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3. oldal Újra előkerült a nagy-
mamás csel, ismét tolvajok trük-
köztek Győrben: az időseket tele-
fonon hívták fel a csalók, és az
unokájuknak kiadva magukat,
készpénzt kértek tőlük.

7. oldal Még csak a próbaüzem
tart, de már most nagy az érdeklődés
a GyőrBike iránt, amit a hazánk-
ban kialakított hasonló rendszerek
közül a legkedvezőbb áron lehet
majd  használni.

Megemlékezés és kitüntetések az államalapítás ünnepén

Az istváni úton

20. oldal Alig három hét van hátra a győri rendezésű maratoni
kajak-kenu világbajnokságig, ezért itt volt az ideje, hogy a váloga-
tott keretünk teljesen kialakuljon. Az üres pozíciókért pedig az el-
múlt hétvégén küzdöttek meg Győrben, a második felnőtt, U23-as
és ifjúsági maratoni világbajnoki válogatón. Már csak a partrende-
zés  és az alacsony vízállás okoz problémákat a szervezőknek. 

Részletes
tévéműsor

11–14. oldal  A jövő hétvégén újra négy-
napos borünnep lesz a városban. Lapunkban
a fesztivál részletes kulturális és gasztronó-
miai programjait is közöljük.16–17. oldal

Írásunk az 5. oldalon
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Befejezés előtt áll a Komárom, Al-
másfüzitő árvízvédelmi öblözet árvíz-
védelmi fejlesztésének megvalósítá-
sa. A térség árvízvédelmi biztonsá-
gán jelentősen javító projekt készült-

sége 90%, amely már most nagyobb
biztonságot nyújt és jelentősen meg-
könnyíti egy, a 2013. évi rendkívüli ár-

Idén 3. alkalommal rendezi meg
a Bakonyi Kalandorok Turista
Egyesület a Magas-Bakony Telje-
sítménytúrákat, 10, 20, 30 és 50
km-es távokon augusztus 29-én.
A programra várnak minden tú-
rázni szerető embert, indulás Ba-
konybélből, a Pikoló vendéglőtől.
A túra érinti Gerencepuszta, Kő-
ris-hegy, Csesznek, Szépalma-
puszta, Szarvad-árok természeti
szépségeit. Idei újdonság, hogy a
20-as táv visszafelé, Csesznekről
is megtehető! A túra a Cartogra -
phia Kupa és az Észak-dunántúli
Kupa része. Az ellenőrző ponto-
kon frissítővel, a célban meleg
étellel várnak a szervezők. Részle-
tes információ, díjak és jelentke-
zés: bakonyikalandorok.info. 

Győr Megyei jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Gazdálkodási Fő-
osztályának Vagyongazdálkodási
Osztálya ezúton tájékoztatja a la-
kosságot, hogy a Bakonyfa Faki-
termelő Bt. az E.on Áramhálózati
Zrt. megbízásából – élet- és va-
gyonvédelmi okokból – várható-
an 2015. szeptember 1. napjától
a város területén közérdekű galy-
lyazási munkálatokat végez. A
munkálatokat a szolgáltató kis-
és középfeszültségű vezetékháló-
zatok alatti területen végzi, mely-
nek folyamatos karbantartását a
villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény 124.§ (2)
bekezdése, a 133.§ (3) bek., a
137. §-a, valamint a villamos biz-
tonsági övezetről szóló 122/2004.
(X. 15.) GKM rendeletre hivatkoz-
va látja el.

Magas-Bakony
Teljesítménytúrák

Tájékoztatás

vízhez hasonló helyzet kivédését –
hangsúlyozták az árvízvédelem fel-
adatát ellátó, és egyben a projektbe-
ruházó Észak-Dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság szakemberei. A projekt

egyik legjelentősebb eredménye,
ami közvetve Győrt is értinti, egy
majdnem 5 km hosszú, új árvízvédel-

mi töltés építése a Bécs–Budapest
vasúti fővonal mellett. Az új árvízvé-
delmi töltés magasságában és véd-
képességében is felülmúlja a vasúti
töltést, amelyen korábban az árvízvé-
dekezés történt. Az új rendszer biz-
tonságosabb és nemzetgazdasági
szinten is jobb megoldást nyújt, mi-
vel a vasútvonalat mentesíti az árvi-
zek miatt szükséges jelentős forga-
lomkorlátozástól, esetenként teljes
vágányzártól. Ezekre a projektet
megelőzően sajnos nem csak a rend-
kívüli, hanem annál kisebb méretű ár-
vizek esetében is szükség volt – em-
lékeztet a vízügyi igazgatóság köz-
ponti védelemvezetője. 

A projektet az Európai Unió és a
magyar állam több mint 7,1 milliárd
forinttal támogatja. 

A vasúti fôvonalat védi az új töltés

Borkai Zsolt felhívása a gyôriekhez 
a menekülthelyzettel kapcsolatban

Kedves Győriek!

Mindannyian tapasztaltuk az
elmúlt időszakban, hogy a mene-
külthelyzet tarthatatlanná vált vá-
rosunkban. A vámosszabadi me-
nekültállomás megnyitása Győr
életét is felbolygatta, az itt élő em-
berek nyugodt mindennapjait
megzavarta. Köztereinket, utcáin-
kat, játszótereinket ellepték a más
kultúrából érkező bevándorlók,
akik az átmeneti befogadó állomá-
son lelnek menedékre. A mene-
dék biztosításán túl azonban nem
mehetünk el szó nélkül amellett,
hogy sokan közülük rongálják köz-
tereinket, összepiszkítják parkjain-
kat és játszótereinket, zavarják a
békésen sétáló magyar embe -
reket, és olykor félelmet keltenek
gyermekeinkben. Biztos vagyok
benne, hogy mindannyiunkban
ott az empátia az idegenek irányá-
ba, magam is sajnálom a kisgyer-
mekes családokat, az ártatlan
gyermekeket, hiszen nem tehet-
nek sorsukról. Gyermekeink biz-
tonsága, családunk egészsége,

tulajdonunk érintetlensége, váro-
sunk tisztaságának megőrzése,
rendezvényeink zavartalansága,
Győr jó hangulatának biztosítása
azonban mindennél fontosabb, és
minden győri ember számára ala-
nyi jogon jár!

Az elmúlt időszakban több
egyeztetést folytatott a győri ön-
kormányzat a témában: rendőr-
ség, katasztrófavédelem, kor-
mányhivatal, ÁNTSZ, bevándorlá-
si hivatal, közterület-felügyelet,
Győr-Szol Zrt., Útkezelő Szerve-
zet, közlekedési vállalatok, a vá-
mosszabadi táborvezetés és a
Polgármesteri Hivatal szakembe-
rei konzultáltak arról, hogy milyen
súlyúvá nőtte ki magát a győri
helyzet. Sajnos mindezt nap mint
nap érzékeljük saját bőrünkön,
amikor munkába, egyetemre
vagy sétára indulunk városunk-
ban.  Győr az otthonunk! Nem po-
litikai kérdésről, nem empátiáról
beszélünk, hanem a magyar em-
berek biztonságáról, a győri pol-
gárok nyugalmáról, ami mindany-
nyiunk közös ügye!

Kérem ezért Önöket, hogy a kö-
vetkező 10 napban írják le tapasz-
talataikat, véleményüket a helyzet-
ről a lakosság@gyor-ph.hu e-mail
címre, vagy küldjék el postai úton
a 9021 Győr, Városház tér 1. címre,
a Pf. 56. számra.

Polgármesterként mindig is a
győri emberek érdekeinek képvi-
seletét tűztem zászlómra, ezért
hamarosan személyesen tájékoz-
tatom a kormányt a győri állapo-
tokról. Kérem, hogy álljanak mel-
lém azzal, hogy leírják véleményü-
ket, tapasztalataikat a témával
kapcsolatosan. Köszönöm, ha
megosztják velem gondolataikat,
én pedig mindent megteszek
majd annak érdekében, hogy nyi-
tott fülekre találjon közös állás-
pontunk, mindannyiunk nyugal-
ma és városunk biztonsága érde-
kében!

Borkai Zsolt
polgármester



Nyár van, és alig fürdőruhá-
ban pózolnak a napon, a
parton, a gumimatracon, a
gondolában, a sziklán, a csu-
da tudja milyen szobor, osz-
lop és szökőkút előtt. Mert
úgy tűnik, muszáj. Tombol a
szelfiparádé, az emberek
megmutatják: ők eljutottak
a nagy vizekhez, hegyekhez,
van, akinek bejött az élet,
így kell ezt csinálni, illetve,
így lehet csak kibírni – te-
szik hozzá kommentként.
Pál Ferenc, vagy ahogy so-
kan emlegetik, Pálferi atya
szerint az 1960–70-es évek-
ben kezdődött a nagy fel-
buzdulás, hogy élmények-
ben kell megélni az életet.
Utána nem megéltük, ha-
nem megörökítettük, min-
denki nyakában fényképe-
zőgép lógott. Most megosz-
tunk. Anélkül, hogy megél-
nénk. Mintha már más je-
lentené a boldogságot, nem
az, hogy a világtörténelem
szereplőinek lábnyomát ta-
possuk, munkájuk gyümöl-
csét élvezzük, festői helye-
ken pihenhetünk – együtt
szeretteinkkel. Ehelyett ren-
geteg turista szelfibottal
futkos fel-alá a látványossá-
goknál, és tolja fel a világhá-
lóra a fotókat, főként magá-
ról, anélkül hogy valóban él-
vezné a pillanatot. Sorban
állnak a nevezetességek
előtt, hogy aztán egyedül,
párban, felülről, alulról, ol-
dalról, csücsörítve és komo-
lyan meglegyen a kép, amit
aztán közvetíthetnek. Fur-
csa ez a világ, sokan viszont
anélkül élik végig az éle -
tüket, hogy látták volna a
tengert, hogy eljutottak vol-
na a piramisokhoz, de még
ilyen messze sem kell men-
nünk, bizonyos élethelyze-
tekben a Balaton is elérhe-
tetlen távolságra van. Ők
otthon nézegethetik a pózo-
lókat és marad a tudat: még
vakuval sem látszik, ami
igazán fontos.

Zoljánszky Alexandra

Vaku nélkül

SZERZŐ: Z. A.
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Nem lehet elégszer elmondani,
vigyázzunk magunkra és szeret-
teinkre, a trükkös csalók ugyan-
is folyamatosan próbálkoznak,
elsősorban idős embereket kí-
sérelnek meg átverni. Sajnos
gyakran járnak sikerrel.

Újra előkerült a nagymamás csel, is-
mét tolvajok trükköztek Győrben: az
időseket telefonon hívták fel a csalók,
és az unokájuknak kiadva magukat,
készpénzt kértek tőlük – tájékoztatott
a közelmúltban Takács József rendőr
százados, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitányság sajtórefe-
rense és elmondta, minden esetben a
pénz átadásának helyszínén egy is-
meretlen férfi vagy nő jelent meg, aki
arra hivatkozva, az unoka nem tudott
eljönni, átvette a készpénzt és távo-
zott. A rendőrség nyomoz, és kiemelt
figyelmet fordít a felvilágosításra, a
trükkös tolvajok jelenlétével azonban
számolni kell, hangsúlyozta Takács
József. Az elkövetők gyakran az idős-
korú sértettet megtévesztik, s a tette-
sek a végsőkig kihasználják az ember-
ek hiszékenységét, jóindulatát. Az al-
kalmazott trükkök repertoárja óriási,
az elkövetők rendkívül gyorsan alkal-
mazkodnak egy adott szituációhoz.
Minden esetben egy cél vezérli őket:
a sértett értékeinek, pénzének meg-
szerzése. A fenti eseteken túl például
a tolvajok leggyakrabban önkormány-

zati tisztségviselőnek, a nyugdíjbizto-
sító munkatársának, közüzemi szol-
gáltató munkatársának (pl. víz-, gáz-,
villanyóra-leolvasó, szerelő stb.) rend-
őrnek, vagy akár az EESZI munkatár-
sának adják ki magukat, és így jutnak
be a sértettekhez. Elterelik a figyelmü-
ket, és az általa korábban megmuta-
tott rejtekhelyről ellopják a pénzt. A
cselekmény elkövetéséhez pár perc
elegendő, és sokszor a kutatás nyo-
mai is nehezen felfedezhetők. Gyakori
még, hogy bádogosnak, csatornatisz-
títónak, redőnyösnek, köszörűsnek,
késélezőnek, nyílászáró-cserélőnek
mondják magukat, elterelik a lakó fi-

gyelmét, közben pedig társaik átkutat-
ják a házat. Gyakran jelennek meg, fő-
leg kisebb településeken a házaló áru-
sok is, nem mindig csupán eladási
szándékkal. Gyakori trükk, hogy rosz-
szullétet színlelve, esetleg a velük lévő
kisgyermekre hivatkozva vizet kérnek.
A gyanútlan áldozat beengedi őket a
lakásába, ők pedig a figyelmet elterel-
ve, ellopják a könnyen mozdítható ér-
tékeket. A rendőrség azt tanácsolja,
ne vásároljanak tőlük, az ajtót pedig
ne tárják ki idegeneknek. Gondolják
át, indokolt-e az idegen jövetele, miért

kér iratot, értéket és pénzt. Az értéke-
ket ne hagyják elöl, zárják el, nagy
mennyiségű készpénzt ne tartsanak
otthon. Jelentősebb értéktárgyaikról
készítsenek házi leltárt, feltüntetve
azok egyedi jellemzőit, leírását, azo-
nosítási számát. Soha ne vallják be
senkinek, ha egyedül vannak, és ne
áruljanak el magukról semmit idege-
neknek.

