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Aranyláz Rióban
Hétvégén kezdôdik az olimpia

Írásaink a 21., 22. és 23. oldalon
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A Kisalföld legnagyobb
távfelügyelete 
a BIZTONSÁG

garanciája.

Az akció részleteirôl érdeklôdjön
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Nyereményjáték A Győr+ Pavilon júliusi já-
tékának nyertese György Edina. Nyereményét,
a családi mozibelépőket a Baross úton találha-
tó pavilonban veheti át.

ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

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

Körutazások:
Szicília — a sokarcú sziget szept. 8—16. 158.500 Ft/fô
Az Isztria festôi tájain szept. 22—25. 49.300 Ft/fô
Opatija—Rabac—Rijeka—Trsat vára
fakultatív programok: Krk-sziget: Vrbnik-Krk; Pula—Porec—Rovinj 
Száztornyú Prága okt. 14—16. 36.000 Ft/fô 
Lednice—Prága—Cesky Krumlov
Róma, az örök város okt. 18—22. 80.300 Ft/fô

Szolgáltatások: utazás autóbusszal, szállás reggelivel, kísérô
idegenvezetô. A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

Egynapos kirándulásainkból:
Budapest: Várnegyed és a Parlament aug. 13. 7.200 Ft/fô
Salzburg aug. 20. 13.300 Ft/fô
Mesél a Bécsi-erdô aug. 21. 5.300 Ft/fô
Bécs villamossal és a Tenger Háza aug. 27. 5.300 Ft/fô
Budapest: Repülôtér és a Zwack Múzeum aug. 28. 7.200 Ft/fô
„Vulkántúra” a Somlón, Herend, Zirc szept. 4. 6.500 Ft/fô
Plitvicei-tavak szept. 10. 11.700 Ft/fô

A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!
A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol várjuk
még kulturális körutazások széles választékával, belföldi ajánlatokkal és
partnerirodáink kedvezményes ajánlataival.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Már a hetedik turnusánál
tart az idei Zoo Tábor. Si-
kerességét jól mutatja,
hogy végig telt házzal dol-
gozunk, minden héten vi-
dám gyerekekkel telnek
meg a táboros kisházak.
Csodálatos időnk volt ed-
dig, az állatkertben is
tombol a nyár, ezért még
kellemesebben telhetnek
a közös napok.

Minden héten rengeteg izgal-
mas program várja a gyerkőcö-
ket a Zoo Táborban, amelyeket
felsorolni is nehéz: például ál-
latgondozás, kifutó-takarítás,
állatetetés, vetélkedők, állatbe-
mutató, előadások és kirándu-
lás. Persze a szórakozás mel-
lett az ismeretszerzés is fontos
része a programunknak, elő-
adásokon, vetítéseken is részt
vesznek a táborozók. Már az el-
ső napon nagy az izgalom, de
minden napra tartogatunk
meglepetéseket. A csapatok ki-

alakítása után együtt bejárjuk
az állatkertet, ahol a gyerekek
„név szerint” megismerhetik az
összes állatunkat és sok érde-
kes történetet is hallhatnak ró-
luk. Kis füzet is készül minden
turnusban, amibe a tábor ideje
alatt csodás kincseket gyűj-
tünk, kígyóbőrt, flamingótollat,
jaguárkarmot, oroszlánbajuszt,
medveszőrt. Aki szerencsés, a
hét végére teljesen megtöltheti
a lapokat. Az idén Bakonybél-
be megyünk kirándulni hétről
hétre, ahol a csillagda után a
Gerence patak élővilágát vizs-
gáljuk meg. A tábort kincskere-
ső vetélkedővel zárjuk, majd a
csapatverseny eredményhirde-
tése után minden gyerkőc kis
ajándékkal távozhat az állat-
kertből.

A Xantus János Állatkert
egész nyáron szeretettel várja
látogatóit! Már izgatottan ké-
szülünk a következő rendezvé-
nyünkre, az Állatkertek Éjszaká-
jára, amire hangulatos és izgal-
mas esti programokkal várjuk
majd az érdeklődőket!

Vakáció a Zoo Táborban

„Az Európai Bizottság a menekültek elosztására vo-
natkozó javaslata veszélyes, mert növelheti a beván-
dorlást és az illegális bevándorlók mellett a terroriz-
mus kockázatát is szétterítené a kontinensen” –
mondta Simon Róbert Balázs győri országgyűlési
képviselő a közelgő népszavazás kapcsán. A képvi-
selő kifejtette, idén, július 26-ig, 17 ezer 823 határ-
sértés történt a magyar határon. Július 5. óta Ma-
gyarország mélységi határőrizetet vezetett be, az -
óta 2237 erőszakos határátlépést akadályozott
meg a rendőrség és a honvédség. Idén 24 ezer 160
menekültkérelmet nyújtottak be az országban, eb-
ből 301 kérelmező részesült valamilyen védelem-
ben. A migránsok 95 százaléka nem együttműködő.
„El kell mennünk, és nemmel kell szavaznunk: Akar-
ja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzá-
járulása nélkül is előírhassa nem magyar állampol-
gárok Magyarországra történő kötelező betelepíté-
sét?” – idézte a népszavazási kérdést Simon Róbert
Balázs.

A válasz: nem!

Major Viktória hat évvel ezelőtt kora-
szülöttként jött világra. A császármet-
szés során enyhe oxigénhiány lépett
fel, ami az agy mozgásközpontját érin-
tette. Mára a folyamatos fejlesztésnek
köszönhetően, segítséggel tud sétál-
ni, de rengeteget kell még haladnia a
teljesebb élet felé. A terápia folytatása
azonban anyagilag megterhelő a kis-
lány családja számára, ezért civil kez-
deményezésre árverés kezdődött au-
gusztus 1-jén egy hónapon át Viki
gyógyulásáért. A licit tárgya egy, az
Audi ETO KC által felajánlott ajándék-

csomag. Az árverést a Lurkó Alapít-
vány felügyeli és bonyolítja, a facebo-
ok.com/lurkolalapitvany weboldalon.
A nyertes pénzösszeget szintén a Lur-
kó számlájára kell utalni. (58600283-
11108016. Megjegyzés: Major Viki)
Emellett minden segítő szándékú fel-
ajánlást örömmel fogadnak.

Elkezdôdött
a licit Major Viki
gyógyulásáért

„Amit tehetsz, csepp a tengerben, de ez ad ér-
telmet az életednek” – ezt az Albert Schweizer-
gondolatot vallja a Rotary Club Győrújbarát, és
ennek szellemében indított most gyűjtést egy
tragédia miatt bajba jutott család számára. A 38
éves győri Peredi Zoltán, eddig tisztázatlan kö-
rülmények között, azonnal szörnyethalt a 8-as
úton, miután egy munkagépbe rohant. Két árva
és a GYED-en lévő anyukát komoly anyagi
gondba sodró lakáshitel maradt utána. A győr -

újbaráti Rotary Club próbál enyhíteni a család
nehézségein. Mint Horváth Ottó soros elnök el-
mondta, a jó szándékú emberek összefogásá-
nak az erejében bíznak. A 13 éve működő klub
19 tagjának adománya mellé várják azok segít-
ségét, akik a lehetőségükhöz mérten bármilyen
összeggel enyhíthetnének a család nehéz körül-
ményein. A felajánlott összegeket az MKB:
10300002-33221397-00003285 számlaszám-
ra várják.

Gyûjtés az árván maradtaknak
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Az alpolgármester szerint az alapel-
látás minősége jelentősen meghatároz-
za a betegek gyógyulási esélyeit. A házi-
orvosok ismerik a legjobban betegeiket,
ők találkoznak velük a legtöbbet, figye-
lemmel tudják követni egészségi állapo-
tukat, s a megelőzésben fontos taná-
csokkal látják el a hozzájuk fordulókat.
Nem mindegy tehát, hogy milyen szak-
tudású emberek vállalkoznak a háziorvo-
si feladatokra, s az sem, hogy ezek a
doktorok milyen körülmények között,
mennyire felszerelt rendelőkben fogad-
hatják a betegeiket. Győr alapellátása
minden szempontból alkalmas a rábí-
zott feladatok színvonalas ellátására, fo-
galmazott dr. Somogyi Tivadar. 

A győri önkormányzat 2016. janu-
ár elsejéig átvállalta a rendelők rezsi-
költségét. Bérleti díjat most sem kér
a helyiségekért, ám a tavalyi és az
idei hasonló mértékű, szabad fel-
használásra adott kormányzati jutta-
tások tükrében a rezsit már nem fize-
ti. Az idei évtől azonban a jogszabá-
lyok megengedik, hogy az önkor-
mányzatok mentességet adjanak a
praxisoknak az iparűzési adó megfi-
zetése alól, s a győri önkormányzat
élt is ezzel a lehetőséggel.  

A műszerbeszerzéseket is támogat-
juk, a várótermekbe pedig megkezdtük
a légkondicionáló berendezések besze-
relését, tájékoztatott az alpolgármester,

aki abban bízik, hogy a kormány jövőre
tovább támogatja a praxisokat.

Az általunk megkérdezett orvosok a
visszamenőleges juttatást örömmel fo-
gadták, de hangot adtak észrevételeik-
nek is. Mivel egy rendelőben többen is
dolgoznak, a fogyasztási mérőóra azon-
ban közös, nem könnyű elosztani a költ-
ségeket. Mások azt tették szóvá: a plusz-
juttatásnak ára is van, hosszú kérdőív
alapján fel kell mérni a betegek életmód-
szokásait. Ez a nagy betegforgalom mel-
lett igen nehéz, időigényes feladat.

Voltak olyan doktorok, akik arra hív-
ták fel a figyelmet: a havi 130 ezer forin-
tot szabad felhasználásra kapták ugyan
a praxisok, de feszültséget teremthet a

doktorok és alkalmazottaik kö-
zött a pénz felhasználása, elosz-
tása. Ennek ellenére a havi 130
ezer forint kétségtelenül segíti a
túlterhelt háziorvosok munkáját,
jegyezték meg az általunk meg-
kérdezett doktorok. 

Schmidt Péter gyermekor-
vos úgy látja, hogy a kormányza-

ti pluszjuttatás mindenképpen pozitív
üzenet, azt mutatja, hogy a kormány fi-
gyel az alapellátásra. Amennyiben az
idei évhez hasonló juttatásokra a jövő-
ben is sor kerül, akkor az a háziorvosi
rendelések feltételeinek, működésének
minőségi megújulását alapozhatja meg.
Schmidt Péter arra is utalt: a többletjö-
vedelemből arra is futja, hogy helyette-
seiket rendesen megfizessék az orvo-
sok, s szabadságuk alatt kipihenhessék
az egész év fáradalmait. A kormány dön-
tése és a győri önkormányzat folyama-
tos támogatása együtt még vonzóbbá
teszi az egyébként hiánytalanul betöltött
gyermekorvosi státuszokat Győrött, nyi-
latkozta a professzor.

Gyôrben nincs háziorvoshiány
szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Városunkban minden házi-, gyer-
mek- és fogorvosi állás betöltött.
Az alapellátásban dolgozók élet-
körülményeinek javítását és az
alapellátás megerősítését szol-
gálja az a kormányzati pluszfor-
rás is, melyet az idén január else-
jéig visszamenőlegesen, egy ösz-
szegben kapnak meg az orvosok
– így kommentálta dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester a plusz-
juttatásról szóló bejelentést.

Győrben 53 háziorvos és 26 gyermek-
orvos dolgozik az alapellátásban. Az al-
polgármester szerint Győr vonzerejét
jelzi, hogy nincsenek betöltetlen orvosi
álláshelyek. Más megyékben, városok-
ban, régiókban sokan panaszkodnak a
háziorvoshiányra. 

Dr. Somogyi Tivadar utalt rá, hogy a
kormány döntése értelmében az idén
összességében 10 milliárd forintot kap-
nak a háziorvosok, a házi gyermekorvo-
sok, ezen felül 2 milliárd forintot az alap-
ellátásban dolgozó fogorvosok, illetve
szintén 2 milliárd forint jut a védőnők-
nek. A pluszforrás  idén január 1-től jár,
annak visszamenőleges, egy összegű
kifizetését rövidesen meg is kezdi az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár.

A háziorvosoknak és a házi gyer-
mekorvosoknak tehát praxisonként –
a tavalyi juttatáshoz hasonlóan – átla-
gosan 130 ezer forinttal jut több ha-
vonta, a védőnők és az iskolai védő-
nők esetében 30-35 ezer, a fogorvo-
sok esetében pedig 50-55 ezer forint
havi bevételnövekedést jelent majd az
emelés.

Havi 130 ezer forinttal
több jut
a háziorvosoknak
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szerző: zombai-kovács ákos
fotó: marcali gábor

Folyamatosan szépül az
adyvárosi tó és környéke,
erről számolt be a körzet
önkormányzati képviselője.
Radnóti Ákos alpolgármes-
ter szerint rá se lehet ismer-
ni a területre, melyre az el-
múlt években 200 millió fo-
rintot költött a város.

