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GONDOSKODÓ
FORINTBETÉT
2 hónapos futamidejű betétrész kamatlába évi

2,50% | EBKM 2,50%*
2 éves betétrész kamatlába a kétéves
maximális futamidő egyes féléveiben:

0,50% | 0,75% | 1,50% | 2,00%

A teljes futamidőre:

EBKM 1,18%*

A nem akciós betéti kamatláb jelenleg
2 hónapos futamidőre 0,01%, EBKM 0,01%.

GYŐRI FIÓK Kisfaludy u. 44. | +36 96 524 050

f

www.sopronbank.hu

*A vonatkozó Hirdetményben foglalt valamennyi feltétel teljesítése esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, a
hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerződés további szerződési feltételeit a vonatkozó
Hirdetmény, a Sopron Bank Zrt. Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata
és Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig
2. érvényes. A részletekről teljes körűen honlapunkon (www.sopronbank.hu) és bankﬁókjainkban tájékozódhat.
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Vibráló színek, illatos levegő és tűző
napsütés, egyszóval nyár. Amilyen változékony az időjárás, annyira változatosra sikerült nyári számunk is. Igyekeztünk minél több mindenbe beleártani
magunkat, hogy egy igazán színes és
ötletes magazint adhassunk Nektek,
kedves olvasók. Miközben lapozzátok,
láthatjátok majd, hogy hoztunk fesztivál hangulathoz illő körömtrendeket,
tippet adunk nyári felfrissülésekhez, és
megosztjuk, veletek hogy szerintünk mi
kell egy jó piknikhez, valamint azt is,
milyen szakálltrendek hódítanak idén.
Persze, mint mindig most is készültünk
egy izgalmas interjúval is. Most pedig
dőlj hátra, kortyolj el egy kis hűsítő italt,
és élvezd cikkeinket! Kellemes nyarat és
jó kikapcsolódást kívánunk!
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Szedlák Kata
Felelős kiadó: Pention Kft.
Felelős szerkesztő: Battyányi Csaba

Impresszum

Hirdetésfelvétel és információ:
Cím: 9023 Győr, Tátika u. 1.
Tel.: +36-96/310-991
E-mail: gyor@szuperinfo.hu

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hirdetések
tartalmáért, illetve a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.
A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 8 napon belül fogadunk el.
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Danyi Gábor eddig is tevékeny részese volt a Győri Audi ETO KC nemzetközi
sikereinek. Idén már vezetőedzőként irányította a győri lányokat, és zsebelte
be a csapattal az újabb Bajnokok Ligája győzelmet.
A győri lányok idén 5. alkalommal hódították el a Bajnokok Ligája trófeáját, és az
első alkalommal sikerült mindez magyar vezetőedző segítségével. Nevezhetjük ezt karriered csúcspontjának?

csapat ellen játszottunk. Nyilván ismertem az Ambrost,
hogy a csapata mely pontokon a legerősebb, de azzal
is tisztában voltam, hogy melyek azok a pontok ahol
sebezhetőek. Azonban elsősorban magunkra koncentráltunk.

Természetesen! Ez a legjobb szó rá, abszolút csúcspont. Eddig!

A meccs utolsó pillanatai azért tartogattak
izgalmakat...Hogy élted meg ezeket a pillanatokat?

A döntő előtt sokan úgy nyilatkoztak,
hogy ez lesz az eddigi legkönnyebb az ETO
számára. Mit gondoltál a két csapat közti
erőviszonyról a találkozó előtt?
Ezzel nem értek egyet, hiszen aki a Rostov-Dont
gyenge ellenfélnek tartja, az nagyon téved. Egy kiválóan felkésztett, 8 olimpiai bajnokkal felálló orosz

Valóban sikerült izgalmassá tenni a végét öt gólos
vezetésről, de megmondom őszintén én nem éreztem
úgy, hogy a győzelmünk veszélyben forgott volna, hiszen a mérkőzés nagy részében mi domináltunk. Azt
gondolom, hogy jobban megérdemeltük a győzelmet,
mint a Rostov.

Interjú
Azok a képsorok, amikor a mérkőzés
előtt?? után Ambros Martinnal gratuláltatok
egymásnak, sokunknak beleivódtak az emlékezetébe. Mit mondtatok egymásnak?
Őszintén gratulált az Ambros, és azt mondta, hogy
megérdemeltük a sikert. Én pedig megköszöntem a viselkedést, és azt a fajta hozzáállást, amit képviseltek.
Nem csak a döntőben, hanem az egész év során.
Talán kevesen tudják rólad, hogy nagyon
fiatalon, mindössze 27 évesen már első osztályú női kézilabdacsapatot irányítottál. Mesélnél kicsit karriered kezdeti időszakáról?
Igen. Ezt tényleg nagyon kevesen tudják,
hogy 27 évesen már vezetőedzőként tevékenykedtem, ahol nem kevesebb, mint
6 játékos idősebb volt nálam, ráadásul
hölgyekről beszélünk. Természetesen
el kellett fogadtatnom magamat a játékosokkal. Nagyon jó tanulási időszak volt számomra, hiszen mellette
még az utánpótlás csapatoknál is
edzői teendőket kellett elvégeznem.
Gyakorlatilag megmásztam az egész
ranglétrát. Később az utánpótlás válogatottaknál is dolgozhattam másodés vezetőedzőként, fiúknál, lányoknál
egyaránt. Azt gondolom, alapos rálátásom van a férfi és a női szakágra,
de ez nem azt jelenti, hogy ezzel
megelégedtem volna. Szeretnék mindennap tanulni.
Pécsen születtél és sokáig
ott is éltél, de már évek óta
Győr az otthonod. Mit jelent
számodra ez a város, milyen
a kapcsolatod az itteniekkel?