Fontos tudni, hogy a közüzemű
szolgáltatók díjbeszedőket nem alkal-
maznak, pénzt személyesen nem hoz-
nak és nem is kérnek, a szerelők arc-
képes igazolványukat és megbízóleve-
lüket kérés nélkül bemutatják, a rend-

őröket pedig egyen-
ruhájuk (jelvénnyel),
illetve szolgálati iga-
zolványuk és azonosí-
tó számmal ellátott
jelvényük igazolja.
Amennyiben kétsé-
gük merülne fel az in-
tézkedő személyazo-

nosságával kapcsolatban, hívják a
107-es segélyvonalat. A hamis igazol-
ványon a jelvény alsó részén az azono-
sítószám helyett általában a Police fel-
irat olvasható. Ilyet minden katonai
boltban lehet kapni. A valódi rendőr-
igazolványon látható a tulajdonos arc-
képe, neve és rendfokozata, s nem Po-
lice felirat, hanem egy ötjegyű azono-
sítószám szerepel.

A rendőrség kéri, hogy amennyi-
ben lakókörnyezetükben gyanús je-
lenséget, személyeket észlelnek, te-
gyenek bejelentést.

FÓKUSZBAN LAPSZÉL
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A figyelmet elterelve,
ellopják a könnyen 
mozdítható értékeket

Ismét próbálkoznak 
az unokás csellel
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HIRDETÉS   PR-CIKK

Ahogy arról már múlt heti lapszámunkban hírt adtunk, a „ze-
nehallgatás művészetét” sajátíthatják el a hallgatók egy szep-
temberben induló, különleges kurzuson. A Jazzagóga elneve-
zésű programsorozat keretében a Prodior Produkció a mai
magyar jazz és világzene talán legkiválóbbjait hozza el Győrbe,
hogy tanítsanak. Az előadóművész „oktatók” egy-egy témára
építik az előadásokat, elsőként, október 2-án Szőke Nikolett
és Takács Nikolasz Az énekelt jazz című estjét hallhatja a nagy-
érdemű. A nemzetközileg is elismert jazzénekesnő és hazánk
egyik legjobb pop előadójának közös produkciója zenei cse-
mege, amely hidat képez a műfajok között. Jazz, soul, r’n’b és
latin elemeket magába olvasztó zenei kirándulásban lehet ré-
sze a közönségnek. A gitáros jazz című előadáson, október 11-
én László Attila Liszt Ferenc-díjas gitáros, zeneszerző, a mo-
dern magyar jazz kiemelkedő képviselője avatja be a publiku-
mot. László Attila a jazz-konzervatórium elvégzése után élvo-
nalbeli magyar együttesekben játszott. 1985-ben Tony Laka-
tossal alakította meg a Things nevű formációt, amely hét éven
keresztül működött. 1987 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem tanára és bigbandjének vezetője. A fúvósan énekelt
jazz előadói Horgas Eszter nemzetközi hírű fuvolaművész és
Falusi Mariann, hazánk egyik legkiemelkedőbb énekművésze
lesznek, s Föld körüli utazásra hívják a közönséget október 21-
én ismert világslágerekkel és saját művekkel. Az estén az ér-
zéki, a harsány, a meghitt, a fájdalmas és az örömteli mind je-

A magyar jazz és világzene legkiválóbb képviselôi „oktatnak”  Gyôrben

len lesznek, ahogy azt ők, a művészek a világ hangjain keresz-
tül látják, hallják. Megidézik Amerika, Kuba, Magyarország,
Spanyolország, Tibet, Argentína és az őserdő világát is. Az
ütős jazz-t Kőszegi Imre Liszt Ferenc-díjas dobos, zeneszerző,
tanár képviseli november 13-án az előadás-sorozatban. A ma-
gyar jazz-történet egyik legjelentősebb alakja 2014-ben ün-
nepelte 70. születésnapját. Ebből az alkalomból új formációt
alapított New5 néven, melynek zenei vezetője az elmúlt 30 év
egyik meghatározó magyar jazz-muzsikusa, Vasvári Pál. Az es-
ten napjaink improvizatív jazz-zenéje kerül előtérbe a dobokkal
és a különleges ritmusokkal. November 27-én Fekete Kovács
Kornél a fúvós jazz rejtelmeibe vezeti be a hallgatóságot. A
nemcsak hangszeres szólistaként, de zeneszerzőként és
hangszerelőként is Európa-szerte elismert művész a Zeneaka-
démia Jazz-tanszékének tanára, pályája során neves nemzet-
közi zenekarokban játszott, zeneszerzőként számos kisebb
kompozíció mellett a „Budapest Jazz Szvit" szerzője. Végül a
Jazzagóga első szemeszterét Dwight Robson és a The Gol-
den Voices of Gospel zárja december 16-án. Az európai kon-
certkörúton lévő világhírű afroamerikai hangszeres ének-
együttes a New York-i Harlemből érkezik Győrbe. A gospelt
felelgetős énekformában adják elő, taps, dobbantás, mozgás
és hangszerek kíséretével. Az ismétlések és az egyszerű mon-
datok elősegítik a vallásos üzenet megértését, amely általá-
ban a szeretetről, az Istenbe vetett hitről szól.

Négy orvosgeneráció tapasztalata alapján!

1. Magnézium Magnézium hiány esetén izomgörcsök, ingerlékenység, álmat-
lanság alakulhat ki. Romlik a koncentrálóképesség. Fejfájás, szédülés léphet fel,
izomgyengeség, émelygés, és végtagzsibbadás jelentkezhet. Gyakoriak lehetnek
a kellemetlen, erôteljes szívdobbanások, szívritmuszavarok.

2. Q10 koenzim A Q10 nélkülözhetetlen a sejtek energiatermeléséhez! Azok
a betegek, akik a vér koleszterinszintjét csökkentô úgynevezett „szatin” készítmé-
nyeket szednek, gyakran panaszkodnak izomfájdalmakra és egyéb kellemetlen-
ségekre. Ezek egy része abból ered, hogy a sztatinok blokkolják a szervezetben
a Q10 szintézisét, csökkentik a májban történô Q10 termelôdést.

3. E-vitamin Segít semlegesíteni a szervezetben felgyülemlett káros hatású
szabad gyököket, amik felelôsek lehetnek egyes daganatok kialakulásáért  és
gyorsítják a sejtek öregedését és gyengítik az immunrendszerünket.

4. B6-vitamin A B6-vitamin koenzimként több, mint hatvan enzimremdszer-
ben mûködik közre. Hatása a szellemi intenzitás és a koncentrálóképesség
javulásában nyilvánulhat meg. Kedvezô lehet szív- és érrendszeri megbete-
gedések, szélütés, premenstruációs tünetegyüttes, depresszió, és álmatlanság
esetén. A B6-vitamin csökkentheti a kéz ujjainak zsibbadásával járó alagút
szindróma tüneteit és hatékonyan csökkenti a hányingert még migrénes fej-
fájás, terhességi hányás és mûtéti altatást követi hányinger esetében is.

Fontos a szívnek, az agynak és az izmoknak.
NÉGY fontos hatóanyag egy tablettában!

Nyáron se  felejtse elbevenni a 
Magne Q10

tablettát!
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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

SZERZŐ: FÖLDVÁRI GABRIELLA
FOTÓ: MARCALI GÁBOR

Az államfő, Áder János vehette
át idén a Győr-Moson-Sopron
Megye Díszpolgára Kék Szalag
Kitüntető Címet a megyei ön-
kormányzat Szent István-napi
díszközgyűlésén. A városi és a
megyei önkormányzat közös
ünnepsége után tartott esemé-
nyen további elismeréseket is
átadtak.

A Szent István-napi ünnepi megemlé-
kezés a Vársétányon, Szent István lo-
vas szobránál kezdődött, ahol Né-
meth Zoltán, a megyei közgyűlés elnö-
ke ünnepi beszédében kiemelte:
„Szent István azon történelmi nagyja-
ink egyike, akinek személye és alakja
jelkép lett, a nemzeti függetlenség, a
nemzeti méltóság és a nemzeti identi-
tás szimbóluma.” A szónok hangsú-
lyozta: „a Szent István által teremtett
értékek számunkra gyökeret jelente-
nek, itt a Kárpát-medencében vannak
a gyökereink… itt, ahol Szent István or-
szágot tervezett, ahol a kereszténység
értékrendjével együtt érkezett hoz-
zánk az európai jogrend és kultúra.
Joggal lehetünk büszkék arra, hogy
több mint ezer éve élünk és alkotunk
a Kárpát-medencében. Olyan módon
járultunk hozzá Európa értékrendjé-
hez, amely nélkül ez a kontinens sze-
gényebb lenne. Mi szeretünk itt élni,
mi itt szeretnénk békében és nyuga-
lomban élni” – tette hozzá. 

Dr. Somogyi Tivadar, Győr alpol-
gármestere megemlékezésében arra
hívta fel a figyelmet, hogy Szent István
helyezte fel hazánkat Európa térképé-
re, és indította el a nemzetet a keresz-
ténység útján. Bátorsága, Magyaror-
szág iránt érzett hűsége és hite ki -
emelte a kor emberei közül, a magyar
jövőért végzett munkássága a Kárpát-
medence történetének legnagyobb
alakjává tette. Erős keresztény birodal-
mat teremtett Európa szívében, ame-
lyet a XX. század történelmi viharai
megtépáztak, de évezredes léte Szent

A megye díszpolgára lett a köztársasági elnök
Megemlékezés és kitüntetések az államalapítás ünnepén

István nagyságát, zsenialitását, a ma-
gyar nemzetben rejlő értékek fontos-
ságát igazolja. Az alpolgármester vé-
gül Szent István intelmeiből idézett:
„Tartsd mindig eszedbe, hogy minden
ember azonos állapotban születik, és
hogy semmi sem emel fel, csakis az
alázat, semmi sem taszít le, csakis a
gőg és a gyűlöltség.” A megemlékezők
ezután koszorúkat, virágokat helyeztek
el az államalapító király szobránál. 

A megyei önkormányzat ünnepi
díszközgyűlését a NAV székházában
rendezték, ahol dr. Horváth József, a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közös-
ségi Tér igazgatóhelyettese tartott ün-
nepi megemlékezést, majd Németh
Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke
kitüntetéseket adott át. Elsőként Áder
János köztársasági elnöknek a Győr-
Moson-Sopron Megye Díszpolgára

Kék Szalag Kitüntető Címet. Az államfő
megköszönve az elismerést, a győri Ré-
vai-gimnáziumbeli diákéveit elevenítet-
te fel. Elmondta, ez az időszak a nagy
találkozások ideje volt, beszélt arról, mi-
lyen meghatározóak voltak tanárai, akik
nemcsak a sikeres egyetemi felvételire

készítették fel, hanem olyan értékren-
det mutattak számára, amely máig elkí-
séri.  És hogy mi az a legfontosabb do-
log, amit szülőföldjétől, a Rábaköztől

kapott Áder János? A kérdésre két dol-
got válaszolt a köztársasági elnök: az
egyik a szorgalom, a másik a hűség.
Hűség a szülőföldhöz, hűség a hazá-
hoz.  Ezeket a muníciókat használja kö-
zel 30 éves közéleti pályafutása során –
mutatott rá az államfő.

