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3. oldal Az Audi Hungaria Isko-
la helyén egy új oktatási központ
jön létre 2017-ig, a beruházást a
magyar állam is támogatja. Az is-
kolába nem csak német, hanem
győri gyerekek is járhatnak.

6–7. oldal Városunk az elmúlt
esztendőkben jelentős fejlődésen
ment keresztül. Sorozatunkban
Győr városrészeibe látogatunk,
hogy megnézzük, hogy érintette a
fejlődés a lakókörnyezeteket.

12. oldal A Barokk Esküvő országhatáron innen és túl is nagyon nép-
szerű, az augusztus 8–10-i rendezvényre most is több ezer érdeklődőt
várnak. Idén Varga Eszter és Varga Róbert kötheti össze életét barokk
pompában. A fiatal jegyesek már izgatottan várják a ceremóniát, a kilá-
togatóknak pedig az esküvőn túl rengeteg izgalmat kínál a fesztivál, min-
den napra jut produkció, fellép például az Experidance is. 
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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal  Múlt héten elkezdte a felkészülést a
Bajnokok Ligája címvédő Győri Audi ETO KC az új
szezonra. A csapatot a szezonban négy új játékos
is erősíti. Bemutatjuk őket.
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

megyénkben, Győrben pedig 3,7 százalékos a mun-
kanélküliségi ráta. Kiderült, sokkal kevesebben van-
nak munka nélkül, mint egy hónappal és egy évvel
korábban. Az álláskeresők több mint 60%-a közép-
fokú, 10%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

2,6 3 forinttal csökkentette a 95-ös benzin literenkénti nagy-
kereskedelmi árát a Mol Nyrt. A csökkentéssel a benzin
literenkénti átlagára 417-418 forintra mérséklődött, a
gázolajé 419-420 forint maradt. Az autósok 15–25 fo-
rintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál.

NAPRÓL NAPRA

Július 18.

Július 19.

Július 20.

Július 21.

Július 22.

Július 23.

Július 24.

Gyógyászati 
akció 
nyugdíjasoknak
A hatalmas igényre való
tekintettel, ismét beve-
zeti a Rába Quelle
Gyógy-, Termál- és Él-
ményfürdő Győr önkor-
mányzatának támogatá-
sával a nyugdíjasoknak
szóló gyógyászati akciót,
így 60 kezelés 23.250 fo-
rint helyett 11.000 fo-
rintba kerül. A részlegen
dr. Nemes Tibor András
reumatológus, fizioterá-
piás szakorvos várja ren-
delésére a gyógyulni vá-
gyókat. A fürdőorvos az
ingyenes vizsgálat után
kiírja a javasolt kezelés-
fajtákat, kúrákat, a me-
dence- vagy kádfürdőt,
iszappakolást, súlyfür-
dőt, gyógymasszázst, víz
alatti vízsugármasz-
százst, illetve gyógytor-
nát az igények szerint.
Orvosi vizsgálatra idő-
pont-egyeztetés a
96/514-905-ös telefonszá-
mon. (X)
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Állatkertek éjszakája. Meg-
hosszabbított nyitva tartással várta
a családokat a Xantus János Állat-
kert az állatkertek éjszakája progra-
mon. Népszerű volt a MakiZOO, a
látványetetés, de volt olyan bátor lá-
togató, aki kígyót is simogatott. 

Rétesnap. Könyvbemutatóval
egybekötött rétesnap várta az ér-
deklődőket a Baross út Látogató-
központ előtti szakaszán. A Guin-
ness-rekordot is tartó réteskészítők
egy különleges vonat segítségével
sütötték meg a meggyel, mákkal
vagy éppen dióval és almával töltött
tésztacsodáikat.

Hőség. Az egész országra hőség-
riasztást rendelt el a tisztiorvosi szol-
gálat. A napi középhőmérséklet
mindenütt 25 fok fölött alakult, a
legforróbb időszakokban pedig
még 35 foknál is melegebb volt.

Karambol. Jogosítvány nélkül, lo-
pott autóval karambolozott egy 18
éves fiatalember a Szigetközben. A
férfit nem sokkal a lopás után előál-
lították a rendőrök.

Játszótér. Ünnepélyes avatás ké-
sőbb lesz, de már birtokba vették új,
Szellő utcai játszóterüket a ménfő-
csanaki gyerekek.

Virágos Magyarországért. Út-
nak indult a Szép környezet, jó köz-
érzet! – Virágos Magyarországért
verseny zsűrije, dr. Somogyi Tivadar
vezetésével. A verseny célja, hogy
városunk polgárai kivegyék részü-
ket környezetük ápolásából, szebbé
tételéből. 

Gyártás. Elindult az Audi TT Cou-
pé harmadik generációjának soro-
zatgyártása Győrben. A modell sike-
res integrálása az új gyártósorokra
egy fontos mérföldkő a telephely
életében: ezzel a járműgyár teljes
kapacitással dolgozik. 

Győr városrészeiben fo-
lyamatos fejlesztések
valósulnak meg, melyek
nemegyszer az esztéti-
kai összképre is nagy
hatással vannak. Adyvá-
rosban évek óta érzékel-
hető ez a fajta átalakítás,
átépítés. 
Radnóti Ákos, önkor-
mányzati képviselő fon-
tosnak tartja, hogy az
adyvárosiak jól érezzék
magukat egy európai
színvonalú lakóövezet-
ben. Kifejtette, immár
három éve folyamatos a
területrendezés a kör-
nyéken: először 2012
őszén az épületek előtti
területeken parkosítot-
tak, a sarki részen pedig
térkővel borított pihenő-
részt alakítottak ki új pa-
dokkal. A régi járdák fel-
újítása mellett újakat is
építettek. Tavaly további
öt régi padot cseréltek
le, illetve öt újat is kirak-
tak szemeteskukákkal.

Nemrég a pékség mel-
letti sarki részen lekerí-
tették a szelektív hulla-
dékszigetet, s új járdát
építettek a kitaposott
földes út helyett. A zöld-
területet cserjékkel ül-
tették be, s körbekerítet-
ték, hogy épségben ma-
radjon.
Radnóti Ákos rámuta-
tott, a korábbi rendezet-
len, sáros, földes terüle-
tek immár a múlté, há-
rom év alatt közel 15 mil-
lió forintból teljesen
megújult a Kodály 2/A
és D közötti zöldterület
és járdaszakasz.
A képviselő hozzátette,
az épületek mögötti
nagyszabású hőtáv-kor-
szerűsítések is véget ér-
nek két héten belül, utá-
na ezeket a területeket
is helyreállítják. Elmond-
ta, az a cél, hogy a kör-
zetben sok hasonló fej-
lesztésre kerüljön sor a
későbbiekben is. 

Újabb fejlesztés
Adyvárosban
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FÓKUSZBAN 

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A 2010-ben alapított Audi Hun-
garia Iskola helyén egy vado -
nat új  oktatási központ jön létre
2017-ig, a beruházást a magyar
állam is támogatja. Az ünnepé-
lyes alapkőletételen Borkai
Zsolt polgármester azt hangsú-
lyozta, az iskolába nem csak né-
met, hanem győri gyerekek is
járhatnak.

Ötmilliárd forintból újjászületik 
az Audi Hungaria Iskola

Ötmilliárd forintból újjávarázsolják a
Bácsai úton fekvő oktatási intéz-
ményt. A régi épületek egy részét le-
bontják, a főépületet felújítják és kibő-
vítik. Felhúznak egy többfunkciós
csarnokot is, a pénzből futja új menzá-
ra és konyhára is. A bővítés eredmé-
nyeként 45 osztályterem várja a diáko-
kat 9600 négyzetméteren. Az új Audi
Hungaria Iskolában 25 osztályban
650 diák tanulhat.

Az ünnepélyes alapkőletételen a
várost Borkai Zsolt polgármester, a

magyar államot Szijjártó Péter gazda-
sági és külügyminiszter-helyettes, a
győri Audi Hungaria Motor Kft.-t
Thomas Faustmann, az ügyvezetés
elnöke, az ingolstadti anyavállalatot
pedig prof. Thomas Sigi, az Audi AG
személyügyekért felelős igazgatósági
tagja képviselte.

Thomas Faustmann köszöntőjé-
ben arról beszélt, hogy az Audi,
Győr városa és a magyar állam
együtt, közösen nagyszerű dolgo-
kat tudnak létrehozni.

– Sok sikert kívánok a projekt-
hez, a jövő Győrben épül –
hangsúlyozta a győri Audi első
embere.

Borkai Zsolt polgármester el-
sősorban kollégáinak mondott
köszönetet, s úgy fogalmazott,
pár éve még diskurzus folyt arról,
hogy fontos lenne egy iskola kialakítá-
sa az Audinak.

– Az ütközeteket meg kellett vívni –
idézte fel Borkai Zsolt –, Győr oktatá-
sának sokszínűségébe azonban bele
kell, hogy férjen a német iskola.  A vá-
ros mindent megtesz, hogy a fejlődés
sikeres legyen. 

Borkai Zsolt kiemelte azt is, az öt-
milliárd forintból létrejövő iskolaköz-
pontban nem csak német, hanem
győri diákok is tanulhatnak.

Thomas Sigi elmondta, Győr vá-
rosa és a magyar kormány hosszú
idő óta megbízható partnere az Au-
dinak, az iskola alapítását példasze-
rűnek nevezte, az Audi Hungariát
pedig a Volkswagen-konszern alap-
pillérének.

– Az Audi második hazájára talált
Győrben, s meggyőződésem, hogy az
iskola nem csak a tanulás, hanem a
találkozások helyszíne is lesz – fogal-
mazott az Audi AG igazgatósági tagja.

Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter-helyettes arról beszélt a
rendezvényen, hogy Magyarország és
az Audi húsz éve tartó sikertörténetet

ír, s a győri Audinak nagy szerepe van
abban, hogy Győr-Moson-Sopron
megyében hatvan százalék feletti a
foglalkoztatottság s rekord alacsony a
munkanélküliség. 

Szijjártó Péter köszöntőjében kö-
zölte azt is, uniós forrásokból a ma-
gyar állam 1,2 milliárd forinttal járul
hozzá az iskolaközpont felépítéséhez.

Dr. Knáb Erzsébettől, a győri Audi
személyügyekért felelős ügyvezető
igazgatójától megtudtuk, az Audi
Hungaria Iskola 2013 óta elismert kül-
földi német iskolaként része annak a
hálózatnak, amelyet a világban műkö-
dő 142 német iskola képez. 

Négy évvel ezelőtti alapításakor a
győri intézménynek három évfolya-
mon 58 növendéke volt. Az elmúlt tan-
évben a diákok száma 348-ra nőtt, eb-
ből 282 magyar és 66 német. 

Az iskolában a
német mellett

győri diákok is
tanulhatnak
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GAZDASÁG ÉLÉNKÍTÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Magyarország mellett Győr is
jobban teljesít, a folyamatos
gazdaságfejlesztés eredménye-
ként a város rendkívül dinami-
kusan fejlődik, s Magyarország
egyik fő motorja – jelentette ki
Borkai Zsolt polgármester azon
a sajtótájékoztatón, amelyet az
épülő uszodában tartott Simon
Róbert Balázs győri országgyű-
lési képviselővel. Utóbbi arról
beszélt, soha ennyi állami és
uniós fejlesztési forrás nem ér-
kezett még a városba, mint az
elmúlt négy évben, összesen
hetvenmilliárd forint. 

Borkai Zsolt kiemelkedően jól teljesítő
ágazatnak nevezte a gépgyártást, a
járműipart és a turisztikát. Az ipari
park folyamatos fejlesztése pedig azt
jelzi, van potenciál Győrben.

Három százalék környékén van a
munkanélküliség a városban, itt nem
a munkahelyteremtés jelent gondot,
hanem az, hogy megfelelő szakembe-
rekkel ellássuk a munkaerőpiacot –
hangsúlyozta Borkai Zsolt, s elmond-
ta azt is, a 2017-ben Győrben meg-
rendezendő Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál helyzetbe hozta az építő-
ipart. Épül az uszoda és a multifunkci-
onális csarnok.

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

A tervek szerint halad a belvá-
rosi utcák felújítása, sőt, több a
decemberi határidő előtt, a nyár
végéig elkészül – mondták el a
városrész képviselői, dr. Somo-
gyi Tivadar és Fekete Dávid.

Az önkormányzat évek óta kiemelten
kezeli Győr Belvárosának felújítását,
ehhez kapcsolódik a részben uniós
forrásból megvalósuló Lüktető Belvá-
ros projekt is – emelte ki Fekete Dávid
alpolgármester, a városrész egyik ön-
kormányzati képviselője a múlt csü-
törtöki sajtótájékoztatón, melyet a
megújulás egyik szimbolikus helyszí-
nén, a Stelczer és az Apáca utca ke-
reszteződésében tartottak, ahol jelen-
leg is folynak a munkálatok. Fekete

Soha ennyi állami és uniós fejlesztési forrás nem érkezett még Győrbe

A polgármester szerint az októberi
önkormányzati választás tétje és célja az,
hogy folytatni tudják a nyolc éve meg-

kezdett munkát, amely a győriek támo-
gatása nélkül nem jöhetett volna létre.

Simon Róbert Balázs országgyűlé-
si képviselő elmondta, az első negyed -
éves növekedést tekintve, az uniós or-
szágok között az első háromban van a
magyar gazdaság. Már nem csak a
feldolgozóipar, hanem a mezőgazda-
ság és az építőipar is jelentősen hoz-
zájárul a gazdaság bővüléséhez. 

Soha ennyi állami és európai uni-
ós fejlesztési forrás nem érkezett
még Győrbe, mint az elmúlt időszak-

ban, és erre számíthatunk a követke-
ző években is – fogalmazott a győri
országgyűlési képviselő.

Simon Róbert Balázs részletesen
is kifejtette a győri nagyberuházá-
sokhoz adott állami támogatásokat.
E szerint az uszoda építéséhez 3,2
milliárd, a multifunkcionális csar-
nok létrejöttéhez pedig 4,9 milliár-
dot ad az állam. A Lüktető Belváros

projektet egymilliárddal, az újvárosi
szociális városrehabilitációt 1,3 mil-
liárddal, a Baross híd felújítását pe-

dig 1,4 milliárd forinttal támogatja a
kormány. 

Borkai Zsolt polgármester szemé-
lye és nyolcéves városvezetői tapasz-
talata garanciát jelent arra, hogy az
októberi önkormányzati választások
után is dinamikus maradjon Győr fej-
lődése – fogalmazott az épülő új győri
uszodában tartott sajtótájékoztatón
Simon Róbert Balázs. 

Borkai Zsolt: Győr is jobban teljesít

Jól haladnak a belvárosi felújítások
Dávid hangsúlyozta, a felújítás időará-
nyosan jól áll, több utca felújítása már
elkészült, sőt, a Király utca, a Dr. Ko-
vács Pál utca, régi nevén Tejfölös köz,
felújítása is a közvilágítási rendszerrel
együtt augusztus végéig teljes egé-
szében befejeződik. A Király utcára kü-
lönböző utcabútorokat is kihelyeznek,
s úgy alakítják, hogy rendezvények
idején fesztiválutcává alakulhat.

A Belváros másik önkormányzati
képviselője, dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester emlékeztetett rá, a Belvá-
ros megszépítésének néhány éve
mérföldköve volt a Széchenyi tér felújí-
tása, mely többek mellett a Jedlik
Ányos utcával folytatódott. Jelenleg a
már említetteken túl a Zsák utca, a
Zsák, a Kenyér, a Káposztás, a Hal és
a Szappanos köz újul meg, a kis utcák
a Széchenyi és a Dunakapu teret kötik
össze.
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IPAR  HIRDETÉS

A GYŐR-SZOl Zrt. tájékoztatja a vásár-
lókat, hogy augusztus 1-jétől megvál-
tozik a győri Vásárcsarnok nyitvatartási
rendje. Kedden és csütörtökön a meg-
szokottnál egy órával előbb zár be,
míg szombaton és vasárnap egy órá-
val tovább tart nyitva. 

Az új nyitva tartás:

Hétfő: szünnap
Kedd, csütörtök: 6 – 15 
Szerda, péntek: 6 – 16 
Szombat: 6 – 14 
Vasárnap: 6 – 11

Változik a
nyitva tartás

szerző: csapucha adrienn

Kétnapos workshop keretében találkoztak a Vasas
Szakszervezeti Szövetség, az Audi Hungaria Füg-
getlen Szakszervezet, a német IG Metall, valamint
további két nagy autógyártó cég, az Opel és a Mer-
cedes üzemi tanácsának képviselői. 

A konferencia alapját a Volkswagen Charta adta,
vagyis az a globális keretmegállapodás, mely Német-
országban már hatékonyan képviseli a munkavállalók
érdekeit, és amelynek egyes pontjait hazánkban is
szeretnék érvényesíteni a szakszervezetek.

„Olyan minimális standardokat tartalmaznak az
ilyen jellegű megállapodások, amelyek a magyar
munkavállalók érdekeit is védhetik. A lényeg, hogy
a nagy autógyártó társaságoknál, azok beszállítói-
nál, valamint a beszállítók beszállítóinál ne lehessen
rosszabb körülmények között foglalkoztatni az ott
dolgozót, mint mondjuk az anyavállalatnál. Vagyis
ezeket a minimum elvárásokat szeretnénk betar ttatni,
mind a bérek, mind a munkaidő, mind más tekintet-
ben” – mondta lapunknak Molnár Ákos, a Vasas
Szakszervezeti Szövetség régióvezetője.