Fotók: Szalmás Péter / Győri Audi ETO KC

Győr egy fantasztikus hely, és most már 2-3
éve, ha arról beszélünk, hogy megyek haza akkor az nekem Győrt jelenti. Fantasztikus város,
fantasztikus hely, tele lehetőséggel. Soha nem
fogom tagadni, hogy pécsinek tartom magam,
az is voltam világéletemben, de most már Győr
az otthonom.
Idén gyakorlatilag minden összejött
a csapatnak. Magyar Kupa, Magyar
Bajnokság, BL, mindenhol veretlenül... Mi a célkitűzésed a következő
idényre?
Maga a cél az, hogy ezt a teljesítményt
jövőre megismételjük, de még jobb játékkal,
még kevesebb hullámvölggyel, és saját magunk idei játékához képest szeretnék még
előre lépni.
5.

Életmód

Hozd formába magad!
Az ünnepek utáni nagy fitnesz őrület lecsengett, és már javában tombol a bikinitest hullám.
De, aki igazán kitartó, az nem csak időszakokra szeretné magát formába hozni, hanem
tényleg egy egészségesebb és formásabb életre vágyik. Így most elhoztuk az idei év sláger
edzéstrendjeit.
Személyre szabott edzés
Persze tudjuk, hogy ez nem új keletű gondolat,
hogy legegyszerűbb egy szakember segítségét kérni
az edzésben, de idén ezt is tovább gondolták. Ugyanis már nem csupán a személyi edzővel konzultálnak
a fogyni vagy formálódni vágyók, hanem orvosokkal
is, akik felmérik a teljes testi állapotukat és beállítják
a megfelelő vitaminadagokat is.
X body
Az elnevezés alatt egy izomstimulátoros edzést értünk, aminek az a lényege, hogy elektródák segítségével az egész testet megmozgatják. Mindez pedig nem
is vesz túlzottan sok időt igénybe, ugyanis 25 perc
alatt képes a teljes testet átmozgatni. Teszi mindezt
úgy, hogy a gerincet és az ízületeket is kíméli, ezáltal
nem okoz plusz megterhelést szervezetünknek.
TheraGun G2PRO
Tulajdonképpen egy gépről van szó, ami
masszírozó technológiával dolgoztatja meg
az izmokat, és már néhány perc használat is
izomlázat okozhat. Előnye, hogy használatával olyan izmokat is elérhetünk, melyeket csak
edzéssel nem tudnánk megmozgatni. A gép
masszírozó fejekkel van ellátva,
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melyek stimulálják az izmokat. Magát a gépet sajnos, egyelőre csak az Amazonról lehet beszerezni,
de érdemes utána nézni.
Virtuális edzés
Naná, hogy már ilyen is van, és végül is nem is
akkora meglepetés. Hiszen a mai virtuális technológiának köszönhetően, ha tudunk ugrálni a Just Dancere, akkor miért ne edzhetnénk, egy virtuális tréner
segítségével. Plusz pont, hogy ki se kell otthonról
mozdulnunk, így azoknak is praktikus lehet, akiknek
mindig az a kifogásuk a mozgásra, hogy nem szeretnek edzőterembe járni.
Végezetül fontos megjegyeznünk, hogy pusztán
csak az edzés nem elég ahhoz, hogy elérjük a kívánt
alakot, a legjobb, ha életmódot váltunk, és
ezt mindjárt az étkezésnél kezdjük.

Életmód

A parkolás
és a wifi
ingyenes.

Nyitva tartás:
h.-p. 6.00-21.30
szo.-v.: 8.00-20.00

CURVES Arrabona

• Csak 30 perc, Csak Nőknek
Személyi edző Mindenkinek

• Minden korosztály számára
Diákoktól Nyugdíjasokig Bárkinek

• Időpontfoglalás nélkül
• Különleges Nyárnyitó akció
Június 10-ig

Részletekről érdeklődjön!

9024 Győr, Hunyadi utca 14 (LEIER City Center)
+36 20 371 8474 • curves.arrabona@gmail.com
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Utazás

Kehida Termál

HH
ürdô, Hotel
Gyógy- és Élményf

HH

obbanás!
ok, fürdés, cs
Nyári kaland
8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62.
E-mail: sales@kehidatermal.hu
Tel.: +36 83/534-503

kehidatermal.hu
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Tengerpartokat idéző
magyar strandok
Homokos tengerpart, gyönyörű kék víz, koktélok és káprázatos látvány. Valahogy így képzeljük el a kánikulában a pihenést adó helyszínt. Ehhez szerencsére ki sem kell mozdulnunk, ugyanis, kis hazánkban számos olyan
strand található, ahol igazi tengerparti hangulat uralkodik. Nézzünk, párat közülük!

Arlói strand

A nyaralók körében egyre
nagyobb népszerűségnek
örvend
az Arlói-tó. A helyszín nem
csak strandolásra és ejtő
zésre
alkalmas, ugyanis a pih
enés mellett, különböző víz
i sportokat
is kipróbálhatunk. Ha ped
ig meguntuk a láblógatá
st, akkor
a közeli hegyekben túrázh
atunk egyet, a látvány leb
ilincselő
lesz, így nem érdemes kih
agyni.