Az ünnepi program folytatása-
ként további kitüntetéseket adtak át.
Győr-Moson-Sopron megye térség-
fejlesztéséért Gróf Széchényi Ferenc-

díjat kapott Horváth Tibor, Fertőszent-
miklós város polgármestere. A megye
oktatásáért a Péterfy Sándor-díjat dr.
Kovács Zsolt, a Széchenyi István
Egyetem igazgatásszervezési  főigaz-
gatója vehette át. A megye közműve-
lődéséért Dr. Kovács Pál-díjat Székely
Zoltán, a Hansági Múzeum igazgatója
kapta. A megye művészetéért Kormos
István-díjat Csoltói József, a sop roni
Testvériség Néptáncegyüttes művé-
szeti vezetője vehette át. A megye
sportjáért Bauer Rudolf-díjat Sastin
Marianna birkózónak adományozta
a közgyűlés. A megye egészség-
ügyéért Dr. Petz Aladár-díjat dr. Dézsi-
né Szentes Veronikának, a Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház Kardioló-
giai Osztálya vezető asszisztense ve-
hette át. A megye szociális ellátásá-
ért és gyermekvédelméért Dr. Batt-
hyány-Strattmann László-díjat Orbán
Ferencné, a „Gondoskodás” Rábakö-
zi Szociális Központ intézményveze-
tője kapta. A megye közszolgálatá-
ért Dr. Csizmadia Andor-díjat dr.
Németh Andrea, a Győri Járási Hiva-
tal vezetője vehette át. A megye gaz-
daságáért Meller Ignác-díjat a Pan-
non-Víz Zrt. kapta, a díjat Tőke László
vezérigazgató vette át.
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Gyilkos, békás, borvizes
SZERZŐ: PAPP ZSOLT
FOTÓ: O. JAKÓCS PÉTER

Sorozatunkban a csodálatos
Székelyföld egy-egy gyöngy-
szemét mutatjuk be olvasóink-
nak. Tesszük ezt nem titkoltan a
kedvcsinálás szándékával, hogy
aki teheti, látogasson el erre a
gyönyörű, ezer kincset rejtő ma-
gyar vidékre. Nem fogja meg-
bánni…

Parajdi szállásunkról ezúttal a Gyer-
gyói havasok felé vesszük az irányt.
Csodálatos, erdőkkel övezett utunk a
Bucsin-tetőn át vezet, ahol érdemes
megállni egy kicsit, mert a Hargita
csodálatos látványa megér néhány
percet és persze néhány fotót is. To-
vábbindulva előbb Borzontra, majd
Gyergyóalfalura érünk, amelyről soro-
zatunk Csíksomlyót bemutató epizód-
jában már ejtettünk szót, hiszen a ha-
gyományok szerint a mai napig az al-
falviak keresztalja halad az élen a bú-
csúban. Hamarosan Gyergyószent-
miklósra érkezünk, ami Hargita har-
madik legnépesebb városa a maga
18 ezer lakójával, korábban Gyergyó-
szék központja volt. Ha csak átutazó-
ban járunk itt, azért a város főterén ér-
demes megállni, hiszen a parkosított
tér nagyon kellemes hangulatú sétára
csábít. A várost elhagyva, hamarosan
meseszép látványban lesz részünk, hi-
szen a táj egyre vadregényesebb,
ahogy belevetjük magunkat a Gyer-
gyói havasok sűrűjébe. A kanyargós
szerpentin úton egyre feljebb és fel-
jebb jutunk, mígnem elérjük a nap el-
ső katarzisát, az 1256 méter magas
Pongrác-tetőt, és azt a leírhatatlan pa-
norámát, ami elénk tárul. Nem kell el-
kapkodni az útszéli megállást, amikor
felérünk, egy autós pihenő vár minket,
ahonnan gyönyörű fotók készíthetők,
ráadásul a kis faházakban kézműves
finomságokat árulnak. Itt minden-
képp vásároljunk a messze földön hí-
res erdélyi házi csokiból, amely a táj
gyönyörűségéhez hasonló ízélményt
nyújt. A pihenőhelytől egyébként
könnyed túraútvonalak is indulnak,
ezért, ha kedvünk van, be is barangol-
hatjuk a hegyoldalt.

Ha először járunk errefelé, esetleg
azt is gondolhatjuk, hogy szebbet a
nap folyamán már nemigen látha-
tunk. Ez óriási tévedés, a java csak
ezután következik! A Gyilkos-tó le-
nyűgöző látványa és érdekes történe-

Székely kincsestár 7. rész

te vár minket a közelben. Ahogy Or-
bán Balázs írja: „Nagyobbszerű tüne-
ményt talán igen, de szebbet, von-
zóbbat bizonnyal nem rejtenek a ha-
vasok keblökben." A tó melletti par-
kolóban vendéglátó egységek, kür-
tőskalácsosok, szuvenír-árusok fo-
gadnak minket, tehát itt jó alkalom
nyílik egy ebéd elfogyasztására a ter-
mészet lágy ölén. Ha kifújtuk magun-
kat, sétáljunk le a partra, ahol rögtön
feltűnik az érdekes természeti jelen-
ség. A tóból ugyanis szuronyokként

áll ki megannyi fatörzs, amelyeket kö-
zelről is megtekinthetünk, ha csóna-
kot bérelünk. Kevesen gondolnák, de
a tó mindössze 178 éves, létét a Gyil-
kos-kő hegyomlásának köszönheti, a
lezúduló törmelék ugyanis több pa-
tak útját is elzárta, így azok tóvá duz-
zadtak, a fatörzseket a vasoxidos me-
szes víz konzerválta, így jöhetett létre
az érdekes jelenség. Amilyen fiatal a
Gyilkos-tó, annyira gyorsan „öreg-
szik” is, hiszen a patakok folyamato-
san hordalékkal töltik fel, és a becs-

lések szerint beavatkozás nélkül
mint egy 70 éven belül teljesen feltöl-
tődik. Az elmocsarasodás ütemét hor-
dalékfogó gátakkal igyekeznek lassí-
tani. Ha nincs kedvünk csónakázni, in-
duljunk el a tó körüli ösvényen, és él-
vezzük a partról ezt a csodát. 

Bár élményekből már így is kap-
tunk eleget, a túra legszebb része
még csak most következik. A főúton
tovább haladva néhány perc múlva a
Békás-szorosba érkezünk, amely egy
öt kilométer hosszú, lenyűgöző szur-
dokvölgy. Utunkat a gyorsfolyású bé-
kás patak kíséri, magam általában az
első adandó alkalommal letérek a be-
tonútról, és a patak kiálló szikláin, víz -
eséseket kerülgetve, ugrándozva foly-
tatom a felemelő kalandot. A szoros
óriási sziklái egyre hatalmasabban
magasodnak fölénk, mígnem már-
már úgy érezzük, porszemek vagyunk
csupán ebben a szikla-világban. Az
ember térérzékelése is megváltozik,
már-már egy másik tudatállapotba
kerül, hiszen a környezet olyannyira
nem hasonlítható semmihez, hogy
akár egy másik bolygón is járhatnánk
éppen. Az olykor háromszáz méter
magas sziklafalakból negyven méte-
res fenyők meredeznek. Az élet csodá-
ja, hogy a teljesen függőleges, kopár
falakon, ahol csak egy talpalatnyi föld
megül, máris kihajt egy-egy virág, bo-
kor vagy fenyő. Ez a hegyi mesevilág
nem csak a turisták, de a hegymászók
paradicsoma is. Bár nem a legmaga-
sabb, a legérdekesebb sziklatorony
kétségtelenül az Oltárkő a csúcsán a
kereszttel. Természetesen a Békás-
szorosban is megtaláljuk a kézműves
portékákat kínáló árusokat, a míves
fafaragásokat, népviseletet, szarvas
agancs-bicskát, és egyéb helyi termé-
keket. Ha képesek vagyunk még
újabb élményeket befogadni, akkor
érdemes autóval továbbindulni Bor-
szék irányába, amely híres üdülőtele-
pülés. Fürdője és több mint 15 ás-
ványvízforrása miatt nagyon kere-
sett úti cél, látványosak a barlangjai,
és természetesen a táj errefelé is le-
nyűgöző. A napba talán több nem
fér bele, de ez nem is baj, ennyi él-
ményt feldolgozni is időigényes. Ha
visszaérünk szálláshelyünkre, nagy
táncmulatságot már ne tervezzünk
az estére, mert anélkül is jól fogunk
aludni. Szükségünk is lesz a pihe-
nésre, mert legközelebb újabb hegyi
kalandok várnak ránk.
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SZERZŐ: W. A.
FOTÓ: MARCALI GÁBOR

Még csak a próbaüzem tart, de
már most nagy az érdeklődés a
kötött gyűjtésű kerékpárkölcsön-
ző rendszer, a GyőrBike iránt.
Közben az is kiderült, hogy a ha-
zánkban kialakított hasonló
rendszerek közül ezt lehet majd a
legkedvezőbb áron használni. 

Folyamatosan zajlik a GyőrBike kerék-
párkölcsönző rendszer finomhangolása
a tesztelők által beérkezett észrevételek,
tapasztalatok alapján – mondta el
Domanyik Eszter, a polgármesteri hiva-
tal városmarketing és programszerve-
zési főosztályának vezetője azon a sajtó-
tájékoztatón, amelyen bemutatták a
rendszer népszerűsítésére felkért két
közismert személyiséget is, Jakabos
Zsuzsanna úszónőt és Forgács Pétert,
a Győri Nemzeti Színház igazgatóját.
Domanyik Eszter elmondta azt is, hogy
az országban Győrben lehet majd a leg -
olcsóbban biciklit bérelni. 

A részletekről Polgári István, a pol-
gármesteri hivatal városfejlesztési osz-
tályának stratégiai csoportvezetője szá-
molt be. Elmondta, az alkalmi felhasz-
nálók napi néhány száz, vagy heti 1-2
ezer forintért vehetik igénybe a bicikli-
ket, de kiemelte azt is, hogy a használat
az első félórában ingyenes. Éves bérle-
teket is lehet majd vásárolni, ez diákok-
nak nyolcezer, míg felnőtteknek tízezer
forintba fog majd kerülni. A kerékpárok
elvételéhez kártyára lesz majd szükség,
ezekhez a Széchenyi István Egyetemen
és a Látogatóközpontban kialakított
ügyfélszolgálatokon lehet majd hozzá-
jutni.  A GyőrBike „éles” indítása 23
gyűjtőállomással, 256 dokkolóval, 180
kerékpárral szeptember 7-én várható. 

Ezzel olyan kerékpárkölcsönző szol-
gáltatás válik elérhetővé városunkban,
amely jól kiegészíti az autóbusz-közleke-
dést, erősíti a közösségi közlekedés szín-
vonalát. A hálózat megkönnyíti a győriek,
az agglomerációból érkezők, az egyete-
misták és a turisták közlekedését, vala-
mint hozzájárul a Belváros egyéni gépjár-
mű-forgalmának csökkentéséhez is.

Jakabos Zsuzsanna és Forgács Péter a GyôrBike arcai
Az országban itt lehet majd a legolcsóbban használni a kölcsönbicikliket
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

NACHT DES ZOOS FÜR GROSS
UND KLEIN am 28. August im Xantus
János Tiergarten. Mit abwechslungsrei-
chem Programm, geführtem Nachtspa-
ziergang und der Präsentation von be-
sonderen, in Ungarn noch nie gesehenen
Tieren findet die diesjährige Nacht des
Zoos statt. An diesem Tag erwartet der
Zoo die Besucher mit verlängerten Öff-
nungszeiten (-22 Uhr), die dann im stim-
mungsvoll beleuchteten Tiergartein an ei-
nem besonderen Abendprogramm teil-
nehmen können.

Im Rahmen der VIATOR JAZZ-
ABENDESSEN bietet das Viator Klos-
terrestaurant und Weinbar zu in einem
besonderem Milieu spielender Jazz-
musik ein aus sorgfältig ausgesuchten
Zutaten zusammengestelltes Abend -
essen von besonderer Atmosphäre.
Die Gäste bekommen am 28. August
ab 19:30 das Programm „Jazz-
Wunschkonzert” von Sárik Péter Trió
feat. (bei Regen: Viator Klosterrestau-
rant und Weinbar. Teilnahme mit zuvo-
rigem Kartenkauf möglich!