Győrben tanácskoztak 
a szakszervezetek

Az egyezmény célja lehet ugyanakkor az is, hogy
egy adott vállalat szakszervezetének vezetői, egyes
döntéshozatalokkal kapcsolatos folyamatokba is be-
kapcsolódhassanak. Ez az Audinál már működik. „A
VW Charta óriási lehetőséget jelent a közép-kelet-eu-
rópai Volkswagen-telephelyeken dolgozók, illetve a
működő érdekvédelmi szervezetek számára. Tulajdon-
képpen a globális keretmegállapodás kibővíti a moz-
gásterünket. Különböző bizottságokban tudnak részt
venni szakértőink, és az ott végzett munkán keresztül
tudjuk javítani a munkavállalók szociális, illetve bér-
helyzetét” – árulta el Németh Sándor, az Audi Hunga-
ria Független Szakszervezetének elnöke. „A charta ha-
tása mindennap érezhető. Konkrét, kézzelfogható pél-
dák is vannak, így például a bér- és teljesítményérté-
kelési bizottságban már jelen vannak a képviselőink,
és a személy- és szervezetfejlesztés területén is
együttműködünk a vállalattal” – tette hozzá az elnök.

A workshopon az autógyártó vállalatok hazai és
német üzemi tanácsának szakértői is részt vettek,
ezáltal lehetőség nyílt arra is, hogy a különböző or-
szágokban dolgozók kapcsolatát erősítsék egy
adott cégen belül.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A Leier cégcsoport első vállalkozását
1965-ben, a burgenlandi Horitschon-
ban hozta létre Michael Leier. A gyor-
san növekvő családi vállalkozás nap-
jainkra a nemzetközi piac több üzlet -
ágában is sikeresen tevékenykedő, di-
namikusan fejlődő nemzetközi válla-
latbirodalommá vált. A döntően be-
ton- és építőipar területén tevékeny-
kedő társaság, napjainkban a magyar
szerkezeti építőanyag-gyártás meg-
határozó szereplője, és idén ünnepli
magyarországi fennállásának 30. év-
fordulóját.

A nemzetközi cégcsoport központ-
ja Győrben található, sikereihez a vá-
rossal kialakított kiváló együttműkö-
dése is hozzájárult, hiszen Győr városa
a Leier otthona. Ezt az otthont pedig a
cég folyamatosan igyekszik építeni,
szépíteni.  Az évtizedekig elhanyagol-
tan, romosan álló Frigyes-laktanya, a
teljes körű felújításoknak köszönhető-
en, mára ismét a Belváros egyik jelképe
lett. A műemléki ingatlan páratlan kül-
sejével, Leier City Center néven ma
már a város vérkeringésébe szervesen
kapcsolódva, ismét a győri üzleti élet
egyik forgalmas központja.

A sport terén elhivatott támogatója
a győri Rokob József többszörös Iron-
man bajnoknak, valamint a jelenleg

Családi vállalkozásból vállalatbirodalom
városunkban edző Jakabos Zsuzsan-
na úszónőnknek. Katasztrófa esetén
segítő jobbot nyújtott a károsultaknak,
részt vett a devecseri vörösiszap-ka-
tasztrófa utáni helyreállítási munkála-

tokban, illetve kilenc gyárának környe-
zetét is rendszeresen támogatja. A kö-
zelmúlt hasonló jellegű aktualitása a
„Megújulnak köztereink!” elnevezésű,
a LAFARGE céggel közösen meghirde-
tett pályázata, amelynek keretében há-
rom kis település megújulását támo-

gatta, köztük a megyénkben található
Sopronkövesdét is. 

A jó ügyek támogatásának egy má-
sik helyi példája, a Győri Egyházme-
gye közel 3.000 négyzetméteres püs-
pöki udvarának és Leier térkövekkel
kirakott kertjének megújulása. Az Egy-
házmegye évek óta jó kapcsolatot
ápol a céggel, mely már számtalan-
szor segítette intézményeinek felújítá-
sát, megújítását. Olyan templomok-
hoz szállítottak építőanyagot, mint a
már említett Püspökvár, Nagyszentjá-
nos temploma, a Halászi templom és
a győri Rác templom. A kapuvári Gar-
tai templomhoz pedig teljesen ingye-

nesen biztosította a szükséges építő-
anyagot a cég.

A győriek számára szintén kiemel-
ten fontos Dunakapu téren is találkoz-
hatunk Leier építőanyagokkal. A téren
jelenleg is épülő Delicatesse-ház, az
egykori „házgyár” területén 2012-ben
alapított győri Leier üzem által gyártott
kéregfalakból épül újjá.

A Leier Hungária Kft. nemcsak
Győr városának, hanem az egész or-
szágnak is a partnere kíván lenni. Hisz
abban, hogy felelős, elhivatott és alá-
zatos munkával megteremthető az
építőipar stabil, gazdaságos és hosz-
szú távú működése.
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Otthonunk: Szabadhegy és 
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

Szabadhegyen a családi házas és a
társasházas övezet egyaránt megta-
lálható, az itt élők éppen azért szeretik
a városrészt, mert a szolgáltatások tel-
jes palettája elérhető, mégis termé-
szet közeli, nyugodt otthont biztosít.
„Még aktív sportoló koromban fedez-
tem fel Szabadhegyet, képviselőként
pedig az a célom, hogy az itt található
nagyszerű adottságokat még inkább
kiaknázzuk, ezáltal minden szabadhe-
gyi igazán otthonának érezze a város-
részt” – vallja Hajszán Gyula, a város-
rész egyik önkormányzati képviselője.
Simon Róbert Balázs, a terület másik
képviselője hozzáteszi, „tősgyökeres
szabadhegyiként csak csatlakozni tu-
dok Hajszán Gyulához. Bár áprilistól
országgyűlési képviselőként is tevé-
kenykedem, Szabadhegyet – mint
ahogy Kismegyert – mindig is a szív-
ügyemnek fogom tekinteni.” A két

képviselő elsőként az elmúlt évek csa-
padékvíz-elvezetési és lakóutca-prog-
ramját emeli ki a területen történt fej-
lesztések közül. Az önkormányzat be-
ruházásában Szabadhegyen és Kis-
megyeren összesen mintegy húsz ut-
ca, illetve útszakasz újult meg. Leg-
utóbb a Lepke utca készült el, ami
azért is volt kiemelten fontos beruhá-
zás, mert Szabadhegy városrész bel-
ső területének jelentős feltáró útja. A
képviselők azt is elmondják, a város-
rész legnagyobb problémája volt,
hogy a meglévő rendszerek a hirtelen
lezúduló csapadékot nem tudták
megfelelően elvezetni, és ez sok lakó
életét nehezítette meg. „A probléma
megoldására az önkormányzat átfo-
gó, több ütemből álló programot indí-
tott, és 2007-től szisztematikus mun-
kával orvosolja ezt a gondot. Örömteli,
hogy ehhez a törekvéshez európai uni-
ós forrást is tudtunk szerezni, és remé-
nyeim szerint ezt a lehetőséget a jövő-
ben is meg tudjuk lovagolni” – hang-

súlyozza Simon Róbert Balázs. Haj-
szán Gyula hozzáteszi, a víztározó ta-
vak nem csak hasznosak, de esztéti-
kusak is, sportolásra, feltöltődésre
csábítják az itt lakókat. Az itt megvaló-
sult fejlesztések közül sportolóként
természetesen a futópályát emelném
ki, amely a Soproni út mögötti tó körül

létesült, és amit nagyon sokan hasz-
nálnak a nap bármely szakában.” 

„Ezen felbuzdulva kezdeményeztük
egy műfüves focipálya megvalósítá-
sát is, amely a Konini úti iskola udva-
rán épül meg az MLSZ pályázata se-
gítségével, vagyis felügyelet mellett,
biztonságos körülmények között spor-
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Kismegyer 
tolhatnak majd a gyerekek. Az új pálya
az idén ősszel készül el” – fűzi hozzá
Simon Róbert Balázs. A képviselő azt
is hozzáteszi, hogy a városrész oktatá-
si intézményeinek fejlesztésére is
nagy figyelmet fordítanak, amit a gye-
rekek testi és szellemi épülésének ér-
dekében támogatnak. A nyári szünet-
ben megújul a Kodály-iskola öltöző–
WC– zuhanyzó egysége közel tízmillió
forintból, a Radó-iskola tetőcseréje
pedig tizenegymillió forintból valósul
meg. Hajszán Gyula azt is kiemeli,
hogy nagy hangsúlyt fektetnek a vá-
rosrész tisztán tartására, ezért kezde-
ményezték korábban például a kihe-
lyezett hulladékgyűjtést, amit a jövő-
ben is folytatni szeretnének. A közbiz-
tonság javítása érdekében a közterü-
leti kamerarendszert is évről évre bő-
vítették.

Simon Róbert Balázs a közterek
felújításával kapcsolatban a Rózsák
terét említi, amely a korábbi elhagya-
tott állapotából teljesen újjászületett,

és nem volt olyan év, amikor valami-
lyen fejlesztés ne történt volna rajta.
Elég csak a székely kaput, a kopjafát
vagy a játszóteret említeni, az idén pe-
dig egy pingpongasztallal is bővítik a
park kínálatát, újabb lehetőséget te-
remtve a szabadidő kellemes eltölté-
sére. Az összetartozást erősítő sza-
badhegyi zászlót is itt vonták fel elő-
ször 2013. augusztus 20-án. A képvi-
selő nem csak a közterületi fejleszté-
sekre fektetett nagy hangsúlyt, de az
itt élők közösséggé formálásában is
nagy szerepet játszik, a városrészi
zászló megalkotása mellett a különbö-
ző közösségi rendezvények tartoznak
ide, amelyek közül az egyik legismer-
tebb a József Attila Művelődési Ház-
ban zajló Szabadhegyi Találkozások
beszélgetősorozat, amely nem csu-
pán telt házas, de olykor be sem fér a
terembe az összes érdeklődő.

„Nem csak Szabadhegyen, de Kis-
megyeren is feladatomnak éreztem a
közösségi összetartozás erősítését.

Ezért Kismegyer címeres zászlaját is
megalkottuk, amelyet nemzeti ünne-
peinken a Sági és Arató utcák keresz-
teződésében található emlékparkban
vonunk fel. Talán ennél is fontosabb,
hogy minden évben megemlékezünk
a kismegyeri csatáról, ami nem pusz-
tán egy koszorúzási ünnepség, ha-
nem egy látványos lovas- és hadijáték
is. A rendezvény tehát egyszerre em-
lékezik az egyetlen magyar földön le-
zajlott Napóleon seregei ellen vívott
csata hőseire, és kínál kellemes kö-

zösségi programot az itt élőknek, és
emellett minden győrinek.” A képvise-
lő elmondja, a Pándzsa utcai lakópark
játszóterét az elmúlt hetekben több új
eszközzel bővítették, és az Ötház utcai
játszótéren is új hintát helyeznek el.
Fontos feladatként kezelik a zöldterü-
letek rendben tartását, az utcák ren-
dezett megjelenését. Ennek érdeké-

ben Szabadhegyen már elkezdődött a
hiányzó utcanévtáblák pótlása, eddig
mintegy hetvenet helyeztek ki közü-
lük, de a program folytatódik, legköze-
lebb Szabadhegy keleti részén.

„Fontosnak tartom megemlíteni,
hogy a Kölcsey-iskola kismegyeri tag-
iskolájában az idén szeptemberben is
indul első osztály, és a hagyományok-
hoz hűen, a kicsik számára ingyene-
sen biztosítja a Kismegyeri Település-
részi Önkormányzat a tankönyvcso-
magot.” Végezetül hozzáteszi, a kis-

megyeriek körében oly népszerű csa-
ládi napot az idén szeptemberben is
megrendezik. A képviselők zárszóként
elmondják, ahogy látható, Szabad-
hegy és Kismegyer két élhető város-
rész, amely nem csak kellemes ott-
hont, de kikapcsolódást, sportolási le-
hetőséget és kulturális feltöltődést is
kínál lakói számára.

A városrészben a szolgáltatások
teljes palettája elérhető,
mégis természet közeli 
és nyugodt otthont biztosít.
Folyamatosak itt 
a fejlesztések: a lakóutca 
program keretében húsz utca 
újult meg, de a sportolási 
lehetőségeket is bővítik.
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szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

A győri önkormányzat 2010 óta
folyamatosan, minden évben
támogatja az immár 35 éves
Győrújbaráti Gyermektábor fej-
lesztését. A napokban egy új
strandröplabda-pályát avattak
a területen, így a táborban szin-
te minden sportolási lehetőség
adott.

Fehérné Bocska Erzsébet igazgató
elmondta, minden évben közel 100
százalékos kihasználtsággal műkö-
dik a létesítmény, hiszen több ezer
gyermek fordul meg itt nyaranta. A
táborvezető szerint minden évben
gondot fordítanak a fejlesztésre: há-
rom ütemben korszerűsítették már a
faházakat, új nevelői mosdókat alakí-
tottak ki, de modernizálták a gyerek-
mosdókat is. 

A fiatalok rengeteg sportágban ki-
próbálhatják magukat, ugyanis van a
tábor területén többek között foci-, ké-
zilabda-, kosárlabda- és teniszpálya
is. Az intézményvezető kifejtette, Far-
nady Ernő, a Győri Röplabda Szövet-

Röplabdapályával gazdagodott 
a győrújbaráti tábor

ség elnöke kereste meg azzal az ötlet-
tel, hogy építsenek a területre egy röp-
labdapályát is.

Az elképzeléssel megkeresték a
győri önkormányzatot, ahol dr. Somo-

gyi Tivadar azonnal a kezdeményezés
mellé állt, s támogatásáról biztosítot-
ta az ötletgazdákat. A pálya a napok-

ban elkészült, s vele egy időben két
pedagógusfaház is, melyek ünnepé-
lyes átadóján az alpolgármester közöl-
te, a fejlesztések a jövőben is folyta-
tódnak. Somogyi Tivadar elmondta,

hamarosan öt régi sátrat váltanak ki
faházakkal, mivel ezek már elavultak.
Az építkezés már ebben az évben

megtörténik, s a házakat a jövő nyá-
ron táborba érkezők már igénybe tud-
ják venni.

A már elkészült beruházás össze-
sen hatmillió forintba került, ame-

lyet a tábor saját forrásból és a győ-
ri önkormányzat támogatásából fe-
dezett.

szerző: gy. p.
fotó: orosz sándor

Egy hetet töltött mintegy negy-
ven gyerek Harcsás Judit és
Orosz Sanyi szervezésében és
közvetítésével a Győr Plusz
Médiatáborában. A két turnus
bejárta a médiacég székhe-
lyét, s betekintést nyert az új-
ság, valamint a híradókészítés
menetébe.

Médiatanoncok vakáción
Az első csapat így számolt be a szak-
emberekkel töltött egy hétről: „Mi, ti-
zennyolcan betekintést nyerhettünk a
kulisszák mögé. Minden napra jutott
valami különleges élmény. A hét játék-
kal és élő adásos rádióinterjúval kez-
dődött. Több vendég is érkezett hoz-
zánk. Kedden Horváth Szabolcs, a
Magyar Vöröskereszt Ifjúsági szerve-
zetének vezetője és két társa érdekes
dolgokat meséltek nekünk és interjút
is adtak. Szerdai vendégünk, a látás-

sérült Borsodi Erzsébet és kutyája,
Speedy, nagy hatással volt ránk. Mi-
közben interjú készült Erzsébettel, ki-
csit összeszorult a szívünk. Délután fo-
tóztunk a szabadban, majd a felkonfe-
rálást gyakoroltuk a színházteremben.
A csütörtököt vártuk a legjobban,
mert ellátogattunk a Győr Plusz Rá-
dióba, a tévébe és a hetilap szerkesz-
tőségébe is. Megismerhettük a rádió
életét, a műsorokat, valamint bepillan-
tást nyerhettünk a zenei szerkesztő

mindennapjaiba. A Győr Plusz székhá-
zában Szigethy Teodóra, a lap főszer-
kesztője tartott rövid beszámolót,
majd láthattuk a süketszobát és a vá-
góhelyiségeket. Kipróbálhattuk, mi-
lyen a híradóban beszélni. Néhányan el
is határozták: híradósok lesznek… Az
utolsó napra maradt a könyvkiadás, a
színpadi beszéd és a búcsúbuli a Jó-
zsef Attila Művelődési Házban. Sok új
barátra tettünk szert a táborban. So-
sem fogjuk elfelejteni az itteni élménye-
ket, s reméljük, jövőre újra találkozunk…

A második turnus résztvevői is ha-
sonló érdekes programokon ismer-
kedhettek a szakmával. A Médiatábor
Ráadás Plusz egy újabb hetet, ezzel
együtt új élményeket jelentett a tábor-
lakóknak, és a szervezőknek. A műfaj-
ismeret mellett a győri Antológia és
Művészeti Közösség tagjai, valamint
Mayer Ildikó, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Családi Kör projektveze-
tője látogatott el a fiatalokhoz és be-
szélgettek a legfontosabb feladataik-
ról. Többen elhatároztuk, csatlako-
zunk a segítőkhöz, illetve az irodalmi-,
művészeti alkotóközösséghez. 
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szerző: gy. p.
fotó: sz. t.

A magyar autósok több
mint fele elméletileg meg-
állna segíteni kereket cse-
rélni egy ismeretlen nőnek,
a gyakorlatban azonban
legfeljebb öt százalékuk
tett így – osztotta meg a
Goodyear felmérésének
eredményét az MTI. A kí-
sérletből kiderült az is,
hogy a győriek a legkész-
ségesebbek.

Az MTI-hez hétfőn eljuttatott köz-
leményében az abroncsgyártó
cég ismertette: felmérésében ar-
ra kereste a választ, hogy meny-
nyire segítőkészek az autósok
Magyarországon. A telefonos
megkérdezéskor a válaszadók
55 százaléka azt állította, hogy
megállna segíteni kereket cserél-
ni egy nőnek; 40,8 százalékuk
pedig azt felelte, hogy talán segí-
tene. Azok, akik nemleges vá-

laszt adtak, attól tartottak a legin-
kább, hogy bűncselekmény áldo-
zatai lesznek.