Lupa Beach

ni egy kis tengerparti élméNem is kell olyan messzire men
messze található a Lupa-tó,
nyért, ugyanis a fővárostól nem
apott lett. Olyannyira,
felk
yon
ami az elmúlt években nag
e
obb egybefüggő strandjává nőtt
hogy mára az ország legnagy
ük
hetj
érez
eten
szig
ibi
kar
egy
ki magát. Itt aztán tényleg
ű tó
mafák és egy csodás kék szín
magunkat, fehér homok, pál
.
zük
hiss
? – Mi nem
fogad minket. Kell ennél több

Palatinus-tó

Esztergom területén fekszik a Pala
tinus-tó, ami
a Dorogi-medence legnagyobb tava
. A tó visszaadja
a valódi tengerparti hangulatot, hom
okos partjával, kék
vízével és bizonyos területeken felfe
dezhető pálmafáival.
Ha nem csak pihenni és napozni szer
etnél, akkor a bulisabb
hangulatú Öböl Music Beachen van
a helyed.

Körös-Toroki Partfürdő

Családi nyaralásra tökéletes választás lehet,
a Tisza jobb
partján elhelyezkedő Körös- Toroki Partfürdő,
ami egyszerűen lenyűgöző látványt nyújt. Sekély vízén
ek köszönhetően
a kisgyermekes családoknak is jó választás.
A strandolás
után érdemes feltérképezni az ártéri erdők
et is. Ha igazán
nagy élményre vágyunk, akkor augusztusb
an látogatunk el
ide, ugyanis akkor tartják a Körös- Torok
i Napokat.
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Nő

Fesztivál körmök

Egy fesztivál nem csak a ruhatárunkra és a hajviseletünkre van hatással, hanem körmeinkre is.
Nem érdemes túlgondolni azonban azt, hogy
milyen manikűrrel jelenjünk meg kedvenc
fesztiválunkon. Kerüljük a köves megoldásokat, legyen inkább a jeligénk a praktikus
és csinos. Összegyűjtöttünk pár variációt
nektek, hogy tudjatok inspirálódni.
Vibráló színek
Ha kisüt a nap, és tombol a nyár, ráadásul még dübörög a zene is, akkor lelkünk színekre vágyik. Egy fesztiválnál keresni se kell jobb alkalmat, minthogy kilépjünk
a francia manikűrök, visszafogott árnyalatok bűvköréből
és bevállaljuk egy-két vadabb kombinációt. Válasszuk ki
a nekünk tetsző színt vagy színeket, akár mindegyik körmünkre mást és mást - ez most egyébként is nagy divat –
és már készen is állunk a koncertek sokaságára. Érdemes
körmössel csináltatnunk, hiszen úgy tartós lesz, és nem kell
azon aggódnunk, hogy lepattogna. Idén is nagyon divatosak,
a neon színek, mint pl.: neon sárga és rózsaszín vagy a tengert
idéző kék számtalan árnyalata.
Csillogás és minták
Ha megtaláltuk a megfelelő színt, akkor dobjuk fel egy mintával vagy
temérdek csillámmal. A ragyogásnak ugyanis mindenképp helye van
egy zenei fesztiválon. Minták terén bátran válasszunk a koncertekre
emlékeztető elemeket, mint hangjegyek és hangszerek. De ha a klas�szikusabb nyári vonalat kedveljük, mindig jól mutat néhány pálmafa
és kagyló is. Ha ezeket megspékeljük egy kis glitterrel is, akkor igazán
lenyűgöző végeredményt érhetünk el.
Aurora-por
Az aurora pigment por már nem újdonság a körömtrendek világában,
de még mindig javában tart az imádatunk iránta. Sokféle nevet
kapott már, tükörpor vagy hologramos porként is ismerhetjük.
Többféle hatást érhetünk el vele, a finom csillogástól egészen
a tükörhatásig. Bármilyen színnel kombinálhatod, a végeredmény mindenképp gyönyörű lesz.
Csak természetesen
Ha maradnál a természetesség irányvonalon, akkor a francia
és a pasztellszínek a neked valók. Ma már számos olyan
variáció létezik, ami olyannyira természetesnek hat, hogy
első pillantásra fel sem lehet ismerni, hogy bármi is
lenne a körmeiden. Ha nem szereted a feltűnést,
akkor válassz halvány pasztellszíneket, mint pl.:
a rózsaszínt vagy a homokszínt. Ne feledd, nem
kell mindenkinek pávaként kitűnni a tömegből.
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Nő

Házi praktikák
a szép hajért
Szinte alig akad olyan nőtársunk, akinek ne lennének kisebb-nagyobb problémái a hajával. Az öröklött külcsíni
tulajdonságok nagy részén változtathatunk a ‚kémia’ segítségével. A haj egészségi problémáira pedig rengetegféle természetes és biokémiai eredetű szer áll rendelkezésre.
A házi szerek, természetes alapú gyógymódok ma virágkorukat élik. Nézzünk meg egy párat közülük!
Belső táplálás

kínossá teheti a mindennapjainkat.
A környezetszennyezés miatti por,
kosz és a hajfixáló szerek pedig
gyorsan megtapadnak a fejbőrünkön. Egy azonban biztos, a kilencvenes évek mindennapos hajmosást
hirdető kultuszának mára vége. Érdemes legalább kétnaponta hajat mosni, és figyelni a megfelelő táplálásra,
hogy a lehető legszebb és legegészségesebb legyen a végeredmény.
Nézzünk néhány praktikát is:

Természetesen a hajat is igyekezzünk belülről táplálni. Hajunk minőségére is kihathat a táplálkozásunk.
Az E-vitaminokban, elsősorban olívaolajban gazdag táplálkozás szépíti,
fényesíti a hajat. A B-vitaminok és
karotinoidok fogyasztása javítja állagát, fokozza ellenálló képességét.
Főleg a nyári hónapokban, az erős
napsütéses órákban érdemes a hajat
szalmakalappal, sapkával, kendővel védeni az UV-sugárzástól, mely Citromos bedörzsölés
a bőrhöz hasonlóan a hajszálainkat
A citrom a haj esetében is külsőlegis károsítja, roncsolja.
belsőleg csodaszerként hat. HajMilyen gyakran mossuk?
mosás előtt alaposan dörzsöljük
A hajmosás optimális gyakorisá- fejbőrünkbe. Természetes ‚bőrradír’
gát a legtöbb elismert fodrász heti a fejbőr számára, csökkenti a fejbőr
egy alkalomban állapítaná meg. viszketését, a korpásodást, zsírosoSokak számára ez azonban elkép- dást.
zelhetetlenül hosszú idő,
Kamillás öblítés
a zsíros haj érzete és látA kamilla szárító és fertőtlenítő haványa kellemetlenné,
tása közismert. A kamillaforrázatot
hagyjuk langyosra lehűlni, szűrjük
le és hajmosás után öblítsük le vele
a hajat. A szőke hajnak gyönyörű fényt ad, mindenféle
hajtípust ápol, korpátlanít,
fertőtlenít, és lassítja zsírosodását.
Szuper hajnövesztő és
hajerősítő: natúr reszelt
torma és citromlépakolás
A torma nem véletlenül alapvető alkotórésze minden

hajnövesztő szernek, valóban serkenti a hajhagymák működését, fokozza
a fejbőr vérkeringését, ezen kívül
kitűnő gombaellenes szer. Citrommal szupererős hatást fejt ki. Vegyél
egy szép nagy szál tormát, hámozd
meg, reszeld le (géppel egyszerűbb)
és keverd össze három közepes citrom kinyomott levével. Kb. 5-6 adag
pakolást készíthetsz így, amiket gombóconként lefagyaszthatsz és aztán
mindig előveheted, ha szükséges.
Hajmosásnál a samponos oldathoz
keverd hozzá, de még jobb, ha hajmosás előtt bedörzsölöd a hajadba
és félórán át rajta tartod. A tormadarabkák száradás után fésülhetők csak
igazán jól ki, ezért erre a pakolásra
kicsit több időt kell szánni, de a hatás
igazán megéri.
Hajtöredezés ellen
Hajtöredezés ellen véd a sejtregeneráló hatásáról ismert körömvirágtinktúra és sűrűre főzött csalántea elegye, melyhez bio almaecetet adunk.
A frissen megmosott, törülközőszáraz
hajba, fejbőrbe dolgozzuk bele, nem
kell lemosni.
Borsmentás hajvíz
A fejbőr viszketése ellen használ és
serkenti a fejbőr vérkeringését. 1 csésze bio almaecetet, 2 csésze vizet
és egy marék borsmentát forraljunk
össze, míg a víz nagy része elforr.
A lehűtött keveréket leszűrve hajmosás után dörzsöljük bele a még nedves hajba és fejbőrbe, ne öblítsük ki.
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Otthon

Nem csak falvakat érint
a falusi CSOK
A május 13-án kihirdetett kormányrendelet értelmében július 1-jétől elérhető falusi CSOK
bevezetése tovább növelheti a kistelepüléseken kötött ingatlanpiaci tranzakciók arányát.
A név azonban megtévesztő lehet, hiszen az érintett 2486 helység között 89 város is szerepel. Az OTP Ingatlanpont összegyűjtött néhány olyan települést, amelyek az állami támogatás mellett más infrastrukturális beruházások, vagy jó elhelyezkedésük miatt kifejezetten
vonzó célpontok lehetnek.

12.

Gönyű,

Győr-Moson-Sopron megye

A Duna-parti település csupán 15 kilométerre fekszik
Győrtől, ingatlanárai mégis eltörpülnek a megyeszékhelyé mellett: átlagosan felébe, 160 ezer forintba kerül
egy négyzetméter. A Duna közelsége, és a kedvező
elhelyezkedés miatt tökéletes célpontja lehet egy győri
nagycsaládnak.

Forrás: otpip.hu

A nemrég megjelent 109/2019. (V.
13.) kormányrendelet szerint 2486 település van ma Magyarországon, ahol július
1-jétől igényelhető használt lakás vásárlásához és bővítéséhez a kibővített családi
otthonteremtési kedvezmény, vagyis a falusi CSOK. Tévedés azonban azt hinni, hogy
ezek közül mindegyik rosszul megközelíthető zsákfalu; számos kiváló infrastruktúrával, közlekedéssel és jó elhelyezkedéssel
rendelkező település, sőt, város is található
a listán. Talán meglepő lehet, de a Balaton
déli partjának kedvelt városa, Fonyód, az
északin pedig Balatonkenese is a rendelkezés hatálya alá tartozik, vagyis, ha valaki
egy Balaton-parti városba költözne,
annak sem kell lemondania a kibővített állami támogatásról. Nem ezeken
a településeken a legmagasabbak
az ingatlanárak, az összes helység
közül Tihanyban a legdrágábbak a
lakóingatlanok, majdnem 380 ezer
forintba kerül egy átlagos négyzetméter, amely meghaladja a legolcsóbb
budapesti kerületekét is.
Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont
vezető elemzője szerint azonban nem
biztos, hogy a balatoni települések
lesznek a legvonzóbbak. „Igaz, hogy
számos Balaton-parti település szerepel
a listán, sőt a TOP 20 legdrágább település közül 14 is itt található, azonban inkább azok a jó közlekedéssel és egyéb infrastruktúrával rendelkező területek lehetnek
a legnépszerűbbek, amelyek nagyvárosok
közelében helyezkednek el” – fogalmazott
Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont várakozásai alapján többek közt Gönyű is jó
eséllyel lehet kiemelten népszerű a falusi
CSOK igénylők körében.