A tavat kikotorták, a környeze-
tét fejlesztették, a tóban szökő-
kút működik, és egy különle-
ges úszó szobor is került a víz-
re. A tó környékén parkosítot-
tak, padokat és szemeteseket
helyeztek el, valamint meg-
épült Győr egyik legmoder-
nebb játszótere, a várjátszótér
is. A néhány éve még elhanya-
golt adyvárosi tó mostanra a la-

kótelep ékköve lett, hála a fo-
lyamatos fejlesztéseknek.

Adyváros, Győr egyik legdina-
mikusabban fejlődő körzete. A
40 éves lakótelep szinte kivirág-
zott az elmúlt években ugyanúgy,
mint a korábban rendkívül elha-
nyagolt adyvárosi tó és környéke.
„200 millió forintot költöttünk a
tóra, amióta képviselő vagyok, a
rengeteg fejlesztés meg is lát-
szik a környéken, ami a lakótelep

ékszerdobozává vált” – mondta
Radnóti Ákos. Az alpolgármes-
ter büszkén sorolta, mi minden
történt a tónál: kikotorták a med-
ret, szökőkút működik benne,
úszó szobor ringatózik a vízen,
padokat, szemeteseket helyez-
tek ki a partra, vízi madarakat te-
lepítettek a tóba. „A környéken
lakók is örülnek a folyamatos fej-
lődésnek, a többség elégedett

és hálás is azért, hogy megújítot-
tuk a tavat és környezetét” – tet-
te hozzá az alpolgármester. „Saj-
nos vannak kritikusok és rémhír-
terjesztők, akiknek ez vagy az
nem tetszik, ebből pedig egye-
sek címlapsztorit kreálnak” –
folytatta Radnóti Ákos. „Tény,
hogy néhány napja pár elpusz-
tult halat találtak a tóban, ami-
nek oxigénhiány vagy fertőzés le-
het az oka, és előfordul, hogy
szemetet dobnak a vízbe, ezeket
azonban nem lehet kivédeni" –
mondta az alpolgármester. „Min-
dent megteszünk, hogy a tó
szép legyen, és egészséges kör-
nyezetet biztosítson a benne lé-
vő élőlényeknek, ezért folyama-
tosan levágjuk a hínárt és a ná-
dat is, ezek azonban nagyon
gyorsan újranőnek” – tette hozzá
az adyvárosi képviselő. „Leg-
utóbb májusban volt hínárvágás,
de látva, hogy a vízinövény ismét
belepte a víz felszínét, a napok-
ban újra levágattuk a hínárt, ami-
vel lassítani tudjuk a csapadék-
víz-tározó tó eliszaposodását” –
hangsúlyozta Radnóti Ákos.
„Megnyugtatok mindenkit: az
adyvárosi tóval minden a legna-
gyobb rendben van, amiért folya-
matosan sokat is teszünk, de er-
ről bárki meggyőződhet, aki
szombaton ellátogat a III. Adyvá-
rosi Tópartyra, ahol a színes mű-
sorok és sztárfellépők mellett a
szép környezetben is gyönyör-
ködhetnek az érdeklődők” – zár-
ta szavait az alpolgármester.

Egyre szebb az adyvárosi tó

szerző: zombai-kovács ákos
fotó: marcali gábor

Több mint 10 millió forintból füves labdarúgópályát
avattak kedden Pinnyéden. A városrészben egyre
több gyermekes család él, számukra volt kiemelten
fontos a megfelelő mozgáslehetőség biztosítása. A
lakók megkeresték Szeles Szabolcs önkormányzati
képviselőt, hogy segítsen megvalósítani álmukat, egy
füves labdarúgópályát. „Jogos igény volt a pinnyédi-
ek részéről, hogy folytassuk a korábban megkezdett
fejlesztéseket, melyekkel az itt élő családoknak ked-
vezünk” – mondta Szeles Szabolcs. Több mint 10 mil-
lió forintba került a focipálya, amely 20x40 méteres,
és 4 méter magas kerítéssel vették körbe. Mivel ter-
mészetes fű borítja a pályát, öntözőrendszert is kiépí-
tett a Győr-Szol Zrt., a fejlesztés kivitelezője. „Győr
sportos város, ahol jelenleg is számos, sporttal kap-
csolatos fejlesztés zajlik, ennek egy újabb eleme a
most átadott focipálya” – mondta Fekete Dávid alpol-

gármester a létesítmény avatóján és hozzátette, a vá-
ros a külső kerületek fejlesztésére is kiemelt hang-
súlyt fektet. A beruházást az önkormányzat finanszí-
rozta, a pálya fenntartásába azonban a helyiek is be-
kapcsolódnak, fűnyírással, takarítással segítenek
rendben tartani a területet.

Pályaavató Pinnyéden
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szerző: havassy anna katalin
fotó: baracs jános

A szombati Adyvárosi Tópartyn a Neoton
Família Sztárjai is fellépnek. Elhozzák azo-
kat a dalokat, amelyekkel annak idején egy
csapásra népszerűek lettek. A Neoton-va-
rázs pedig még azóta is tart, ami Csepre-
gi Évának, Végvári Ádámnak és Baracs
János „Öcsinek” köszönhető. Hozzájuk
csatlakozott még a Lukács házaspár,
Andrea és László is, sőt a dobok mö-
gött nem más adja a ritmust, mint Éva
fia, Dávid.

Tóparton lépnek fel szombaton.
Ilyenkor a természetes háttér magá-
val ragadja az előadókat.

Szép környezetben a zenekar is jobban
érzi magát. Sok emlékezetes koncertünk
volt a budapesti Feneketlen tó partján lé-
vő Parkszínpadon. A háttér, a fák, ahogy
megvilágították a fények, csodálatos
volt. Biztos vagyok benne, hogy ott, az
Adyvárosi tó mellett is inspiráló lesz a
környezet szépsége. A nyári daloknak
ez mindig jól áll. Csak jó idő legyen!

Miben másabb egy sza-
badtéri koncert, mint egy
sportcsarnokos fellépés?

Szabadtéren sokkal nehe-
zebb jó hangzást produkálni,
ehhez igazi szakértelem kell. A
zenekar mindig a technika kiszol-
gáltatottja. Ha minden klappol, akkor
a szabadtér sokkal élvezetesebb, mert a le-
vegő szabadabb.

Győrben is nagyon sokan szeretik a
Neotont, számos koncertjük volt már.
Ki tud emelni egyet?

A legemlékezetesebb koncertünk a vá-
rosban a Győri Nyár megnyitója volt. A
Győri Filharmonikus Zenekarral léptünk
fel, rengetegen voltak, azt hiszem, nagy
siker volt.

Árulja el, miben rejlik a Neoton-
dalok varázsa? Hiszen a mai napig
népszerűek.

A dalok különlegessége a szövegek, a hangsze-
relés, a vokális hangzás. Imádtuk az irodalmat, a tör-

ténelmet, az emberi kapcsolatokat.
Erről szólnak a dalok. Győr-
ben a nyári műsorunkat játsz-

szuk, amely kifejezetten er-
re a nyárra készült. Persze,

mindig akadnak különle-
ges dalok, amik a kö-

zönség, a rajongók kí-
vánságára kerülnek

bele a koncert me-
netébe. Most is van
ilyen, ez pedig az

Egyszer meg-
értelek.

Neoton-varázs az Adyvárosi Tópartyn
Radnóti Ákos mindenkit vár
a Tópartyra! 

Két éve rendezték meg először, majd az elmúlt év-
ben még nagyobb sikere volt a rendezvénynek,
idén pedig várhatóan minden várakozást felülmúl
a Tóparty műsorkínálata. Annak idején a körzet
önkormányzati képviselője indította útjára a prog-
ramot azért, hogy a lakótelepen élőknek házhoz
hozza a szórakozást. 

Nagy siker volt tavalyelőtt és tavaly is a kezde-
ményezés, sokan érkeztek, hogy kikapcsolódja-
nak egy kicsit. Ígérhetem, hogy most is színes, ér-
dekes, rengeteg és nem mellesleg ingyenes
program várja a „tópartyzókat” – mondta Radnóti
Ákos alpolgármester.

A korábban jól bevált lehetőségek, mint a lég-
vár, a kisvasút, a pónilovaglás és a lovas kocsiká-
zás maradnak idén is, ráadásul Kuka Berci is az
Adyvárosi tónál tölti a szombati napját. Este pedig
sztárfellépők szórakoztatják a vendégeket, kortól
függetlenül. 

A kisebbeknek és a családoknak a napközbeni
programokkal, játékokkal próbálunk kedvében jár-
ni, este a Delhusa Gjon és a Neoton Família Sztár-
jai koncert pedig az idősebb korosztálynak nyújt-
hat tartalmas kikapcsolódást – hangsúlyozta a Tó-
party kitalálója. – Jó idő esetén nézőcsúcs szület-
het szombaton, ami több tízezer látogatót jelent.
Az elmúlt évben az egész városból, a környékbeli
településekről, de még Szlovákiából is voltak ven-
dégeink Adyvárosban, most is hasonlóra számí-
tok, főleg, ha az időjárás is kedvez majd a rendez-
vénynek – tette hozzá az alpolgármester.

Elérhetô befektetési termékek:
• Állampapírok, tôkegarantált alapok 

forgalmazása
• Részvény, kötvény, ingatlan

és egyéb befektetési alapok

Arrabona Privátbankár Kft.
Erste Befektetési Zrt. függô ügynöke
9022 Gyôr, Széchenyi tér 7.
+36-96/950-950
www.aprivatbankar.hu | info@aprivatbankar.hu

Nem elégedett az alacsony banki kamatokkal?
Befektetései nem jól alakultak? Akkor forduljon hozzánk bizalommal!
Segítünk kialakítani egyénre szabott portfólióját!

• Forintos és eurós vállalati kötvények
• Hazai vagy külföldi részvények
• Devizapiaci kereskedés, fedezeti ügyletek
• Online kereskedési platformok 

Gyermek, nôi, férfi
DIVATÁRU

NYÁRI VÁSÁR

–4Oaugusztusban

BENETTON
ETO PARK GYÔR

%

Csepregi Éváék a legnagyobb
slágereikkel érkeznek
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• www.carmenrent.hu 
• info@carmenrent.hu
• +36-96/423-037
• +36-70/427-6000

CÉGAUTÓBÉRLET
teljes körû szolgáltatással

Személyautók kedvezményes
NETTÓ ÁRON!

BÁZISCSOMAG:
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár
0% ÖNERÔŐVEL
KGFB, Casco, cégautóadó,
súlyadó

Autóban az ember

KOMPLETT CSOMAG
(Flottakezelés):

Biztosítós kárügyintézés
Szervizelés-, javítás-ügyintézés

Gumiabroncsok cseréje, tárolása
Cseregépkocsi

Üzemanyagkártya

Fotó: O. Jakócs Péter

A tavalyi két telt házas győri koncert
után újra elérte városunkat a Buena
Vista életérzés, a kubai mulatók for-
ró, szivarfüstös éjszakáinak sztárja, a
kubai nép első számú kedvence, a
Habana Social Club adott ingyenes
nyáresti koncertet szombaton, a Du-
nakapu téren.

Az autentikus díszlet, a kubai tán-
cosok, a színes jelmezek, a havannai
hétköznapok hangulatát felidéző ve-
títés rengeteg nézőt vonzott a térre,
akik táncra is perdültek például a Be-
same mucho, a Guantanamera és
Chan-Chan című dalra.

Táncra perdült a város

Tel-: +36-20/994-3677 
www.achilles.hu

GYÔR-GYIRMÓTON
a belvárostól 5 km-re.

1 darab egész napos
felnôtt belépôjegy 
vásárlásakor
a másodikatat

AJÁNDÉKBA
kapja! 

Beváltható 2016. augusztus 15-ig,
csak hétköznapokon!
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
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48. NEMZETKÖZI MŰVÉSZTE-
LEP (das 48. Internationale Kunst-
lager) schliesst sich traditionell mit
einer Ausstellung, wo die Besucher
die Werke der am Programm teilge-
nommenen Künstler in Magyar Is-
pita (Győr, Nefelejcs köz 3.) besich-
tigen können. Die teilnehmenden
Künstler: Bullás József, Forgó Ár-
pád, Halmi-Horváth István Maler,
Marafkó Bence Bildhauer, Fehér
József Kunstgewerbler. Die feierli-
che Eröffnung findet am 9. August
um 18.00 Uhr statt. Die Ausstellung
ist bis 4. September zu besuchen.

HEILKRÄUTERWOCHE beginnt am 15. August
in Pannonhalma, in dem Lavendel-, und Kräuter-
garten. Das Zentrum der Heilkräuterwoche ist das
Teehaus, bzw. der in der Umgebung liegende, laut
mittelalterlichem Schema geplante Kräutergarten.
Im Laufe der Woche werden die Gäste mit verschie -
denen mit den Heil-, und Gewürzkräutern verbun-
denen populärwissenschaftlichen Handwerkerbe -
schäftigungen erwartet, im Teehaus können Siru-
pe und Tees aus Heilkräutern probiert werden.

