarázni? Magyar–ro-
mán helyzet? Talán, de nehéz téma… Telt ház a
Maracanã-ban, ahol a brazilok a németeknek

Bár sok európai labdarúgó-hatalom
idejekorán távozott a labdarúgó-vi-
lágbajnokságról. A legnagyobb csa-
lódást talán mégsem ők okozták, ha-
nem a Luiz Felipe Scolari irányította
brazilok. A hazai gárda ugyanis az
elődöntős német kiütés után a
bronzmérkőzésen Hollandia ellen is
nagyon szenvedett. Tették ezt még
úgy is, hogy az oranjék kijelentették,
hogy számukra semmilyen jelentő-
séggel nem bír a harmadik hely, sőt
Louis van Gaal szerint felesleges le-
játszani. Nagyon rosszul kezdték a vi-

1954, 1974, 1990 után 2014-ben is
fel ülhetett a világ trónjára Németor-
szág, miután a vasárnapi fináléban le-
győzte Argentínát. Igaz, ez utóbbi sike-
rért jócskán meg kellett küzdenie a Na-
tionalelf-nek, hiszen a rendes játékidő
alatt nem született találat. Bár becsü-
letükre váljék, mindkét csapat próbál-
kozott, hol az egyik, hol a másik térfé-
len volt helyzet, de gól sehol sem szü-
letett. 0–0-ról folytatódhatott a finálé,
ahol mindkét válogatott gondosan
ügyelt arra, hogy ne hibázzon, pont
ezért kevesebb helyzet is volt. Sokan

Nahát... milyen a sors... 
drukkoltak! Akiktől mellesleg kikaptak 7–1-re!
Amúgy nagyon jó hangulatról számoltak be azok
a szurkolók, akik itt voltak, de józan ésszel és nagy
ijedtséggel csak arra gondolok, mi lesz ezután?
Az „Óriás”, ahogy szoktuk énekelni a himnuszunk-
ban, felkel végre? Még sose láttam ennyire büsz-
ke népet! Mindenütt brazil zászlók! De tényleg!
Csak a zöld, sárga, kék és fehér! Vidám arcok!
Amíg rosszul nem teljesít a válogatott, mert on-
nantól már senkinek sem kell ez a vébé! Zavaros
számomra... Tíz évig éltem Budapesten, és pár-
szor néztem a magyar szurkolási stílust. Megdöb-
bentő, hogy mennyire tudnak veszíteni! Végig tá-
mogatják a játékosokat, és bíznak abban, hogy
egyszer jobb lesz... Szép volt, fiúk, lányok! Vélemé-
nyem szerint ez ezerszer többet ér, mint a nemzeti
színekben elnyomott nép. Nyilván másféle beszá-
moló készült volna, ha itthon nyer a brazil váloga-
tott! De ez majd máskor. Magyar szívvel, szép volt,
fiúk! Brazil szívvel, ébresztő!

Szamba helyett
tulipános tánc

gaszra hajtó hazaiak a találkozót, hi-
szen már a 2. percben Thiago Silva
szabálytalankodása után tizen-
egyest ítélt a bíró a hollandoknak Ro-
bin van Persie nem is hibázott, meg-
lőtte a 100. gólt a selecaónak a vb-k
története során. Nem sokkal később
jött a következő gól is, ismét holland
részről. Daley Blind volt eredményes,
így már 2–0 volt az állás. A 91. perc-
ben a kegyelemdöfést is megadták
a braziloknak Robbenék, Georginio
Wijnaldum tette fel a koronát, azaz a
bronzot az oranjék fejére. 

Negyedszer is a világ
tetején a németek

már azt hitték, hogy tizenegyes párbaj-
ra kerül sor, amikor a 113. percben
Götze megszerezte a mindent eldöntő
német találatot. Az utolsó minutumok-
ban hiába próbálkoztak már kétségbe-
esetten Messiék, a végeredmény ma-
radt, Németország világbajnok lett. 

A FIFA illetékesei idén is megvá-
lasztották az egyéni legjobbakat. Ez
alapján Lionel Messi kapta meg a vi-
lágbajnokság Aranylabdáját, Manuel
Neuer lett a legjobb kapus, James
Rodríguez pedig vb-aranycipős, hat
találattal. 

Németország
Argentína 0–0 (1–0)

0–3
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Ötödik alkalommal várja a Győr–Lipót futóverseny idén a mozogni vágyókat
július 20-án, jövő vasárnap. Ez alkalommal is egy „könnyed” 26,4 km várja a
bátrakat, bár az se rettenjen meg, aki túl soknak találja a távot, hiszen 3 fős vál-
tóban is teljesíthető. Sőt nemcsak futva, hanem kerékpárral vagy tandemmel
is meg lehet hódítani a szigetközi falvakat. Érkeznek is szép számmal a neve-
zések, nagyjából egy héttel a viadal előtt már több mint 200 egyéni futó jelent-
kezett, és hasonló számmal regisztráltak a csapatok is. 

Az útvonal idén is változatlan. Győrön, Győrújfalun, Győrzámolyon, Győrla-
daméron, Dunaszegen, Ásványrárón és Héderváron keresztül vezet az út a Li-
póti célig, ahol a futók az élményfürdőben pihenhetik ki a fáradalmakat.

A mezőny vasárnap 10 órakor rajtol a Széchenyi István Egyetem Kiscsarno-
kánál. Ide várják a szervezők a mozogni vágyókat. Regisztrálni akár még a ver-
seny délelőttjén, a helyszínen is lehet.

Ipartechnika Győr SE néven szere-
pel a továbbiakban az egykor Pan-
non-Flax Győri Lenszövő SE női te-
kecsapata. A 68 éve fennálló, szu-
perligás egyesület a közelmúltban
kötött főszponzori megállapodást a
névadóval: a klub megmenekült a
megszűnéstől. 

Az anyagiak terén így egyenesbe
jöhetnek a tekések. A támogatói szer-
ződés részleteit ugyan nem árulták el
a felek, annyit azonban megtudtunk,
hogy a pénzbeli juttatás az Ipartechni-
ka Menedzser Kft. nyereségének öt
százaléka, ami milliós tételt jelent.
Nem véletlen a névadó főszponzor tá-
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Futócipőt fel!

Új főszponzor
mogatása, hiszen az ügyvezetőnek
személyes érintettsége is van a sport-
tal kapcsolatban, egykor maga is te-
kézett, és a világbajnok Kristyán Zsu-
zsának állított bábukat.

Arról korábban már beszámoltunk,
hogy a Győr-Szol Zrt. Orgona utcai te-
lephelyén egy vadonatúj tekecsarno-
kot épített, hogy segítse a győri teké-
seket. A jövőben a férfiak mellett a höl-
gyek is itt fognak edzeni és versenyez-
ni, hiszen a régi, Kandó Kálmán úti pá-
lya is megszűnik. Az Ipartechnika
Győr SE a következő szezonban is in-
dul a szuperligában és a városi baj-
nokságban. 