ORGELKONZERT am 23. August um 19 Uhr in der
Szent Imre Kirche (Szent Imre út 35.). An dem im Rah-
men des Orgonapont Fesztivals organisierten Abend
tritt auf: die Organistin Jakab Hedvig.

VOICES OF 2015! Premiere der Konzerttournee am
22. August auf dem Széchenyi-Platz. Einer der wich-
tigsten Opernereignisse unserer Tage präsentiert Jahr
für Jahr die heimischen Preisträger der Operalia von
Placido Domingo. Stargast der Veranstaltung wird auf
allgemeinen Wunsch der weltweit gefeierte Tenor Ste-
fan Pop sein. Auch stehen weitere populäre Opern-
und Operettenschlager, und Lieder aus Zarzuela und
Neapel auf dem Győrer Konzertprogramm. Der
Abend steht unter der fortlaufenden Mitwirkung des
Győrer Philharmonieorchesters.
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VIII. GYŐRER
WEINTAGE. We-
in-, Weinritter und
Gastroomiefestival
am 27. Bis 30. Au-
gust in der Győrer
Innenstadt. Im Rah-
men der Győrer
We i n  t a g e z i e h e n
mehr als 60 Winzer
in die Győrer Innen -
stadt und schaffen da-
mit die angenehme At-
mosphäre dieses Festivals.
Die Veranstaltung verführt die Besu-
cher jedoch nicht nur in die Welt der
Geschmäcker – werden diese vier Ta-
ge doch auch durch ein Kulturprog-
ramm bereichert. Den Besuchern wird
während der Zeit des Festivals ein ge-
haltvolles Programm mit verschiede-
nen Wettbewerben und Präsentatio-
nen geboten. Wieder finder der Wett-
bewerb „Wein der Stadt Győr” statt,
ebenso die „Nacht der Winzer”, welche
allen Interessierten einen hervorragen-
den Anlass bietet, sich zu einem ausge-
zeichneten Glas Wein bei einem gela-
denen Winzer zu treffen.
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA:  FEHÉR ZSUZSANNA

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!

KULTURÁLIS kínáló  

GYŐR, A FOLYÓK VÁROSA címmel a
Csizmadia Stúdió, az M5 Művészeti Szalon és
a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múze-
um rendhagyó festőversenyt szervez.  Festő-
művészek pályázhatnak és örökíthetik meg a
város nevezetességeit. A műveket egy nagy-
szabású utcatárlaton láthatja a közönség au-
gusztus 27–30. között a Király utcában, a
Csizmadia Stúdió előtt.

VIATOR JAZZ-VACSORÁK keretében
az egyedi miliőben megszólaló igényes
jazz-zenéhez Viator Apátsági Étterem és
Borbár gondosan válogatott alapanyagok-
ból összeállított, különleges hangulatú va-
csorát kínál. „Jazz-kívánságműsor” cím-
mel augusztus 28-án 19.30 órai kezdettel
Sárik Péter Trió feat. Micheller Myrtill mű-
sorát hallhatják a vendégek. Közreműkö-
dik: Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor –
nagybőgő, Gálfi Attila – dobok, Micheller
Myrtill – ének. (Esőhelyszín: Viator Apát-
sági Étterem és Borbár).  Részvétel előze-
tes jegyvásárlással lehetséges!

ÁLLATKERTEK ÉJSZAKÁJA várja a kicsiket és nagyokat augusztus 28-án a győri
Xantus János Állatkertben. Változatos programokkal, éjszakai vezetett sétákkal és kü-
lönleges, Magyarországon még soha nem látott állatok bemutatásával rendezik
meg idén az Állatkeretek Éjszakáját. Ezen a napon meghosszabbított nyitva
tartással (22 óráig) várja látogatóit az állatkert. Akik a hangulatosan ki-
világított állatkertben különleges esti programokon vehetnek részt.

ORGONAHANGVERSENY várja az érdeklő-
dőket Győrben augusztus 23-án 19 órakor a
Szent Imre-templomban (Szent Imre út 35.). Az
Orgonapont Fesztivál keretében rendezett es-
ten fellép: Jakab Hedvig orgonaművész.
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HIRDETÉS BORHÁLÓ

Baráti jótanácsok a Borhálótól a gyôri bornapokra
A győri Borháló tulajdonosait, Horváth
Bencét és Sztanity Szilárdot kérdeztük ar-
ról, hogy miért és hogyan érdemes kóstolni,
miként tehetjük a borfesztiválok élményeit
igazán emlékezetessé?

Ha valaki kimegy a családjával vagy a ba-
rátaival a győri bornapokra, hol és mivel
kezdjék programjukat?

Érdemes a bortérkép alapján már otthon kivá-
lasztani azokat a borászokat, akiket fel akarunk ke-
resni. Ha ez nem történt meg, akkor feltétlenül sé-
táljunk körbe egy deci könnyű fehérborral a komo-
lyabb kóstolgatás előtt. Fontos, hogy üres gyomor-
ra nem szokás és nem is tanácsos bort inni, viszont
a túlságosan megterhelt, jóllakott gyomor sem ba-
rátja a borkóstolásnak!

Először azoknak adjunk tanácsot, akik
csak egy-két deci erejéig kóstolnának meg
valami finomságot.

Ha csak egy-két deci bort akarunk inni, akkor
olyan bort válasszunk, amelyhez máshol nehéz hoz-
zájutni. Itt még fontosabb az ügyes kiválasztás, hi-
szen csak egy-két kóstolóról van szó. Igyekezzünk
megálljt parancsolni az azonnali fogyasztás kény-
szerének, ne a legközelebbi pavilonnál álljunk meg.

A komolyabb „bortúrázók” hol kezdjék,
mit és milyen sorrendben kóstoljanak?

Könnyű fehérekkel kezdjünk, rozékon keresz-
tül jussunk el a vörösökig, majd a végén kései

szüretelésű vagy aszúborral zárjunk. A másik
borkóstolási szisztéma, amikor egy nap csak fe-
héreket, vagy rozékat, vagy vöröseket kóstolunk.
Van, aki egy nap csak azonos fajta borokat iszik,

például csak kékfrankost, másnap csak cabernet
franc-t. Ilyen esetben a borászatok sorrendjén
van értelme gondolkodni, várhatóan egy alföldi
kékfrankos kevésbé testes, mint egy hegyvidéki
– de itt lehet a legnagyobb meglepetésekbe be-
lefutni! 

Amikor a borkóstoló bizonyos szakaszaiban már
kicsit fáradtabbak, „unottabbak" vagyunk, fogyaszt-
hatunk egy-egy könnyű, a sorrendbe általában
egyáltalán nem illeszkedő bort, ami felfrissít: fehér-
borok között gyöngyözőbort igyunk, vörösöknél
minden esetben portugiesert.

Mi alapján válasszunk borászt vagy pin-
cészetet?

Ez az, ami a legszubjektívebb. Vannak, akik a be-
vált dolgokra esküsznek, mások a számukra isme-
retlen borászatokat célozzák meg. Amit semmikép-
pen nem ajánlunk: megragadni egyetlen helyen.
Nem azért jön Győrbe 60-70 borász, hogy csak egy
helyen kóstoljunk. 

Praktikus kérdés: hogyan és mennyit
igyunk?

Elegánsan és annyit, amennyit akarunk. De
jobban járunk, ha mértéket tartunk. Aki sokféle
bor kóstolási szándékával megy a fesztiválra, ne
kérjen egy borból egy decinél többet. Sok helyen
lehet fél decit is kérni, ezt mindenképp használjuk
ki! Egy kóstolásra az is tökéletesen elég. A legfon-
tosabb, hogy ismerjük a saját kapacitásunkat, és
mindig igyunk közben sok vizet, szódát.
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Az elmúlt napokban Győrbe ér-
keztek a Voices of 2015! kon-
cert sztárjai.  A Plácido Domin-
go’s Operalia világverseny díj-
nyertesei augusztus 22-én, a
Széchenyi téren lépnek közön-
ség elé. 

Az este 8 órakor kezdődő koncerten
olyan népszerű operákból és operettek-
ből hallhatunk részleteket, mint G. Verdi:
Rigoletto, G. Bizet: Carmen, G. Rossini:
A sevillai borbély, Kálmán Imre: Marica
grófnő. A produkciót szervező GuliAnd
Menedzsment képviselője elmondta,
hogy a fiatal sztárok számos meglepe-
tésszámmal is készülnek.

A fergetegesnek ígérkező esten
a spanyol szopráncsillag, Sabina
Puértolas, az Operalia 2015 díja-

zottja Edward Parks, valamint közkí-
vánatra Stefan Pop napjaink egyik
legkedveltebb tenoristája lép szín-
padra. A fiatal operasztárok többek
között a New York-i Metropolitan
Opera, a londoni Covent Garden Ki-

rályi Operában, a milánói Scala pro-
dukcióiban aratnak sikereket.

Az est vendége lesz az ismert opera-
énekes, Lázin Beatrix, aki az elmúlt évek-
ben számos főszerepben aratott sikert
a Győri Nemzeti Színházban. A koncert
állandó közreműködőjét, a népszerű
Győri Filharmonikus Zenekart a neves
amerikai karmester, Israel Gursky diri-
gálja. Az estnek ezúttal is Mesterházy
Gyula színművész lesz a moderátora.
A ma már nemzetközileg ismert, nagy
presztízsű „The Voices” rendezvény
immár hagyományosan, a Széchenyi
téren kerül bemutatásra. A koncert
nem csak azért különleges, mert a
Plácido Domingo által felfedezett, is-
mert fiatal operasztárokat vonultat fel,
hanem azért is, mert az érdeklődők
díjmentesen tekinthetik meg.

Az estnek Nicholas Marko a mentora,
Adam Kettle-Williams a Brit Nagykövet-
ség ideiglenes ügyvivője a védnöke.
Győr város programjaként megvalósuló
Voices of 2015! koncertnek Borkai Zsolt
polgármester a házigazdája. 

L.P.

KONCERT  HIRDETÉS
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Operasztárok Gyôrben

A közkedvelt „The Voices”
ismét a Széchenyi téren
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AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:55 Szellem a pa-
lackból 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok 06:30 Hazajá-
ró 07:00 Híradó 07:25 Hogy volt!?
08:20 A Pannon kőtenger 08:45 A
nap vendége 09:00 Anna 11:00 Épí-
tészkorzó 11:30 Isonzo expressz 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 13:00 Térkép 13:30 Hegedűs a
háztetőn  16:30 Szerelmes földrajz
17:00 Univerzum  18:00 Híradó
18:30 SzerencseSzombat  19:30 A
misszionáriuslány  21:05 A Vaslady
 22:55 Fargo  00:30 A misszioná-
riuslány  02:00 Himnusz 02:05 Sze-
relmes földrajz 02:35 Virágzó Ma-
gyarország 03:00 Magyar történelmi
arcképcsarnok 03:35 Hogy volt!? 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 Chuck  04:50 Chuck 
05:30 Gossip girl – A pletykafészek 
06:10 Top Shop 06:40 Kölyökklub
09:55 Ízes élet  10:20 Teleshop
11:10 Kalandor 11:35 Street Kitchen
12:05 Agymenők  12:35 Agyme-
nők  13:00 Az élet csajos oldala 
13:30 Az élet csajos oldala  13:55
A harc törvénye  15:00 A harc törvé-
nye  16:00 Botrányos pomponlá-
nyok  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz Plusz  19:15 A szingli fejva-
dász  21:00 Elrabolva 2.  22:50
Senki fia  00:45 Véres mosoly 
02:20 Döglött akták  03:10 Döglött
akták 

05:10 Babavilág  05:35 Super Car
 06:00 Egzotikus Ázsia 06:25 Tv2
08:30 Állati dokik  08:55 Astro-Vi-
lág 10:05 Babavilág  10:35 Pimasz
úr ott alszik  10:45 Kasza!  13:00
Kuzey Güney – Tűz és víz  14:00 Ku-
zey Güney – Tűz és víz  15:00 Kuzey
Güney – Tűz és víz  16:00 I. Q. – A
szerelem relatív  18:00 Tények
19:00 Bölcsek kövére  21:05 Test-
csere  23:20 Vámpírok: A gyilkos
csapat  01:20 Sportos 01:35 A fér-
jem védelmében  02:20 Rúzs és
New York  03:00 Felejthetetlen 
03:40 Mrs. Klinika 