DIE XXIV. BAROCK HOCHZEIT WIRD in Győr zwi -
schen 12-14. August veranstaltet. Ständige Programme:
Handwerkermesse auf dem Széchenyi Platz und in der
Baross G. Strasse vom Freitag bis Sonntag, kostenlose

Fahrt mit Omnibus am Samstag und am Sonntag stünd-
lich zwischen 11.00 und 19.00 Uhr. Start: vor dem Győrer

Archiv (Győri Levéltár). Am Freitag um 18.30 beginnt der
Marsch in barocken Masken und Kleidungen auf

der Baross Strasse vom Széchenyi Platz bis zum
Megyeház Platz und zurück. Um 19.30 be-

kommt die Braut eine Serenade auf dem Hof
der Zichy-Palast, wo Egyházi Géza, Csonka
Zsuzsanna, Turpinszky Béla und Hegedűs
Valér mitwirken. Ab 21 Uhr gibt Rákász Ger-
gely auf dem Széchenyi Platz ein Konzert.

O LY M P I A-T E R-
RASSE erwartet
die Interessenten
am Raab-Ufer zwi -
schen 5 und 21. Au-
gust, wo an einer
Rie senleinwand die
XXXI. Olympischen
S o m m e r s p i e l e
übertragen werden.

Am Sonntag könne wir wider die
Produkte der URPRODUZEN-
TEN VON KISALFÖLD auf
dem Dunakapu Platz zwischen 8
und 14 Uhr kaufen. Auch viele
Programme erwarten die Besu-
cher, ab 10
Uhr hat Iszkiri
Kinderband
ein Konzert,
ab 12 Uhr
tritt Kiss Clau-
dia Sängerin
auf, dann ab
13 Uhr musizi-
ert die Colomb-
re Band.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). 
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  
A GYŐRI ALKOTÓK NAPÓRA
EGYESÜLETÉNEK KIÁLLÍ-
TÁSA nyílik augusztus 5-én 17
órakor, a Gyárvárosi Közösségi
Házban. A tárlat augusztus 19-
ig tekinthető meg, mert a fiók-
könyvtár augusztus 22-től
szeptember 2-ig szabadság mi-
att zárva lesz.

A 48. NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP KIÁL-
LÍTÁSSAL zárul, amelyen a programon részt ve-
vő művészek alkotásait tekinthetik meg a látoga-
tók. Résztvevő művészek: Bullás József, Forgó Ár-
pád, Halmi-Horváth István festőművész, Marafkó
Bence képzőművész, Fehér József iparművész. Az
ünnepélyes megnyitóra augusztus 9-én 18 órakor
kerül sor a Magyar Ispitában (Győr, Nefelejcs köz
3.). A tárlat szeptember 4-ig látogatható.

A Győri Egyházmegye
egyetlen Urunk színeválto-
zásának tiszteletére szen-
telt templomának BÚ-
CSÚ-ÜNNEPE lesz au-
gusztus 6-án 18 órától, az
újvárosi római katolikus
templomban. A szentmi-
sén közreműködik a temp-
lom énekkara, majd hagyo-
mányosan kegyképénél
köszöntik a csodatévő Új-
városi Segítő Szűzanyát.

Vasárnap ismét megvásárolhatjuk a
KISALFÖLDI ŐSTERMELŐK
PORTÉKÁITa Dunakapu téren 8 és
14 óra között. A látogatókat progra-
mok is várják, 10 órától az Iszkiri gyer-
mekzenekar ad koncertet, 12 órától
Kiss Claudia énekes lép fel, majd 13
órától a Colombre Band muzsikál.

A Gyárvárosi Víg Esték kereté-
ben BARANYAI JUDIT elő-
adóművész operett- és san-
zonműsorát hallgathatják
meg az érdeklődők augusztus
10-én, szerdán 17 órakor, a
Gyárvárosi Közösségi Házban
(Győr, Külső Árpád út 6–8.).

GYÓGYNÖVÉNYHÉT
kezdődik augusztus 15-én
Pannohalmán, a Levendula-
és Gyógynövénykertben. A
hét során a gyógy- és fű-
szernövényekhez kapcsoló-
dó ismeretterjesztő és kéz-
műves foglalkozásokkal vár-
ják a vendégeket.
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Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

Generációk

A nagy hőség, illetve az ezt fel-
váltó hidegfront bárkinél okoz-
hat egészségügyi panaszokat,
kellemetlen tüneteket, dekon-
centrációt, de vannak különö-
sen veszélyeztetett csoportok.
Ilyenek például az idősek, vala-
mint a szív- és érrendszeri be-
tegségben szenvedők. A káni-
kula idején ügyelni kell a foko-
zott folyadékbevitelre. Taná-
csos kerülni a kávé, az alkohol,
a magas koffein- és cukortar-
talmú üdítők és zsíros ételek
fogyasztását. 11 és 15 óra kö-
zött lehetőség szerint kerülni
kell a tűző napot, amennyiben
mégis a szabadban tartózkod-
nak, megfelelő ruházattal és
naptejjel szükséges védeni a
bőrt a leégés ellen. Az autóval
közlekedők figyelmére is ked-
vezőtlen hatással lehet a nagy
meleg, ezért fokozott óvatos-
sággal kell vezetni. A kánikulát
a vízparton töltők napozás
után hűtsék le magukat, mi-
előtt a vízbe mennének, ne
ugorjanak a vízbe felhevült
testtel. 

A hőséget felváltó hideg-
front érkezésével lehűl a leve-
gő, csökken a páratartalom,
emelkedik a légnyomás. A

front alatt az arra érzékenyek
fejfájásra, a szívbetegek mell-
kasi szorító fájdalomra pa-
naszkodhatnak. A vérnyomás-
problémákkal küszködők tar-
kótáji nyomást, fejfájást érez-
hetnek. Növekszik a szervezet
görcskészsége, vese-, epe-
görcsök léphetnek fel. Az idő-
járás-változás és a viharokat
kísérő szelek migrénes fejfá-
jást is okozhatnak, az ízületek-
ben reumás fájdalmak léphet-
nek fel. 

A hidegfront hatásai enyhít-
hetők! A vitaminokban gaz-
dag, egészséges táplálkozás
sokat segíthet csakúgy, mint
a megfelelő (napi 2-3 liter) fo-
lyadékbevitel. Egészségügyi
panaszok esetén, amennyi-
ben a tünetek nem enyhülnek,
érdemes orvoshoz fordulni.
Ha a front miatt ingerléke-
nyebbek, stresszesebbek,
próbáljanak meg tudatosan
türelmesek lenni egymással
és kiemelten figyeljenek oda a
közlekedésben. 

Az aktuális meteorológiai
helyzetről a www.met.hu olda-
lon tájékozódhatnak.

Forrás: ÁNTSZ Országos
Tisztifőorvosi Hivatal

Az idôjárás-változás
hatásai enyhíthetôk!

Bár a tanév június közepén véget ért,
a Városi Diák Fórum tagjai a nyáron
sem tétlenkedtek, hanem közös tá-
borozásra indultak Zánkára, ahol a
nyári élmények mellett a következő
tanév feladatairól is tanácskoztak.

A táborba érkezők a munkafolya-
matok során közösen dolgozták ki a
diákfórum szervezeti felépítését, és
alakították ki munkarendjét tréning
segítségével. Elkészítették saját sza-
bályzatukat és előkészítették az el-
nök- és alelnökválasztást is. Mind-
emellett a csapatépítést szolgálta a
szabadidő önálló megtervezése,

megszervezése is. A sok program
mellett időt szakítottak fürdőzésre,
röplabdázásra, és esténként nagy
beszélgetésekkel és társasjátékok-
kal töltötték ki szabadidejüket. A kö-
zös időtöltés pedig még jobban ösz-
szekovácsolta a csapatot. 

A tréninget követően a résztve-
vők pozitívan nyilatkoztak arról,
hogy a következő tanévben a Váro-
si Diák Fórum aktív szereplői kíván-
nak lenni, és kijelentették, hogy
nagy lendülettel látnak neki a kö-
vetkező tanévnek, amelyre sok új
programmal készülnek.

Zánkán járt a Városi Diák Fórum
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Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet szerkeszti: Wurmbrandt András

A hónap pincészetei a Pannonhalmi borvidékrôl

Ha Tar, akkor sauvignon Ha Hangyál, akkor pinot
A Hangyál Pincészetnél mindenki ki-
veszi a részét a munkából. Hangyál
Balázs a borral, felesége a szőlőter-
mesztéssel foglalkozik, gyermekeik

pedig ott segítenek szüleiknek, ahol
tudnak. A Báró dombon, a Szél dom-
bon és a Gerha dűlőn található 12
hektár ültetvényük 5-6 éves, így a sző-
lő most kezdi az igazi arcát mutatni.
Nyolcvan százalékban fehér fajtákkal
dolgoznak, mint az olaszrizling, a pi-
not blanc, az irsai olivér, a cserszegi fű-
szeres, a tramini, a rajnai rizling, a
chardonnay és a sauvignon blanc. A
kék fajták közül a merlot és a cabernet
franc kapott helyet ültetvényeiken. 

A szőlő nyolcvan százalékát reduktív
technológiával dolgozzák fel, míg 20
százalékban fahordós érlelést alkal-
maznak. Prémium kategóriás boraikat
utóbbi módszerrel készítik, három fe-
hér szelekciójuk chardonnay-ból, rajnai

rizlingből és pinot blanc-ból készül.
Utóbbi épp ezekben a napokban kerül
a palackba. A legtöbb díjat is a pinot
blanc-ból készült borával, az Öröm-

tánccal zsebelte be Hangyál Balázs, aki
megnyerte vele a Fiatal Borászok Ver-
senyét, a Kapuvár város bora címet és
a borvidék legjobb borának is megvá-
lasztották. Eddig reduktív technológiá-
val készítette, ez az első év, hogy fahor-
dós válogatás jelenik meg belőle. Ba-
lázs azt mondja, kedveli az újdonságo-
kat, az egyedit, és mivel a borvidéken
kevesen termelnek pinot blanc-t, ő
megpróbálkozott vele. Már csak azért
is, mert ahogy mondja, hálás fajta. 

A díjakat hozó fajta mellett az olasz-
rizlinget és a rajnai rizlinget kedveli,
ezekből könnyű reduktív válogatás is
készül, de száz százalékban rajnaiból
áll a pincészet zászlósbora, az Espe-
res, hordóválogatás is.

A Győr szomszédságában fekvő Pannonhalmi borvidék évről évre növekszik, az onnan érkező borok pedig egyre nagyobb figyelmet
követelnek maguknak. Augusztusi rovatunkban két borászatot ajánlunk a borkedvelők figyelmébe: a Hangyál és a Tar Pincészetet.

Bár a Tar Pincészetet Tar Attila alapí-
totta, volt milyen hagyományokra épí-
tenie, hiszen családja száz évekre visz-
szamenően foglalkozott szőlővel. A
mezőgazdasági szakember 1988.
március 15-én Győrszemere-hegy-
ben kezdte meg a gazdálkodást az el-
ső nagyüzeminek mondható egy hek-
táron. Néhány évvel később, a tényői
szövetkezet felszámolásakor további
30 hektár szőlőterületet vásárolt,
1996-ban pedig a szintén a települé-
sen lévő 250 éves apátsági dézsma-
pince területén alakította ki főhadi-
szállását. A pincébe hordók, az udvar-
ra pedig koracél tartályok kerültek. 

Tar Attila több évtizedes tapaszta-
latát ma már leginkább a szőlőműve-
lésnél használja, a borokat fia, István
készíti, akivel azonban még sorra
vesszük az egyes fajtákat, mielőtt a
palackozott büszkeségekre rátérünk. 

2010 fordulópontnak tekinthető –
meséli István –, mivel elöregedett ültet-
vényeiket ekkor, illetve a rá következő év-

ben vágták ki, és telepítettek új szőlőt. Az
addigi olaszrizling, ezerfürtű, szürkeba-
rát hármast újragondolva, a borvidéken
zászlóshajónak számító, 20 hektár olasz-
rizling mellett, további 20 hektáron illa-
tos fajtákat, fűszeres traminit, irsai oli-
vért, chardonnay-t és sauvignon blanc-t
ültettek. Kékszőlőnek is maradt hely, így
lelt otthonra náluk a kékfrankos és a ca-
bernet franc. Fehérboraikat száz száza-
lékban reduktív technológiával készítik,
a vörösborok egy része viszont barrique
hordókban érik. 