A segítőkészséget a cég „éles
helyzetben" is tesztelte: Budapes-
ten, Győrben és Debrecenben, a
délutáni csúcsforgalomban egy
nő igyekezett kereket cserélni az

A győriek a legkészségesebbek
országút szélén, két órán keresztül
egyedül próbálkozva, két órán át
pedig stoppal segítséget kérve
autóstársaitól. Az utóbbi esetben
mindhárom helyszínen kevesebb
idő kellett ahhoz, hogy segítséget
kapjon, és sokkal többen is álltak
meg segíteni – ismertették a köz-
leményben.

Az eredmények szerint a győ-
riek bizonyultak a legkészsége-
sebbeknek: itt 38-an álltak meg
abban az órában, amikor segítsé-
get kért az ismeretlen, Debrecen-
ben 27-en, Budapesten pedig
21-en. Mivel ez az összes elha-
ladt autós 4,2, 1,9, illetve 0,9 szá-

zalékát tette ki, egyértelmű, hogy
az elméleti rendelkezésre állás je-
lentősen magasabb a valós segít-
ségnyújtási szándéknál – szögez-
ték le.

Az elemzés szerint az is meg-
figyelhető volt, hogy amikor az
autóstárs nem kért aktívan se-
gítséget, akkor inkább busz- és

teherautósofőrök, furgonveze-
tők, szállítók, kamionosok siet-
tek a segítségére. Amikor azon-
ban kitette a kezét, a személyau-
tósok aránya volt nagyobb. Volt,
aki motorral, kerékpárral vagy
gyalog is segíteni akart, és olyan
is, aki visszafordult az úton,
hogy kereket cserélhessen;
többségük 20 és 45 év közötti
férfi volt.

A közleményben megjegyez-
ték: a telefonos kutatás szerint a
megkérdezett nők 36,5 százaléka
nem tudna egyedül kereket cse-
rélni, ellenben a férfi válaszadók
mindegyike azt állította, hogy
egymaga meg tudná oldani a
problémát.

Álláshirdetés
A GYŐR-SZOL Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága 
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

HEGESZTŐ SZAKMUNKÁS

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás hegesztővizsga.
Előny: hegesztő minősítő vizsga.
Bérezés: megegyezés szerint.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következő címre várjuk: Győr-Szol Zrt. Munka- és Bérügyi Osztály
9024 Győr, Orgona út 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra, kérjük, írják rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntessék fel a „hegesztŐ szakmunkás” jeligét.

Jelentkezési határidő: 
2014. augusztus 05.

Győrben 38-an 
álltak meg segíteni 
a csúcsforgalomban
kereket cserélő hölgynek
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HIRDETÉS  KÖZLEKEDÉS

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A rendőrség idén is nagy hang-
súlyt fektet arra, hogy különbö-
ző kampányokkal és szabály-
gyűjteményekkel tájékoztassa
a helyes közlekedésről a kerék-
párosokat. Erre már csak azért is
szükség van, mert még mindig
zavart okoz, hogy behajthat-e a
biciklis a „behajtani tilos” táblá-
val ellátott útszakaszra.

Kerékpárral kerékpárúton legfeljebb
30, míg gyalog- és kerékpárúton leg-
feljebb 20 km/h a maximális megenge-
dett sebesség – ez csak egy kis szelete
a vonatkozó szabályoknak, amiket a bi-
cikliseknek be kell tartaniuk. A rendőr-
ség továbbra is megtesz mindent an-
nak érdekében, hogy időben és minél
több közlekedőt tájékoztasson –
mondta Rosta Roland, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Közlekedési Baleset-
megelőzési Bizottság titkára. A szak-
ember kifejtette, fő cél, hogy a gyalogo-
sok és a kerékpárosok személyi sérü-

Egyirányú úton
léssel járó baleseteit csökkenteni tud-
ják. Ennek érdekében a hatóság példá-
ul különböző akciókat szervez, propa-
gandaanyagokat, láthatósági mellényt
oszt, vagy kis könyveket, amiben össze
vannak foglalva azok a szabályok, ami-
ket tudniuk kell a kerékpárosoknak, ak-
kor is, ha nincs jogosítványuk, így
KRESZ-tudással nem rendelkeznek.

Rosta Roland rámutatott, az egyik
félreértést továbbra is az okozza, hogy
a kerékpárosok azt hiszik, behajthat-
nak a „behajtani tilos” táblával ellátott
utcába. Pedig ez csak abban az eset-
ben igaz, ha a „kivéve kerékpárral” ki-
egészítő táblát is elhelyezték. Ilyenkor
is csak szorosan az út jobb oldalán ha-
ladhatnak, ahol fel van festve a nyom.
A rendőr százados hozzátette, hogy
ilyen esetekben már az egyirányú for-
galmat jelző táblánál is elhelyezik a „ki-
véve kerékpárral” jelzést, hogy az au-
tósokat időben figyelmeztessék a
szemben haladó kerékpárforgalomra.

A rendőrség bízik abban, hogy a jö-
vőben tovább emelkedik a felkészült
és tudatos kerékpárosok száma, ami-
ért a hatóság megtesz mindent. 

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

Utolsó tábori hetek indulnak

www.vidrauszoiskola.hu

Érdeklődés: Rákosfalvy Ferenc 96/322-657, 30/272-2064
Kovács Aliz 70/947-9409

Minden napos 
foglalkozások, 
hétfőtől péntekig, 
délelőtt és délután!
ÓVODÁS, GYERMEK, 
DIÁK, FELNŐTT!

BÉBI -
ÚSZÁS

Kárpáti Mariann: 20/ 350-9392

délelőtt, délután a Győri Sátoros
Fedett Uszodában, a Magyar Vilmos
Uszodában (volt GYÁÉV uszoda) és a
Móra-Iskola Uszodájában.

JELENTKEZÉS:
hétfőn, szerdán és pénteken
16–18 óra között a Győri Sátoros
Fedett Uszodában, illetve szabad
hely esetén kezdéseknél.

július 28. és augusztus 4. 
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BIZTONSÁG HIRDETÉS

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Napjaink egyik legnagyobb kárt oko-
zó vagyon elleni bűncselekménye a
családi ház betörés. Az elkövető nem-
csak a házban tárolt értékeket tulajdo-
nítja el, hanem a bejutást nehezítő nyí-
lászárók megrongálásával is jelentős
kárt okozhat a tulajdonosnak. A bűnel-
követő olyan célpontot keres elsősor-
ban, ahol a védekezés legalacso-
nyabb fokát látja, vagy ahova a bejutá-
sa akadálymentes. 

Pedig az esetek nagy része elkerül-
hető, meg kell tenni minden biztonsági
intézkedést annak érdekében, hogy az
otthon ne váljon potenciális célponttá

– figyelmeztet Kiss Tibor rendőr főhad-
nagy. A mechanikai védelmi megoldá-
sokon túl (melyet a július 11-i lapszá-
munkban részleteztünk), számos elekt-
ronikai eszköz is biztonságosabbá te-
heti a családi házat. A bűncselekmény
elkövetőjének lebukási kockázatát a
láthatóság és az észlelhetőség is nagy-
mértékben növeli. Az illetéktelen beha-
tolást a különböző érzékelő rendszerek,
a külső vagy a belső biztonságtechni-
kai riasztóberendezések jelezhetik

Házunk védelme
hang- vagy fényjelzéssel. Az épület fa-
lára, nehezen elérhető, de látható hely-
re szerelt hangszóró magában vissza-
tartó erő. A belső riasztó a betöréssel
egy időben jelzést ad a bűncselek-
mény megakadályozására hivatott biz-
tonsági cégek diszpécserközpontjaiba,
ahonnét eljut a rendőrségre vagy az el-
fogást foganatosító szakemberekhez.
A riasztó rendszerek védettebbé teszik
az ingatlant. Az elkövető azonosítására
célszerű külső, belső vagy kombinált
kamerarendszer telepítése is. Az elekt-
ronikai berendezések működését biz-
tosító elektromos hálózaton túl fontos
egy tápegység alkalmazása arra az
esetre, ha az elkövető az egyiket kiiktat-
ja. De a láthatóság egyszerűbb eszkö-

zökkel is megteremthető. A ház bejára-
tait és az udvart mozgásérzékelő lám-
pákkal lehet felszerelni, így csökkentve
a betörőnek biztonságot nyújtó rejtett-
séget. 

A betörő többnyire azt a házat sze-
meli ki, ahol nem érzékeli a lakók moz-
gását. Az időkapcsoló időközönként
megvilágítja a helyiségeket, így a kül-
ső szemlélőt arról tájékoztatja, hogy
az üres ház nem elhagyatott, a lakó
otthon tartózkodik.

A GYŐR-SZOL Zrt. értesíti a tisztelt fogyasztókat, 
hogy karbantartási munkálatok miatt a melegvíz-szolgáltatás
augusztus 5-én 01.00 órától 20.00 óráig
Győr egész területén szünetel!

Kérjük a fogyasztók szíves megértését!

SZÜNETEL 
A MELEGVÍZ-SZOLGÁLTATÁS!
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HIRDETÉS BAROKK ESKÜVŐ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A győri Barokk Esküvő ország-
határon innen és túl is nagyon
népszerű, az idei, augusztus 8–
10-i rendezvényre is több ezer
érdeklődőt várnak, akik statisz-
tává válhatnak a pompás forga-
tagban. A fiatal jegyesek már iz-
gatottan várják a ceremóniát, a
kilátogatóknak pedig az eskü-
vőn túl rengeteg izgalmat kínál
a fesztivál, fellép például az Ex-
peridance is.

Idén Varga Eszter és Varga Róbert
kötheti össze életét barokk pompá-
ban, több ezer fős násznép előtt. A
fiatalokat – s a programokat – szer-
dán mutatták be a sajtónak. La-
punknak a pár elárulta, a lány ötlete
volt, hogy jelentkezzenek, szerették
volna, hogy igazán különleges le-
gyen a nagy nap. A fiatalok három
éve ismerték meg egymást, Eszter
Ausztriában dolgozott, s a főnöke
kérte, tolmácsolja az éppen telefo-
non felvételiző Róbert szavait. A
lánynak rögtön megtetszett a jöven-

Új köntösben a Barokk Esküvő
dőbeli kolléga – és férj – hangja, na-
gyon várta, hogy láthassa is a tele-
fonálót. Róbertnek szintén mara-
dandó élmény volt az első beszélge-
tés, a lány kezét pedig tavaly kérte
meg: feldíszített lakásban, vacsorá-
val és tortával várta Esztert, és az
életre szóló igent.

A párnak évek óta először új ru-
hája lesz, melyet Imrik Zsuzsa ipar-
művész készít, aki annyit elárult, a
francia-barokk öltözetet eredeti
hímzett motívumok, illetve kristá-
lyok díszítik.

A programokról a Győri Művésze-
ti és Fesztiválközpont szervezője,
Keglovich Ferencné elmondta, a mű-
sorok összeállításánál törekedtek rá,
minden napra jusson kiemelt pro-
dukció. A program pénteken szere-
náddal kezdődik 18.30-kor, olasz
operaénekesek közreműködésével.
Idén is csaknem 160-an öltözhetnek
be korabeli magyar és francia diva-
tot idéző ruhákba, s sétálnak majd
barokk Belvárosunkban. A felvonu-
lás szombaton 19 órakor a Városhá-
za elől indul, a hétvége csúcspontja,
a ceremónia pedig 20 órakor kezdő-
dik a Széchenyi téren. A párt Győr

jegyzője, dr. Lipovits Szilárd adja
össze, a ceremónia résztvevői közül
többen a Győri Nemzeti Színház tár-
sulatának tagjai. A vasárnapi fő
program az Experidance Együttes
produkciója lesz, a csapat koreográ-
fusa, Román Sándor a Barokk Eskü-
vőre tervezett Passione Barocca cí-
mű előadását mutatják be, mely az
izzó szenvedélyről mesél a társulat
legsikeresebb darabjaiból válogatva.

Serfőzőné Tóth Andrea, a fesztivál-
központ igazgatója hozzátette, az ese-
mény turisztikai vonzereje hatalmas,
6-8 ezer érdeklődőre számítanak.
Fontos, hogy a gyerekek is ízelítőt kap-
janak a kor hangulatából, a fentieken
túl szabadtéri játékokkal, ügyességi
feladatokkal, kézműves foglalkozások-
kal és színházi előadásokkal várják a
kicsiket.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester emlékeztetett rá, Győr az or-
szág harmadik műemlékekben leg-
gazdagabb városa, s az egyik legsi-
keresebb időszaka a barokk kor volt.
Hozzátette, a belvárosi gyönyörű
épületek kiváló díszletül szolgálnak
az évről évre népszerűbb Barokk Es-
küvőnek.
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Jótékony 
fröccsünnep

FRÖCCSNAPOK KÉPRIPORT
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KÖZSZOLGÁLTATÓK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

kép és szöveg: pannon-víz 

A nyár a vakáció, a kirándulások
időszaka. Képzeletbeli utazásra
hívjuk olvasóinkat, melynek ke-
retében utánanézünk, hol mi-
lyen víz folyik a csapból.

Győr és a Szigetköz irigylésre méltó
adottságú vízbázissal rendelkezik. A
kavicsos talajba fúrt, parti szűrésű ku-
takból kiváló minőségű vízhez jutunk.
A víz a folyópart melletti kavicsréte-
gen szűrődik át, a tisztítás során egye-
dül a víz vas- és mangántartalmát kell
csökkenteni, ehhez vegyszermentes
technológiákat – levegőztetést és szű-
rést használnak. A győri vezetékes víz
kiváló minőségű.

Csornán mélyfúrású kutakból ju-
tunk vízhez. A kutakból kiszivattyú-
zott víznek egyedül a vastartalmát
kell csökkenteni, minden egyéb ösz-
szetevője megfelel az ivóvízzel szem-

Vannak a városban olyan vízterületek,
ahol nem biztonságos a vízben tartóz-
kodás, ezért Győr Megyei Jogú Város
jegyzője 19456-7/2008. számú jegyzői
határozatának értelmében tilos fürödni
az adyvárosi tározótóban, a József Atti-
la-lakótelep területén létesített kettő tá-
rozótóban, az Iparcsatorna teljes hosz-
szában, a Rába folyó mindkét felén, a
bácsai vízáteresztő zsilip környékén
(Holt-Duna-ágban), a pinnyédi híd győri
hídfőjénél, a püspökerdei átvágás teljes

kép és szöveg:
dániel zsuzsanna

A Magyar Vilmos Uszoda szolgál-
tatási színvonalának emelésére az

üzemeltető Győr-Szol Zrt. ismét
fejlesztéseket végzett a létesít-
ményben. Ezúttal az uszoda napo-
zóterülete gyarapodott egy játszó-
térrel. A gyermekek már birtokba
vették a biztonságos kapaszko-
dókkal ellátott mérleghintát, az
egyensúlyérzék javítására szolgáló
rugós lovacskát, a mintegy öt
négyzetméteres, fakeretes homo-

Hol milyen vizet ihatunk?
ben támasztott szigorú követelmé-
nyeknek. Győrhöz hasonlóan itt sem
kezelik vegyszerrel az ivóvizet, klóro-
zásra sincs szükség. Érdekesség,
hogy a csornai víz kicsit lágyabb az
átlagosnál.

Kapuváron szintén mélyfúrású ku-
takból jutnak vízhez, de az itteni víznek
semmilyen kezelésre nincs szüksége,
a kutakból egyből a vízhálózatba kerül
a Hanság fővárosának kiváló minősé-
gű vize. A Kapuvári Vízmű Telepen ké-
szenlétben állnak ugyan a vastalanító
berendezések, de évtizedek óta nem
volt rájuk szükség.

Bakonyban, bakonyszentlászlói víz-
bázisunkon háromszáz méteres mély-
ségből jutunk karsztvízhez. Kemény a
víz, magas az ásványianyag-tartalma,
ez adja karakteres, finom ízét. Érdekes-
ség, hogy a kutat egykor a helyi bánya-
üzem működtette, a kút magas fekvése
miatt a kiszivattyúzott víz gravitációsan
jut el a bakonyi településekre.

A Rábaközben gyakran találkozha-
tunk artézi vízzel. Ez annyit jelent,
hogy odalent a mélyben egy nyomás
alatti vízréteget csapolunk meg, ami
feltör a felszínre. Sokszor persze in-
kább csak csobogásról van szó. Vit-

Nyári vizes látnivalók
Vakációzó olvasóink számos vizes látnivalóval, ötletes ivókúttal, szépen ki-
festett tűzcsappal, míves aknafedéllel, különleges víztoronnyal találkozhat-
nak. Aki lát ilyent, s fotót is küld róla a jubileum130@pannon-viz.hu címre,
állatkerti belépőket nyerhet. A fődíj egy exkluzív látogatás a 130 éves Budai
úti víztoronyba. A beküldött képekre szavazni is lehet a Pannon-Víz Face-
book oldalán, ahol újabb ajándékok várnak szerencsés gazdájukra. 

nyéden, Csornán a vasútállomás mel-
lett, Kapuváron a Garta városrészben
találhatók ilyen kutak. Nevüket egyéb-
ként a franciaországi Artois tarto-
mányról kapták, ott sok ilyen kúttal ta-
lálkozhatunk.  

Új játszótér 
az uszoda udvarán

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

kozót és a csúszdával kombinált
mászóvárat. A kivitelező gondolt
az időszakonként visszatérő ma-
gas vízállásra is, a játékok bontha-
tó elemeket is tartalmaznak, így

nagyobb áradáskor egyszerűen le-
szerelik őket. Az új játszótér az
uszodát működtető Győr-Szol Zrt.
saját beruházásában valósult meg.
Míg a kicsik hintáznak vagy csúsz-
dáznak, a felnőttek akár a játszótér
közelében is használhatják a húsz
darab új napozóágy egyikét, ame-
lyeket szintén a Győr-Szol Zrt. vá-
sárolt a közelmúltban.