05:20 Peren kívül  06:05 TV-Shop
06:35 Szívek szállodája  07:25 Sü-
timester 08:40 Sütimester 09:55
Monk – Flúgos nyomozó  10:50 A
bambanő  13:10 NCIS  14:10
NCIS  15:10 NCIS 16:10 Szeren-
cse dolga  18:40 E.T. – a földönkívü-
li  21:00 Bad Boys 2. – Már megint
a rosszfiúk  00:00 Johnny English
 01:50 Harmadik műszak  02:35
Candleford-i kisasszonyok  03:35
Candleford-i kisasszonyok 

08:00 Jövőkép (ism.) 08:30 Épí-tech
(ism.) 09:00 Jövőkép (ism.) 09:30
Épí-tech (ism.) 10:00 Jövőkép (ism.)
10:30 Épí-tech (ism.) 11:00 Képúj-
ság 18:00 Civil kurázsi (ism.) 18:30
Széchenyi Híradó (ism.) 19:00 Győri7
19:30 Jövőkép (ism.) 20:00 Hello
Győr! (ism.) 20:30 Nyugdíjas Egye-
tem 21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00
Vény nélkül (ism.)  22:30 Jövőkép
(ism.) 23:00 Győri7 (ism.) 23:30 Ké-
pújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
DUNA TV
04:25 Építészkorzó 04:55 Táncva-
rázs 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Rome Reports – Vatikáni híradó
06:20 „Így szól az Úr!” 06:30 Útmuta-
tó 07:00 Híradó 07:25 Hogy volt!?
08:20 Mesélő cégtáblák 08:40 A
világ örökség kincsei 09:00 Isten ke-
zében 09:25 Engedjétek hozzám...
09:35 Katolikus krónika 10:05 Új
nemzedék  10:35 Evangélikus ma-
gazin 11:00 Evangélikus riportok
11:30 Önkéntesek 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Ízőrzők:
Báta 13:20 Kerek Ferkó  14:45 Kép-
vadászok  16:10 Univerzum 17:00
Univerzum 18:00 Híradó 18:40 Rá-
menős páros  19:30 Krokodil Dun-
dee  21:10 A nemzet aranya 
23:25 Volt egyszer egy Amerika... 
03:05 Fargo 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:30 A
szingli fejvadász  05:50 Fókusz
Plusz  06:15 Top Shop 06:45 Kö-
lyökklub 10:05 Teleshop 11:00 A Mu-
zsika TV bemutatja!  11:30 4ütem
 12:00 Hazug csajok társasága 
13:00 Hazug csajok társasága 
14:00 Agatha Christie: Gyöngyöző ci-
án  16.00 Hatoslottó-sorsolás
16:05 Változó szerelem  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Cobra 11  19:50
A három testőr  21:50 Randi az ol-
tárnál  23:35 Mr. és Mrs. Smith 
02:00 Portré – Little G (Szűcs Gábor)
 02:25 Döglött akták  03:10 Cob-
ra 11 

04:25 Mrs. Klinika  05:10 Állati do-
kik  05:35 Babavilág  06:00 Idő-
nyomozó06:25 Tv2 matiné 09:25
Több mint TestŐr  09:55 Astro-Vi-
lág 11:05 ÁllatoZOO  11:35 Apa -
ütők  12:00 Apaütők  12:25 Stahl
konyhája  12:55 Knight Rider 
14:00 Walker, a Texas-i kopó  15:00
Walker, a Texas-i kopó  16:00 Nyerj
egy randit Tad Hamiltonnal!  18:00
Tények 19:00 Avatar  22:20 Raga-
dozók  00:45 A folyó 02:55 A
szépség és a szörnyeteg  03:40
Psych – Dilis detektívek 

04:35 Műsorszünet 05:20 Igaz-
gyöngy  06:10 TV-Shop 06:40 Sü-
timester 07:50 Szívek szállodája 
08:45 Will és Grace  09:15 Will és
Grace  09:40 Will és Grace  10:10
Will és Grace  10:40 Will és Grace
 11:10 Will és Grace  11:40 NCIS
 12:40 NCIS  13:40 NCIS  14:35
Az utolsó zsaru  15:40 E.T. – a föl-
dönkívüli  18:00 A bambanő 
20:15 Johnny English  22:00 Szex
és New York  00:55 Nikita  01:50
Nikita  02:35 Harmadik műszak 
03:25 Szívek szállodája 

07:45 Erzsébet út (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.)  09:00 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 10:00 Hello Győr!
(ism.) 10:30 Jövőkép (ism.) 11:15 Ké-
pújság 18:00 Győri7 (ism.) 18:30 Er-
zsébet út (ism.) 19:20 Rejtett tájakon
(ism.) 20:00 Üzleti negyed (ism.)
20:30 Made in Hungary (ism.) 20:45
Életmentők (ism.) 20:40 Hello Győr!
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:35
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 23:20 Ké-
pújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 24., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 Roma Magazin 06:30 Domovi-
na 07:00 Híradó 07:20 Rózsák harca
 08:10 A világörökség kincsei
08:35 Észak és Dél  09:25 A múlt
fogságában  10:20 A hegyi doktor
– Újra rendel  11:05 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Kapa,
kasza, fakanál 13:15 Kívánságkosár
15:10 Rex felügyelő  16:05 Univer-
zum 17:00 Univerzum – A Nagy-ha-
sadékvölgy 18:00 Híradó 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:40 Észak és Dél 
19:35 A hegyi doktor – Újra rendel 
20:25 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
21:20 Sherlock  22:55 A csapda 
00:40 A nemzet aranya  02:45 Him-
nusz 02:50 Magyar elsők 03:05 Ma-
gyar történelmi arcképcsarnok 03:25
Szerelmes földrajz 03:55 Határtala-
nul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó Reggel 08:08
8:08 – Minden reggel  09:10 Ízes
élet  09:35 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:45 Ref-
lektor  13:00 Dr. Tóth  14:00 Fó-
kusz  14:40 Éjjel-nappal Budapest
 15:55 A mentalista  16:50 A sze-
relem foglyai  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont  22:25 Dr. Csont 
23:25 RTL Klub Híradó 23:55 A fő-
nök  01:00 Reflektor  01:10 A
harc törvénye  02:00 A harc törvé-
nye  02:40 A bosszú angyala 
03:25 Gálvölgyi-show 

04:25 Haláli zsaruk  05:10 Csapdá-
ba csalva  05:35 Családi Titkok 
06:20 Mokka  Benne: Tények Reg-
gel 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Most Mondd Meg!
Nyerj az EZO.TV-vel 10:45 Astro-Vi-
lág 12:00 Tények Délben 12:25 Aktív
 12:55 Sherlock és Watson  13:55
Magánnyomozók  14:55 Az én bű-
nöm  15:55 Veronica aranya 
16:55 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Az utolsó
léghajlító  22:20 Looper – A jövő
gyilkosa  00:40 Tények Este 01:25
Aktív  01:45 Sportos 02:00 Ezo.TV
Jósok, Látók, Médiumok 03:15 Állati
dokik  03:40 Kuzey Güney – Tűz és
víz 

07:00 Brooklyn 99 – Nemszázas kör-
zet  07:25 A célszemély  08:15
Monk – Flúgos nyomozó  09:05 Szí-
vek szállodája  10:00 Sütimester
11:15 A célszemély  12:10 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  13:10
Az utolsó zsaru  14:10 CSI: A hely-
színelők  15:10 CSI: A helyszínelők
 16:05 NCIS – Tengerészeti helyszí-
nelők  17:05 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Brooklyn
99 – Nemszázas körzet  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:10 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 NCIS: New Or-
leans  22:00 NCIS: New Orleans 
22:55 Bad Boys 2. – Már megint a
rosszfiúk  01:55 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 

08:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
08:45 Made in Hungary (ism.) 09:00
Hello Győr! (ism.) 09:30 Jövőkép
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 TV torna
19:00 Híradó  19:20 Sporthírek
19:30 Épí-tech (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Épí-tech (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Épí-
tech (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Épí-tech
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 25., KEDD
DUNA TV
06:00 Srpski Ekran 06:30 Unser
Bildschirm 07:00 Híradó 07:15 Időjá-
rás-jelentés 07:25 Rózsák harca 
08:15 A világörökség kincsei 08:35
Észak és Dél  09:30 A múlt fogságá-
ban  10:20 A hegyi doktor – Újra
rendel  11:10 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Kapa,
kasza, fakanál 13:15 Kívánságkosár
15:15 Rex felügyelő  16:05 Univer-
zum  17:00 Univerzum – A Nagy-
hasadékvölgy 18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Észak és Dél
 19:35 A hegyi doktor – Újra rendel
 20:25 Párizsi helyszínelők  21:20
Az utolsó angol úriember  22:05 Eu-
ropa Cantat 22:40 Játszó társaság 
23:35 Dákini – A bölcsesség női as-
pektusa 00:30 Sherlock  02:00
Himnusz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó Reggel 08:08 8:08 –
Minden reggel  műsor 09:10 Ízes
élet  09:35 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:45 Ref-
lektor  13:00 Dr. Tóth  14:00 Fó-
kusz  14:40 Éjjel-nappal Budapest
 15:55 A mentalista  16:50 A sze-
relem foglyai  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Zsaru pánikban  23:20 RTL
Klub Híradó 23:55 Egy rém modern
család  00:20 Nevelésből elégsé-
ges  00:50 Nevelésből elégséges 
01:15 Reflektor  01:35 A Muzsika
TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek
Mert mindenkiben van muzsikus lé-
lek! 02:05 A bosszú angyala  02:40
A bosszú angyala 

04:25 Sherlock és Watson  05:10
Csapdába csalva  05:35 Családi
Titkok  06:20 Mokka  Benne: Té-
nyek Reggel 09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Most
Mondd Meg! Nyerj az EZO.TV-vel
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Sherlock és
Watson  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  15:55 Veroni-
ca aranya  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Villámtolvaj – Percy Jackson
és az olimposziak  22:15 Hawaii Fi-
ve-0  23:40 Franklin és Bash 
00:40 Tények Este 01:25 Aktív 
01:45 02:00 Ezo.TV Jósok, Látók,
Médiumok 03:05 Kútfúrás, avagy
kincskeresés másképp 

06:35 Will és Grace  07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet 
07:25 A célszemély  08:15 Monk –
Flúgos nyomozó  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
17:05 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  18:05 Jóbarátok  18:35 Jó-
barátok  19:05 Brooklyn 99 –
Nemszázas körzet  19:35 Két pasi
– meg egy kicsi  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 A belső em-
ber  23:45 NCIS: New Orleans 
00:40 NCIS: New Orleans  01:35
A belső ember 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Üzleti negyed (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Üzleti negyed (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Üzleti negyed (ism.)
10:00 Képújság 18:45 TV torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello Győr! (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Hello Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV
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WWW.HATOS.HU 

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
ENG. SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Ôszi nyelvtanfolyamok szeptember 19-tôl több szinten 
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok

több szinten is
• ÖSD, EURO, ECL, GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT

nyelvtanfolyamok az ôszi nyelvvizsgákra
• TOEFL és IELTS felkészítôk

külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

Bôvebb információ kezeléseinkrôl:
Tel.: +36 70 398 7756, +36 70 944 6482 

www.zsireltavolitasgyor.hu

Végleges zsíreltávolítás Gyôrben,
az ETO Park Élmény Szigetben!
Egyedi-, világszabadalommal védett technológián alapuló-,
végleges orvosesztétikai zsíreltávolítás. Kezelések végén
akár 15 cm körtérfogat csökkenés plasztikai beavatkozás
nélkül. Hatékony kezelés a stria- és cellulitisz ellen.