István szerint évtizedeken keresztül
az olaszrizling volt az első számú fajta a
fogyasztók körében, az igények viszont
változtak, és ma már az illatosabb, vir-
goncabb bort adó fajtákat keresik. A Tar
Pincészetnél így találtak rá a sauvignon
blanc-ra, amelynek 2015-ös évjárata
olyannyira jól sikerült, hogy a borvidék
legjobb fehérborának is megválasztot-
ták, de a Méltó Torkok Társasága is első
helyre sorolta borbírálatán, megelőzve
ezzel sok külföldi vetélytársat is. 
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Én már voltam nyaralni. Most, látva,
hogy még mennyi idő van hátra a nyár-
ból, azt mondom, sajnos. De ott és ak-
kor nagyon jó volt. Sokat gondoltam rá-
tok. Mert amikor külföldön járok, akkor
mindig csak helyi bort iszom. Persze
csak abban az esetben, ha aktuális tar-
tózkodási helyem bortermelő ország.
Mondjuk, Norvégiában nem szívesen in-
nék helyi bort. Ha jól emlékszem, nincs
is. De van Aquavit, azaz az élet vize, az
nem rossz. Ha jó a memóriám, akkor ez
a hangzatos elnevezés krumplipárlatot
takar, de csak az lehet Aquavit, ami átha-
józott az egyenlítőn és utána tért vissza
Norvégiába. Hát egészségükre! 

De vissza a mai témához! Szóval, ha
van bor, akkor azt iszom, és ha történe-
tesen jó, akkor mindig gondolok rátok,
hogy milyen formában osszam meg ve-
letek az élményt. Most is így volt nem
egy alkalommal. Idén Hvar (ejtsd hvár)
szigetén nyaraltunk. Tavaly egész vélet-
lenül lyukadtunk ki itt, mert Vis-re akar-
tunk menni, de valahogy félresiklott a
célirány és ide jutottunk. De annyira re-
mekül éreztük magunkat a feleségem-
mel, hogy egész évben arra „hvártunk”,
hogy ismét visszamenjünk erre az adriai
gyöngyszemre. Sőt, tavaly ráakadtunk
egy meseszép halászfalucskára, és idén
már célirányosan ide utaztunk, és ez volt
a bázis. Innen tettünk kisebb és még ki-
sebb kirándulásokat a kies partokhoz,
öblökhöz. Bár idén találtunk egy még ki-
sebb, még meseszerűbb falucskát, de
ez már olyan kicsi, hogy boltba is autóval

Kedves Barátaim!
kell menni, mert olyan messze van.
Egyébként nyáron az Adrián az egyik
kedvenc időtöltésem a búvárkodás. De
nem ám úgy, mint Cousteau kapitány,
vagy mint a rendes búvárok. Palack,
meg békatalp, meg ólomöv, vagy az a
frankó bicska a vádlimhoz szíjazva. Á,
nem. Csak amolyan kocabúvár módjá-
ra szemüveg (de legalább búvár és
nem úszó) + pipa + semmi más. Ennél
már csak az lenne gyengébb, ha a „kis-
képernyős” gumimatrac fejpárnáján
keresztül nézve bámulnám a tenger fe-
nekét. De egyébként a búvárkodás tök
para, mert amikor a víz alatt vagyok, ak-
kor mindig a fülemben hallom a Cápa cí-
mű film zenéjét, hogy ta-ta-ta-ta-tam
egyre erősödő hangon, és egy (ide ke-
restem egy frappáns szót, de nem volt
nyomdaképes)… vagyok tőle. De tudjá-
tok mi az érdekes? Ha nincs rajtam a
szemüveg és a pipa, és csak simán úsz-
kálok, akkor nem hallom a zenét és nem
is jut eszembe a félelmetes cápa. De
mindegy, azért elég sokat szoktam „bú-
várkodni”, mert a fentebb leírtakban van
egy kis túlzás a részemről. 

A lényeg, hogy 1980-ban voltam elő-
ször Jugóban az Adriánál. És akkor bú-

várkodtam először tengerben. Abban az
időben még nagyon gazdag és színes
halcsapatok portyáztak a part közelé-
ben, és néha tényleg úgy éreztem ma-

gam, mint ha Cousteau kapitány filmjé-
ben lennék az egyik szereplő. Mára vi-
szont nagyot változott a helyzet. A mos-
tani nyáron semmi más nem volt a part
közelében, mint néhány pici és szürke
hal, valamint rengeteg uborka. De tény-
leg, az jutott eszembe, hogy a Bostoni
teadélután mintájára a Hvar szigeteki
uborkaforgalmazók a tengerbe öntötték
az idei uborkatermés nagy részét, hogy
felverjék az uborka árát. Ez lehetett a
Hvar-i uborkadélután, csak a migráns-
válság közepette nem kapta fel a világ-
sajtó. Még szerencse, hogy én most írok

Takács Zoli

Észrevételeteket, 
hozzászólásaitokat várom szeretettel: 

borozo@bor-pont.hu címre.

Baráti üdvözlettel: 

róla és így megtudhatja a világ apraja-
nagyja. 

Most jut eszembe, hogy borokról
még egy árva betűt sem írtam, és ez

nem helyes.
Hvar sziget,
még ha kicsi is,
három autok-
ton, azaz ősho-
nos szőlő- és
borfajtával is
büszkélkedhet.
Plavac Mali,
Parc és Bog-
danjusa. Ezek

közül az első vörös, a másik kettő fehér.
Végül is mind a három érdekes és egye-
di, aki teheti, kóstolja meg őket bátran.
Nekem a Bogdanjusa ízlett leginkább és
abból is az, amelyiket a Pinjata Pincé-
szetnél kóstoltam. A pincészet egyéb-
ként már ötödik generáció óta működik
a jelenlegi házban és még több generá-
ció óta készít borokat. A Bogdanjusa bo-
ruk nagyon elegáns. Sajnos a 2015-ös
évjárat még nincs palackban, ezért
csak a tavalyi 2014-es évjáratot tudtam
megkóstolni és igazán nem tudtam el-
dönteni, hogy a tapasztalt tompaság a
savakban az évjárat sajátossága-e vagy
már a kezdődő öregedés jele. De ezt a
kis negatívumot leszámítva, a bor na-
gyon tetszett, közepes szalmasárga
színnel és szép gliceringyűrűvel mutat-
kozott a pohárban. Illatában sok ásvány,
gyógynövényes illatok és egy kis men-
ta. Gyümölcsös illat ezen a klímán rit-
kán található a fehér borokban, ezért
nem hiányoltam itt sem. Ízét elsősor-
ban aszalt déligyümölcsök vezetik ki-
egészülve egy érdekes fémes tónussal.
Ezen nem is csodálkozom, mert a sző-
lőkben a kövek között nagyon vörös a
talaj. Utóízében jelentkezett a már em-
lített tompaság és emiatt kissé rövid a
vége. Összességében jó kis bor. Házi -
gazdáink helyi sajtot és olívabogyót ad-
tak mellé, ami jó párosításnak bizonyult.
Ha arra jártok, feltétlenül kóstoljátok
meg!

Mert a mottóm továbbra is: 

„Az élet túl rövid ahhoz, hogy
rossz borokat igyunk!”
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A

akciós borai augusztusban

Lajvér Szekszárdi Rosé
1.650 Ft helyett

990 Ft

Győr, Teleki L. út 42. Tel.: +36-96/336-206
E-mail: info@bor-pont.hu

Web: www.bor-pont.hu
Nyitva: hétfő–szerda 8–18 óráig

csütörtök–péntek 8–19 óráig
szombat 8–13 óráig

Az idei nyár slágere 
a Babarczi Buborczi.  
Zsuzsi ügyesen elegyített rizlingszil-
váni („lánykori” nevén müller thur-
gau), tramini és irsai olivér borokból
és némi co2-bôl egy üde, könnyed
gyöngyözôbort.

Nem csak a szeles napo-

kon érdemes (K2) csúcsot dönte-
ni. Fajsúlyosabb grillhúsok vagy
bográcsos pörköltek mellé nyári
melegben is erôsen ajánlott!

Az akció ideje alatt a vásárlás
elôtt megkóstolhatod, hogy
ne vegyél zsákbamacskát!

–40%

Ebben a hôségben  
könnyen kiszárad az ember torka,
ilyenkor jólesik tisztán avagy fröccs-
ben egy dry, ami nem is szárít.

Dereszla Tokaji Dry 
2.150 Ft helyett 

1.720 Ft

–20%

Literárak: normál 2.866,66  Ft/l
akciós 2.293,33  Ft/l

Literárak: normál 2.200 Ft/l
akciós 1.320 Ft/l

Kézmûves sörök

–10%

Augusztusban
azokra is gondolunk, akik a
szôlô levével szemben az
árpa levét részesítik elôny-
ben. Ebben a hónapban
minden kézmûves sört ked-
vezményes áron adunk.

Szeleshát Szekszárdi K2
Kékfrankos válogatás 
1.990 Ft helyett 

1.790 Ft 

–10%
Literárak: normál 2.653,33 Ft/l
akciós 2.386,66 Ft/l

Most igazán 
belehúztunk, 
húzzatok bele Ti is, mert
ilyen olcsón még egyszer
nem fogjuk adni ezt a bort.
Egyébként a rosé-világbaj-
nokság ezüstérmes bora.

Babarczi Pannonhalmi Buborczi 
1.690 Ft helyett

1.350 Ft
–20%

Literárak: normál 2.253,33 Ft/l
akciós 1.350 Ft/l

Herold Pannonhalmi
Chardonnay 
1.750 Ft helyett 

1.400 Ft 

–20%

Literárak: normál 2.333,33  Ft/l,
akciós 1.866,66  Ft/l

Csöngetett, Herold? 
Ezzel a chardonnay-val alaposan
(be)csengetett Herold Ádám. 
Most bevezetô áron.



HIRDETÉS
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szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Unikális és rendkívül fontos ado-
mány érkezett a napokban a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeumhoz: a gyerekkorát Győr-
ben töltő nagy felfedező, Xántus
János eddig nem ismert levelezé-
sét adományozta az intézmény-
nek egy fővárosi ügyvéd – osztot-
ta meg a hírt Grászli Bernadett
múzeumigazgató.

Örömhírrel kereste meg a közelmúltban
a győri Rómer Flóris Művészeti és Tör-
téneti Múzeumot dr. Szubert László fő-
városi ügyvéd: dr. Eisenbarth Károly
ügyvéd hagyatékából 18 levelet adomá-
nyoz a győri intézmény számára. Nyolc
levelet Xántus János, 10-et pedig édes-
anyja, Xántus Ignácné írt saját kezével
1859. és 1864. között. A dokumentu-
mok bepillantást engednek a termé-
szettudós, utazó, néprajzkutató életébe.

Grászli Bernadett kifejtette, az
1859–60-ban íródott levelek azzal
foglalkoznak, hogy az 1848-as forra-
dalom és szabadságharcban részt
vevő, majd emigrálni kényszerülő
Xántus János miként járja be Észak-
Amerikát, s lesz a vadnyugat egyik
első természettudományos szakér-
tője. Xántus Ignácné ekkor már egy
évtizede nem látta fiát, és nagyon
szerette volna Magyarországon tud-
ni. Xántus János el is gondolkodott:
ha megfelelő hivatalt kapna, am-
nesztia után hazatérne. 

A következő időszakban írt levelek-
ből kiderül, egy rövid magyarországi

Xántus János eddig nem ismert levelei
kerültek a múzeumhoz

tartózkodás során elnyerte ugyan az
amnesztiát, de mégis visszatért a ten-
geren túlra, hogy részt vegyen 1862-
ben, az amerikai polgárháborúban az
északiak oldalán. Ezt követően pedig je-
lentős megbízást kapott, Mexikóban te-
vékenykedhetett amerikai konzulként.
„Az ekkor írott levelei azért is izgalma-
sak, mert Colimáról, ahol élt, van a mú-
zeumunknak egy festménye, amelyet
maga Xántus János festett. Rendkívül
fontos levelekről van szó, mert a felfe-
dező életművének ezen korszakáról hi-
ányos volt a forrásanyagunk” – hangsú-
lyozta a múzeumigazgató.

A levelezés azért is aktuális, mert
augusztus 9-én lesz 150 éve, hogy
megalakult a Fővárosi Állat- és Nö-

vénykert, melynek első igazgatója
az Amerikából 1864-ben hazatért
Xántus János volt. Az évfordulóra a
győri intézmény felkérést kapott a

Magyar Természettudományi Múze-
umtól, hogy a Xántus által Ameriká-
ból a győri bencés gyűjteménynek
küldött három madárpreparátumát
az augusztusi emlékkiállításon be-
mutathassa, illetve kölcsönzik a
Henry-karabély elnevezésű puská-
ját is, amellyel bejárta Észak-Ameri-
kát. Ide kívánkozik a legenda, amely
szerint Karl May író róla mintázta
Old Shatterhandet, a Winnetou-tör-
ténetekből megismert bátor felfe-
dezőt.

A természettudós Győrben töltötte
gyermekkorát, városunkban járt isko-
lába. A város mindig saját fiának tar-
totta, egyértelmű volt, hogy a helyi ál-
latkert róla kapja a nevét.