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. az alábbi –
tulajdonában lévő – nem lakás céljára szolgáló helyiséget pályázati úton
bérbe adja:

Cím: Vásárcsarnok Győr, Herman O. u. 25
Bérlemény megjelölése: CBF 13/2
Megnevezés: kereskedelmi, szolgáltató üzlet
Térmérték: 32,5 m2 eladótér + közös WC- és öltözőhasználat
Közműellátottság: villany
A bérlet időtartama: 5 év
Hasznosítási lehetőség: kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Bérleti díj alsó határa: 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA

Részletek: www.gyorszol.hu 

hosszában, Győr-Újvárosban a Mákos-
dűlői volt kavicsbányában, Győr-Gyir-
móton a Marcalban, a bácsai bánya-
gödrökben, a Holt-Marcalban (rabkerti
tóban) és a győrszentiváni volt szabad
strandon.

Fürödni tilos!
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

JÚLIUS 26., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV

JÚLIUS 27., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV
05:22 Hajnali gondolatok
05:25 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:50 Balatoni Nyár
09:00 Tanúságtevők - 

"Lelki megújulásunkért! 
Összetartozásunkért!"

09:25 Útmutató
09:55 A sokszínű vallás
10:10 Balatonfelvidéki református 

templomok – Balatonfüred
10:25 Református ifjúsági műsor
10:30 Evangélikus magazin
11:00 SZÉLRÓZSA - 

Evangélikus istentisztelet
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 City Folk 
12:45 Telesport – Sport 7
13:30 Forma–1
16:25 Értük szólt a Himnusz
17:20 A zűr bajjal jár 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Vízilabda Európa-bajnokság 
22:00 Casino 
00:55 Il Divo – Live in London
01:56 Műsorszünet

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

Mi muzsikus lelkek
12:30 Vadmacskák 
13:30 Anyám új pasija! 
15:25 Nincs kettő séf nélkül 
16:50 Nincs kettő séf nélkül 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Mi kell a nőnek? 
22:35 V, mint vérbosszú 
01:05 Portré 
01:45 Vakáció a szigeten 

03:10 Cobra 11 
03:40 Nincs információ

04:15 Mr. Baseball 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Zöld világ 
06:50 Tv2 matiné
09:45 Astro-Világ
10:50 Stílusvadász 
11:20 Stahl konyhája 
11:50 Több mint TestŐr 
12:20 Édes élet 
13:35 Édes élet 
14:50 NCIS: Los Angeles 
15:50 Grease 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Ha igaz volna... 
22:00 Trópusi vihar 
00:00 Columbo: Columbo 

legveszélyesebb éjszakája 
01:45 Eureka 

02:30 Szellemdoktor 
03:15 NCIS: Los Angeles 

05:25 Élő népzene
05:50 Önkéntesek
06:20 Gazdakör
06:50 Világ-nézet
07:20 Isten kezében
07:45 Lyukasóra
08:15 Nemzeti Nagyvizit
08:40 Rome Riports
09:05 Törzsasztal 
10:00 Nyelvőrző
10:30 Kultikon +
11:00 Ökumenikus istentisztelet - 

Fatemplom Fesztivál
12:00 Déli harangszó
12:05 Ízőrzők: Tihany
12:35 Három csengő 
14:00 Hazajáró
14:30 Il Silenzio
14:50 Szerelmes földrajz
15:25 Hogy volt!?
16:20 Simon Menyhért születése
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 A gyanú árnyékában 
23:10 Dunasport
23:30 Heti Hírmondó
23:55 Törzsasztal 

05:20 Hajnali gondolatok
05:25 A mi erdőnk
05:55 Magyar gazda
06:25 Gyógyító természet 
06:50 Balatoni Nyár
08:50 Történetek a nagyvilágból 
09:20 Pecatúra
09:50 Aranymetszés-Aranyfeszt
10:20 Tűnt idők mozija
10:55 Forma–1 (élő) –

Magyar Nagydíj 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89 
12:50 A világörökség kincsei 
13:10 Spuri
13:45 Forma–1 (élő) – 

Magyar Nagydíj 
15:30 Magyarország Szépe - 

Miss World Hungary 
16:00 Vízilabda Európa-bajnokság 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 SzerencseSzombat 
21:20 Zsarulesen 2. 
23:10 Golyóálló szerzetes 
00:55 Wallander 
02:26 Műsorszünet

04:00 Az éden titkai 
04:50 Ezel–Bosszú mindhalálig 
05:35 Ezel–Bosszú mindhalálig 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:15 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Teleshop
10:35 Kalandor
11:05 Egy rém modern család 
11:35 Kung-fu 
12:35 Tökéletes célpont 
13:35 Így nőttem fel 
15:35 A hálózat csapdájában 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 1 perc és nyersz!
20:00 Anyám új pasija! 

21:55 A szállítmány 
23:45 Megváltás 
01:50 Vén csajok klubja 
03:20 Modern család 

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 Sodró lendület 
21:05 Hibrid 
23:15 American Dreamz 

01:15 M, mint muskétás 
02:00 Zűrös szerelmek 
02:45 Herkules 
03:30 Briliáns elmék 

05:25 Élő népzene
05:55 Másfélmillió lépés 

Magyarországon - 32 év múlva
06:45 Öt kontinens
07:15 Gazdakör
07:45 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:40 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar
10:05 Székely kapu
10:30 Hagyaték
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Mesélő cégtáblák
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 Monsieur de Funes 
13:05 Robbie, a fóka 
13:50 A bosszú völgye 
15:15 Önök kérték!
16:10 Machita 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Hogy volt!?
20:00 Séfek csatája 
20:55 Maga lesz a férjem 
22:30 Anna-bál Balatonfüred 2014
23:45 Kultikon +
00:15 Dunasport

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
18:40 Épí-tech (ism.)
19:10 Konkrét (ism.)
19:25 Vény nélkül  (ism.)
19:50 Fröccs (ism.)
20:20 Fröccs (ism.)
20:50 Konkrét (ism.)
21:05 Épí-tech (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:50 Vény nélkül  (ism.)
22:15 Fröccs (ism.)
22:45 Fröccs (ism.)
23:15 Konkrét (ism.)
23:25 Műsorzárás

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Épí-tech (ism.)
09:40 Konkrét (ism.)
09:55 Vény nélkül (12) (ism.)
10:20 Fröccs (ism.)
10:50 Fröccs (ism.)
11:20 Képújság
18:00 Civil Kurázsi (ism.)
18:30 Fröccs (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Válogatás a Göcsej Filmszemle 

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

versenyfilmjeiből (ism.)
22:30 Műsorzárás

RTL Klub, július 27., vasárnap, 20:00

Mi kell a nőnek?
Amerikai romantikus vígjáték

Az igazi macsót nemcsak a nők imádják, a férfiak is felnéz-
nek rá. Nick Marshall (Mel Gibson) a világ császára. Hogy
mi jár a nők fejében, miközben ő elcsavarja őket, egy csöp-
pet sem érdekli. Míg be nem üt a mennykő! Marshall túlél
egy áramütéssel kombinált villámcsapást és a baleset kü-

lönös következményeként
meghallja a nők gondolatát.
Hamar rájön, milyen jókor jön
az extra-segítség, hiszen új fő-
nököt kap a rámenős Darcy
(Helen Hunt) személyében. 

M1, JÚLIUS 26., SZOMBAT, 21:20

Zsarulesen 2. 
Amerikai vígjáték

Chris (Richard Dreyfuss) és
Bill (Emilio Estevez), rend-
őrpáros ismét megfigyelési
ügyet kapott, plusz egy
ügyészasszisztenst, Ginát
(Rosie O'Donnell). Las Ve-

gas egyik maffiavezérének peréhez gyűjtenek bizonyítéko-
kat. Az eltűnt koronatanú felbukkanása a kedvelt üdülőhe-
lyen fokozott éberségre késztetné őket. Ehelyett inkább egy-
más kibírhatatlan jellemhibáit tesztelik folyamatosan, mi-
közben a látszat kedvéért papás-mamást játszanak. 

DUNA Televízió, július 27., vasárnap, 21:20

A gyanú árnyékában
Fekete-fehér, amerikai thriller

A Newton-család a fe-
leség öccsét várja. Ked-
vesen fogadják a férfit,
aki úgy tűnik, nagyon
gazdag. Ám röviddel
érkezése után felbuk-
kan még két idegen,
akikről a nagyobbik lány megtudja, hogy detektívek, és
hogy Charles bácsit gyilkossággal gyanúsítják. A fiatal de-
tektív felkelti a lányban a gyanút, csakhogy Charles bácsi
sem nézi tétlenül, miként szorul körülötte a hurok... 
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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.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

JÚLIUS 30, SZERDA
M1
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 2. 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:30 Magyar világkarrierek 
14:00 Cédrusliget 
14:50 Szívtipró gimi 
15:40 Az élet megy tovább 
16:30 Híradó+
16:45 Párizsi helyszínelők 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 Charly, majom a családban 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89 
21:10 Rámenős páros 
22:00 Híradó
22:10 Sporthírek
22:20 Twin Peaks 
23:10 Munkaügyek 
23:40 Párizsi helyszínelők 
00:35 Az élet megy tovább 

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 Castle 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Szulejmán 
23:15 RTL Klub Híradó
23:45 Reflektor 
00:00 Elfelejtve 
01:05 Holtak naplója 
02:45 Jóbarátok 
03:10 Az éden titkai 

04:30 Xena 
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 Bunyó háromkor 
03:05 Maricruz 
03:50 Xena 

JÚLIUS 29., KEDD
M1
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
11:05 Lengyelország 
11:30 Kapa, kasza, fakanál 2.
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:30 1100 év Európa közepén
13:50 Il Divo–Live in London 
14:50 Szívtipró gimi 
15:40 Az élet megy tovább 
16:30 Híradó+
16:45 Párizsi helyszínelők 
17:40 Híradó
17:50 Rex felügyelő 
18:40 Charly, majom a családban 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Cédrusliget 
21:15 Grand Hotel 
22:05 Híradó
22:15 Sporthírek
22:25 Twin Peaks 
23:15 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 Különben dühbe jövünk 
23:30 RTL Klub Híradó
00:00 Reflektor 
00:20 A főnök 
01:20 A Grace klinika 
02:15 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
02:45 Jóbarátok 
03:05 Az éden titkai 

04:05 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 Combat Hospital– 

A Frontkórház 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Perlasca– 

Egy igaz ember története 
03:45 Maricruz 

07:40 Nóvum 
08:10 Duna anzix 
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 100 kép a XX. századból
09:25 Váratlan utazás
10:15 Szelek szárnyán 
11:05 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:35 Hungária Kávéház 
15:05 A víz rejtélyes útjai 
15:55 Múzeumtúra–Francia módra 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:00 Bűvölet 
19:30 Rózsák harca 
20:25 Szelek szárnyán 
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:25 Szemfényvesztés 
23:00 Könyvajánló
23:10 Richard Strauss: Az árnyék 

nélküli asszony– 
Magyar Állami Operaház

JÚLIUS 28., HÉTFŐ
M1
07:00 Capri–Az álmok szigete 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
09:05 Híradó
10:10 Az Ushuaia expedíció
11:00 Lengyelország 
11:30 Kapa, kasza, fakanál 2. 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Roma Magazin
13:00 Domovina
13:30 1100 év Európa közepén
13:55 Magyarlakta–vidékek krónikája
14:50 Szívtipró gimi 
15:40 Az élet megy tovább 
16:35 Híradó+
16:50 Párizsi helyszínelők 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 Charly, majom a családban 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Nora Roberts: Kék füst 
22:00 Híradó
22:10 Sporthírek
22:20 Twin Peaks 
23:10 Aranymetszés - Aranyfeszt
23:40 A rejtélyes XX. század 
00:10 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 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 Dr. Csont 
22:30 Dr. Csont 
23:30 RTL Klub Híradó
00:00 Reflektor 
00:20 Éjszakai őrség 
02:30 Jóbarátok 
02:55 Az éden titkai 
03:45 Gálvölgyi-show 

04:00 Napló 
04:45 Stahl konyhája 
05:15 13-as raktár 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka v
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Ha igaz volna... 
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
10:05 Hagyaték
10:30 Hazajáró
11:05 Séfek csatája 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:35 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 
20:30 Szelek szárnyán 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Tusványos 25 - 

Történetekből történelem
22:00 Könyvajánló
22:10 Otthonról haza 
22:45 "A korán jött polgár"
23:50 Maurice Ravel: Pásztoróra

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.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:00 Civil Kurázsi (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

07:40 Határtalanul magyar
08:10 Duna anzix 
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:10 Könyvajánló
09:15 100 kép a XX. századból
09:30 Váratlan utazás
10:20 Szelek szárnyán 
11:10 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:30 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Hungária Kávéház 
15:00 Voyager–

A múlt titkai és legendái 
15:30 Neve is van: Budapest 
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
20:05 A Tenkes kapitánya
20:35 Szelek szárnyán 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 A vörös fogadó 
23:10 Könyvajánló
23:20 Gulág történetek 
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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 Találkozás 

Bodrogi Gyulával (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Találkozás 

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

JÚLIUS 31., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 1., 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 Találkozás Bodrogi Gyulával 

(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
06:45 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
10:55 Lengyelország 
11:30 Kapa, kasza, fakanál 3. 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 P'amende
13:00 Esély
13:30 Magyar világkarrierek 
14:00 Rámenős páros 
14:50 Szívtipró gimi 
15:40 Az élet megy tovább 
16:30 Híradó+
16:45 Párizsi helyszínelők 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 Charly, majom a családban 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Büszkeség és balítélet 
21:20 Büszkeség és balítélet 
22:20 Híradó
22:30 Sporthírek
22:40 Twin Peaks 
23:30 Munkaügyek 

04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Castle 
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 Castle 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 CSI: A helyszínelők 
22:30 CSI: Miami helyszínelők 
23:30 RTL Klub Híradó
00:00 Reflektor 
00:20 V, mint veszélyes 
01:20 Kalandor
01:50 Mr. és Mrs. Bloom 
02:40 4ütem 
03:05 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 

08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:05 Az Ushuaia expedíció
11:05 Lengyelország 
11:30 Kapa, kasza, fakanál 3.
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Slovenski Utrinki
13:00 Kvartett
13:25 Útravaló
13:45 David Attenborough 

és a növények birodalma
14:40 Szívtipró gimi 
15:25 Az élet megy tovább 
16:20 Híradó+
16:35 Párizsi helyszínelők 
17:25 Szerencse Híradó 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 Charly, majom a családban 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Drágám, a kölyök marha 

nagy lett! 
21:55 Az Este
22:30 Híradó
22:40 Sporthírek
22:45 Búcsú a békeévektől 
23:00 Twin Peaks 

04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Castle 
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 Castle 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Glades–Tengerparti 

gyilkosságok 
22:30 Glades–Tengerparti 

gyilkosságok 
23:30 RTL Klub Híradó
00:00 Reflektor 
00:20 Sötét zsaruk 
01:20 A Zöld Lámpás: A kezdet 
02:45 Jóbarátok 
03:05 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 Grimm 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 A férjem védelmében 
02:30 Grimm 
03:15 Maricruz 

07:15 Ecranul nostru
07:40 Kultikon +
08:10 Duna anzix 
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:20 Váratlan utazás
10:10 Szelek szárnyán 
11:00 A Tenkes kapitánya
11:30 A Tenkes kapitánya
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers
14:30 Hungária Kávéház 
15:00 A kétarcú Kína
15:30 Másfélmillió lépés 

Magyarországon - 32 év múlva 
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 Első kétszáz évem 
23:20 Könyvajánló
23:30 MüpArt classic–Debussyest 

a Művészetek Palotájában

06:45 Slovenski Utrinki
07:15 Kvartett
07:45 Rome Riports
08:10 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 Hungária Kávéház 
15:00 Mediterraneo 
15:30 A tenger kincsei és legendái 
16:30 Térkép
17:00 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A világörökség kincsei 
19:00 OTP Liga NB 1-ES 

labdarúgó-mérkőzés
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Columbo: Kettős ütés 
22:30 Könyvajánló
22:35 Holt vidék 
00:05 Puccini–Vukán: Bohémélet 

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
• AKCIÓ: tanulói jogviszony igazolások 

és az erkölcsi bizonyítványok fordítására
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Im Rahmen des KATTINTÚRA (KLICKTOUR)
Programmes organisiert das Besucherzentrum
der Baross-Strasse am 26. Juli um halb einen Fo-
tografierspaziergang in den Gassen der Innen -
stadt. Auf dem besonderen Spaziergang werden
zahlreiche zauberhafte Orte in Györ aufgesucht
und es wird genügend Zeit zum Erstellen der Bil-
der geboten. Eine Anmeldung zur Veranstaltung
ist möglich per Email an idegenvezetes.
gyor@gmail.com oder im Besucherzentrum.

Das SOMMERABEND BOOGIE-WOOGIE Konzert bie-
tet am 26. Juli um 20:30 Uhr eine hervorragende Unterhal-
tungsmöglichkeit auf dem Széchenyi-Platz, unter Mitwir-
kung von Dániel Balázs und seinen Gästen.

Der Organist Kovács
Szilárd gibt am 10. Au-
gust ab 20 Uhr unter
dem Titel ORGELVA-
RIATIONEN ein Orgel-
konzert in der Győrer
Bischofskirche. Tickets:
1500 Forint.

STADTBESICHTIGUNGSSPAZIERGÄNGE organisiert
der  TIT Jelky Geur TIM an mehreren Wochenenden in Győr.
Die nächste Tour startet am 20. Juli um 15 Uhr am Besu-
cherzentrum in der Baross-Strasse. Information: +3670 378
2022, geur.jelky@kabelnet.hu. Die Teilnahme ist gratis.

Das Kammermusikkonzert der Solisten der INTERNATIO-
NALEN DONAUPHILHARMONIE kann am 1. August ab
18 Uhr im Innengarten des Major Besucherzentrums des
Pannonhalmer Klosters genossen werden. 
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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!