KEZELÉSEK MÁR 3 700 FT/ALKALOM ÁRTÓL

AUGUSZTUS 26., SZERDA
DUNA TV
06:00 Hrvatska kronika 06:30 Ecra-
nul nostru 07:00 Híradó 07:15 Időjá-
rás-jelentés 07:20 Rózsák harca 
08:10 Kapa, kasza, fakanál 08:40
Észak és Dél  09:30 A múlt fogságá-
ban  10:25 A hegyi doktor – Újra
rendel  11:10 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Kapa,
kasza, fakanál 13:15 Kívánságkosár
15:15 Rex felügyelő  16:05 Univer-
zum 17:00 Univerzum – A Nagy-ha-
sadékvölgy 18:00 Híradó 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:40 Észak és Dél 
19:35 A hegyi doktor – Újra rendel 
20:25 Szabadság tér '89 21:15 Sze-
relem és vérbosszú  22:10 Római
helyszínelők – Árulkodó nyomok 
23:10 Aranyfeszt 00:05 A velencei
kurtizán  01:55 Az utolsó angol úri-
ember 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó Reggel 08:08
8:08 – Minden reggel  09:10 Ízes
élet  09:35 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:45 Ref-
lektor  13:00 Dr. Tóth  14:00 Fó-
kusz  14:40 Éjjel-nappal Budapest
 15:55 A mentalista  16:50 A sze-
relem foglyai  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Szulejmán  22:30 RTL Klub
Híradó 22:55 Döglött akták  00:00
Egy rém modern család  00:30 Ref-
lektor  00:45 Az időutazó felesége
 02:35 A bosszú angyala  03:20 A
bosszú angyala 

04:05 Sherlock és Watson  04:50
Aktív  05:10 Csapdába csalva 
05:35 Családi Titkok  06:20 Mokka
 Benne: Tények Reggel 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Most Mondd Meg! Nyerj az
EZO.TV-vel 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:55
Sherlock és Watson  13:55 Magán-
nyomozók  14:55 Az én bűnöm 
15:55 Veronica aranya  16:55 Fio-
rella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Madagaszkár 
22:00 Lángoló Chicago  23:00 Lán-
goló Chicago  00:00 Tények Este
00:45 Aktív  01:05 Sportos 01:20
Ezo.TV Jósok, Látók, Médiumok
02:35 Az elítélt 

05:15 Igazgyöngy  06:00 TV-Shop
06:35 Will és Grace  07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet 
07:25 A célszemély  08:10 Monk –
Flúgos nyomozó  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
17:05 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  18:05 Jóbarátok  18:35 Jóba-
rátok  19:05 Brooklyn 99 – Nemszá-
zas körzet  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 Fantom az éjszakában 
23:10 Istenek és katonák  03:20
Fantom az éjszakában 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Képújság
18:45 TV torna  19:00 Híradó  19:20
Sporthírek 19:30 Jövőkép (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Jövőkép (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Jövőkép (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Jövőkép (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
DUNA TV
06:00 Életkerék 06:30 Öt kontinens
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Rózsák harca  08:10 Kapa,
kasza, fakanál 08:40 Észak és Dél 
09:30 A múlt fogságában  10:20 A
hegyi doktor – Újra rendel  11:10
Rózsák harca  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Kapa, kasza, fakanál 13:15 Kí-
vánságkosár 15:15 Rex felügyelő 
16:05 Univerzum 17:00 Univerzum –
Zambézi – A mennydörgő folyó
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 A fekete múmia átka A hegyi
doktor – Újra rendel  20:40 Colum-
bo: A bűn jelöltje  22:20 Brown atya
 23:10 Holttest az ágyban  00:45
Egy kínai viszontagságai Kínában 
02:20 Himnusz  02:25 Magyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok  
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:35
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:45 Reflektor  13:00
Dr. Tóth  14:00 Fókusz  14:40 Éj-
jel-nappal Budapest  15:55 A men-
talista  16:50 A szerelem foglyai 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
 19:25 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:20 A kód 
23:20 RTL Klub Híradó 23:55 Vám-
pírnaplók  00:55 Reflektor  01:10
Street Kitchen  01:45 Kalandor
02:00 4ütem  02:30 A bosszú an-
gyala  03:15 A bosszú angyala 

04:00 Állati dokik  04:25 Sherlock
és Watson  05:10 Csapdába csalva
 05:35 Családi Titkok  06:20 Mok-
ka 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Most Mondd Meg!
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Sherlock és
Watson  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  15:55 Veroni-
ca aranya  16:55 Fiorella  18:00
TényekHD 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Madagaszkár 3.  22:05 Becs-
telen Brigantyk  01:10 Tények Este
01:55 Sportos 02:10 Ezo.TV  03:15
Aktív  03:35 Kettős ügynök 

05:15 Igazgyöngy  06:05 TV-Shop
06:35 Will és Grace  07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet 
07:25 A célszemély  08:10 Monk –
Flúgos nyomozó  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI  16:05 NCIS  17:05
NCIS  18:05 Jóbarátok  18:35 Jó-
barátok  19:05 Brooklyn 99 – Nem-
százas körzet  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 Ocean's Twelve – Eggyel
nő a tét  23:30 A fülke  01:15 Az
utolsó zsaru  02:10 Nikita  03:00
Nikita  03:45 A célszemély 

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 Képújság 18:45 TV torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Gázfröccs 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Gáz-
fröccs (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Gáz-
fröccs (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Gáz-
fröccs (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 27., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Rózsák harca  08:15 Kapa,
kasza, fakanál 08:45 Észak és Dél 
09:35 A múlt fogságában  10:25 A
hegyi doktor – Újra rendel  11:15
Rózsák harca  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Kapa, kasza, fakanál 13:15 Kí-
vánságkosár 15:15 Rex felügyelő 
16:05 Univerzum 16:40 Univerzum –
Zambézi – A mennydörgő folyó
17:45 Szerencse Híradó  18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Észak és Dél  19:30 A hegyi doktor
– Újra rendel  20:20 Szívek doktora
 21:10 Egy kínai viszontagságai Kí-
nában  22:50 kult.hu 23:20 A rejté-
lyes XX. század  23:50 A turné 
01:20 A velencei kurtizán  03:10
Himnusz 03:15 Magyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:35
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:45 Reflektor  13:00
Dr. Tóth  14:00 Fókusz  14:40 Éj-
jel-nappal Budapest  15:55 A men-
talista  16:50 A szerelem foglyai 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
19:25 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:20 CSI: A
helyszínelők  22:20 RTL Klub Hír-
adó 22:45 CSI: A helyszínelők 
23:55 Ping-Pong: Az ököl színre lép
 01:25 Reflektor  01:40 A bosz-
szú angyala  02:30 A bosszú angya-
la  03:20 A bosszú angyala 

04:10 Lángoló Chicago  04:50 Ak-
tív  05:10 Csapdába csalva  05:35
Családi Titkok  06:20 Mokka 09:25
Stahl konyhája  09:30 Babapercek
 09:40 Most Mondd Meg! 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:55 Sherlock és Wat-
son  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  15:55 Veroni-
ca aranya  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Madagaszkár 2. 22:00 Ügyfél-
lista  23:00 Ügyféllista  00:00 Té-
nyek Este 00:45 Aktív  01:05 Sport-
os 01:20 Ezo.TV  02:35 Szalagava-
tó 

04:15 Műsorszünet 05:15 Igaz-
gyöngy  06:05 TV-Shop 06:35 Will
és Grace  07:00 Brooklyn 99 
07:25 A célszemély  08:10 Monk –
Flúgos nyomozó  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI  16:05 NCIS  17:05
NCIS  18:05 Jóbarátok  18:35 Jó-
barátok  19:05 Brooklyn 99 – Nem-
százas körzet  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 Ocean's Twelve – Eggyel
nő a tét  23:30 A fülke  01:15 Az
utolsó zsaru  02:10 Nikita  03:00
Nikit a 03:45 A célszemély 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Jövőkép (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Jövőkép (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Jövőkép (ism.) 10:00 Képújság
18:45 TV torna  19:00 Híradó  19:20
Sporthírek  19:30 Vény nélkül 
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Vény nélkül  (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV
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Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és
Kivitelezési Igazgatósága felvételt hir-
det az alábbi munkakörökbe:

GÉPKOCSIVEZETO

Jelentkezési határidő: 
2015. szeptember 2.
Jelentkezés írásban: Győr-Szol Zrt. 
Városüzemeltetési és Kivitelezési  igazgatóság
Győr, Rozgonyi út 44.

Feltétel: C kategóriás jogosítvány,
Előny: GKI

NÖVÉNYVÉDO 
SZAKMUNKÁS
Feltétel: Növényvédelmi „Zöld könyv”
Előny: kertész szakmunkás végzettség

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ
KÉZI PARKGONDOZÓ

´́

´́

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

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

08. 21.—08. 28.
DELIKÁT

Szent István pezsgô
0,75 l 1065,33 Ft/l

250,- db

1599,-kg
Marhalábszár

799,-db

109,- db

Pápai sertészsír 
0,5 kg, 218 Ft/kg

Royal Helles sör
4%-os, 0,5 l, 258 Ft/l

129,-db

Farmer tejföl 20%
330 g 560,61 Ft/kg

185,- db

Coca-Cola light 2l
125 Ft/l

Füzetek, iskolaszerek nagy 
választékban kaphatók! 
A5 kockás, 
vonalas füzet 35,- db

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja az érdek-
lődőket, hogy a jövő hétvégi nagyren-
dezvény előkészületei miatt augusztus
25-én, kedden és augusztus 28-án,
pénteken nem lesz termelői piac a Du-
nakapu téren. A következő kereskedési
nap így – kedvező időjárás esetén –
szeptember 1-jén, kedden várható. A
Győr-Szol Zrt. megköszöni a lakosság
megértését. A felhozatal az egyhetes
szünet után is a kisalföldi termelők kéz-
műves termékeire épül. A standokon
találunk majd többek között háztájiból
származó ízletes kolbászféléket és tö-
pörtyűt, sajtféleségeket. 

Heves esőt és szélvihart okozott a leg-
utóbbi hidegfront területünkön. A ren-
geteg vízzel jól megbirkóztak a csator-
nák – tudtuk meg Tóth Lászlótól, a
Pannon-víz Zrt. diszpécser-szolgálat-
vezetőjétől. Győrben a belvárosi és a
dél-nádorvárosi záporkiömlőket rög-
tön a vihar elején kinyitották, és több
mint húszezer köbméter vízzel teher-
mentesítették az elvezető hálózatot.

Csatornadugulást Ménfőcsanak és
Győrújbarát térségéből, átemelő-meg-
hibásodást a Bécsikapu térről jelentet-
tek. A társaság ügyeletesei rövid időn
belül elhárították az üzemzavarokat –
tette hozzá Tóth László. A Pannon-Víz

Rendezvény lesz a piactéren

A Dunakapu téri termelői piac
nyári nyitva tartása: 
kereskedési napokon 

keddenként 8 és 12 óra között, 
péntekenként 16 és 20 óra között.

Jól állta a heves esôzést 
a csatornarendszer

diszpécser-szolgálatvezetője elmondta
azt is, hogy áramszünet sehol sem ne-
hezítette a szennyvízelvezetést, aggre-
gátoraik, szippantókocsijaik bevetésre
készen állnak. A szél több helyen lom-
bokat, faleveleket tépett le, ezek köny-
nyen elfedhetik a víznyelők rácsait.
Több helyen gondot okozhat, ha a le-
hulló faleveleket a víznyelők környékén
gyűjtik össze, ezért arra kérik az ingat-
lanok tulajdonosait, kezelőit, lehetőség
szerint hagyják szabadon a víznyelők rá-
csait, hogy azok jól tudjanak működni.
Ha valahol eldugult víznyelőt látnak, a
+36-80/20-40-86-os zöld számon
megtehetik a bejelentést.

Feladat: a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban társasházkezelői fel-
adatok ellátása • Feltétel:  minimum középfokú végzettség •  Előnyt jelent:
meglévő szakmai tapasztalat (építőipari) társasházkezelői végzettség.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi osztály 9024 GyŐr,
Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tün-
tesse fel a „társasházkezelŐ” jeligét.

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

TÁRSASHÁZKEZELÓ́

A Győr-Szol értesíti a Tisztelt Hoz-
zátartozókat, hogy a győr-nádor-
városi, révfalui, Templom úti,
Sugár úti, Koroncói úti, újvárosi,
Malomsori köztemetőkben az
1990. december 31-ig megvál-
tott sírhelyek 25 éves bérleti ideje
2015. december 31-én lejár.  A
győr-nádorvárosi, Révfalui, Temp-
lom úti, Sugár úti, Szabadi úti köz-
temetőkben a 2005. december
31-ig megváltott urnahelyek 10
éves bérleti ideje 2015. december
31-én lejár.  A győr-nádorvárosi,
révfalui köztemetőkben 1990.
december 31-ig megváltott ur-
nakripták 25 éves bérleti ideje
2015. december 31-én lejár. A
győr-nádorvárosi köztemetőben
1915. december 31-ig megvál-
tott kriptahelyek 100 éves bérleti
ideje 2015. december 31-én lejár. 
A sír, urnahelyek, urnakripták, krip-
ták újraváltására 2016. december
31-ig van lehetőség a temető-
gondnoki irodákban, ügyfélszol-
gálati időben. Felhívjuk a figyel-
met, hogy sírhelyeknél az utolsó
koporsós temetéstől számít a 25
év, az urnás temetés nem hosz-
szabbítja meg a sírhelyet! Kérjük,
akinek a tulajdonában 8 hónapnál
régebben szétszedett vagy düle-
dező síremlék van, 2015. decem-
ber 31-ig gondoskodjon a helyre-
állításról. A vonatkozó jogszabá-
lyok alapján ezeket a síremlékeket
a temető üzemeltetője elszállíttat-
ja, melynek költségei a tulajdonost
terhelik. Győr-Szol Zrt.