Grászli Bernadett végül elmondta,
a leveleket egyelőre elemzik, majd elő-
adások, publikációk és tanulmánykö-
tet formájában szeretnék feldolgozni.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Az optikai festészet, vagy az op-art legjelentő-
sebb képviselőjének, Victor Vasarely születésé-
nek századik évfordulója kapcsán a hazai geo-
metrikus művészet jelentős képviselőit hívták
meg az idei, 48. Győri Nemzetközi Művésztelepre.

Három héten át városunkban munkálkodott a győri Fe-
hér József iparművész, a hegyeshalmi Halmi-Horváth
István festőművész, valamint a fővárosból Bullás József,
Forgó Árpád festőművész és Marafkó Bence képzőmű-
vész. A szakmai munka feltételeit, beleértve a szükséges
anyagokat és a győri tartózkodás költségeit is, a város fi-
nanszírozta. A művészek egyrészt a Grafikai Műhelyben
szorgoskodtak, ahol az alkotók többek között szitanyo-
mat-sorozatot is készíthettek Selényi Károly István és

Szabadvári Attila győri képzőművész segítésével. A pa-
pírkészítő restaurátor műhelyben pedig Vajda Alex fő-
restaurátor irányítása mellett dolgoztak a résztvevők,
többek mellett saját készítésű papír felhasználásával,
papírinstallációkat terveztek. 

A művésztelepen született alkotásokból augusz-
tus 9-én, a Magyar Ispita emeletén nyílik kiállítás. Kü-
lönleges világú lesz a tárlat, hiszen nem figurális mű-
vészetről van szó, hanem a színek és az optikai effek-
tek dominálnak – hangsúlyozta Grászli Bernadett, a
házigazda Rómer Flóris Művészeti és Történeti Mú-
zeum igazgatója. A győri bemutatkozás azért is jelen-
tőségteljes, mert a nagyközönség megismerheti a
magyar geometrikus művészek újabb generációját. A
győri kiállítás ünnepélyes megnyitója augusztus 9-én,
kedden 18 órakor kezdődik. A tárlat szeptember 4-ig,
hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között látogat-
ható.

Geometrikus mûvészet a telepen

TÁBOR KULTÚRA

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Tengeralattjáró-, repülőgép-
és autómodellekkel is megis-
merkedhettek azok a fiatalok,
akik részt vettek a Professio
Fémipari és Szakképzési
Klaszter által meghirdetett tá-
borban. 

Az egy hét alatt a tucatnyi fiatal, játé-
kos formában ismerhette meg a mo-
dern gyártási technológiákat, a szá-
mítógépek által vezérelt gépeket. Jár-
műmodelleket építhettek, robotokat
programozhattak, síküvegből dom-
bornyomott üveget készíthettek, va-
lamint saját maguknak névtáblát,
ajándéktárgyakat esztergálhattak. 

A szakember-utánpótlás, a pálya-
orientáció jegyében szerveztük
meg idén első ízben a tábort, kifeje-
zetten műszaki érdeklődésű 10-12
éves gyermekek számára – mondja
Horváth Szabolcs, a klaszter elnöke.
A klasszterről azt érdemes tudni,
hogy 2008-ban hozták létre, ma 18
tagvállalata, több mint kétezer mun-
katársa van, 80 milliárd forintos ár-
bevétellel. Mivel régiónkban óriási a
szakemberhiány, ezért döntött úgy
a szervezet, hogy megpróbálják a fi-
atalok számára vonzóvá tenni a fém -
ipari szakmát, megmutatják nekik
annak szépségeit. A gyerekek gyár-
látogatásokon, műhelymunkákon
szaktanároktól és szakemberektől
kaptak átfogó képet a különböző
szakmák jelentőségéről.

Az első tábor annyira sikeres volt,
hogy jövőre tematikus heteket szer-
veznek.

Fiatalok nyári
kalandja az ipar
világában
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AUGUSZTUS 6., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:10 Gálvölgyi-show  04:40 Szí-
vek doktora  05:20 Szívek doktora
 06:00 Top Shop 06:35 Kölyökklub
09:25 Nevelésből elégséges  09:50
Top Shop 10:40 Egy rém modern
család  11:05 Street Kitchen 
11:30 Autogram  12:00 Fitt Mánia
 12:30 Agymenők  12:55 Túsztár-
gyalók  14:00 Jégrengés  15:50
Castle  16:55 Castle  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 1 perc és nyersz!
 19:50 Trója  22:55 A vadon fog-
lyai  01:20 Kapd el a kölyköt! 
03:05 Győzike 

04:05 Babavilág  04:30 Csapdába
csalva 05:00 Sportos 05:05 Hunge-
rő  06:00 Astro-Világ 07:30 Barbie
Mariposa és a Tündérhercegnő 09:10
Éjjel-nappal szülők 09:40 Trendmánia
10:15 Ízes élet 10:45 Babavilág 
11:15 Egészség Klinika 11:50 Pogy-
gyász  12:25 Csapdába csalva 
13:00 Villám Spencer, a karibi őran-
gyal  14:05 Magas szőke férfi fel-
emás cipőben 16:00 Hajrá csajok 4.
 18:00 Tények 19:00 Szamár kará-
csonyi Shrekkentése  19:05 Dr. Do-
little  21:00 A maflás  23:15 Szu-
perbojz  01:10 Sportos 01:15 Co-
lumbo: Testvéri szeretet 03:00 A Bu-
ra alatt  03:45 A Bura alatt 

05:40 Televíziós vásárlás 06:15 Will
és Grace  06:40 Will és Grace 
07:05 Szívek szállodája  07:55 Szí-
vek szállodája  08:45 Amerikai mes-
terszakács  09:40 Amerikai mester-
szakács  10:35 Downton Abbey 
11:35 Downton Abbey  12:45 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:35 NCIS:
Los Angeles  14:30 NCIS: Los An-
geles  15:30 Castle  16:20 Castle
 17:15 Flash – A Villám  18:10
Flash – A Villám  19:10 Hamupipő-
ke-történet 21:00 Telhetetlen nőfaló
 23:15 Jack(15) 01:25 Will és Grace
 01:55 Will és Grace  02:20 Kali-
forgia  02:50 Kaliforgia  03:25 Ka-
liforgia 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Creative chef (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek
(ism.) 08:30 Gázfröccs (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:25 Sporthírek (ism.)
09:30 Creative chef (ism.) 10:00 Hello
Győr! (ism.) 10:30 Képújság 18:00
Credo 18:30 Zooo+ (ism.) 19:00 Győ-
ri7 19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Creative
chef (ism.) 20:30 Üzleti negyed (ism.)
21:00 Nyugdíjas Egyetem 22:00 Győ-
ri7 (ism.) 22:45 Konkrét (ism.) 23:00
Zooo+ (ism.) 23:25 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 7., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:05 Gálvölgyi-show  04:35 Szí-
vek doktora  05:20 Szívek doktora
 06:00 Top Shop 06:30 Kölyökklub
09:15 EgészségKalauz  09:45 Top
Shop 10:35 A Muzsika TV bemutatja
 11:05 Trója  14:05 Szupervihar 
15:45 Szupervihar  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Cobra 11  19:55 A
csúf igazság  21:50 Rés a pajzson
 23:55 Portré  00:30 Castle 
01:35 A csúf igazság  03:15 Gálvöl-
gyi-show 

04:30 Csapdába csalva  05:00
Sportos  05:05 Hungerő  06:00
Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné 07:20
Barbie és a titkos ajtó 09:00 Nagy
Vagy, Győr!  09:30 a'la CAR 
10:05 OlimpiÁSZ – A sport minden-
kié!  10:35 Stahl konyhája  11:05
Az Év Pasija  11:35 Több mint Test -
Őr  12:10 Ízes élet – Best Of 
12:40 Villám Spencer, a karibi őran-
gyal  13:45 Gyilkos sorok  14:50
Gyilkos sorok  15:55 Szenzációs re-
cepciós  18:00 Tények 19:00 Trans-
formers  22:10 Amerikai botrány 
01:05 A Megtorló – Háborús övezet
 03:00 Sportos 03:05 Az uralkodó-
nő  03:45 Az uralkodónő 

05:05 Televíziós vásárlás 05:35 Ame-
rikai mesterszakács  06:20 Ameri-
kai mesterszakács  07:05 Szívek
szállodája  07:55 Szívek szállodája
 08:50 Will és Grace  09:25 Will
és Grace  09:50 Will és Grace 
10:20 Will és Grace  10:50 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  11:50 NCIS:
Los Angeles  12:45 NCIS: Los An-
geles  13:40 Hook  16:30 Jack 
18:55 Telhetetlen nőfaló  21:00 So-
ul Kitchen  23:10 Az utolsó műszak
 01:15 Vérmes négyes  01:45 Vér-
mes négyes  02:10 Vérmes négyes
 02:35 Kaliforgia  03:05 Kaliforgia


07:00 Hello Győr! (ism.) 07:30 Credo
(ism.) 08:00 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 09:00 Vény nélkül (ism.) 09:30
Üzleti negyed (ism.) 10:00 Civil kurá-
zsi (ism.) 10:30 Kamarai Magazin
(ism.) 10:45 Képújság 18:00 Győri7
(ism.) 18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Vény
nélkül (ism.) 19:30 Építech (ism.)
20:00 Gázfröccs (ism.) 20:30 Zooo+
(ism.) 21:00 Kulisszák mögött (ism.)
21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00 Győri7
(ism.) 22:45 Konkrét (ism.) 23:00 Civil
kurázsi (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 8., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:25 Haláli testcsere 05:10 Hunge-
rő  06:05 Red Carpet – Sztárok test-
közelben 06:15 OlimpiÁSZ – A sport
mindenkié!  06:20 Mokka  09:20
Stahl konyhája 09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Csapdába csalva  13:35
Knight Rider  14:40 Walker, a texasi
kopó  15:45 María  16:50 Megtört
szívek 18:00 Tények 19:25 Édes Élet
Holiday  20:40 Jóban Rosszban 
21:25 Hazárdjáték  23:55 Red Car-
pet – Sztárok testközelben 00:05 Bu-
kott angyalok  01:10 Tények Este
01:55 Aktív  02:15 Sportos 02:20
Ezo.TV 03:20 Zsaruvér 

05:40 Televíziós vásárlás 06:10 Will és
Grace  06:35 Will és Grace  07:00
Jóbarátok 07:25 Jóbarátok 07:50
Peren kívül 08:45 Downton Abbey 
09:40 Szívek szállodája  10:40 Süti-
mester 11:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei
 12:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
13:55 NCIS: Los Angeles  14:50
NCIS: Los Angeles  15:50 Castle 
16:50 Castle  17:50 Sütimester
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Jim
szerint a világ  20:05 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 A bátrak hazája 23:15
Fuss az életedért!  01:05 Peren kívül
 02:00 Downton Abbey  02:55 Szí-
vek szállodája 

07:30 Civil kurázsi (ism.) 08:00 Nyug-
díjas Egyetem (ism.) 09:00 Vény nél-
kül (ism.) 09:30 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság (ism.) 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 9., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:05 Walker, a texasi kopó 04:50 Ak-
tív  05:10 Hungerő  06:05 Red Car-
pet – Sztárok testközelben  06:15
OlimpiÁSZ – A sport mindenkié! 
06:20 Mokka 09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30Aktív 13:00Csapdába csalva 
13:35 Knight Rider 14:40 Walker, a te-
xasi kopó  15:45 María  16:50 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:25 Édes
Élet Holiday 20:40 Jóban Rosszban 
21:25 Hajó a vége 23:30 Red Carpet
– Sztárok testközelben 23:40 Franklin
és Bash 00:45 Tények Este 01:30 Ak-
tív 01:55 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
A fény ösvényei 

05:50 Will és Grace 06:15 Will és Gra-
ce  06:40 Jóbarátok  07:05 Jóbará-
tok  07:30 Peren kívül  08:20 Down-
ton Abbey  09:40 Szívek szállodája 
10:40 Sütimester 11:55 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  12:55 A S.H.I.E.L.D. ügynö-
kei 13:55 NCIS: Los Angeles 14:50
NCIS: Los Angeles  15:50 Castle 
16:50 Castle 17:50 Sütimester 19:05
Jim szerint a világ 19:35 Jim szerint a
világ 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 21:00
Flash – A Villám 22:00Flash – A Villám
23:00 Amit máris tudni akarsz a szex-
ről 00:35 Két pasi – meg egy kicsi 
01:05 Peren kívül 02:00 Downton Ab-
bey 03:05 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Képújság (ism.) 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Creative chef (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zo-
oo+ (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 10., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:35 Csapdába csalva 05:05 Sport-
os 05:10 Hungerő 06:05 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:15 Olimpi-
ÁSZ – A sport mindenkié! 06:20 Mok-
ka  09:20 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30 Ak-
tív  13:00 Csapdába csalva  13:35
Knight Rider 14:40 Walker, a texasi ko-
pó  15:45 María  16:50 Megtört szí-
vek 18:00 Tények 19:25 Édes Élet Ho-
liday 20:40 Jóban Rosszban 21:25
Pókember 2.  00:10 Red Carpet –
Sztárok testközelben  00:20 Lángoló
Chicago 01:25 Tények Este 02:05 Ak-
tív 02:25 Sportos 02:30 Ezo.TV 03:30
Hárman az örökkévalóságnak 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Creative chef (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Képújság
(ism.) 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30Kamarai Magazin (ism.) 19:45Ma-
de in Hungary (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30Kamarai Magazin
(ism.) 21:45 Made in Hungary (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30Creative chef (ism.) 23:00Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 