NYÁRESTI BOOGIE-
WOOGIE koncert ad
kiváló szórakozási lehe-
tőséget július 26-án
20:30 órakor a Széche-
nyi téren, Dániel Balázs
és vendégei közremű-
ködésével.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
ORGONAVARIÁ-
CIÓK címmel tart
koncertet Kovács
Szilárd orgonista a
győri székesegyház-
ban augusztus 10-én
20 órától. 
Jegyár: 1500 forint.

I N T E R N A T I O N A L E
DONAU PHILHARMONIE
szólistáinak kamarazenei kon-
certje hallgatható meg a pan-
nonhalmi Apátsági Major Láto-
gatóközpont belső kertjében
augusztus 1-jén 18 órától.

A 46. NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP zárókiállítása augusztus 2-án nyílik a Rómer
Teremben. A program keretében minden év júliusában a győri múzeum meghívására,
külföldi és magyar képzőművészek érkeznek a városba, hogy három hétig itt éljenek és
alkossanak. A résztvevő művészek lehetőséget kapnak arra, hogy a Győri Grafikai Mű-
helyben, a múzeum papírrestaurátor műhelyében és a múzeum épületeiben kialakított
alkalmi festőműtermekben dolgozzanak, a jól ismert alkotói módszerek mellett, új, szá-
mukra eddig kevésbé ismert technikákat is kipróbáljanak. A résztvevő művészek a mú-
zeum főépületében, az Esterházy-palotában (Győr, Király utca 17.) esti beszélgetések
során a győri közönségnek is bemutatkoznak. A művésztelep hagyományosan a három
hét alatt készült alkotásokból rendezett kiállítással zárul. További információ: romer.hu.

FOLTVARRÓ NAPO-
KAT TARTANAK kez-
dő és haladó foltvarrók-
nak augusztus 1. és 3.
között 8-tól 18 óráig a
Bezerédj-kastélyban.

Az ANNA NAPI BÚCSÚ rendezvény évtizedes múltra tekint vissza. A prog-
ramra július 27-én kerül sor a József Attila Művelődési Házban. Többek között
breakbemutató, musicalműsor, gyermekprogram, esti tánczene színesíti az
összejövetelt. A műsor ideje alatt szabadtűzön készített ételek kaphatók. A szó-
rakoztató időtöltést népi játékok, kézműves bemutatók és büfé is elősegíti.

MUCHA ÉS TÁRSAI címmel szecessziós plakátokból látha-
tó kiállítás még augusztus végéig az Esterházy-palotában. A
tárlatot a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Gyűj-
teménye bocsátotta a múzeum rendelkezésére. A kiállításhoz
kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésre várja az érdeklődő-
ket augusztus 1-jén 18 órától Grászli Bernadett művészettör-
ténész,  melyet Körösfői Kriesch Aladár festő és iparmű-
vész életművét bemutató művészettörténeti előadás követ
hárfakoncerttel, a festőművész unokája és dédunokája elő-
adásában.

TÓPARTY-RA VÁRJÁK a szórakozni vágyókat augusztus 2-án 10 órától az Ady-
városi I. sz. tározótó mögötti területre. A szervezők színvonalas programokkal, szín-
padi koncertekkel, egész napos gyermekfoglalkozásokkal, interaktív játékokkal, ven-
déglátással várják az érdeklődőket. A nap folyamán omnibuszos utazáson is részt
vehetnek a gyerkőcök, melynek állomásai a városrész jelentősebb, kedvelt helyszínei.
A rendezvény fénypontjaként este az Apostol együttes ad koncertet.

KATTINTÚRA program ke-
retében fotós sétát szervez a
Baross úti Látogatóközpont a
Belváros utcáin július 26-án
este fél 8-tól. A különleges
sétán felkeresik Győr számos
varázslatos pontját, ahol
hagynak időt a képek elkészí-
tésére. A programra jelent-
kezni lehet az idegenveze-
tes.gyor@gmail.com címen
vagy a Látogatóközpontban.

VÁROSNÉZŐ SÉTÁKAT SZERVEZ A TIT Jelky Geur TIM Győrben
több hétvégén keresztül. A következő túrát július 20-án 15 órakor indít-
ják a Baross úti Látogatóközponttól. Információ: +36-70/378-2022,
geur.jelky@kabelnet.hu. A részvétel ingyenes.
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HÖLGYVILÁG A SZEBBIK NEM

KOS
Ez a hét a szerelem hete lesz az Önök szá-
mára, párjukkal nagyon szép élményekben lesz ré-
szük. Újra éled Önök között a szerelem. Ha nincs
párjuk, járjanak nyitott szemmel. 

BIKA
Ez a beszélgetések hete lesz párkapcso-
latukban. Rendezzenek egymás között mindent,
ne engedjék, hogy a félreértések legyőzzék Önö-
ket. Legyenek új, motiváló céljaik, ne féljenek

IKREK
Utazzanak el, ha tudnak, egy kis romantiká-
zás kettesben gyógyír lenne kapcsolatuknak. Fordít-
sanak több értékes időt egymásra, ha nem tudnak
utazni, akkor is. A szinglik járjanak nyitott szemmel. 

RÁK
Elmélyül kapcsolatuk egymással a héten, fi-
gyeljenek egymásra, legyenek nagyon előzékenyek. A
sok beszélgetés most rendezni tudja az eddigi konflik-
tusokat. 

OROSZLÁN
Ámor nyila könnyen eltalálja most szívü-
ket, legyen újra önbizalmuk. Ha van párjuk, akkor is
feléled Önök között a szerelem, fátylat boríthatnak a
múlt negatívumaira. 

SZŰZ
Újraéled Önök között a szerelem, fordítsa-
nak több időt önmagukra, szépítsék meg lelküket,
testüket. Ezt párjuk nagyon is értékelni fogja. A hé-
ten Önökre mosolyog a szerencse. 

Horoszkóp

A természet szeretete erdélyi
nagymamájától ered, ahogy a
tudás gyökere is a gyógyításról,
gyógynövényekről, füvekről, vi-
rágokról. Barti Ildikó természet-
gyógyász, reflexológus, Joalis-
terapeuta az alapokhoz aztán
rengeteget tanult, segítségül
hívta a tudományt is, hogy a
hozzá fordulókat sokrétű tudá -
sával támogassa a testi-lelki
megújulásban. 

Mikor először belépünk a napsugárszí-
nű, levendulával tarkított helyiségbe, el-
ső gondolatunk, a nyugalom kicsi szige-
tére érkeztünk. Barti Ildikó egy éve nyi-
totta meg egészségstúdióját a Rába
Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő
földszintjén, és számos, egymáshoz jól
kapcsolódó szolgáltatással várja a ven-
dégeket. Tudása, mint a fogaskerék ele-
mei illeszkednek egymáshoz, a reflexo-
lógus tapasztalatokat kitűnően egészí-
tik ki például a reiki alternatív orvoslás
gyakorlatai, vagy az EFT, vagyis emóció
oldás módszerei.

Cikkünkben két fő vonalát emeljük ki
Barti Ildikó tevékenységének: „az álla-
potfelméréssel kezdődik minden, egy
Salvia nevű műszerrel a test rezgésein
keresztül információkat kapunk szerve-
ink működéséről, mérni tudjuk, hol van
a szervezetben kilengés, ha ez megvan,
tudunk segíteni” – magyarázza a termé-
szetgyógyász és hozzáteszi, nem a tüne-
teket, hanem az okokat kell kezelni. Bio-
rezonanciával beindítható a szervezet
önregenerációja, amely kulcsa a beteg-
ségek gyógyításának, az egészség meg-
őrzésének. Ezt segítik a Joalis cseppek
is, melyek feloldják a testben keletkezett
gócokat – melyekből kialakulhatnak a

Gyógyítás a természet erejével
betegségek –, és eltávolítják a toxinokat,
vagyis biológiai mérgeket. A Joalis csep-
pek gyógynövény-alapúak, természetes
módon segítik helyreállítani a szervezet
egyensúlyát. „Persze a gyógyszereket
nem helyettesíthetik, bizonyos helyze-
tekben csak orvos felügyelete mellett
szabad alternatív segítőként megjelen-

ni” – hangsúlyozza Barti Ildikó, aki az ál-
lapotfelmérés után talpmasszázzsal is
segít, hiszen minden szervünk összeköt-
tetésben áll talpunkkal, a reflexzóna
szakszerű stimulálásával befolyásolni le-
het a szervek működését.

Barti Ildikóhoz elsősorban az
emésztési és a kiválasztási rendszer
problémáival fordulnak, de kiválóan le-
het az alternatív és holisztikus gyógyá-

szattal segíteni az allergián, fejfájáson,
menstruációs gondokon, cisztákon
vagy ha nem érkezik baba a családba.
Ezeken túl a szakemberhez többek kö-
zött gerincbántalmakkal, alvászavarral
is lehet fordulni, és segíti a szervezet
betegség utáni regenerálódását is, va-
lamint stressz kezelésében is gyógyírt

ad, ami rendkívül fontos, hiszen a fe-
szültség előbb-utóbb testi elváltozás-
hoz vezet. Ugyan az érzés kézzelfogha-

tatlan, de például egy elhúzódó családi
konfliktus később megjelenhet beteg-
ségként. Ezt a feszültséget többek
mellett energiakezeléssel fel lehet olda-
ni. Barti Ildikó nagy hangsúlyt fektet a
beszélgetésre, talpmasszázs közben a
lelket is ápolja, mint egy pszichológus,
vallja, a hozzáállásnál kezdődik min-

den, tudni kell, hogy lehet a helyzetün-
kön változtatni, de hit nélkül nem megy.
(X)

Barti Ildikó elérhetőségei:

Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő – Győr, Fürdő tér 1.
Telefon: 06-30/950-0336.
E-mail: thermal.egeszsegstudio @gmail.com

MÉRLEG
Adják egyszerűen önmagukat párkapcso-
latukban, baj nem lesz belőle. Egyszerűen érezzék
jól magukat egymással, ezzel tudnak a legtöbb jót
tenni. Ha tudnak, utazzanak el. 

SKORPIÓ
Legyenek kreatívak kapcsolatukban is most,
párjuk nagyon örülni fog neki. Erősítsék meg kapcso-
latukat, találjanak ki inspiráló, romantikus programo-
kat. Ha egyedül vannak, Önökre találhat a szerelem. 

NYILAS
Nagyon pozitív, boldog időszak ez párkap-
csolatukban, élvezzék minden percét. Bízzanak önma-
gukban, változtassanak félelmeiken, ennek már lejárt
az ideje. Önöknek is jár a boldogság. 

BAK
Párjuk szinte ostromolja Önöket, amin
meg is lepődhetnek. Helyezzék új alapokra kap-
csolatukat, tervezzenek meglepetéseket. Ez egy új
szakasz kezdete szerelmi életükben. 

VÍZÖNTŐ
Rendezzenek minden félreértést, konflik-
tust önmagukban és párjukkal is a héten, ne marad-
jon tüske a szívükben. Ha tudnak, legyenek csak
ketten, vonuljanak el a külvilágtól. 

HALAK
Nagyon pozitív és szerelmes időszak ez az
Önök életében, élvezzék párjukkal ezt a periódust.
Ha nincs párjuk, ideje valami új hobbi után nézni-
ük, az új társaság meghozza a szerelmet. 
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Selymes, sok zöldséges 
fokhagymakrémleves
Hozzávalók 4 főre: 2 szál köze-

pes sárgarépa, 1 szál fehérrépa, 2 kö-
zepes krumpli, 1 db édesburgonya,
12-14 gerezd fokhagyma, 1 kisebb
vöröshagyma, 2-3 ek. kókuszolaj, 2
ek. vegamix (sótlan szárított zöldsé-
gek), 1 kk. őrölt koriander, csipet őrölt
kömény, őrölt szerecsendió, 1 szál
friss lestyán, őrölt fekete bors, csipet
himalájasó, 7-8 dl tisztított víz, 2,5 dl
zabtejszín vagy 2 dl kókusztejszín.

Elkészítés: Megpucoljuk, karikáz-
zuk a répákat és a krumplikat. A vörös-
hagymát megpirítjuk kókuszolajon,
majd jöhetnek bele a leveszöldségek,
vegamix, fűszerek. Pár percig együtt

pároljuk őket, majd felöntjük a vízzel.
Főzés közben pótoljuk a vizet. Amikor
már minden megpuhult, mehet bele a
préselt fokhagyma és a növényi tejszín.
Itt icipicit összefőzzük, de vigyáznunk
kell, hogy a fokhagyma megtartsa fris-
sességét. Amikor készen van, jön a bot-
mixer, így pürésítjük. Feldobhatjuk leve-
sünket füstölt tofureszelékkel.

Hagyományosabb ételekkel készültem, amik gluténmentesek, hogy még közelebb kerüljünk az egyszerű vegán konyhához, ha már
az egészségről esik szó. Fontos, hogy a természet adta növényi kínálatból „turkáljunk”, mert ez a legkíméletesebb a szervezetünknek.
Gyorsan emészthető ételekre van szükségünk, hogy a testünket ne terheljük le az emésztés idejével, mert bizony, ha csak ezzel fog-
lalkoznak a belső szerveink, akkor lelassultabbak, fáradékonyabbak, fázékonyabbak, depressziósak, sőt még betegek is lehetünk. A
tápláló növényvilágból olyan erőt, energiát meríthetünk, amivel elérhetjük az egészséget, a megfelelő testsúlyt, a szép bőrt és haj-
koronát, vagy a kevesebb alvásigényt is. Egy jól megválogatott vegán étkezés teljes mértékben kitűnő létforma tud lenni a gyermek-
ektől az öregkorig mindenki számára.  

A vegetárius életmód nagyon régi keletű, hiszen Európában már az időszámításunk előtti 5. században voltak erre utaló írások.
Indiából és tőle függetlenül, az ókori görög világból indult útnak. A nagy filozófusok, orvosok (Platón, Szókratész, Hippokratész…)
már akkor felismerték a növényi ételek emberi szervezetre tett jótékony hatásait. 

Akkor most jöhet a szeretettel teli főzés, ígérem, nagyon egyszerű lesz és mennyei. A repertoár pedig, egy light-os fokhagyma-
krémleves és lecsós köles, de ha még kívánunk ezek után valamilyen könnyű desszertet, akkor jöjjön egy csokis shake-recept is. Sze-
retettel ajánlom receptjeimet minden kedves enni imádónak, a konyhában újdonságot kreálóknak, diétázóknak, valamint tej-, tojás-
és gluténérzékenyeknek is. Jó kalandozást kívánok!

Györkösné
Boros Györgyi,
a Vega Villám Főzőklub
háziasszonya,
vegán személyi szakácsTomboló vegán nyár gluténmentesen

Lecsós köles
Hozzávalók: 40 dkg köles, 8 dl

víz, 2 ek. kókuszolaj, 1 ek. himalájasó,
csipet bors. Lecsóalaphoz: 250 g pa-
radicsompüré, 1 db piros kaliforniai
paprika, 4-6 db sárga, vastag húsú
paprika, 1 közepes vöröshagyma, 2
db paradicsom, 1 gerezd fokhagyma,
1 tk. őrölt pirospaprika, 1 tk. himalája-
só, csipet őrölt bors, 1 kk. őrölt kö-
mény, pici víz.

Elkészítés: Egy lábosban pici kó-
kuszolajat hevítünk, beletesszük a kö-
lest, a sót és a borsot, 1-2 percig kever-
getjük őket, majd felöntjük vízzel és fel-
forraljuk. Ha forr, levesszük takarékra.
Körülbelül olyan gyorsan elkészül, mint
a rizs, de lehet, hogy picivel hamarabb

is megvan. Ez idő alatt egy másik lá-
bosban forró kókuszolajon megpárol-
juk a felkockázott vöröshagymát. Első-
ként a csíkokra vágott kaliforniai papri-
ka megy bele, ennek több idő kell. Ha
félig megpuhult, hozzáadjuk a csíkokra
szeletelt sárga paprikákat és a fűszere-
ket, kevéske vízzel pároljuk tovább.
Úgy 5 perc múlva jön hozzá a negye-

delt paradicsom, a püré és a fokhagy-
ma karikázva. Pár perc eltelik, és ké-
szen is vagyunk. Végül a kettőt össze-

vegyítjük, jól elkeverjük, és már ehetjük
is. A köles egy igazán színes gabona,
nagyon sokféle étel (levesbetét, fasírt,
köret, kása, salátaalap, majonéz, süte-
mény) varázsolható belőle, de ami a
legfontosabb, hogy gluténmentes!

Diós, mogyorós, 
kesudiós csokis shake
Hozzávalók 1 literhez: 2 marék-

nyi kesudió, 2 maréknyi dió, 2 maréknyi
török mogyoró, 1 púpozott ek. jó minő-
ségű kakaópor, 2 ek. rizsszirup, csipet
fahéj, majdnem 1 liter tisztított víz. 

Elkészítés: Mindent beleteszünk
a turmixgépbe, 2 percig turmixolunk,
hogy csokis magtej váljon belőlük.
Kész is vagyunk. Mindamellett, hogy
gluténmentes, nagyon finom minden
étkezéshez hidegen és melegen.

Díszítés: ezekből a magvakból,
amennyit csak szeretünk.

Kesuhab a tetejére: 1 marék kesu-
dió, negyed citrom leve, 2 ek. rizsszi-
rup. Turmixgépben az összetevőket
krémmé dolgozzuk. A shake tetejére,
mintha megkoronáznánk.

Tipp: beáztathatjuk a magokat pár
órára vagy akár egy éjszakára is, tiszta
vízben.