A piacon kézműves édességeket, mé-
zet és lekvárt is kérhetünk. Ugyanitt a
legnagyobb gondossággal készített
házi szörpöt is beszerezhetjük, de ho-
moktövisből készült termékek is kap-
hatóak. A környékbeli kertekből szár-
mazó zöldségek, gyümölcsök szintén
elérhetőek.

Értesítés!
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ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Mindenféle házimunkát,
idősgondozást vállalok ott lakással. Tel.:
06-70/225-3812.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelése,
bádogos-, ács-, kőműves-
munkák végzése. Tel.: 06-
30/355-6991.

Vízvezeték-szerelés, dugulás-
elhárítás, villanybojler-vízkőtelenítés, javí-
tás, kiszállási díj nélkül! Tel.: 30/846-6009.

Környezetvédelmi szakér-
tő cégek ügyintézését vállalja. E-mail:
korved15@gmail.com

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo-
zást, lapostető-szigetelést, falak javítá-
sát-festését garanciával, engedménnyel
vállalom. Tel.: 06-30/376-2712.

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felmé-
réssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Lomtalanítást vállalok.
Ingyen kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok. Akár
egész lakás ürítését is vállalom. Tel.:
06-70/500-1291, 06-70/882-6590.

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkezetek, ke-
rítések, korlátok készítése, felújítása. Tel.:
+36-30/313-2351. www. ironart.hu, e-
mail: ironart@ ironart.hu

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lerakása,
díszítő festések, homlokzatfestés és
gipszkarton-rendszerek kivitelezése.
Tel.: 06-70/245-8931.

Győrben élő idősek otthoni
ápolását, gondozását vállalja nagy gya-
korlattal rendelkező, középkorú nő. Hív-
jon bizalommal! 06-30/451-5367

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

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műsza-
ki termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése, la-
katosmunkák, ajtó-, ablak-
és zárjavítás, költségkímé-
lő megoldások. Tel.: 06-
70/223-7957.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pin-
céjéből, padlásáról, lakásából, ill.
udvaráról. Hívjon bizalommal!
Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, gará-
zsát kitakarítom. Feleslegessé vált holmi-
ját ingyen elszállítom. Stuka Tibor:
06-30/217-0848.

EGYÉB

Szépkártyáját beváltom,
átveszem. Érdeklődni: 06-70/427-4243
telefonszámon. 

Akác konyhakész tűzifa
házhozszállítással rendelhető 2,5 illet-
ve 5 m3 35.000 Ft-tól. Ellenőrizhető
mennyiség, kiváló minőség. Tel.: 06-
70/219-7947.

Ingyen Bibliaóra. Bármilyen
téma. Bármilyen bibliai könyv. Szinte
mindenhol. Tel.: +36-70/216-5242

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112
www.egeszseg-ovo.hu

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

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

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, herendi és Zsolnay-porce-
lánt, ezüsttárgyakat, könyveket, antik
órákat, szőnyeget, teljes hagyatékot
vásárolunk. Hívjon bizalommal! 06-
70/640-5101. Kérésre házhoz me-
gyünk!

INGATLAN

Győr-Rabkertben 813 nm
zártkert eladó, 22 nm téglaépülettel, vil-
lany és fúrt kút van. Irányár: 5,5 millió Ft.
Tel.: 96/808-132

Sashegyen keresek eladó kertet.
Ajánlatokat „Tulipán" jeligére a szer-
kesztőségbe várjuk: 9023 Győr, Ko-
dály Z. u. 32/a

Felmondott hitellel ter-
helt ingatlanokat vásárolunk Győrben
és környékén négyzetmétertől, állapottól
függetlenül. Végrehajtás alatt lévő nem
akadály. Hívjon most! 06-30/612-6301

Győri kertvárosi téliesített,
vízzel, villannyal, fűtéssel, riasztóval
ellátott, alápincézett téglaház nagy te-
rasszal és díszkerttel eladó. Ár: 7 mil-
lió Ft. Tel.: 06-30/282-5101.

Győr-Adyvárosban 62
nm-es, felújított, háromszobás, klímás
lakás eladó. Irányár: 13.500.000 Ft.
06-30/742-6430

LAKÁSCSERE

Marcalváros I. 3 szobás 53 nm-
es, összkomfortos, határozatlan  bérleti
szerződéses, teljesen felújított, 60-90
m2-es, határozatlan idejű bérleményre.
Gyárváros , Újváros, Sziget és Bán Ala-
dár u. kizárva. Tartozás átvállalása lehet-
séges. (Hirdetésszám: 372.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/494-420

Marcalváros I. 2 szobás, 55
nm-es, összkomfortos, távfűtéses, jó
állapotban lévő, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne csendes
helyen, 30-40 nm-es, 1-2 szobás
bérleményre.  Sziget, Újváros, Piny-
nyéd Bán Aladár utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 375.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 62  nm-es, 1+fél szo-
bás komfortos, felújított,  határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne, er-
kélyes  2–4 szobás  62–70 nm-es, fel-
újított, határozatlan-határozott bérleti
szerződéses bérleményre. Bán Aladár
utca, valamint szigeti, újvárosi, adyvá-
rosi, sárási, gyárvárosi, Marcalváros I.,
szentiváni városrészek kizárva. (Hirde-
tésszám: 379.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 50 nm-es, 2 szobás, komfor-
tos, felújított, jól hőszigetelt, álmennyezetes, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cserélne er-
kélyes,  2 vagy 1+2 fél szobás,  50–65 nm-es,
belvárosi, nádorvárosi, szabadhegyi, Marcal-
város I-II.-ön lévő határozatlan-határozott bér-
leti szerződéses bérleményre. (Hirdetésszám:
377.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 111 nm-es, 4 szobás össz-
komfortos, jó állapotú, udvarban parkolási
lehetőséggel, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, erkélyes  2–3 szobás
50–70 nm-es, belvárosi,  határozatlan
bérleti szerződéses bérleményre. Tarto-
zás kizárva (Hirdetésszám: 378.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárváros 2 szobás,  48 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 50–75 nm-es, 1+ fél
vagy 2 szobás,  határozott-határozatlan
idejű  bérleményre. Sziget, Újváros, Bán
A. utca kizárva. ( Hirdetésszám: 493.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu

A
z akció idôtartam

a: 2015.08.31.

Keresse 
helyben gyártott 
nyílászáróinkat győri
bemutató termünkben!

ABLAK KELL?
www.ablakkell.com

Munkatársaink 
várják jelentkezésüket: 
9023 Győr, Richter János u. 9.
Tel.: +36 30 902 84 32  

+36 30 916 82 20
  +36 30 902 83 91

+36 96 950 938

A LEGJOBB ÁRON
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Harmadik mérkőzését is megnyerte a labdarúgó
NB III Nyugati csoportjában az ETO FC Győr. A
meccsnek az ETO-hoz hasonlóan vereség nélkül
nekiinduló Csepeltől mindenki sokkal többet
várt. Igaz, ahhoz, hogy már a félidőben három-
gólos hátrányba került a fővárosi együttes leg -
inkább az ETO hibátlan játéka kellett. Mayer, Sza-
bó Bence, és Németh Márk is betalált már a szü-
net előtt. A folytatásban sem jutott a zöld-fehé-
rek kapujának közelébe a vendég csapat, jel-

Ha az eredményt nézzük nagyon simá-
nak tűnt. Belülről is ennyire egyszerű
volt?

Viszonylag simán nyertünk, de azért kelle-
metlen ellenfél volt a Csepel. Azokat a taktikai
utasításokat, amiket az öltözőben megbeszél-
tünk, végrehajtottuk. Végre nem egy góllal
győztünk, hanem kijött az, aminek ki kellett, az

Az ETO FC Győr legutóbbi találkozása a kispestiek-
kel nagyszerűen sikerült a Kupában, hiszen a Győr
2013-ban éppen a fővárosiakat búcsúztatta az elő-
döntőben, kettős győzelemmel. Hasonló sikerre
most kevesen számítottak, mert azóta nagyot fordult
a világ. Az ETO időközben NB III-as lett, keretét pe-
dig javarészt saját nevelésű fiatalok alkotják, akiknek
– ahogy Németh Zoltán vezetőedző a meccs előtt
mondta – remek erőfelmérő lehet ez a találkozó. 

A csapat helytállt, bár az első gólt védelmi hibá-
ból, figyelmetlenség miatt kapta. Ezt a 27. percben
Lovric használta ki. A második félidőben is több le-
hetősége volt a vendégeknek. Ennek az 57. percben
lett meg az eredménye. Ihrig-Farkas Sebestyén lőtt
szép gólt a bal felsőbe, beállítva a 2–0-ás végered-
ményt. Az ETO búcsúzott a kupától, de a bajnokság-
ban továbbra is százszázalékos.

Már csak alig három hét van hátra a győri rendezé-
sű maratoni kajak-kenu világbajnokságig, ezért itt
volt az ideje, hogy a válogatott keretünk teljesen ki-
alakuljon. Jó néhány hely már korábban elkelt, hi-
szen van, aki már bebiztosította helyét a csapatban.
Ilyen volt Csay Renáta egyesben és Bara Alexand-
rával kettesben, Kövér Márton egyesben, valamint
a Kövér Márton–Dóczé Ádám páros. Női felnőtt
C-1-ben sem kellett válogatóversenyt rendezni.
Takács Kincső és Lakatos Zsanett az első válogatón
elért eredményével már teljesítette a szintet. 

Az üres pozíciókért pedig az elmúlt hétvégén
küzdöttek meg Győrben, a második felnőtt, U23-as
és ifjúsági maratoni világbajnoki válogatón. 

Az U23-as kajakosoknál Máthé Krisztián és Solti
László lehet ebben a korosztályban az A és a B egy-
ség a vb-n, míg a felnőttek között az első válogatón
győztes Boros Adrián és az ezúttal negyedik helyet
szerző Petró Ádám rajtolhat a világbajnokságon. A
nőknél Kiszli Vanda és Miskó Noémi indulhat az
U23-as versenyben, míg a kenusoknál Balla Leven-
te és Varga Patrik lesz ott a mezőnyben. A korábban
védettséget szerző Kövér Márton mögött pedig az
ezúttal harmadik helyet szerző Nagy Gergely Balázs
lehet a másik felnőtt egység a vb-n. Férfi ifjúsági
K-1-ben Györgyjakab Máté győzött, mögötte Petró
Erik, mindkét versenyző ott lesz az őszi világbajnok-

Közeledik a világbajnokság
ságon. Ifjúsági női kajak egyesben Pető Réka és Só-
lyom Dóra jutott ki a vb-re. Erős lesz a magyar csa-
pat a férfi ifjúsági C-1-ben is. A válogatót Koleszár
Zoltán nyerte, a második Laczó Dániel, eredmé-
nyükkel mindketten ott lesznek a viadalon.  A szom-
bati kajakpárosok válogatóját Solti László és Boros
Adrián párosa nyerte meg. 

Feladat még van a rendezők előtt. A szervezési
munkákkal nagyon jól haladnak, ám a partrendezés és
az alacsony vízállás okoz némi problémát. Előbbi ígéret
szerint elkészül a vb-ig, utóbbi pedig a természet függ-
vénye is. A győri világbajnokságig tehát már csak pár
hetet kell aludni, amelyre remélhetőleg minél többen
ellátogatnak, hogy buzdítsák a magyarokat. 

Háromból három
lemző a Győr fölényére, hogy a Csepeltől az
egész meccsen egy kapura lövésre tellett. A
49. percben született meg a mérkőzés talán
legszebb gólja. A védelemből előrehúzódó Kö-
les vágta a hálóba a szögletből érkező labdát. A
végeredményt a 78. percben Nagy Ádám passza
után Illés Dávid állította be. Az ETO 5–0-ra nyert.
Az ETO három meccs után három győzelem-
mel áll a tabella élén, kilenc ponttal, kilenc rú-
gott góllal, kapott gól nélkül.