GYŐR+ TV

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05Fókusz 08:40Story
Extra  09:20 Asztro Show 10:15 Top
Shop 12:00 Portré 12:30 Na végre, itt
a nyár!  13:00 Glee – Sztárok leszünk!
 14:00 Tűzön-vízen  15:05 Éjjel-nap-
pal Budapest 16:20 Isten áldjon, Espe-
ranza! 17:25 Story Extra 18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Fókusz 19:35 Éjjel-
nappal Budapest  20:50 Barátok közt
21:25 Mr. és Mrs. Smith 23:45 RTL
Klub Híradó 00:20Döglött akták 01:25
Az élet csajos oldala 01:50 Az élet csa-
jos oldala 02:15 Mi muzsikus lelkek 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Hazajáró 06:25 Három
jármód  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:30 Balatoni Nyár  09:25
Hogy volt!? 10:25 Római Magyar
Akadémia II. 10:55 Térkép 11:30 Ma-
gyar Krónika  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Ízőrzők 13:30 Az élet kódja 14:25 A
világörökség kincsei  14:45 Peru
Chile – Húsvét-szigetek – Juan Fer-
nandez-szigetek 15:20 Bakaruhában
 17:00 A muskétások  18:00 Hír-
adó 18:35 SzerencseSzombat 19:30
Meglógtam a Ferrarival  21:20 Mis-
sion: Impossible 2.  23:25 Kenó 
23:30 Összeláncolva  01:05 A le-
koptathatatlan  02:35 Határtalanul
magyar  03:05 P'amende – Mala-
dyimata 03:35 Tengerek világa 03:55
Duna anzix 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Rome Reports – Vatikáni
híradó 06:15 „Így szól az Úr!" 06:25
Útmutató 06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:40 Balatoni Nyár  09:00 Is-
ten kezében 09:25 Kereszt-Tények
09:40 Katolikus krónika 10:05 Új
nemzedék 10:35 Evangélikus maga-
zin 11:00 Ortodox Örömhír 11:30
Önkéntesek 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Mugie, az oroszlán 13:45 A világörök-
ség kincsei 14:05 Öltések közt az idő
 15:40 Egy tál lencse  17:05
Mennyei kötelék  18:00 Híradó
18:35 Cédrusliget  19:25 Az Adlon
hotel  21:10 A Sakál napja  23:35
Kenó  23:40 Meglógtam a Ferrari-
val  01:25 Az Adlon hotel  03:00
P'amende – Színes Gyöngyök 03:30
Tengerek világa  03:55 Duna anzix

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Halálbiztos diagnózis 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Roma Magazin 07:55 Domovina
08:35 Paula és a vadállatok 09:05 A
hegyi doktor  10:00 Balatoni Nyár
 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45
Kult+  12:55 Jamie vidéki konyhája
 13:25 Család-barát 14:25 Halál-
biztos diagnózis  15:15 Erdészház
Falkenauban  16:10 Charly, majom
a családban  17:05 Doc Martin 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor  19:25 Tövis-
madarak  20:20 Csak színház és
más semmi  21:20 Hawaii Five-0 
22:05 Kenó  22:10 Tőkés István XX.
százada  23:05 Magyar Krónika 
23:35 Morente  01:05 Puszta for-
malitás  02:50 Öt törött kamera 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Halálbiztos diagnózis 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Srpski Ekran 07:55 Unser Bildschirm
08:35 Paula és a vadállatok 09:05 A
hegyi doktor  10:00 Balatoni Nyár
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Jamie vidéki
konyhája  13:25 Család-barát
14:30 Halálbiztos diagnózis  15:20
Erdészház Falkenauban  16:10
Charly, majom a családban  17:05
Doc Martin  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 A hegyi dok-
tor  19:30 Tövismadarak  20:20 A
fátyolos hölgy  21:20 A fátyolos
hölgy  22:15 Kenó  22:20 A pók
hálójában  00:05 Elhurcolva 
01:50 A Rabbi macskája  03:20 Ma-
gyar történelmi arcképcsarnok 03:35
Tengerek világa 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:25 Hrvatska kronika 07:55 Ec-
ranul nostru 08:35 Paula és a vadállatok
09:05 A hegyi doktor  10:00 Balatoni
Nyár 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+
12:55 Jamie vidéki konyhája 13:25
Család-barát 14:30 Halálbiztos diagnó-
zis  15:20 Erdészház Falkenauban 
16:10 Charly, majom a családban 
17:05 Doc Martin  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A hegyi
doktor  19:30 Tövismadarak  20:20
Skandináv lottó sorsolás  20:30 Sza-
badság tér '56 21:25 Malom a pokol-
ban  23:05 Kenó  23:10 A rejtélyes
XX. század  23:40 Hét perc a menny-
országban 01:20 Rimini, Rimini – Egy
évvel később 02:50 A levendula 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz 08:40 Story
Extra  09:20 Asztro Show 10:15 Top
Shop 12:00 Autogram  12:30 Agyme-
nők  13:00 Glee – Sztárok leszünk! 
14:00 Tűzön-vízen  15:05 Éjjel-nappal
Budapest 16:20 Isten áldjon, Esperan-
za! 17:25Story Extra 18:00RTL Klub
Híradó 18:55Fókusz 19:35Éjjel-nappal
Budapest 20:50 Barátok közt 21:25
Szulejmán 22:35 Glades – Tengerparti
gyilkosságok  23:35 RTL Klub Híradó
00:05A rejtély 01:10Fitt Mánia 01:45
Chupacabra – Vérszívó fenevad 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05Fókusz 08:40Story
Extra  09:20 Asztro Show 10:15 Top
Shop 12:00 Street Kitchen  12:30 Na
végre, itt a nyár! 13:00 Glee – Sztárok
leszünk! 14:00Tűzön-vízen 15:05Éj-
jel-nappal Budapest  16:20 Isten áld-
jon, Esperanza!  17:25 Story Extra 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 
19:35 Éjjel-nappal Budapest  20:50
Barátok közt 21:30 Dr. Csont 22:25
Dr. Csont  23:30 RTL Klub Híradó
00:05 Nyomtalanul 01:00 A zöld íjász
02:00 A Grace klinika 

05:50 Will és Grace  06:15 Will és
Grace 06:40Jóbarátok 07:05Jóba-
rátok  07:30 Peren kívül  08:20
Downton Abbey  09:40 Szívek szállo-
dája  10:40 Sütimester 11:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  12:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei 13:55NCIS: Los
Angeles  14:50 NCIS: Los Angeles 
15:50 Castle  16:50 Castle  17:50
Sütimester 19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Jim szerint a világ 20:05 Két pa-
si – meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 A királyság 
23:20 Átoksziget 01:10 Két pasi –
meg egy kicsi  01:40 Peren kívül 
02:25 Downton Abbey  03:40 Szívek
szállodája 



TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év

2016. augusztus 5.   / + / 17

AUGUSZTUS 12., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:10 Hungerő  06:05 Red Carpet –
Sztárok testközelben  06:15 Olimpi-
ÁSZ – A sport mindenkié! 06:20 Mok-
ka  09:20 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30 Ak-
tív  13:00 Csapdába csalva  13:35
Knight Rider 14:40 Walker, a texasi ko-
pó  15:45 María  16:50 Megtört szí-
vek 18:00 Tények 19:25 Édes Élet Ho-
liday 20:40 Jóban Rosszban 21:25
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
22:20 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
23:30 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben 23:40 A törvény embere 00:45
Tények Este 01:30 Aktív 01:55 Sport-
os 02:00 Ezo.TV 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Gázfröccs (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Építech (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Gázfröccs (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 11., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:10 Hungerő  06:05 Red Carpet –
Sztárok testközelben  06:15 Olimpi-
ÁSZ – A sport mindenkié! 06:20 Mok-
ka  09:20 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30 Ak-
tív  13:00 Csapdába csalva  13:35
Knight Rider 14:40Walker, a texasi ko-
pó  15:45 María  16:50 Megtört szí-
vek 18:00 Tények 19:25 Édes Élet Ho-
liday 20:40 Jóban Rosszban 21:25
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
22:20 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
23:30 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben 23:40 A törvény embere 00:45
Tények Este 01:30 Aktív 01:55 Sport-
os 02:00 Ezo.TV 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kamarai Magazin (ism.)
07:45Made in Hungary (ism.) 08:00Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Üzleti negyed (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Képújság
(ism.) 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Üzleti negyed (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05Fókusz 08:40Story
Extra  09:20 Asztro Show 10:15 Top
Shop 12:00 Mi muzsikus lelkek 12:30
Agymenők  13:00 Glee – Sztárok le-
szünk!  14:00 Tűzön-vízen  15:05 Éj-
jel-nappal Budapest  16:20 Isten áld-
jon, Esperanza!  17:25 Story Extra 
Sztármagazin 18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz  19:35 Éjjel-nappal Bu-
dapest  20:50 Barátok közt  21:30
CSI: Miami helyszínelők  22:30 CSI: A
helyszínelők  23:30 RTL Klub Híradó
00:00 Gyilkos elmék 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz  08:40
Story Extra 09:20 Asztro Show 10:15
Top Shop 12:00 EgészségKalauz 
12:30 Agymenők  13:00 Glee – Sztá-
rok leszünk!  14:00 Tűzön-vízen 
15:05 Éjjel-nappal Budapest 16:20 Is-
ten áldjon, Esperanza!  17:25 Story
Extra  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz  19:35 Éjjel-nappal Budapest
 20:50 Barátok közt  21:30 Válótár-
sak  22:30 Válótársak  23:25 RTL
Klub Híradó 00:00 Penge 02:25 Stre-
et Kitchen 02:55 A Grace klinika 

04:05 Duna anzix 04:25 Noé barátai
04:50 Novum  05:20 Novum 
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Halálbiztos diagnózis 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:25 Életkerék
07:55 Öt kontinens 08:35 Paula és a
vadállatok 09:05 A hegyi doktor 
10:00 Balatoni Nyár  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie vidéki konyhája 13:25
Család-barát 14:30 Halálbiztos diag-
nózis  15:20 Erdészház Falkenau-
ban  16:10 Charly, majom a család-
ban  17:05 Doc Martin  18:00 Hír-
adó 18:35 A hegyi doktor  19:30
Tövismadarak  20:20 Ütközéspont
 22:00 Kenó  22:05 Tetthely 
23:35 Angel  01:35 A kínai  03:05
Tetthely 

05:35 Televíziós vásárlás 06:05 Will és
Grace  06:30 Will és Grace  06:55
Jóbarátok  07:20 Jóbarátok  07:45
Peren kívül 08:35 Downton Abbey 
09:40 Szívek szállodája  10:40 Süti-
mester 11:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
12:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:55
NCIS: Los Angeles  14:50 NCIS: Los
Angeles 15:50 Castle 16:50 Castle
 17:50 Sütimester 19:05 Jim szerint
a világ  19:35 Jim szerint a világ 
20:05 Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi 21:00 Drog-
kartell 23:15 A királyság  01:30
Amit máris tudni akarsz a szexről
02:50 Két pasi – meg egy kicsi 03:15
Peren kívül 

05:30 Televíziós vásárlás 06:00 Will
és Grace  06:25 Will és Grace 
06:50 Jóbarátok  07:15 Jóbarátok 
07:40 Peren kívül 08:30 Downton Ab-
bey  09:40 Szívek szállodája  10:40
Sütimester 11:55 A S.H.I.E.L.D. ügynö-
kei  12:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
13:55NCIS: Los Angeles 14:50NCIS:
Los Angeles  15:50 Castle  16:50
Castle  17:50 Sütimester 19:05 Jim
szerint a világ 19:35 Jim szerint a világ
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 21:00
Ítéletnap 23:30 A hipnotizőr  00:55
Két pasi – meg egy kicsi 01:20 Peren
kívül 02:10 Szívek szállodája 02:55
Szívek szállodája 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55
Kenó 07:00 Híradó 07:10 Időjárás-je-
lentés 07:25 Slovenski Utrinki 07:55 Al-
pok-Duna-Adria. 08:35 Paula és a vad-
állatok 09:05A hegyi doktor 10:00Ba-
latoni Nyár  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:30 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+ 12:50 Jamie vidéki kony-
hája 13:25 Család-barát 14:20 Halál-
biztos diagnózis 15:05 Erdészház Fal-
kenauban 15:55 Charly, majom a csa-
ládban  16:45 Szerencse Híradó 
17:05Doc Martin 18:00Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35A hegyi doktor 
19:30 Tövismadarak  20:20 Hat nap,
hét éjszaka 22:00 Kenó 22:05 Delta
 23:40 A vadász  01:20 Delta 
02:55 Magyar történelmi arcképcsar-
nok  03:10 P'amende – Mózes a séf
03:40 Tengerek világa 



HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

18 / + / 2016. augusztus 5.

szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

Már felállványozták a régi rava-
talozót Győr legnagyobb teme-
tőjében, így a felújítási munkák
már elkezdődtek. A győri önkor-
mányzat és a Győr-Szol Zrt. to-
vábbra is kiemelt figyelmet for-
dít a sírkert korszerűsítésére. 