Egészségre gyakorolt hatása: az
olajos magvak rengeteg vitamint, va-
sat, kalciumot, magnéziumot és sok

ásványi anyagot tartalmaznak, amik
szinte frissen „facsartan” kerülnek a
szervezetünkbe. Laktató, finom, cso-
kis, mintha kakaót innánk. 
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Apróhirdetés

Albérleteket keresek 40.000-
250.000 forint árkategóriában! Érd.:
06-70/977-7838.
Dunaszeg új építésû részén épülô,
nappali + 3 szobás ikerház, saját
kerttel, gépkocsibeállóval eladó! Ára:
15,9 millió forint. Tel.: 06-70/372-0110.
Gyôrújbarát panorámás részén 2360
m2-es  telek eladó! Ár: 9.000.000 fo-
rint. Érdeklôdni: 06-70/456-0466.
Gyôr-Ménfôcsanak fiatalos és csen-
des részén eladó egy új építésû sor-
házi lakás. Irányár: 22.900.000 forint.
Tel.: 06-70/459-2458.
Gyôrben 2002-ben épült, szigetelt,
140 m2-es,  3 szoba + nappalis csa-
ládi ház, 300 nm-es telken eladó. Ár:
26,5 millió forint. Tel.: 06-70/977-7836.
Gyôr belvárosának központi helyén
irodák kiadók. Ár: 1.700 forint/nm.
Tel.: 06-70/977-7840.
Enesén 2 szobás, 80-as években
épült, központi fûtéses családi ház, ár
alatt sürgôsen eladó! Irányár: 9,9 mil-
lió forint. Érd.: 06-70/338-6708. 
Gyôrben 2 vagy 3 szobás panella-
kást keresek készpénzért, erkélyes el-
ônyben! Tel.: 06-70/338-6708.
Gyôr-Szabadhegyen 2 szintes, 5
szobás családi ház, 600 m2-es sarok-
telken eladó! Ár: 24.000.000 forint.
Érd.: 06-70/703-0865.
Eladó házat keresek Gyôrben 30
millió forintig. Révfalu elônyben! Érd.:
06-70/977-7831.
Gyôr-Révfaluban eladó egy elsô
emeleti, nappali + 2 szobás, új
építésû lakás, kulcsrakészen. Ár: 21,9
millió forint. Tel.: 06-70/977-7832.
Eladó egy 90 m-es, 3 + 1 szobás
családi ház, 400 m2-es telken. 10,9
millió forint! Érd.: 06-70/372-0114.
Gyôr-Szigetben, a termál tôszom-
szédságában, új építésû, 3 szobás la-
kás eladó! Ár: 18,99 millió forint. Érd.:
06-70/977-7844.
Gyôr csendes, nyugodt részén nap-
pali + háromszobás, egyedi fûtésû
családi ház eladó. Ár: 26,5 millió fo-
rint. Tel.: 06-70/459-3010.
Gyôrtôl 10 km-re, Nagyszentpálon
igényes kivitelezésû, 137 m2-es csa-
ládi ház, dupla garázzsal, parkosított
udvarral eladó! Ár: 36.500.000 forint.
Tel.: 70/456-0466
Gyôr-Ménfôcsanakon nappali + 4
szobás, részben felújított családi ház
sürgôsen eladó! Ár: 20,49 millió forint.
Érd.: 06-70/977-7844.
Nagyszentjánoson 70 nm-es, könnyû -
szerkezetes, összközmûves családi
ház, 1160 m2-es telken eladó! Ár:
13.300.000 forint. Érd.: 06-70/456-0466.
Gyôrben 81 m2-es, jó állapotú társas-
házi lakás eladó. Ár: 20.900.000 forint.
Tel.: 06-70/977-7840.
Gyôr-Nádorváros klasszikus részén
épülô, liftes társasházban, nagy erké-
lyes lakások leköthetôk. Ár: 19,038
millió forinttól. Tel.: 06-70/977-7830.

Az Openhouse Országos Ingat-
lan Hálózat ad tanácsot jelen cikkel,
hogyan vágjunk neki a feladatnak.

Kezdjük a településsel!
A település kiválasztásánál — ha-

csak nem adott eleve, hogy hova fo-
gunk költözni — általában két szem-
pont dominál, amelyek szorosan ösz-
sze is függnek. Ezek pedig az infrast-
ruktúra és a telekárak. Utóbbira vonat-

kozóan elmondható — a tavalyi év sta-
tisztikái alapján, a legkevésbé sem
meglepô módon —,  hogy a fôváros-
ban kell legmélyebbre nyúlnunk a zse-
bünkben, ha ott akarunk telket vásá-
rolni. Ez számszerûsítve nagyjából
28.000 forintot jelent négyzetméteren-
ként. Pest megyében átlagosan 6330
forint a négyzetméterár. A legkedve-
zôbb telekárakkal Nógrád megyében
találkozunk, ahol ezer forintot sem kell
fizetnünk egy talpalatnyi, pontosab-
ban egy négyzetméternyi földért (for-
rás: pénzcentrum.hu). Minden megyé-
rôl elmondható, hogy a legdrágább
mindig a megyeszékhely, ezért érde-
mes az agglomeráció településein
körbeszimatolni.  Természetesen az is
fontos, hogy jó iskolák legyenek a kör-
nyéken, könnyen meg lehessen köze-
líteni álmaink otthonát autóval vagy tö-

megközlekedéssel, és a barátságos
szomszédság sem hátrány.

Ha a település problémáján sikere-
sen túljutottunk, a telek kiválasztásakor
ügyeljünk a fekvésre és a tájolásra! 

Fekvés és tájolás? 
Eszik vagy isszák?
Ami elôbbit illeti, fontos, hogy a tel-

künk ne legyen lejjebb, mint a szom-
szédoké, mert akkor az építkezés

elôtt még fel is kell töltenünk, az pedig
nem olcsó mulatság. (Tíz köbméter
föld, minôségtôl függôen, akár tízezer

Telekvásárlás...Bizony, nem könnyû feladat. Rengeteg buktató, számtalan szempont, amire figyelni kell vagy
legalábbis érdemes. És egyáltalán hogy álljunk neki? Menjünk, amerre a lábunk visz, engedve az elsô megér-
zésnek vagy válasszunk ennél professzionálisabb úton? 

Nyári telekvásárlás?

Nô a fû, nô a gaz, de meg kell látni 
a szépséget a széna közt!

Adri és Csabi fiatal pár, akik nemrégiben szembesültek a telekvá-
sárlás nehézségeivel. Mindenképpen a  város  környékén szeret-
tek volna vásárolni egy minimum 1000 négyzetméteres telket, le-
hetôleg baráti áron. Többféle módon próbálkoztak. Elôfordult,
hogy csak sétálgattak egy településen, hátha találnak megfelelôt.
Próbáltak ár szerint rákeresni eladó telkekre a neten. Végül egy
Openhouse-os ingatlanértékesítô hölgy segítségével találtak rá
álmaik otthonának alapjára,  nekik végül ez a módszer tûnt a leg-
célravezetôbbnek. 
Elmondták, hogy a legnagyobb kellemetlenség, ami a telekkel
kapcsolatban érte ôket, az volt, hogy hiába van kiépítve a csator-
na az utcában, nem engedik ôket rácsatlakozni, mondván, hogy
túlterhelt a rendszer, így egy csatornarendszerrel rendelkezô ut-
cában mégis kénytelenek más megoldást találni.

forintot is kóstál, egy 850 négyzetmé-
teres teleknél pedig (leszámítva az
épületeket és térkôvel takart területe-
ket, 10-15 centiméteres feltöltés
akár 80—140 köbméter földet is igé-
nyelhet!) 

A tájolásnál el kell döntenünk, hogy
utcára nézô nappalit szeretnénk-e
világosabbnak-naposabbnak, mert
akkor érdemes olyan telket vásárol-
ni, aminek délre nézô az utcai oldala.
Vannak, akik a kíváncsi szemek elôl
elrejtôzve, inkább a kertre nézô nap-
palit preferálják, ez esetben ezt a
szempontot kell belekalkulálni a telek-
választásba. 

Alapfelszereltség 
és szériatartozék telkeknél
Mindenképp ildomos tájékozódni

a közmûvek állapotáról. Vagyis, hogy
be vannak-e kötve, és ha nem, meny-
nyibe kerül a  víz, villany, csatorna,
gáz stb. üzembe állítása. Egy kalap
alatt azt is érdemes számba venni,
hogy tartozik-e feljáró a telekhez, illet-
ve a járda kiépített-e. Hiszen ezek, ha
hiányoznak, mind pluszköltséget je-
lentenek majd az építkezéskor.

Ami Gyôrt illeti, a tavalyi évben
Pest megye után Gyôr-Moson-Sop -
ronban cserélt gazdát a legtöbb te-
lek. Ez azért biztató számadat, mind
az eladni, mind a vásárolni szándé-
kozók számára, mert így a keresô
ügyfelek és a vevôk egyaránt köny-
nyen találnak egymásra az Open -
house irodában.



2014. július 25.   / + / 23

AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Apróhirdetés

Gyôr-Nádorváros kedvelt részén
másfél szobás, elsô emeleti, egyedi
fûtésû téglalakás eladó. Ár: 16 millió
forint. Tel.: 06-70/459-3010.
Gyôr-Nádorváros csendes, forga-
lommentes utcájában 91 m2-es,
újszerû állapotú társasházi lakás, zárt
udvari gépkocsibeállóval eladó. Ár:
25 millió forint. Tel.: 06-70/977-7830.
Gyôrben 2002-ben épült, 3 szobás,
szigetelt, amerikai konyhás, szépen
karbantartott családi ház eladó. Ár:
26,5 millió forint. Tel.: 06-70/977-7836.
Écsen, Nyúlon, Pannonhalma és
környékén keresek eladó ingatlano-
kat 5—30 millió forint között. Tel.: 06-
70/333-3839.
Gyôr-Szabadhegyen eladó egy
700 m2-es építési telek, bontandó
házzal! Ár: 14,99 millió forint. Tel.:
06-70/459-2409. 
Abda csendes utcájában eladó egy
mûanyag ablakos, jól karbantartott,
80 nm-es családi ház, 768 nm-es te-
lekkel! Irányár: 9,8 millió forint. Érd.:
06-70/977-7838.
Most még szabadon megálmodhatja
ITT álmai házát! Gyôr-Nádorváros-
ban 1095 m2 alapterületû építési telek
eladó. Lf05/O/30/40. Ár: 21,2 millió fo-
rint. Tel.: 06-70/459-3010.

Révfalu csendes részén épülô, egyedi megjelenésû 
nappali+2 szobás, nagy erkélyes társasházi lakás eladó. 
Ára: 34,9 M Ft tel: 06 70 372 0110

Modern otthon! Apróhirdetés

Eladó Gyôrben 154 nm-es, 5 szobás,
fûtéskész családi ház, garázzsal, 40 nm-
es tetôterasszal!  Irányár: 19,6 millió fo-
rint. Tel.: 06-70/372-0114.
Gyôr-Szabadhegy kedvelt részén 5
+ 1 szobás családi ház, kb. 70 m2 üz-
lethelyiséggel eladó! Irányár: 44 millió
forint. Tel.: 06-70/456-0470.
Nyúlon eladó egy 95 m2-es, 3 szobás
családi ház, melléképülettel. Ár:
12.500.000 forint. Érd.: 06-70/703-0865.
Gyôr-Marcalvárosban eladó egy 3
szobás panellakás. Ár: 12,5 millió fo-
rint. Tel.: 06-70/977-7836.
Gyôrújbarát csendes utcájában, pa-
norámás telken, négyszobás családi
ház, gyönyörûen parkosított kerttel el-
adó! Irányár: 42,9 millió forint. Tel.: 06-
70/333-3839.
Gyôr, egyetemhez közel eladó új
építésû, 2 szoba + hallos társasházi
lakás! Ár: 12,99 millió forint. Tel.: 06-
70/459-2409.
Albérleteket keresek 40.000—
250.000 forint árkategóriában! Érd.:
06-70/977-7838.
Gyôrben másfél szobás társasházi la-
kás, gépkocsibeállóval eladó. Ár:
11.900.000 forint. Tel.: 06-70/977-7840.
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TESTVÉRVÁROS  NYIZSNYIJ NOVGOROD

szerző: hegedűs péter
fotó: o. jakócs péter 

Száműzöttek szigete
Az ötödik legnagyobb orosz város

alapjait a XIII. század elején fektették
le a Volga és az Oka folyók találkozá-
sánál. Természeti adottságainál fogva
jelentős határvédelmi szerep hárult rá.
Fontossága tovább nőtt a tatár meg-
szállás alatt, amikor is a cár egy hatal-
mas erődrendszer, a ma is látható
Kreml építését rendelte el. 

Itt élt családjával Ilja Nyikolajevics
Uljanov, Lenin édesapja. Nem csoda,
hogy az orosz forradalom kirobbantó-
jának monumentális szobra még ma
is ott áll a főtéren. De a város híres szü-
lötte volt Makszim Gorkij író is, akinek
a tiszteletére a szovjet éra alatt Gorkij-
ra keresztelték át a várost. Akkoriban
igyekeztek elzárni a külföldi látogatók
elől, ugyanis itt kísérletezték ki az első
szovjet atombombát. A kommuniz-
mus időszakában még turistatérké-
pet sem lehetett kapni a boltokban. 

A világtól eldugott helység remek
búvóhelyül szolgált a száműzetésbe
kényszerült politikusok számára. A bu-
kott magyar pártfőtitkár, Rákosi Mátyás
ugyanúgy menedéket kapott itt, mint
Andrej Szaharov Nobel-békedíjas fizi-
kus, aki kényelmetlenné vált a szovjet
vezetés számára. A kommunizmus bu-

kása után azonban a város újból lendü-
letet kapott. A 2018-as oroszországi
labdarúgó-világbajnokságnak minden
bizonnyal kitűnő helyszínt biztosít majd. 

Bélszín és színház
Nyizsnyij Novgorod leglátványo-

sabb műemléke a Kreml épület-

Testvérvárosaink – tudósok fészke
(Nyizsnyij Novgorod)

együttese, amely 13 bástyájával te-
kintélyt parancsolóan magasodik a
város fölé. A vöröstéglás erődrend-
szerhez számos legenda fűződik. Kö-

zülük is az egyik legmeghatóbb a Kö-
műves Kelemennére hajazó történet
egy lányról, akit áldozatként építet-
tek be a falba, hogy az ellent tudjon

állni a tatárok ostromának. Az An-
gyali üdvözlet kolostorának öt ku -
polája büszkén tör a magasba. Nyizs-
nyij Novgorod nyolc színháznak, öt
koncertteremnek, kilencvenhét
könyvtárnak és tizenhét mozinak is
otthont ad. Művészeti galériájában
olyan híres képzőművészek alkotásai

láthatóak, mint Ilja Repin, Lucas Cra-
nach vagy Vaszilij Kandinszkij. 

A barokk korban az építkezések
legbőkezűbb adakozóinak a sókeres-

kedelemből meggazdagodott Sztro-
ganoffok bizonyultak, akikről egy bél-
színt is elneveztek. A második világhá-
ború után viszont a német hadifog-

lyokkal végeztették el a rommá lőtt vá-
ros újjáépítését. 

Ezüst szarvas
Változatos történelme mellett

számtalan híres tudósnak nyújtott
családi fészket. Ivan Kulibin XVII. szá-
zadi feltaláló nevéhez fűződik az a to-

jás alakú planetáris zsebóra, amely az
idő mellett a holdfázisokat is megmu-
tatta. Legérdekesebb találmánya
azonban egy „lendkerekes” technikán

alapuló autó, amelyben nemcsak fék,
de még sebességváltó is volt. Itt szü-
letett Nyikolaj Lobacsevszkij matema-
tikus és Alekszandr Popov is, aki Mar-
conival egy időben találta fel a rádiót. 

Legjelentősebbet azonban Nyizs-
nyij Novgorod a közlekedéstechnika
terén alkotta. Legnagyobb vállalatát,
a Gorkij Autógyárat (GAZ) maga
Henry Ford munkásai segítettek fel-
építeni. Innen kerültek ki a szovjet au-
tógyártás csúcsát jelentő Volga sze-
mélygépkocsik. Az „ezüst szarvas”
méltó ellenfele lett az amerikai Cadil-
lac-nek és a Lincolnoknak. Legalább-
is a szovjet pártvezetés szerint. 

Itt született Pjotr Nyesztyerov piló-
ta, a műrepülés úttörője, aki a világon
elsőként csinálta meg a „hurkot” kez-
detleges repülőgépével. Ki tudja, mire
lett volna még képes, ha nem veszti
életét az első világháborúban. Utódja,
Valerij Csakalov pedig arról lett híres,
hogy 1937-ben ő repült el elsőként
megállás nélkül Moszkvából az Észa-
ki-sarkig. De itt gyártották a Nyugat ál-
tal a hidegháború alatt annyira rette-
gett MIG típusú vadászgépeket is. 

Nyizsnyij Novgorod azonban –
amely Győrrel 2013-ban kötött testvér-
városi megállapodást –, ma már tárt ka-
rokkal várja az Oroszországot újra felfe-
dező bel- és külföldi turistákat. 
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

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 megfej-
tése: Feljöhet, kapitány úr, elmentek a tévések!. Nyertes: Németh Tamásné
(9011 Győr, Ősi út 14.). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

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.    

KERESZTREJTVÉNY SUDOKU
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ban a lótenyésztő szakmunkásképzés,
s Vígh Attilát felvették lovas szakokta-
tónak és edzőnek. Két év múlva,
1999-ben az akkori EU delegáltjai ér-
keztek az iskolába, akiknek a magyar
lovagkorból mutattak be fejezeteket.
A sikeren felbuzdulva, megalakult a
hagyományőrző nemzetőr díszsza-
kasz, s azóta szolgálják a várost, és vi-
szik az ország dicsőségét külföldre is.
Az iskola diákjainak pedig példát mu-
tatnak, elsajátítják a lovas kultúrát,
hallanak a hazafiságról, önfeláldozás-
ról. Fegyelmezettséget, szívósságot
tanulnak, s aki jó lovas, jó tanuló, és
erkölcsileg is feddhetetlen, beléphet
a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz-
ba, ahol az országban egyedüliként
lovas katonai hagyományőrző kikép-
zést is kapnak a diákok Vígh Attila ve-
zetésével.

Vágtass velünk!