Újabb OTP Ingatlanpont iroda nyílt Győr belvárosában
Új stratégiai partner irodával bővült az OTP Csoport dinamikusan növekvő ingatlanközvetítő hálózata Győr
belvárosában. Az iroda a belváros szívében, a Kisfaludy utca 16. szám alatt helyezkedik el, így ügyfelei
számára még könnyebben megközelíthető, elérhető - legyen szó akár ingatlan vásárlásáról, értékesítéséről
vagy finanszírozásáról.
Az OTP Ingatlanpontnál tevékenységi körünkkel,
az ingatlanközvetítéssel összefügg a hitelközvetítés, ezért fontos számunkra a bank közelsége
is. Az új belvárosi irodánk a Kisfaludy utca 16. szám
alatt, külsőleg és belsőleg egyaránt illeszkedik az
OTP Csoport egységes arculatához. Tanácsadóink
baráságos ügyféltérben, korszerű technikai
feltételekkel fogadják ügyfeleinket.
Az OTP Csoport tagjaként ingatlankínálatunkban
számos egyedi, máshol nem elérhető ingatlan
is megtalálható. Az OTP Ingatlanpont több, mint
70 irodából álló országos hálózatának tagjaként
tanácsadóinkon keresztül több, mint tízezres
nagyságrendű ingatlanállomány hozzáférhető ügyfeleink számára.
A nálunk ingatlant keresők egy része a hálózat országos kínálata miatt nem is győri lakos,
ugyanígy a városban élők között is van, aki más
településeken keres és talál magának eladó ingatlant. A hálózat előnyeit kihasználva, az OTP
Ingatlanpont
adott
régióiban
megtalálható

irodáival együttműködve, megtaláljuk a megfelelő
ingatlant minden kereső ügyfelünk számára.
Az OTP Ingatlanpont segítségével az ingatlanvétel
és eladás egyszerű, átlátható, gyors és kényelmes
folyamattá válik. Forgalomképes ingatlanokat
kínálunk, minden fontos információ ismeretében. A
megfelelő ingatlan kiválasztásától rövid időn belül
az adás-vételi szerződés megkötéséig kísérjük ügyfeleinket.
Az OTP Pénzügyi Pont Zrt.-n keresztül a finanszírozásban is partnerek vagyunk. Ügyfeleink
számára az OTP Bank Nyrt. finanszírozási konstrukcióihoz kamat- és díjkedvezményeket nyújtunk.
Szakképzett kollégáink gyorsított ügyintézéssel, személyesen, igény esetén banki nyitva
tartáson túl is rendelkezésre állnak. Jogszabályi
feltételeknek való megfelelés esetén ügyfeleinknek
lehetőségük van vissza nem térítendő támogatások
(CSOK, adóvisszatérítési támogatás) és államilag
kamattámogatott hitel igénybevételére is.

Kállai Hajnalka

Balázs Tünde

Enyingi Lívia

Vezető értékesítési tanácsadó,
stratégiai partner
Tel.: +36 70 220 2962

ingatlan közvetítő
Tel.: +36 70 429 2522

hitel közvetítő
Tel.: +36 70 601 4484

Több éves ingatlanközvetítői és finanszírozási tapasztalattal várjuk új megbízóinkat, leendő vevőinket,
legyen szó használt ingatlan értékesítéséről, új vásárlásáról, vagy egy építkezés finanszírozásáról.
OTP Ingatlanpont Győr, Kisfaludy utca 16.
+36 70 88 66 722

@

gyor.kisfaludy@otpip.hu
13.
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§ DR. LASSU VERONIKA
ÜGYVÉDI IRODÁJA
dr. Lassu Veronika ügyvéd

Székhely: 8100 Várpalota, Újlaky u. 8/A
Fiókiroda: 9021 Győr, Jókai u. 13-17. B. ép. fsz. 5.
Telefon: +36 70 261 2772, +36 88 793 110
E-mail: ugyved.lassuveronika@gmail.com

FOGLALKOZTASSON
DIÁKOKAT A NYÁRRA!

Időpont-egyeztetés szükséges!
Bejelentkezés telefonon vagy e-mailben.

Az UNI Smart Iskolaszövetkezet segít Önnek!
• elvégezzük az adminisztrációt és a toborzást
• kedvező rajtunk keresztül a diákok
adózása – foglalkoztatása
• szabadságolni tudja kollégáit
• időszakos munkaerő-problémákra is
akár azonnal megoldást nyújtunk

Jogterület:

A legköltséghatékonyabb foglalkoztatási forma!

büntetőjog, cégjog, civil szervezetek, polgári jog
(családjog, kártérítési jog, munkajog, egyéb peres
képviselet) hagyatéki ügyintézés, végrendelet.