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában,
Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának pénzügyi finanszírozásában
tovább folytatódik a nádorvárosi köz-
temető felújítása.

Győrben kiemelt figyelmet fordí-
tunk a fejlesztésre, amelyek nem
csak a jövőt építik, hanem a jelent
és a múltat is óvják – mondta el a
sajtótájékoztatón Radnóti Ákos al-
polgármester. – Nemcsak erre a te-
metőre figyelünk, hanem a város
összes sírkertjére. A legnagyobb te-
metőnkben a ravatalozó felújítása
most a legnagyobb beruházás. A re-
noválás során kialakítunk egy 21.
századi igényeknek megfelelő, de
mégsem hivalkodó belsőt. Termé-
szetesen az épület környezetét is
fejlesztjük: tovább virágosítunk és
folytatjuk a kerítés felújítását is –
zárta Radnóti Ákos.

Közel egy éve már annak, hogy a
régi ravatalozó előtti terület térköve-
zése befejeződött s megújult az itt
található kör alakú virágágyás is. Az
épületet már felállványozták, ahol
szükséges, kijavítják a vakolatot, a

vezetékeket besüllyesztik a falba,
ahol indokolt, cserélik a nyílászáró-
kat és a Szauter u. felőli bejárat új
előtetőt kap. Cserélik még a ravata-
lozó környezetében lévő lámpates-
teket, energiatakarékos LED izzók-
kal szerelik fel őket. Az épület, a kör-
nyezete és a kerítés további, közel
30 méteres szakaszának felújítási
költsége eléri a csaknem 21 millió
forintot. 

Augusztus első két hetében a régi
ravatalozó nem üzemel, ám az új rava-
talozó továbbra is használható a ke-
gyeleti célokra – mondta el a Győr
Szol Zrt. szóvivője, Nagy Csaba. – Ké-
rünk minden érintettet, hogy fordulja-
nak bizalommal a temető alkalmazott-
jaihoz, akik most is készségesen ad-
nak felvilágosítást. Hogy mikortól üze-

melhet újra a régi épület, az a munka
haladásától függ. A végleges felújítást
szeptemberre kell befejezni – szögez-
te le a szóvivő.

A nagy, kör alakú virágágyás köze-
pén lévő kis angyalka helyére egy mű-
alkotás kerül, amely egyszerre szim-
bolizálja majd az életet és az elmúlást
is. Erről már dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester beszélt. 

Hefter László üvegművész alkotá-
sa lesz látható hamarosan a helyszí-
nen, amely egy kőből és üvegből ké-
szült kaput ábrázol. Szimbolikus jelen-
tése lesz, hiszen az üveg színei – sár-
ga, zöld, kék – mutatja majd az élet
körforgását. Figyeltünk rá, hogy egy
olyan műalkotás szülessen, amely
minden felekezethez szól majd – zárta
dr. Somogyi Tivadar. 

A Duna és mellékfolyóinak ára-
dása, majd apadása miatt pan-
gó vizek maradtak ártéri terü-
leteken, ezért a Győr-Szol Zrt.
koordinálásában az említett ré-
szeken, július 26-án légi bioló-
giai szúnyoglárva-gyérítés tör-
tént. Július 27-én, 28-án és
29-én földi meleg ködös,
ugyanakkor 28-án és július 29-
én repülőgépről végzett légi
kémiai szúnyoggyérítés is volt
Győr területén. A beavatkozá-
sokkal párhuzamosan folya-
matosak a szúnyogok mennyi-
ségét feltérképezni hivatott,

szakember által végzett szám-
lálások. A vizsgálatok eredmé-
nye alapján, az időjárástól füg-
gően, augusztus 3-tól, szerdá-
tól kezdődően ismételten Győr
város területét lefedő szú-
nyoggyérítés kezdődött. A gyé-
rítés során földi meleg ködös
és repülőgépről végzett légi
permetezés is megvalósul,
utóbbi két repülőgéppel.

A Győr-Szol Zrt. a lehető-
ségein belül mindent meg-
tesz azért, hogy a szúnyogok
mennyisége elfogadható
szinten maradjon.

Felújítják a régi ravatalozót
a nádorvárosi köztemetôben

Folyamatosan gyérítik
a szúnyogokat

kép és szöveg: pannon víz

Egy szép tűzcsap, ötletes ivókút, különleges vízto-
rony – olvasóink bizonyára sok szép és érdekes vi-
zes látnivalóval találkoztak nyaralásuk során. Ha
megosztják velünk, pannon-vizes tűzcsapos pend-
rájvot nyerhetnek. A képeket a jubileum@pannon-
viz.hu címre várjuk, szeptember 15-ig. Részletek a
www.pannon-viz.hu weboldalon. A beküldött ké-
pekre szavazni is érdemes, a szavazók állatkerti be-
lépőket nyerhetnek.

Nyári vizes látnivalók

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Príma Gyôr, Új-Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma 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.

03. 25.—03. 31.
DELIKÁT

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2016. augusztus 5—11.

Kacsamáj
1kg

Kacsanyak,
1kg

Kacsa far-hát
1kg

Pecsenyekacsa
„A" minôségû, 1kg

799 Ft/kg

250 Ft/kg

119 Ft/kg

149 Ft/db
kartonos ár

Steffl dobozos sör
0,5 l, 298 Ft/l, 169 Ft/db

Marhalábszár
1 kg

1599 Ft/kg

Helyben készített juhbélbe
töltött grillkolbász
1 kg

1099 Ft/kg

Farmer tejföl
330g,
20%,
572,73 Ft/kg

189 Ft/db

Fa tusfürdô 250ml
1596 Ft/l 

399 Ft/db

119 Ft/db

Maggi vargányás gombakrémleves,
rókagomba-krémleves, medvehagyma-

 krémleves 1 db vásárlása
esetés fogy. Ár: 239,-

2 db vásárlása
esetén

899 Ft/kg

Ilyen lesz a ravatalozó
belső tere
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Jelentkezés módja: fényképes önéletrajzzal emailben a raktar@somogyi.hu
vagy postai úton Somogyi Elektronic Kft. 9027 GyŐr, Gesztenyefa út 3. címre.

A Somogyi Elektronic kft. győri központjába
keres munkatársat a következő pozícióra:

raktáros-áruösszekészítő
Főbb feladatok:
• Áruösszekészítés
• Raktári munka

Elvárások:
• Önálló, precíz munkavégzés
• Megbízhatóság, pontosság
• Megfelelő fizikai állapot
• Targoncavezetői jogosítvány

előnyt jelent

Munkavégzés ideje:
• 1 műszak, napi 8 óra
Megbízás időtartama:
• 6 hónap
Jelentkezési határidő:
• 2016. augusztus 15.

DIÁKOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

ÁLLÁS 

Reklámkiadványokkal foglalkozó, dinami-
kusan fejlődő győri székhelyű cég, fiatalos
csapatba keres asszisztens/ellenőr mun-
katársat részmunkaidőben. Munkaidő:
heti 3 alkalom. Fényképes önéletrajzo -
kat az alábbi e-mail címre várjuk: 
allas.ellenor@gmail.com. Bővebb felvilá-
gosítás: www.arrabonapost.hu oldalon

AUDI-gyárba keresünk hétvé-
gi munkavégzésre változó munkarendben
takarítókat! Érdeklődni: 06-70/621-6133. 

TÁRSKERESÉS

38/170/80 férfi élete párját keresi egy
gyermektelen, 35/160/65 nő személyé-
ben. Hívjon! +36-70/252-7423

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelése,
bádogos-, ács-, kőműves-
munkák végzése kedvez-
ménnyel, garanciával. Te-
lefon: 06-30/355-6991.

KUTYAKOZMETIKA
Modelleket keresek tanulóknak gya-
korlás céljából. 
A kutya teljes ellátást kap.
06-30/393-5687

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, 
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítással.
Hívjon bizalommal! 06-70/707-5812

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

Fűkaszálást, elhagyott kertek, tel-
kek gondozását, fakivágást, tuják nyírását
vállalom. 06-20/517-2701

LOMTALANÍTÁS lomelszál-
lítással együtt, INGYEN. Hív-
jon minket bátRan! Kőszegi Tibor: 06-
30/212-4830; V. Gyuri: 06-20/505-0880.

Villanyszerelést vállalokGyőr-
ben és környékén. Tel.: 06-70/384-6557.

Teljes körű kőművesmunkát, burko-
lást vállalok. Ár megegyezés szerint. 06-
20/546-1450

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostető-szi-
getelést, falak javítását,
festését, garanciával, en-
gedménnyel vállalom. Tel.:
06-30/376-2712.

Fűnyírás, fűkaszálás, sövényvá-
gás, fakivágás, bozótirtás. Győr és környéke!
06-96/826-322, 06-30/403-6810.

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok ké-
szítése, felújítása. Telefon: 06-30/313-2351.
www.ironart.hu e-mail: ironart@ironart.hu

Hagyatékvétel, szállítás,
lomtalanítás! Lakások, családi há-
zak, garázsok hagyatékának megvásárlá-

sa, lomtalanítása, igény szerint rakodók-
kal. Hétvégén is! 06-20/944-6667

Udvarok, járdák, kocsibe-
állók, garázsbeállók térkövezését, asz-
faltozását, kerítésépítést vállalunk, ingye-
nes felméréssel. +36-30/695-4930

Betonfal fúrása, villanyszerelés, villany-
bojler-javítás, -tisztítás. 06-30/375-
1172

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

Mindennemű kárpitozást
vállalok ingyenes felméréssel, vidéken is.
Telefon: 06-20/239-9198.

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék
szállítása kedvező áron, 2900 Ft-tól!
06-30/542-0720

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen elszál-
lítjuk felesleges holmiját pincéjéből,
padlásáról, lakásából, illetve udva-
ráról. Hívjon bizalommal! Non-stop
tel.: 06-70/675-0654.

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron 

antik bútort, festményt, 
Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, 

kristályokat,
ezüst tárgyakat, 

ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat, 
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul házhoz megyünk!

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt,
könyvet, egyéb régiséget vásárol ma-
gángyűjtő. Pál István. Tel.: 06-20/947-
3928.

RIPLI ANTIKVITÁS!
ÜZLETEMBEN 
MAGAS ÁRON 
KÉSZPÉNZÉRT 

VÁSÁROLOK
RÉGI BÚTORT, 
FESTMÉNYT,

SZŐNYEGET, EZÜST
 TÁRGYAT, PORCELÁNT, 

MINDENFÉLE
ANTIK TÁRGYAKAT.

DÍJTALAN KISZÁLLÁS!
DR. KOVÁCS PÁL U. 3.
TEL.: +36-20/442-0433.

Szép-kártyájátbeváltom, átveszem. Ér-
deklődni: 06-70/427-4243-as telefonszámon.

INGATLAN

Győrben, Baross-hídhoz közel,
teremgarázsban 15,5 nm beálló + 4,5 nm zárt tá-
roló, saját tulajdonostól eladó. 06-30/999-0844   

Budapesten, a IX. kerületben, a
Tűzoltó u. 72-ben 67 nm-es, új építésű, 2
szobás lakás eladó. Ár: 34,51 M Ft. Tel:
+36-70/312-6613, +36-70/211-3637.
www.ingatlan.com/22444220

LAKÁSCSERE

Érd.: 96/511-420

Nádorvárosi,1 szobás, 32 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 1 + fél szobás, 40-50 nm-es, határozat-
lan-határozott idejű erkélyes bérleményre. Sziget,
Bán Aladár út kizárva. (Hirdetésszám: 558.) 

Belvárosi, 1 szobás, 33 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1 szobás, 33–40 nm-es, csak
belvárosi, határozatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Elsősorban az 1. emelet vagy magas-
földszint lehet. (Hirdetésszám: 559.) 

Gyárvárosi,1 szobás, 40 nm-es, komfor-
tos, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne
2 vagy több szobás, határozatlan-határozott idejű

bérleményre. Újváros, Sziget, Gyárváros és a Bán
Aladár út kizárva. (Hirdetésszám: 560.) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 49 nm-es, kom-
fortos, gázkonvektoros, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 39–42 nm-es, 2 szo-
bás, határozatlan-határozott, összkomfortos,
nádorvárosi, adyvárosi bérleményre. Bán Ala-
dár út kizárva. (Hirdetésszám: 561.) 