Fegyelmezett hagyományőrzés nyeregben
Vígh Attila első lépéseit a ’60-as évek-
ben tette, bár még nem lóháton, de
már akkor is gyönyörködött a lovak-
ban. Az anyai gyökerek által a gyerek-
kori nyarak két Veszprém megyei falu-
ban teltek, ahol hatévesen már enged-
ték hajtani a megrakott szénás szeke-
ret húzó lovat. Vígh Attila szőlész-bo-
rásznak készült, ám hetedikes diák-
ként egy újsághirdetés hatására je-
lentkezett a bábolnai ménesbirtok
sportlovas iskolájába, az arab lóte-
nyésztés mekkájába, ahová csak azo-
kat a fiúkat vették fel, akik testnevelés-
ből s ének-zenéből ötösök voltak, a lo-
vagláshoz ritmusérzék is szükségelte-
tik ugyanis. Végig osztályelsőként tel-
jesített, majd a pápai mezőgazdasági
iskolába került, ahol belovagló lett,
rendszeresen járt versenyekre, lovas-
túrákra, később vezetőként, majd va-

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

kép és szöveg: xantus-állatkert

A nyár is mozgalmasan telik a Xantus Já-
nos Állatkertben. Az intézmény 2013-
ban egyedülálló fejlesztési tervet dolgo-
zott ki, melynek első lépése egy közel 1,5
hektáros Afrika-bemutatótér kialakítása
volt. A fejlesztés néhány állomása – pél-
dául az átalakított zsiráfház, az új antilop-
ház és anoaház, továbbá a Szudáni be-
mutatótér – már megvalósult, de az év
végéig még számos más ütem készül el.
Hamarosan egy teljesen megújult afrikai
panorámával és rengeteg állattal, talál-
kozhatnak az idelátogatók. A korábbi
méreteihez képest szinte háromszorosá-
ra növelt Afrika-kifutóban bőven akad
hely a szavannai állatok képviselőinek. Az
új lakók érkezésének sora Solongóval, a
zsiráfbikával kezdődött, aki Csehország-
ból érkezett a folyók városába. Őt N’Do-
go és Fokke zsiráfok követték, majd két
fekete ló antiloppal bővült a kifutó. A múlt
héten egy egész csapat fakó ló antilop-
pal lett teljes a létszám. Hétvégétől már

Afrika az állatkertben

dászlovaglásokra is. 1997-ben aztán
elindult a Veres Péter Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakképző Iskolá-

a látogatók is megcsodálhatják az új jö-
vevényeket, a komótosan sétáló zsiráfok,
vágtázó zebrák és a hatalmas füves terü-
leten legelésző jávorantilopok mellett. To-
vábbi képek: www.zoogyor.com

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!

Faros csirkecomb 1 kg

199,- db

Akció idôtartama: 2014.07.28 — 08.03.

Szendvicszsemle 
1 db, 48—52 g

HB Lager dobozos sör 
kartonos 0,5 l

298 Ft/l

149,- db

15,- db

519,- kg

Mizo trappista sajt 1 kg

1399,- kg

229,- cs

Danone könnyû és finom 
4x125 g, 458 Ft/kg. Több ízben

Bükki parasztkenyér
500 g, 398 Ft/kg

kartonos ár
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APRÓ HIRDETÉS

Szigeti 2 szobás, 53 m2-es, egyedi fűté-
ses lakást cserélne ráfizetéssel 2 vagy 1 +2
fél szobás, bérleti szerződéses bérleményre.
(Hirdetésszám: 190.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 1 szoba, 32 m2-es, komfor-
tos, fatüzelésű, cserépkályhával fűtött, fel-
újított, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 2 szobás, 40–55 m2-es győri bér-
leményre. (Hirdetésszám: 194.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 2 szoba, 50 m2-es, gázfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne nádorvárosi vagy adyvárosi 2 szo-
bás, határozatlan bérleti szerződéses bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 196.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 69 m2-es, 3 szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses (megvásárolható)
lakást cserélne 1 szobás, vagy 1 szoba+ ét-
kezős, 1+ fél szobás, határozatlan bérleti
szerződéses bérleményre. (Hirdetésszám:
197.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

Matematika, fizika, kémia
augusztusi pótvizsgára felkészítés általános
és középiskolásoknak. Sokéves tapasztalat-
tal, referenciákkal. Érd.: 06-30/897-0405.

ÁLLÁS

Amerikai pénzintézet 20% állami tá-
mogatású nyugdíjcélú megtakarítás
értékesítéséhez üzletkötőt keres. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal: toth-
ne.ivancsics.judit@metlifenet.hu

Győr és vonzáskörzetébe au-
tós vagyonőröket keresünk. black.pant-
her@mailbox.hu, 06-1/793-6419.

Győri telephelyre 24/48-as mun-
karendbe vagyonőröket keresünk. black.pant-
her@mailbox.hu, 06-1/793-6419.

Gépkezelő és összeszerelő
munkatársakat keresünk Győrladamérra.
Feladatok: Munkaállomásokon végzett
könnyű fizikai állómunka. Elvárás: Minimum
8 általános iskolai végzettség. Jelentkezni:
06-30/581-9820 vagy monika.scheier
@kellyservices.hu

Egy kft. keres azonnali kezdés-
sel, gyakorlattal rendelkező CO-hegesz-
tőket és szerkezetlakatosokat. Utazás,
napi előleg megoldott. Havi nettó kere-
set 240.000–260.000 Ft-ig. Tel.: 06-
30/716-6739.

TÁRSKERESÉS

Igényes és korrekt társkereső
várja hölgyek, urak jelentkezését életkortól
függetlenül. Tel: 06-30/369-7305.

SZOLGÁLTATÁS

A BOMBA alakért irány a 
Fitt Pont Alakformáló Stúdió!
OTO Chili és Flabélos edzések
Alakformálás felsőfokon, ter-
mészetes anyagokkal, négy-
szeres hatékonysággal.
Karcsúsítunk, feszesítünk,
méregtelenítünk, eltüntetjük
a  cellulitiszt.
Győr, Pátzay Pál utca 34. 
(fotószerviz mellett)
Tel.: 06-20/437-8485.
www.facebook.com/fittpont

Szobafestést, mázolást, lami-
nált parkettázást vállalok. Nyugdíjasoknak
kedvezménnyel. Tel.: 06-30/984-3518.

Fodrászt és pedikűröst kere-
sek Szabadhegyen most nyitott szépségsza-
lonomba. Tel.: 06-20/529-9346.

Ízületek fájdalomcsillapító,
méregtelenítő, gyógyszermentes kezelése,
leszokás, karcsúsítás. Orbán Csilla: 06-
70/295-0855.

Beton- és téglafalra tár-
gyak felfúrása, rögzítése
és mindennemű villany-
szerelés, bojlertisztítás. Ér-
deklődni: 06-30/314-3370.

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, díszítő festések, homlokzatfestés és
gipszkarton rendszerek kivitelezése. Preci-
zitás, minőség! Tel.: 06-70/245-8931.

Kőműves-, festő- és burko-
lómunkát, bontást, tetőfedést, tető, ol-
dalfal szigetelését vállalnám megfizethető
áron! Családi és irodaházak takarítása! Tel.:
06-70/428-1785.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, metszés, gyepszel-
lőztetés, kertfenntartás! Tel.: 06-96/826-
322, 06-30/403-6810.

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

Figyelem! Mindennemű
lomtalanítást vállalok. Vásárolok
háztartási nagy gépeket, porcelánt, akár ha-
gyatékot. 06 30/284 9042

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást, igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmente-
sen, hétvégén is. 06-20/944-6667 

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

EGYÉB 

Szekrényes varrógép (Union) 5
E Ft-ért eladó. Tel.: 06-20/476-4246.

Régi utazóláda 90x50x50 cm 4 E
Ft-ért eladó. Tel.: 06-20/476-4246.

Magas áron vásárolok antik búto-
rokat, antik órákat, porcelánokat, festményeket,
pénzérméket, képeslapot és teljes hagyatékot!
Díjmentesen házhoz megyek! 06-30/458-7765

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

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

ALBÉRLET 

Igényes, megbízható bérlője
lennék hosszú távon, berendezés nélküli, 1,5–
2 szobás, max. 50 m2-es, alacsony fenntartású,
világos, csöndes győri vagy környéki téglalakás-
nak! Tel.: 06-20/494-0427.

INGATLAN 

Győr-belvárosi, 55 m2-es lakás tu-
lajdonostól eladó. Extrák: zárt parkoló, lift,
tároló, terasz. Tel.: 06-20/2371-393.

Lakást keresek Adyváros, Nádor-
város csendes részén, hőszigeteléssel. A
bentlakás még megoldható. Hagyaték előtt,
otthonba költözés előtt álló is érdekel. Tel.:
06-30/251-7165.

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

LAKÁSCSERE 

Győri, 36 m2-es, önkormányzati,
összkomfortos, 1,5 szobás, fűtés-korsze-
rűsített, hőszigetelt, műanyag ablakos,
acél bejárati ajtós lakásomat elcserél-
ném Győri 1,5-2 szobás, 44–49 m2-es,
összkomfortos önkormányzati lakásra.
Tel.: 06-70/633-4773.

Székesfehérvári, felújított, 60 m2-
es tanácsi bérlakásomat győri lakásra cse-
rélném! Minden megoldás érdekel! Tel.: 06-
70/386-0689.

Szigeti 1 szoba, 34 m2-es, gázfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2-3 szobás, 36–60 m2-es,
belvárosi, nádorvárosi, gyárvárosi, vagy
szabadhegyi bérleményre. (Hirdetész-
szám: 187.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 2 +fél szobás, távfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses, igényesen
felújított lakást cserélne belvárosi, első eme-
leti, 3-4 szobás, táv- vagy gázfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses bérleményre.
(Hirdetésszám: 189.) 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

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

Erzsébet-utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglő

Győr, Déry T. u. 11/a • Telefonszám: 96/431-330 
www.marcal-etterem.hu  •  info@marcal-etterem.hu 

2014. augusztus 1. péntek

Nyitási ajánlatunk
A 2 személyes Marcal tál 

4400,-Ft helyett 2500,-Ft-ba kerül!

Sok szeretettel várjuk Önöket !!

Péntek esti halvacsora: 900,-Ft
• Halászlé
• Rántott harcsafilé, párolt rizs, tartár
• Pontyszelet Bakonyi módra, galuska
• Párizsi harcsafilé, vegyes köret, tartár
• Harcsafilé tejszínes kapormártás, párolt rizs

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Látogasson el hozzánk és 
készítse el saját salátáját 28
különbözô feltétbôl, ízesítse 
házilag készített önteteinkkel!
27% kedvezmény összetett
salátáink árából!
(az akció 
a salátabárra 
nem érvényes)AZ ÁFÁT MI FIZETJÜK!

JÚLIUS 27-ÉN
VASÁRNAP

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel
e-mailben allas.kornyezetvedelem@gmail.com címre.

SZAKTANÁCSADÓ MÉRNÖK munkakörbe 
gyakorlattal rendelkezô okl. környezetmérnököt
(vállalati és hatósági jellegû ügyintézések, engedé-
lyezések, felül  vizsgálatok, IPPC stb.: levegô, 
hulladék, víz szak területen).

VIZSGÁLÓMÉRNÖK munkakörbe okl. környezet-
mérnököt (akkreditált mûszeres kv-i mérések, minta-
vételek, vizsgálatok végzésére, dokumentálására).

SZAKÉRTÔKET eseti munkákra: természetvédelem,
vízminôség védelem, talajvédelem, épített örökségvé-
delem, igazságügyi szakértô stb.

KÖRNYEZETVÉDELMI 
szolgáltató vállalat munkatársakat keres
gyôri munkahelyre (fôállás/mellékállás):
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szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Múlt csütörtökön elkezdte a fel-
készülést a Bajnokok Ligája
címvédő Győri Audi ETO KC az új
szezonra. Kelecsényi Ernő klub-
elnöke és Ambros Martín veze-
tőedző ezzel kapcsolatban tar-
tott sajtótájékoztatót a közel-
múltban, ahol bemutatták a
csapat négy új játékosát is. 

Vesna Milanovic Litrét, Ana Sent, Ma-
carena Aguilart és Csapó Kyrát kö-
szöntötte a nyilvánosság előtt is a
Győri Audi ETO KC sajtótájékoztatója
keretében. Bár a szerződtetésükről
már korábban tudni lehetett, ám most
először érkeztek ők is új állomáshe-
lyükre, ahol remélhetőleg újabb sike-
rekhez segítik hozzá az ETO-t. 

„Sok új játékosunk lesz az új sze-
zonban, akiknek beépítése a csapat-
ba mindig nagy kihívás” – mondta
Ambros Martín vezetőedző. „Azon-
ban mindannyian fantasztikus és
profi játékosok, vannak köztük ta-
pasztaltak és nagyon fiatalok is, de
abban mindannyian egyetértenek,
hogy nagyon szeretnék megnyerni a
Bajnokok Ligája trófeát. Az első álla-
potfelmérésen már túl vagyunk, sze-
rencsére kiváló formában tudunk ne-
kivágni a munkának. Bízom benne,
hogy a csapatunk idén is fokozato-
san összeérik és meccsről meccsre
jobbak leszünk, megcélozva a sze-
zon végi csúcsformát.” 

Ebben az új érkezők mindenkép-
pen partnerek lesznek. Vesna Milano-
vic Litrével 1+1 éves szerződést kötöt-
tek a győriek. A horvát beállós koráb-
ban a RK Sinj-t, az Split Kaltenberget,
és az ZRK Lokomotivát erősítette. 

„Nagyon boldog voltam, amikor
Ambros edző megkeresett. Eddig
egész pályafutásom alatt Horvátor-
szágban játszottam, és egy jó lehető-
ségre vártam az utóbbi években. Ami-
kor megkerestek, nagyon büszke vol-
tam, mert véleményem szerint a világ
legjobb csapatához csatlakozhatok.
Remélem, idén is meg tudjuk nyerni a
Bajnok Ligáját, és most már az én se-
gítségemmel.” 

A győri lányok a sajtótájékoztató
előtti nap találkoztak először, egyfajta
ismerkedés jelleggel. 

„Sajnos korábban nem ismertem
senkit a csapatból, de nagyon jók az
első benyomások. Mindenki kedves
és segítőkész, így alig várom, hogy
jobban megismerhessem őket.”

A horvát válogatott tettre kész, alig
várja, hogy kezdődjön a bajnokság.

Bemutatkoztak az új győri kéziskirálynők
Ezt azonban megelőzi majd a Győri
Audi ETO KC–Ferencváros kézilabda
szuperkupa-mérkőzés, augusztus 31-
én, amit első ízben rendeznek meg a
kézisek között.  

„Elsősorban a védekezésben tu-
dom segíteni a csapatot, hiszen beál-
lós vagyok. Bevallom, néha agresszí-
ven játszom, némelyek szerint ez nem
olyan jó, főleg a bírók nem igazán ked-
velik, de a játékszituációban mindig a
legtöbbet akarom kihozni magamból”
– meséli Litre. 

Biztosak lehetünk benne, hogy
Győrben is hű lesz önmagához és já-
tékstílusához. Csakúgy, mint Ana Sen,
aki szintén 1+1 évre érkezik a Rába
partjára. Az orosz balátlövő korábban
a Rostov-Dont, a Zvezda Zvenigoro-
dot és a Kuban Krasnodart erősítette. 

„Én Krasnodarban éltem, ami eh-
hez képest óriási település, de nagyon
tetszik Győr. Egyfajta bájos kisváros
az én szemszögemből, ami elvarázsol.
A lányok a csapatban is nagyon ked-
vesek, nagy szeretettel fogadtak min-
ket már az első nap. Jó érzés, hogy
próbálnak segíteni a beilleszkedés-
ben, nagyon megkönnyítik a dolgun-
kat, így nem lesz nehéz megszokni az
új környezetet.”

Szintén a Győri Audi ETO KC-t erő-
síti a jövő szezontól Macarena Aguilar.
A spanyol irányítóval egyéves kontrak-
tust kötött a klub. 

„Egy kicsit más típusú játékos va-
gyok, mit a többiek, inkább a táma-
dásban tudok segíteni, mint a védeke-
zésben, és rengeteget mozgok a lab-
da nélkül is, hogy jó helyzeteket tud-
junk kialakítani a mérkőzésen” – vallja
saját játékstílusáról Aguilar. 

A világbajnok már korábbról is jól
ismerheti a győrieket, hiszen a Ran-
derssel – a spanyol játékos előző
együttese – többször találkozott Baj-
nokok Ligája összecsapáson is. 

„Néhányszor már jártam Győrben,
igaz, akkor még azért jöttem, hogy
játsszak az ETO ellen. A város és a kö-
zösség már akkor is nagyon tetszett.

A céljaim nekem is ugyanazok, mint
az összes többi lánynak itt, meg sze-
retném nyerni a Bajnokok Ligáját, a
Magyar bajnokságot és a kupát.”

A BL-trófeához egyszer már kö-
zel állt Macarena, hiszen a 2010–
2011-es szezonban – akkor még az
Itxakot erősítette – egy karnyújtás-
nyira volt a győzelem a döntőben,
ám a Larvik végül begyűjtötte a ku-
pát. A spanyol csapatot akkoriban

egyébként a győri sikeredző, Amb-
ros Martín irányította. 

Kelecsényi Ernő, a klub elnöke el-
mondta „szeretnénk, ha a csapat idén
is megmutatná a világnak, hogy me-
lyik Európa legjobb női kézilabdacsa-
pata. Ehhez pedig szükség volt a vér -
frissítésre is, hiszen így a tapasztalat
keveredik a fiatalos hévvel, ami na-
gyon jó egységet alkot.”

Ezt a fiatalos hévet szeretné megmu-
tatni Csapó Kyra is, aki egyelőre bár
még sérült, de a gyógyulása után sze-
retné megmutatni, mit is tud a kapuban.