Vegye fel a kapcsolatot velünk,
és érdeklődjön a részletekről!
UNI Smart Iskolaszövetkezet Tel.: +36 30 334 1125
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Győr - Belváros • Kazinczy u. 16.
Tel.: +36-96/320-822
www.facebook.com/Blondigyor

www.haczkyoptika.hu | Győr, Jedlik Ányos u. 11. • Tel.: 96/312-929 | Győr, Lehel u. 13. • Tel.: 96/418-501
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Férfi

A legmenőbb hétüléses
családi SUV?
SEAT Tarraco 2.0 EcoTSI DSG 4Drive Xcellence teszt
A Seat 2015-ig egyetlen SUV-val sem rendelkezett, mostanra viszont már három ilyen
modellje is van: az Arona, a közepes Ateca és a nagy Tarraco.
Az extrákkal bőségesen megrakott Tarraco 2.0 TDI DSG 4Drive Xcellence felszereltségű
modelljét próbálhattam ki.
Az autó külseje 19 colos felnikkel, LED fényszórókkal, krómozott tetősínnel prémium megjelenést és
erőt sugárzó.
Belül-elől a német gyártóknál megszokott összkép
fogad. Aki már legalább egyszer vezetett egy
VW konszern autót, az bekötött szemmel sem fog
eltévedni odabent. Logikus műszerfal, könnyen
kezelhető menürendszerről van szó. A vezető előtt
digitális műszeregység található, amire a navigációs rendszer térképe is odavarázsolható. A fedélzeti
rendszert 8 colos érintőképernyő teszi teljessé.

16.

A Tarraco ütőkártyája a tágas beltér. A második
üléssorban bőven van hely az ember térdének.
Az első ülések háttámláján felhajtható asztalka is
elfér, ami egy hosszú utazás során praktikus lehet.
Az üvegtető a hátsó ülésen ülve is elég messze van,
így elhúzott árnyékolóval is bőven marad fejtér.
Leghátul, a hatodik és hetedik ülésen szűkös a hely.
Már bejutni is nehéz az előrebillenő középső soron
keresztül. A csomagtér padlójára szerelt ülések
pedig kicsik és csak kisgyerekeknek megfelelő
méretűek.

Férfi
8 másodperc alatt gyorsul 100-ra.

Amennyiben nincs szükség a plusz két ülésre, a
padlóba lehet hajtani őket, és akkor még mindig
700 literes csomagtartónk marad.

A mindennapi használat során észrevétlenül működik a 7 sebességes, DSG váltó, de egy hirtelen
gázadással zavarba lehet hozni, azaz kis gondolkozás után találja meg a megfelelő fokozatot.

A tesztelt modell rengeteg extrával rendelkezett,
amit most felsorolni is hosszadalmas lenne.
A kétliteres, 190 lóerős dízel motor ereje bőven
elég a kényelmes közlekedéshez és mivel a méreteihez képest nem is túl nehéz – négykerék meghajtással is épp csak eléri az 1800 kilót -

A kínálatban 2 benzinmotor - 1,5-ös TSI Evo 150
lóerővel, illetve a kétliteres, 190 lóerős TSI, és 2-féle kétliteres dízel - az egyik 150, a másik
190 lőerős - található.

Összegzés
A Tarraco egy igazán tetszetős, jól vezethető, tágas
SUV, olyan szabadidő-autó, amivel nem érdemes
terepre menni, de aszfalton majdnem olyan kezes és
kényelmes, mint egy jó kombi, ráadásul
a magas padkákkal és a földutakkal is elboldogul.
A magas építés előnye még a könnyű ki- és beszállás, valamint a jó kilátás.
Ez az új családvédelmi akcióterv, a 7 üléses kivitelnél, 2,5 milliós állami támogatást jelent a három
gyerekkel rendelkező családok számára július 1-től,
így akár 5.700.000 Ft-tól is megvásárolható.

17.

www.seat.hu

A hirdetésben feltüntetett ár a SEAT Tarraco 1.5 TSI 150 LE Style ajánlott kiskereskedelmi ára a
nagycsaládosoknak járó állami támogatás igénybevétele esetén. A SEAT Tarraco csoporton belüli
legmagasabb kombinált üzemanyag-fogyasztása 9,5 l/100 km, CO2-kibocsátása 214 g/km.
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra
és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek WLTP szerint mértek, nem egyes
járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen
értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai
jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció, többletfelszereltségeket
is ábrázolhat. Részletes tájékoztatásért forduljon márkakereskedéseinkhez!

Walter Autó Kft. 9027 Győr, Íves u. 4. T: +36 30 307 4492

5 868 000 Ft-tól.

nagycsaládosok
állami támogatásának
igénybevétele esetén már

7 üléses kivitelben,

Az új
SEAT Tarraco.
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Négyzetes forma
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Recept

Sárgadinnyéssonkás

focaccia

Hozzávalók a tésztához:
50 dkg finomliszt
1,5 tk. só
3 ek. olívaolaj
3 dl langyos víz
2,5 dkg friss élesztő
1 tk. szárított vagy 1 ek. friss rozmaring
Hozzávalók a feltéthez:
1 db sárgadinnye
30 dkg kecskesajt
30 dkg prosciutto
(lehetőleg olasz, pármai sonka)
1 csomag rukkola

20.