Németh László az ETO FC Gyôr középpályása

hogy sok gól döntsön a javunkra. Ha a jövőben
is így folytatjuk, nem lesznek gondjaink. 
Az önbizalommal, úgy tűnik, nincs gond,
háromból három. Ezt is terveztétek?

A három meccs közül ez volt a legkönnyebb.
A Tatabánya és a Csorna is elég kellemetlen
volt. Remélem, a hátralévő mérkőzéseken is
így fogunk teljesíteni. 

Kiesett az ETO 
a Magyar Kupából 
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A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô,
a világ 13 országában jelenlévô IMPERIAL Holdings tagjaként,

Gyôr legnagyobb logisztikai központjába, a megnövekedett feladatok
újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

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

Fôbb feladatok:
• Göngyölegkezelés
• Göngyölegtisztítás (papírhulladék eltávolítása)
• Göngyölegszortírozás típusonként

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer
• Munkába járási támogatás 100%
• Gyôri munkavállalóknak összvonalas bérlet
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt
• Targoncavezetôi tanfolyamon való részvétel

lehetôsége

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

palyazat@panopa.hu

ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • 9022 Gyôr, Árpád út 51/b.
Tel.: 317-133, 317-313 • www.volantourist.hu

A részvételi díj a belépôket nem tartalmazza! A teljes és részletes prog-
ramajánlatunkat keresse irodánkban, ahol várjuk még kulturális körutazások
széles választékával, tengerparti nyaralóprogramokkal, belföldi ajánlatokkal
és partnerirodáink kedvezményes ajánlataival.

KÖRUTAZÁSAINK:
Bajor kastélyok okt. 2—4. 47.900,- Ft/fô
Innsbruck — Neuschwanstein — Linderhof — Wattens — Kufstein 
3 nap / 2 éj autóbusszal, szállodában reggelivel

Prága — Karlovy Vary okt. 22—25. 54.900,- Ft/fô
Kutna Hora — Prága — Karlovy Vary — Konopiste — Cesky Krumlov  
4 nap / 3 éj autóbusszal, szállodában reggelivel

ÍZELÍTÔ EGYNAPOS KIRÁNDULÁSAINKBÓL:
Bécs — Parlament és Operaház szept. 5. 6.000,- Ft/fô
Végig az Alpokon — Mariazell szept. 6. 7.000,- Ft/fô
Duna-ártér N.P. — Carnuntum — Köpcsény szept. 12. 5.300,- Ft/fô
Kirándulás a Plitvicei-tavakhoz szept. 12. 11.500,- Ft/fô
Klosterneuburg — Kreuzenstein — Tulln szept. 13. 5.500,- Ft/fô
Budapest: 
Nemzeti Színház, Zwack Múzeum szept. 19. 6.600,- Ft/fô
Graz szept. 19. 8.200,- Ft/fô
Osztrák Dunakanyar szept. 26. 7.900,- Ft/fô
Kecskemét — Ópusztaszer szept. 27. 9.000,- Ft/fô
Mesél a Bécsi-erdô szept. 27. 5.300,- Ft/fô

A Gyirmót háromgólos győzelmet aratott idegenben az utolsó helyen álló
Soroksár otthonában, a labdarúgó NB II harmadik fordulójában. Ezzel a
hétpontos kék-sárgák két győzelemmel és egy döntetlennel a negyedik
helyen állnak a bajnokságban. 

38,8 kilogrammos, 180 centis harcsát
fogott Gönyű térségében a Dunán a 12
éves Széphegyi Máté. Az augusztus 15-
én délelőtt, szülői felügyelettel horgászó
fiatal az apukájával kuttyogatott csónak-
ból. Ezen érdekes módszer lényege,
hogy un. kuttyogatófával, mestersége-
sen előállított hanghatásokkal próbálják
kapásra bírni a mederben fekvő harcsá-
kat a pecások. Az ingerlés ezúttal sikerült,

A túledzés a szervezet egészét
érintő olyan folyamat, mely magá-
ban foglalja a vegetatív folyamato-
kat, a neuroendokrin-, a szomatikus
és pszichés funkciókat is. A túledzés
egyfajta negatív alkalmazkodási folya-
mat, mely során olyan adaptációs folya-
mat zajlik le, amely a teljesítmény csök-
kenését eredményezi. A túledzést a túl
sok stressz és a túl kevés regenerációra
szánt idő közti aránytalanság jellemzi. A
stresszfaktorok közé sorolhatóak az ed-
zés, verseny és nem közvetlenül az ed-
zéshez kapcsolódó (magánéleti, élet-
mód) faktorok. Mindenkinél más a ha-
tár, máshogy reagálunk az edzésterhe-
lésre és a magánéleti stresszorokra is.
A túledzésnek két fajtája van, a rövid tá-
vú és a hosszú távú túledzés. 

A rövid távú túledzés egytől három
hétig tartó folyamat, melynek célja a
rövid időre kialakult kimerülést követő
túlkompenzáció, ami a regenerációs
időszakban következik be, s a teljesít-
mény javulását eredményezi. További
jellemzői a kisfokú adrenális elégte-
lenség, metabolikus, haematológiai,
és hormonális zavar. 

Túledzés tünetei! 
Avagy mire érdemes figyelned!

A hosszú távú túledzés ennek túlfo-
kozott, avagy nevezhetjük előrehala-
dott stádiuma. Klinikai jellemzői az

izommerevség, teljesítménycsökke-
nés, esetleges izomzati sérülések. 

Nagy Péter 
személyi edző 

Fitnesz mindenkinek!

Szép harcsát fogott 
a gyermekhorgász

a nadály csalira jelentkező erős kapást
követően a hal fárasztása mintegy húsz
percig tartott. A horgászok nagyon örül-
tek a szép harcsának. A közel kétméteres
halat mérlegelés és fotózás után vissza-
engedték a folyóba. Az eset felhívja a fi-
gyelmet arra a tényre, hogy ügyes horgá-
szattal, megfelelő kitartással az élő vizek-
ből is lehet gyönyörű, kapitális halakat
fogni. Nagy Csaba

Újabb gyirmóti gyôzelem

Elérhetőségünk:
9022 Győr, Széchenyi tér 7. Tel.: 96/950-950.

info@aprivatbankar.hu • www.aprivatbankar.hu

MAGASABB HOZAMOT
szeretne elérni befektetésein?

Forduljon hozzánk bizalommal!

• Rövid és hosszú lejáratú állampapírok,
prémium állampapírok

• Több mint 700 befektetési alap
(tőkegarantált, ingatlan, részvény)

• Tőzsde (hazai és külföldi részvények,
határidős termékek)

• Devizapiaci kereskedés
• Árutőzsde (olaj, arany, ezüst)
• Online kereskedési felületek
• Személyre szabott

tanácsadás, oktatás
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GASZTRO  KOKTÉL

SZERZŐ: FÖLDVÁRI GABRIELLA
FOTÓ: MARCALI GÁBOR

Hazánkban, így Győrben is egy-
fajta gasztroforradalom zajlik,
ami napjainkra a koktélokat is
elérte. Orbán László, a belvárosi
Napsugár Koktélbár tulajdono-
sa, bártender avat be a változá-
sok részleteibe, mutatja be az új
trendeket.

Orbán László azt mondja, vége az una-
lomig ismételt koktélrecepteknek, az
iparilag előállított alapanyagoknak. Di-
vatos viszont minden, ami friss, fantázia -
dús, kreatív.  Ez az új trend nagyon vál-
tozatos koktélokat eredményez, hiszen
lehetőséget ad a bártendereknek a
szakmájuk lényegét gyakorolni: a ven-
dég ízlésének, egyéniségének megfele-
lő koktélt kreálni.  A győri mixer három
lényeges változásra hívja fel a figyelmet.

Elsőként a „kézműves” jellegű italok
készítését említi. Mint ahogy a gasztro-
nómia területén is hódítanak a kézmű-
ves termékek, így van ez a koktélok ese-
tében is. A bártenderek egyre több ösz-
szetevőt készítenek saját maguk. Ez idő-
igényesebb és nehezebb is az állandó
minőséget biztosítani, de itt a kreativi-
tásnak semmi sem szabhat határt. 

Koktélok egy kis plusszal

ROZMARINGOS GIN-FIZZ

Hozzávalók:
4 cl gin
2 cl citromlé
2 cl házi rozmaringszirup
felöntjük szódával, jéggel, 
rozmaringággal díszítjük

EPRES 
DAIQUIRI-BAZSALIKOMMAL

Hozzávalók:
5 cl fehér rum
2 cl lime-lé
4 cl eperpüré
2 cl cukorszirup
friss bazsalikom és sok tört jég

NAPSUGÁR KOKTÉL

Hozzávalók:
6 cl unicum
3 cl citromlé
3 cl cukorszirup
a titkos összetevő (narancsos, 
citromos és fűszerek keveréke)
mentalevél 

Rozmaringos gin-fizz, amely első-
sorban az esküvők kedvelt itala, a
rozmaring ugyanis a hűség jelké-
pe.Másik fontos változás, hogy a bá-
rokban a gyümölcsök mellett megje-
lentek a fűszernövények, sőt a zöld-
ségek is. A menta mellett a friss roz-
maring, a bazsalikom, a koriander
vagy éppen az uborka nemcsak ki-
egészítője, de fontos összetevője is
lett a koktéloknak.

A harmadik újdonság, mely sze-
rint előtérbe kerültek a keserű ízek.
Olyan összetevőkből készülnek ma
már egyes koktélok alapjai, amelye-
ket eddig próbáltak elnyomni.  En-
nek úttörője a Zwack-szóda, melyet
Szalai Milán hozott el Győrbe. Ehhez
Nagy Zoltán talált ki egy titkos össze-
tevőt, így született meg a Napsugár
koktél, ami a hely és az idei nyár ked-
venc itala lett. 
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Negyedik alkalommal rendezik
meg az Állatkertek Éjszakáját,
ezúttal tizenkét magyarországi
helyszínen. Az eseményre au-
gusztus 28-án, pénteken kerül
sor a győri állatkertben is.

Az Állatkertek Éjszakáját 2012-ben
rendezték meg először. A győri Xantus
János Állatkert a kezdetek óta résztve-
vője a rendezvénynek. Az idei évben is
kalandos programokkal színesíti a láto-
gatók estéjét, meghosszabbított nyitva
tartással, egészen 22 óráig. 

A programok 16 órától kezdőd-
nek: solymászbemutató keretein belül
az érdeklődők testközelből is megismer-
kedhetnek a ragadozó madarakkal.

17 órától a TapiZOO asztalnál
különböző állatoktól származó tár-
gyakat érinthetnek meg az érdeklő-
dők, a KígyóZOO keretein belül kí-
gyót, szakállas agámát, görög tek-
nőst, madagaszkári bütykös csó-
tányt simogathatnak, vehetnek kéz-
be a látogatók.

17:30 színre lép az Állati Jó Bemu-
tató csapata – az erdő éjszakai állatai

mutatkoznak be (egér, patkány, nyest,
görény, róka, borz stb.).

Az este folyamán a látogatók ta-
lálkozhatnak Benjivel, a lámával és
Petrával a dromedárral, akik a kijelölt
időpontokban egy sétát tesznek az ál-
latkertben.

Ezen az estén az állatkert több la-
kójának (mint például: az örvös med-
vék, vidrák, jaguárok, tapírok)  vacso-
ráját is megfigyelhetik az érdeklődők. 

20:30 Tűzvarázs a kőszínpadon –
tűzzsonglőr-bemutató. 

A rendezvény az állatkert jelenleg
érvényes jegyáraival látogatható. 

További információ: 
www.zoogyor.com

Éjszaka az 
állatkertbenGyőr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében 

a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:

Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendlettel elfogadott 
rendezési tervének:

SZTM 2015-042 Győr-Likócs. Megvalósult töltésnyomvonal,
szabályozásivonal-korrekció 

SZTM 2015-050 Győr-Ménfőcsanak, 26599/1 hrsz.
telekosztás jelölése, rajzi korrekció 

SZTM 2015-077 Győr-Révfalu, Szövetség utca 14 sz. 
főút csomóponti területigény-korrekció 

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárásáról szóló 32.§ tárgyalásos eljárás partnerségi
egyeztetési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 
2015. augusztus 14-tŐl 2015. szeptember 04-ig a város internetes 
oldalán: http://www.gyor.hu/Önkormányzat/Rendezési terv/
Rendezésiterv-módosítási eljárások.

A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a
9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu
e-mail címen.