„Először nagyon meglepett a megke-
resés, de egyben boldog is voltam, mert
ez egy hatalmas lehetőség, hogy a világ
legjobb csapata hív, hogy játsszam ná-
luk. Igaz sajnos most sérült vagyok, a
rehabilitáció nagyjából négy és fél hó-

napot vesz igénybe, de remélem,
hogy minél előbb lesz lehetőségem
bizonyítani.”

A csapat egyhetes edzőtáboron vesz
részt a napokban Mátraházán, ezután jú-
lius 28-án az egyetemi csarnokban foly-
tatják a felkészülést. Ezen a napon 17
órára az ETO-s lányok szeretettel várják
a szurkolókat is nyilvános edzésükre, ké-
sőbb pedig zárt kapuk mögött készül-
nek tovább az újabb sikerekre. 
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Csúfos vereséget szenvedett a Győri
ETO FC az Európa-liga selejtezőinek
második fordulójában.  A bajnoki ezüst -
érmes már a találkozó elején hátrányba
került a svéd IFK Göteborggal szem-
ben, ráadásul a helyzeteit egyáltalán
nem tudta kihasználni, így végül 3–0-s
vereséget szenvedett hazai pályán. A
nagyon gyenge teljesítmény pedig
nem fogható teljesen arra, hogy a győ-
rieknek sok sérültje volt, főleg a véde-
lemben (Lipták sérült, Lang belázaso-
dott), hiszen a pályán lévők sem muzsi-
káltak kellőképp. Hiányzott az átütőerő,

Idén is megrendezték a már hagyomá-
nyos Győr–Lipót futóversenyt a hétvé-
gén. A táv idén is változatlan volt, a me-
zőny a Széchenyi István Egyetem kis-
csarnokától indult és egészen a Lipóti él-
ményfürdőig tartott, ahol egyből hűsöl-
hettek is egy jót a kánikulában is kitartó
sportemberek. Mert tikkasztó meleg az
volt, ami nem feltétlen kedvez a futók-
nak. Földingné Nagy Judit főszervező
szerint ők inkább a kicsit hűvösebb, fel-
hősebb időjárásnak örülnek igazán.

Győr városa nyerte a 2015. évi és a
2016. évi úszóversenyek rendezési jogát
– erről Petrov Iván, a Magyar Úszó Szö-
vetség Nyugat-Dunántúli Régió vezető-
je számolt be. 

A MÚSZ szombaton tartott közgyű-
lésén dőlt el ugyanis a rendező város ki-
léte. Több pályázó közül pedig Győrt vá-
lasztották ki arra, hogy az addigra elké-
szülő uszodában fogadja a magyar
úszómezőny színe-javát. A pályázat csak
úgy jöhetett létre, ha a szervezők már ko-
rábban megnyerik Borkai Zsolt polgár-
mester és a város támogatását – árulta
el Petrov Iván. A városvezető természe-
tesen örömmel állt a feladat elé és teljes
vállszélességgel támogatta az ügyet. 

A Győri Atlétikai Club lassan már ha-
gyományos, havi sajtótájékoztatóján
ezúttal a kerékpár- és a teniszszakosz-
tály mutatkozott be. Előbbieknél kü-
lön figyelmet érdemel Magyar Gergő,
aki sikert sikerre halmoz, ráadásul
eséllyel pályázik a 2017-es Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválon való rész-
vételre. Ő főleg országúti időfutamok-
ban jeleskedik. Gergő elárulta azt is,
hogy a diákolimpián elért első helye-
zésére a legbüszkébb.

A másik bemutatkozó és dicsek-
vésre okot adó szakosztály a tenisze-
seké, bár itt egy korosztállyal idősebb
versenyzőkről beszélünk. Szőke Nóra
csak egy a tehetségek közül.

Nóra nagyon örül, ha győzni tud
egy-egy tornán, neki egyelőre fonto-
sabb a játékának minősége, a techni-
kája, hiszen a későbbiekben erre tud
alapozni.

A pályán való sikerek mellett
örömteli fejlesztésről is beszéltek a
teniszezők. Jövő tavaszra az önkor-
mányzat egy klubépületet épít az
evezősök hajótárolójára. A fejlesztés-
sel tovább erősíti azt a törekvését a
GYAC, hogy a győri tehetségek pá-
lyája itt teljesedjen ki, és ne akarja-
nak elmenni más városba.

Viharfelhők Győrben

a pontosság és nagyon lassúak voltak
a pályán, ráadásul folyamatosan ível-
gették a labdát, amit a náluk magasabb
svédek könnyedén leszereltek. 

Horváth Ferenc vezetőedző a mérkő-
zést követően úgy fogalmazott: „Nem
voltak kedvezőek az előjelek, hiszen az
egész keretben három védőnk volt. Ilyen
mérkőzésre nem lehet így kiállni. A lehe-
tőségeink megvoltak, nemzetközi szin-
ten három-négy helyzetet nem hagyha-
tunk ki. Teljesen kishitűen, szétesően
tudnak futballozni a magyar játékosok,
amikor kilépnek a nemzetközi porondra.

Győr–Lipót ötödször
Idén rekord indulót számolhattak a szer-
vezők is, 300 egyéni és 120 váltó küzdöt-
te le a 26,4 kilométeres távot vasárnap.
Az indulók között volt olyan, aki csak tel-
jesíteni szerette volna az etapot, de
olyan is, aki ennél nagyobb versenyre ké-
szült, és ez a Győr–Lipót csak „könnyed”
edzés volt számára. 

A kategóriák győztesei
Férfi egyéni – Németh Gábor; női egyé-
ni – Varró Katalin; férfi váltó – SZOESE
Runners; női váltó – Mackák. 

Tehetséges 
fiatalok

Ez a magyar csapatok betegsége.” Ha-
sonlóképp látták ezt a drukkerek is, hi-
szen a második gól után már zúgott a le-
látóról a „nagyon gyenge” rigmus is, sőt
még hangos füttyszó is kísérte a pályán
látottakat. 

Gyakorlatilag így szertefoszlottak a
Győri ETO FC továbbjutási álmai, de az
biztos, hogy a lehető legjobban megne-
hezítette a dolgát a július 24-én esedé-
kes svédországi visszavágóra. Viszont ha
csodák történnek – már ha történnek –,
akkor a zöld-fehérek a harmadik körben
a portugál Rio Ave ellen játszanak. 

Jövőre főpróba
A szombati döntés értelmében így

Győrben rendezik a felnőtt országos baj-
nokságot is, ami egyben olimpiai kvalifi-
kációs verseny is lesz. Ráadásul ez egy
remek erőpróba lehet a 2017 Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál megrendezése
előtt. Petrov Iván közvetlen a főtitkárnő-
től, dr. Szabó Tündétől tudta meg a jó hí-
reket. A szakvezető nagyon örül a dolog-
nak, bár bevallja, ez a siker csak a város-
vezetés együttműködésével jöhetett
létre. Hiszen ha Győr, Borkai Zsolt pol-
gármester úr vezetésével nem kezdett
volna ezekbe a nagy volumenű építke-
zésekbe, mint az új uszoda és a multi-
funkcionális csarnok, akkor ez sem va-
lósulna meg. 
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Nagyszerű eredményeket értek el a
korosztályos országos bajnokságo-
kon és a válogatott viadalokon a Győri
Atlétikai Club atlétái. 

Az Ifjúsági Országos Bajnokságon,
Zalaegerszegen Sorok Klaudia 100
méter gáton bajnoki címet szerzett,
majd 200-on a dobogó második foká-
ra állhatott fel. Reizinger Fanni 100
méteres síkfutásban a második, míg
200-on a harmadik helyen ért célba.
Veisz Adrienn 3000 méteren második,
1500 méteren, ahol egyéni csúcsot
futott, harmadik lett. 

A Junior és UP Országos Bajnok-
ságon Debrecenben Kószás Kriszta
volt a legeredményesebb győri. 5000
méteren bajnoki címet szerzett, míg
3000 akadályfutásban egyéni csú-
csot futva, a második helyet szerezte
meg. Zajovics Nóra ezüstérmes 400
méter gáton. 

A Serdülő Országos Bajnokságon,
Tatabányán is örülhettünk győri érmek-
nek. Mátés István gerelyhajításban
élete első korosztályos bajnoki címét
szerezte, csakúgy, mint Lendvai Luca,
aki 1000 méter akadályon nem talált le-
győzőre. Mellettük bronzérmet szerzett
Bauer Hanna 1500 méter akadályon,

Fantasztikus eredményeket produkál-
tak fiataljaink a hétvégén, hiszen tíz
arany, három ezüst és két bronzérem-
mel zárta a világbajnokságot az ifjúsá-
gi és U23-as magyar kajak-kenu válo-
gatott, ezzel túlszárnyalva a vezetőed-
ző előzetes várakozását. A sikerekből
a Graboplast GYVSE versenyzői is ki-
vették a részüket. 

A hat kajak-kenus közül hárman sze-
reztek érmet. C1 200 méteren Lakatos
Zsanett, bár végig üldözte a jó rajtot el-

kapó oroszt, végül csak megszorítani
tudta, megelőzni nem, így  a második
hely jutott a győri kenusnak. Ezután pá-
rosban azonban már a legfényesebb ér-
met is begyűjtötte Lakatos. Takács Kin-
csővel kiegészülve duóban felnőtt Euró-
pa-bajnokként mérettek meg, és ennek

Szombaton újra szorítóba
lép Kelemen Balázs a Fe-
robox Event nemzetközi
bajnok ökölvívója. A SES
Boxing július 26-án, Des-
sauban rendezi következő
nagyszabású bokszgáláját,
amelyen 5 címmérkőzést ren-
deznek, köztük Balázsét is. A
győri ökölvívó címvédőként utazik
Németországba, hiszen nála van
a WBO nemzetközi bajnoki címe.
Mivel azonban nem védte meg 12
hónapon belül a trónját, hivatalosan a
betöltetlen övért meccsel.

A győri pofonosztó Nicolas Dario
Lopezzel méri össze erejét szomba-
ton.  A veretlen argentin nem lesz
könnyű falat – állítja Kelemen. Ám Ba-
lázs úgy érzi, mentálisan és fizikailag
is teljesen felkészült, hogy megállítsa
a ringben ellenfelét.

A sikeres mérkőzés több szem-
pontból is fontos lenne Kelemen szá-
mára. Szeretne ugyanis előrébb kerül-
ni a WBO világranglistáján, így egyre
közelebb kerül a kötelező kihívói pozí-

Címmeccs 
előtt

cióhoz is, és ha ez sikerül, akkor min-
denképp neki kell bokszolnia a világ-
bajnokkal. Amihez már tavaly is közel
került Kelemen. Hiszen az akkori világ-
bajnok Robert Stieglitz menedzs -
mentjével már tárgyalt a győri pofon -
osztó egy mérkőzésről. Ám mielőtt ez
létrejöhetett volna, a némettől Arthur
Abraham elvette a címét, így ennek az
összecsapásnak az álma egyelőre
szertefoszlott, de csak egy időre. Re-
mélhetőleg Kelemen szombaton még
egy lépessel közelebb kerül ehhez a
céljához.

Győri atlétikai sikerek
Fülöp Dorka 80 méteres gátfutásban
és Markó Gábor 600 méteren!

Az U18-as válogatott viadalon, Bu-
dapesten is nagyszerűen szerepeltek
a GYAC versenyzői. Reizinger Fanni
szerezte az első ezüstöt 100 méteren.
Ezután Sorok Klaudia 100 méteres

gátfutásban szerezte meg a győzel-
met, majd Veisz Adrienn indult 3000
méteren és futott fel a dobogó máso-
dik fokára. A versenyt a hagyományos
svédváltó zárta (100-200-300-400),
ahol Klaudia 100 métert, Fanni pedig
300 métert futott és megszerezték a
harmadik helyet. A magyar korosztá -
lyos válogatott a második helyen vég-
zett a csapatversenyben.

Világbajnoki érmek
megfelelően a korosztályos mezőnyben
is fölényesen győztek a vb-n. A győriek
utolsó érmét a Balla Levente–Hajdu Jo-
natán kettős szerezte, C2 1000 méte-
ren. A középfutamot magabiztosan nye-
rő páros a döntőben csak a második lett
a lengyelek mögött. 

Hüttner Csaba az utánpótlás szö-
vetségi vezetőedző is nagyon elége-
dett a magyar válogatott teljesítmé-
nyével. A szövetség honlapján úgy nyi-
latkozott, ha egységében nézem az

U23-asok és az ifjúságiak teljesítmé-
nyét, akkor kijelenthetem, hogy ez
minden idők legeredményesebb után-
pótlás-válogatottja. Biztos vagyok
benne, hogy néhány éven belül ezek a
fiatalok meghatározó kajak-kenusok
lesznek a világon. 
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Örök női kérdés – a diéta 
Nézzük az alapokat I. 

legújabb híreit. A reggeli ébreszti
fel a szervezeted. Ellát energiával
és napközben bőven felhaszná-
lod, az ekkor bevitt kalóriákat.

Étkezz rendszeresen a nap fo-
lyamán! Napi öt étkezéssel moz-
gásban tarthatod az anyagcseré-
det. Ha hosszú időre megvonod
magadtól az ételt, akkor a szerve-
zeted minden bevitt kalóriához
ragaszkodni fog és elraktározza
azt – a zsírpárnáidban. 

Igyál sok tiszta vizet! 2-3 liter
szénsavmentes vizet mindenki
képes meginni, csak hozzá kell
szoktatnia a szervezetét. Ez csök-
kenti az éhségérzetet és segíti a
méreganyagok kiürülését. 

Gyümölcsök. A gyümölcsök
gyümölcscukrot tartalmaznak,
amik ugyanúgy testzsírrá alakul-
nak, ha túlzásba esel a fogyasz-
tásukkal. 

Sportolj rendszeresen! Váljon
a sport életformáddá! Heti há-
romszor egy óra mindenkinek jár.
A testmozgással rendkívül jól tá-
mogathatod a diétádat. Segíti az

A hölgyek körében a nyár egyik leg-
népszerűbb témája mindig a diéta.
Nem telik el nap a teremben, hogy
valaki ne kérdezne valamit róla, s ez
alapján világosan kirajzolódik az
emberek két tábora; az egyik cso-
portban vannak, akik nincsenek
tisztában az alapokkal. A másik-
ban, akik rendkívül felkészültek és
sokat olvastak a témáról.

Diétázni nem bonyolult dolog.
Egy kis plusz szervezés, odafi-
gyelés és sok akaraterő, önfegye-
lem kell hozzá. Alapja, hogy keve-
sebb kalóriát vigyél be, mint
amennyit felhasználsz – ezzel ki-
alakítva a kalóriadeficitet. Így a
szervezetedben tárolt zsírból tu-
dod pótolni az energiát.  Alapve-
tő kérdés, hogy „mit lehet” és
„mit nem lehet” ilyenkor enni.  

Reggelizz! Sokan évek óta
nem esznek reggelit. Leginkább
a „nincs rá időm” kifogással ér-
velve. Kíváncsi lennék, hogy
mennyi felesleges dologra van
időd reggel – mondjuk megnéz-
ni a kedvenc közösségi oldalad

anyagcserét, javítja az állóképes-
séget. Segít feszesen tartani a tes-
ted, így a fogyás mellett formálód-
va elkerülheted, hogy megeresz-
kedjen a bőröd. Ha izmosabb le-
szel, alapból több energiát használ
fel a szervezeted. 

Légy türelmes! Ne várj hirte-
len gyors változást! Gondolj arra,
mennyi idő alatt került rád a fe-
lesleg. Az egészséges fogyás
üteme kb. heti fél, egy kiló. 

Kerüld a csodadiétákat! A kü-
lönböző, régről ránk maradt és
mostanában terjedő csodamód-
szerek, például a káposztaleves-di-
éta, mind az egyoldalú táplálkozás-
ra építenek. Ezek hatásosak lehet-
nek valamelyest, néhány kilótól biz-
tosan segít is megszabadulni, de
milyen áron. Hisz diétázni változa-
tos táplálkozással, egészségesen
is lehet, akkor miért ennéd ugyan-
azt hetekig?!

Légy kitartó és akkor biztosan
eléred a célod!

Harmath Viktória 

Bérletek
A Győri Audi ETO soron következő 
szezonjának bérletértékesítése az új
Aréna megnyitása miatt módosul. 
A bérletvásárlás kezdete: augusztus 11. 
Helyszíne a klubház pénztára 
h.–cs.: 8.30–11.30 és 13.00–15.00, 
p.: 8.30–11.30.

A bérletek és jegyek ára:
• Ülőbérlet: 11.000 Ft
• Állóbérlet: 7.500 Ft
• Ülőjegy: 3.000 Ft
• Állójegy: 2000 Ft.

Az őszi hazai BL-bérletek természetesen
az új Aréna nyitómérkőzésére is érvé-
nyesek, a bérlettulajdonosok egy előre
meghatározott szektorban foglalhat-
nak majd helyet. 
A BL bérletárusítás kezdete: 
2014. szeptember 1.

A bérletek árai:
• Ülőbérlet: 11.000 Ft
• Állóbérlet: 7.500 Ft 
• Ülőjegy: 5.000 Ft
• Állójegy: 3.000 Ft

A PWC Handball Fiesta meccsekre
szintén augusztus 11-én kezdődik a
jegyárusítás. A napi jegyek ára 1.000 Ft
(ülő- és állójegyek egyaránt).
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A hûségidô lejárta után a berendezések az Ön tulajdonába kerülnek!

Az AKCIÓS csomag tartalma:
• vagyonvédelmi központ kezelôvel • 5 db mozgásérzékelô
• kültéri hang- és fényjelzô • 2 db akkumulátor

0 Ft-os biztonsági rendszerek
rendszerbe kerülési díjjal!

NÉZZE MEG AZT A CÉGET, AKIRE RÁBÍZZA CSALÁDJA, VAGYONA BIZTONSÁGÁT!

VAGYONVÉDELEMBEN A RÉGIÓBAN A LEGNAGYOBB

HIRDETÉS