Elsőként szitáljuk át a lisztet, ezzel ugyanis
a szemcsék fellazulnak, és sokkal jobban
felveszi majd a folyadékot. Ezután adjuk
hozzá a sót, az olívaolajat és a langyos
vizet. Ha ezekkel megvagyunk, gyúrjuk,
addig a tésztát, míg selymes felülete nem
lesz, ezután meleg helyen letakarva fél órán
át kelesszük. Miután letelt az idő a tésztát
átgyúrjuk és félbevágjuk, majd a két félt
újra gyúrjuk, és ismét hagyjuk pihenni 10
percig.
Két nagyobb tepsit sütőpapírral bélelünk,
és erre helyezzük rá a tésztát, amit fél
centi vastag lepénnyé nyomkodunk, és kis
gödröcskéket alakítunk ki a felületén, amit
ismét 10 perc pihentetés követ. Miután letelt
a pihentetési idő, vékonyan meglocsoljuk
a tésztát olívaolajjal és ráhelyezzük a
kecskesajtot, ezt követi a sárgadinnye, amit
vékony szeletekre vágtunk, majd az egészre
hintünk egy kis sót. 180 fokos sütőben fél
órán át sütjük, amíg aranybarna színe
nem lesz. Miután kihűlt, a sonka szeleteket
és a rukkolaleveleket is rátesszük, és már
tálalhatjuk is.

A piknikezés
alapszabályai
A piknikezés, egy a sok szabadtéri program közül, melyet nyáron űzhetünk. A jó idő beköszöntével, valahogy
elfog minket egy érzés, miszerint irány a szabad. Egy
napsütötte vasárnap tökéletesen alkalmas arra, hogy
összedobjunk egy könnyed kis pikniket egy csendes kis
tisztáson. Lássuk, mire lesz szükségünk, ahhoz, hogy
a szabadtéri ebéd ne fulladjon kudarcba.
Tervezés
Első lépésként, keressük meg a tökéletes helyszínt,
ahol elkölthetünk egy finom ebédet. Majd készítsünk egy listát, azokról a dolgokról melyeket mindenképp magunkkal kell vinnünk, és szerezzük is
be őket. Természetesen egyedül is piknikezhetünk,
de azért társaságban minden falat jobban csúszik,
így több opciónk is van, vagy kettesben életünk
párjával romantikázunk, vagy csapunk egy nagy
baráti/ családi pikniket, és ennek megfelelően
készülünk elő. Ha nagyobb társasággal megyünk,
osszuk szét a feladatokat, így mindenki kiveheti
a részét az előkészületekből.
A pokróc!
Mindenki tudja, hogy egy jó pokróc alapkelléke
egy pikniknek, persze maradhatunk a romantikus
filmek világánál, és vihetünk egy hagyományos
kockás plédet, de a valóságban inkább keressünk
egy jó állapotban lévő, ám már leselejtezésre ítélt
pokrócot, és ezt terítsük magunk alá a fűben. Így
biztosan nem sajnáljuk majd, ha fűfoltos, esetleg
sáros lesz egy picit. Persze az igazán nagyban utazó piknikező, vesz egy olyan plédet, melynek az
alja vízálló, így védve van minden kosztól.

Mi legyen a piknikkosárban az ételek és
italok mellett? Nézzük listába szedve,
mit érdemes magunkkal vinni:

(ha öntetet is készítünk, azt mindenképp tálalás
előtt tegyük rá, így a salátánk friss és ropogós marad), kekszek, száraz sütemények
Mit igyunk?
Mindenképp legyen nálunk víz, ugyanis nem csak
a szomjunkat csillapítja, de megmoshatjuk vele
a kezünket és az arcunkat is. Vihetünk magunkkal,
gyümölcsleveket, szörpöt vagy limonádét, ezeket
érdemes előre behűteni és hűtőtáskában tárolni.
Ha alkoholra vágyunk, akkor egy könnyed bor
és némi sör sem hiányozhat az italrepertoárból.
Egy a lényeg, mindent jól záródó üvegekben vagy
kulacsokban szállítsunk, hiszen senki sem szeretné, ha mindent eláztatnának az italok.

Pokróc, vágódeszka, konyharuha, papírtörlő, szalvéta, egy éles kés, evőeszköz, poharak/tányérok
(persze nem porcelán, inkább műanyag vagy
papír), szemeteszsák, hűtőtáska, alufólia, dugóhúzó/sörnyitó, naptej, szúnyog- és kullancsriasztó, Ne csak együnk, mozogjunk is!
ha nincs árnyékos fa, akkor egy árnyékoló is jól A pihenés és a falatozás mellett, jusson idő egy
jöhet.
kis mozgásra is. Érdemes magunkkal vinni frizbit,
tollaslabda-szettet, labdát stb. Nem csak akkor, ha
Mit együnk?
gyerekek is vannak a társaságban, hiszen valahol
Mindenképp olyan menüt állítsunk össze, ami jól
mélyen mind gyerekek vagyunk, és nem is kell
és biztonságosan csomagolható, és lehetőleg nem
jobb indok előhívni a bennünk rejlő gyermeket,
romlandó, kivéve, ha egy jó hűtőtáskába pakoljuk
mint egy jó kis piknik. De persze kirándulhatunk
az ételeket, mert akkor jöhetnek a tojássaláták és
is, fedezzük fel a minket körülvevő természetet!
a majonézes burgonya is. Hanyagoljuk a leveseket és a szószos ételeket, ugyanis ezek könnyen Ne hagyjunk szemetet!
kifolyhatnak még a legbiztonságosabb műanyag Persze, ez egyértelműnek tűnhet, de akkor is
tárolóedényekből is. Próbáljuk meg úgy összeál- fontos megemlítenünk, hogy semmiféleképpen se
lítani a menüsort, hogy könnyen fogyaszthatóak hagyjunk szemetet magunk után. Hiszen a leglegyenek, és ne válasszunk nehezen emészthető szebb piknikező hely is megszűnik annak lenni, ha
ételeket! Nézzük, milyen piknikbarát ételek kerül- mindenki eldobálja a szemetet, ilyenkor már oda
hetnek a kosarunkba:
a varázs. Épp ezért vigyünk magunkkal szemetesSós és édes péksütemények, szendvicsek, hidegsültek, fasírtok, falafelek, sok zöldség
és gyümölcs, akár saláta formában, akár csak szeletelve

zsákot, és abba gyűjtsük a szemetet. Figyeljünk
oda és óvjuk környezetünket, hogy máskor is
részesei lehessünk ennek a nagyszerű időtöltésnek, amit piknikezésnek hívunk!

Programajánló
június:
Június 27-30. Junior Tornász Világbajnokság /Győr/

augusztus:

Június 28-30. Szent László Napok

Augusztus 9-11. Barokk Esküvő. 3 nap, 1 esküvő,
barokk időutazás

Június 28- július14. Épített motor kiállítás

Augusztus 8-15. Mazsorett EB

Június 29.

Augusztus 26-31. WAKO Kick-Box utánpótlás EB

Pannonhalmi Levendula Napok

július:
Július 5-7.

12. Győrkőc Fesztivál

Július 6.

Nyáresti koncert: Quimby

Július 11-17.

Állatkertek Éjszakája

Augusztus 31.

THE VOICES! 2019 - „Operalia”
operaverseny győzteseinek
a Győri Filharmonikus Zenekar

Női Junior Kézilabda EB

Július 20.

Nyáresti koncert: Edda Művek

Július 26-28.

XV. Győri Rotary Fröccsnapok

Mozi

Augusztus 30.

További programok: www.infogyor.hu
Az oroszlánkirály
amerikai animációs családi kaland-dráma musical, 88 perc
Jon Favreau rendező és a Disney filmje, AZ OROSZLÁNKIRÁLY az afrikai szavannára repít el, ahol jövendőbeli király születik. Simba mindennél többre tartja apját,
Mufasa királyt, és komolyan veszi, hogy egyszer majd az uralkodás feladata reá
száll. Ám nem mindenki örvend az új oroszlánkölyöknek. Zordon, Mufasa fivére elveszítette helyét a trón várományosaként, így tervet sző. A Büszke Birtokért folytatott
harcot árulás és tragédia szegélyezi, Simba pedig kénytelen száműzetésbe vonulni.
Két újonnan lelt barát segítségével kell majd eligazodnia a felnőtté válás útján,
s végül visszafoglalnia, ami törvényesen megilleti.Az úttörő filmkészítési technológiát alkalmazó AZ OROSZLÁNKIRÁLY a hőn szeretett figurákat teljesen új módon
vonultatja fel.
Rendező: Jon Favreau
Főszereplők: Chiwetel Ejiofor, Donald Glover, Keegan-Michael Key, Seth Rogen

Bemutató: 2019. július 18.

Volt egyszer egy Hollywood
amerikai-brit bűnügyi dráma, 159 perc
1969, Los Angeles. Egy munka nélkül maradt, western tévésorozatból kikerült,
munkanélküli színész (Leonardo DiCaprio) és jó barátja, kaszkadőre (Brad Pitt)
együtt próbálnak boldogulni Hollywood kegyetlen világában. Ez a világ azért
kegyetlen, mert változik: Rick és Cliff eddig kiismerte magát a showbizniszben,
de most bármerre járnak, arra kell rácsodálkozniuk, hogy minden megváltozott:
a szabályok, a főnökök és a nők is…
Nincs nagyobb esemény annál a filmes világban, mint amikor Tarantino rendez:
9. filmje hihetetlen sztárszereposztással készül, és ismét különleges,
véres és gyilkos humorú.
Rendező: Quentin Tarantino
Főszereplők: Leonardo DiCaprio, Dakota Fanning, Luke Perry, Brad Pitt, Timothy Olyphant

Bemutató: 2019. augusztus 15.
22.

Az idei évre vonatkozóan
szinte az összes gazdasági
szakértő egyetért abban,
hogy folyamatos bővülés
prognosztizálható az építőiparban mind a lakossági,
mind az ipari szegmensben.
A győri régióban az utóbbi
években gombamód emelkedtek ki az új építésű társasházi övezetek. Az egyre bővülő lakhatási kedvezmények
rendszere jelentősen megnövelni látszik a lakossági keresletet az ingatlanpiacon.
Az építőiparra utóbbi években jellemző növekedés

azonban az ipari szereplők
számára is új kihívásokat hozott - manapság szinte lehetetlen raktárakat találni a régióban. Mivel bérelhető ipari
ingatlanból
folyamatosan
hiány tapasztalható, így egyre több gazdasági szereplő
ruház be új ipari csarnokokba, így fokozva cége termelékenységét, garantálva annak bővülését. A régió ipari
parkjaiban is hasonló, szemmel látható fejlődés tapasztalható, mint az új építésű
lakóövezetek esetén. Hogy
meddig tart az építőipar len-

dülete, azt senki nem tudja
előre megmondani. Mindenesetre a gazdaság folyamatos erősödése kedvez a folyamatnak. Lakossági oldalról
az emelkedő ingatlanárak,
ipari oldalról inkább az egyre növekvő munkaerőhiány
szabhat felső határt a jelenleg pozitív tendenciáknak.
Az ipari cégek esetében egyre inkább megfigyelhető,
hogy még most szeretnék kihasználni a kedvező gazdasági környezetet és a széleskörű pályázati lehetőségeket
a bővüléshez.

CSARNOKOK TERVEZÉSE
ÉS KIVITELEZÉSE
23.