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos lakást nagyobbra cserélne
Bán Aladár és Stadion út kivételével. Ud-
vari lakás előnyben. (Hirdetésszám: 184.)

Szigeti, 2 szobás, 55 nm-es, távfűtéses,
határozott bérleti jogviszonyú, erkélyes lakást
cserélne 2 szobás, 50–55 nm-es, fsz-i, vagy 1.
emeleti lakásra. (Hirdetésszám: 186.)

Szigeti, 1 szobás, 34 nm-es, gázfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2-3 szobás, 36–60 nm-es,
belvárosi, nádorvárosi, gyárvárosi vagy
szabadhegyi lakásra. (Hirdetésszám: 187.)

Belvárosi, 2 + fél szobás, távfűtéses, ha-
tározatlan bérleti szerződéses, igényesen felújított
lakást cserélne belvárosi, 1. emeleti, 3 vagy 4 szo-
bás, táv- vagy gázfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (Hirdetésszám: 189.)

Szigeti, 2 szobás, 53 nm-es, egyedi fű-
téses lakást cserélne ráfizetéssel 2 vagy 1 +
2 fél szobás lakásra. (Hirdetésszám: 190.)

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



20 / + / 2016. augusztus 5.

OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

A OPENHOUSE ingatlanpiaci kínálatából
Gyôr-Révfalu vízivárosi részén, 2017
szeptemberi átadással lakások leköt-
hetôk 45—110 nm között. +36-70/977-
7842
Gyôr-Belvárosban, liftes házban kettô
szobás, téglaépítésû lakás a 3. emele-
ten, udvari gépkocsibeállóval eladó.
 Irányár: 14,7 M Ft. +36-70/333-3839
Écsen felújítás alatt lévô háromszobás
családi ház eladó! Irányár 11 M Ft.
+36-70/333-3839
Gyôr-Góré dûlôben eladó gondozott
zártkert 50 nm-es családias házzal! Ár:
10,6 M Ft. +36-70/489-2012
Gyôr-Marcalváros I-en kétszobás, folya-
matosan karbantartott lakás eladó! Ár:
12,3 M Ft. +36-70/489-2012
Eladó egy 60 nm-es, 2 szobás, erkélyes
felújított téglalakás Gyôr-Gyárvárosban!
Ár: 16,2 M Ft. +36-70/372-0109 
Eladó Gyôr-Szabadhegyen, a Soproni
utcában, 4. emeleti, 2 szobás, 49 nm-
es lakás! Ár: 11,8 M Ft. +36-70/372-
0109 
Eladó Gyôr-Marcalváros I-en, a Répce
utcában, 4. emeleti, 58 nm-es, gyö nyö -
rûen felújított panellakás! Ár: 14,9 M Ft.
+36-70/372-0109 
Gyôr-Nádorváros és Marcalváros hatá -
rán, 1. emeleti, 49 nm-es, teljesen felújí-

tott gyönyörû lakás eladó. Irányár: 14,6
M Ft. +36-70/977-7836
Gyôr-Szabadhegyen 42 nm-es, nappali
+ 1 szobás téglalakás eladó. Irányár:
14,2 M Ft.  +36-70/977-7836
Gyôrújbaráton 4 szobás, összkomfor-
tos, 2 amerikai konyhás, 2 fürdôszobás,
2 generációnak is alkalmas, igénye-
sen felújított családi ház eladó, mellék-
épülettel, garázzsal, nagy telekkel,
frekventált helyen. Irányár: 39,9 M Ft.
+36-70/399-8261
Nyúlon, frekventált helyen, jó állapotú,
3 szobás, nappalis, azonnal birtokba
vehetô családi ház eladó. Melléképület,
pince, garázs is tartozik a házhoz.
 Irányár:15,9 M Ft. +36-70/399-8261
Gyôr-Szabadhegy csendes utcájában,
2015-ben épült, 78 nm-es, 3 szobás,
igényes kivitelezésû, tágas, 4 lakásos
társasházi lakás, fedett udvari parkoló-
val, 7 nm-es tárolóval sürgôsen eladó!
Irányár: 26 M Ft. +36-70/399-8261
Gyôr-Ménfôcsanakon újszerû, 3 szoba
+ nappalis, beépített konyhás társasházi
lakás, saját tulajdonú kerttel, tárolóhelyi-
séggel, gépkocsibeállóval, terasszal el-
adó. Irányár: 19 M Ft. +36-70/399-8261
Gyôr-Ménfôcsanakon 1984-ben épült,
1467 nm-es telken elhelyezkedô, 180

nm-es, jó állapotú, téglaépítésû családi
ház eladó! Ár: 40 M Ft. +36-70/459-2409
Gyôrben, a Belvárosban eladó egy
részben felújított, 2. emeleti, 72 nm-es
lakás. Ár: 22,3 M Ft. +36-70/459-2409
Gyôr-Révfaluban új építésû lakások le-
köthetôk 44 nm-tôl! Kizárólag Nálam!
+36-70/372-0113 Ár: 350 E Ft/nm
Gyôrzámoly új építésû, családi házas
részén emelt szintû fûtéskész családi
ház eladó! 98 nm, 3 hálószoba + nap-
pali! Ár: 23,99 M Ft. +36-70/372-0113
A Pacsirta lakóparkban 74 nm-es, nap-
pali + 3 szobás, teraszos, kertkapcso-
latos, világos lakás, fûtéskész állapot-
ban eladó! Ajándék tárolóval! Ár:
19,949 M Ft. +36-70/372-0113
Gyôr Belvároshoz és az egyetemhez
közeli részén, tavaszi átadással lakások
leköthetôk! 38—85 nm-ig! Ár:
14.627.340 Ft-tól. +36-70/372-0113
Gyôrben, a Pacsirta lakóparkban laká -
sok leköthetôk, 39 nm-tôl! Ár: 11,7 M Ft-
tól! +36-70/372-0113
Gyôr-Kisbácsán teljesen felújított, 75
nm-es ház, vízteres cserépkályhával,
felújított fürdôvel, konyhával, 930 nm-es
telekkel eladó! A ház bôvítési tervei ké-
szen vannak, engedélyezve! +36-
70/601-0228

Gyôr-Ménfôcsanakon extra kialakítású,
60 nm-es lakás eladó! Csak igényes fi-
atalok hívását várom! +36-70/601-
0228
Gyôr-Marcalváros II-n, 9. emeleti, 3 szo-
bás, erkélyes, dupla elôszobás, nagyon
jó elosztású lakás eladó! Irányár: 14,5
M Ft. +36-70/601-0228
Gyôr.Kisbácsán, 95 nm-es sorházi la-
kás, kis kerttel eladó. A ház igényes ki-
alakítású, azonnal költözhetô. +36-
70/601-0228
Gyôr-Gyárvárosban, 1. szinten találha-
tó, egyedi fûtésû, 2 szobás, nagy kony-
hás társasházi téglalakás eladó. Irány -
ár: 13,99 M Ft.+36-70/459-3010 
Szabadhegyen, 68 nm-es, amerikai
konyha + nappalis, 2 hálószobás, erké-
lyes, gyönyörû panellakás bútorozva,
gépesítve eladó. Irányár: 18,9 M
Ft.+36-70/977-7836
Árcsökkenés! Gyôr-Szabadhegyen
magasföldszinti, 55 nm-es, 2 szoba +
hallos, erkélyes, teljesen felújított pa-
nellakás eladó. Ár: 15,6 M Ft. +36-
70/977-7836
Gyôr-Nádorváros frekventált részén, kivá-
ló üzleti lehetôséggel, 120 nm alap te rü -
letû ház, 460 nm telken eladó! Irányár:
32,5 M Ft. +36-70/459-3010

Program:
• Vízilabda bemutató edzés, 
• szinkronúszó bemutató edzés,
• próbáld ki mindkét sportágat,

a vállalkozó szellemű fürdőven-
dégek részére

• Közéleti szereplők mérkőzése
(balettosok, zenészek, ismert
emberek)

• Győri sportolók vízilabda-mér-
kőzése (kézilabdások, evezősök,
kosarasok, labdarúgók, kajak-ke-
nusok a medencében)

• Győri VSE szülők–gyermekek
mérkőzés

• OB II vízilabda-mérkőzés a Győri
VSE–Egri Vízmű SE csapatai között

• víz-hang, beszélgetések idősebb
győri kötődésű vízilabdázókkal

• 18 órakor Magyarország–
Egyesült Államok mérkőzés,
közvetítés Rióból

• egyéb mozgalmas programok
Yakuza Fittness Crosscore-bemu-
tató, küzdősport-bemutató, Ritmic
Team jazzbalett-bemutató, balett-
növendékek bemutatója

• és még számos tartalmas
program a medence partjáról,
zene, játék.

HIRDETÉS SPORT

Az újkori olimpiák egyik legrégebbi
csapatsportága, a vízilabda már
1900-ban a párizsi játékokon is szere-
pelt a programban, 2000 óta pedig
nem csak a férfiak, de a hölgyek is
küzdhetnek az érmekért. Hazánk vízi-
labda-nagyhatalom, hiszen eddig ki-
lenc alkalommal lett első a férfi válo-
gatott. A női csapatban Rióban lesz
olyan játékos, akinek Győrből indult a
pályafutása. Gangl Edina itt ismerke-
dett a sportággal, a közelmúltban vi-
lágbajnoka is volt a klubnak. A Győri
VSE a játék népszerűsítését és az
olimpiai hangulatot kapcsolja össze
augusztus 13-án a Rába Quelle Für-
dőben egy olyan nappal, amely a vízi-
labdáról szól, és remek ráhangolódást
biztosít a Rióban 18 órakor kezdődő
Magyarország–USA női meccsre. Ezt
a találkozót kivetítőn nézhetik meg. 

„Ez a nap a sportág ünnepe lesz,
rengeteg színes programmal, amely-
be beletartozik egy OB II-es mérkőzés
is, amelyen a hazai csapat az Eger
együttesét fogadja.

Ezenkívül sok olyan játék lesz,
amelyben bárki részt vehet, gondo-
lok itt a kapura lövésekre, a vízilabda
alapjainak megismertetésére és a
crosscore-bemutatókra. Érdekes be-
szélgetésekre számítunk egykori
sportolókkal, sőt, az amatőrök is me-
dencébe csobbannak, hiszen győri
közéleti szereplők, színészek, tánco-
sok, zenészek, politikusok mutathat-
ják meg, hogyan vízilabdáznak, de
híres helyi sportolók is átélhetik, mi-
lyen belülről egy mérkőzés” – mond-
ta az augusztus 13-i programokról a
GYVSE szakosztályvezetője, Ábra-
hám Csaba.

Vízilabdaünnep Gyôrben
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Az Audi ETO KC elnöki posztja március vége óta
volt betöltetlen, az azóta eltelt időszakban az el-
nökség vezette a klubot. Az egyesület tagsága az
augusztus 2-i közgyűlésen választotta meg dr.
Bartha Csabát a Győri Audi ETO KC elnökének.
Az újonnan megválasztott elnök sportvezetőként
korábban a Vasas, a Debrecen és az Újpest labda-
rúgócsapatainál dolgozott, jelenleg pedig a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság sportigazgató-helyettese.

„Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy
mostantól a Győri Audi ETO KC-t vezethetem el-
nökként. Ismerem a csapat fényes múltját és jele-
nét, az eddigi eredményeit, sikereit. Célom, hogy
vezetésemmel biztosítsam az egyesületnek a si-
keres szereplés és a stabil működés feltételeit és
hátterét” – nyilatkozta dr. Bartha Csaba, az újon-
nan megválasztott elnök, akit három évre bízott
meg a közgyűlés a klub vezetésével.

A Győri Audi ETO KC csapata szinte változatlan
kerettel vág neki a szeptember közepén kezdődő
új idénynek. A bajnokságban és a Magyar Kupá-
ban címvédőként indul az új évadban az Audi ETO
KC, a BL-ben pedig tavaly ezüstérmet nyertek
Amorimék. Idén a csoportkörben már találkozik
egymással az előző Bajnokok Ligája-döntő két

Dr. Bartha Csaba
az Audi ETO KC új elnöke

résztvevője: az Audi ETO és a Bukarest mellett az
orosz Rosztov és a dán Midtjylland lesznek Amb-
ros Martín csapatának ellenfelei a sorozat C cso-
portjában. 

A riói 160 fős magyar csapatból Ké-
sely Ajna a legfiatalabb, a Kőbánya
SC úszója csak az olimpia után,
szeptember 10-én lesz 15 éves. A
piros-fehér-zöld színeket képviselő
olimpikonok között Imre Géza a
rangidős: a világbajnok, ötkarikás
ezüst- és bronzérmes párbajtőröző
decemberben múlt 41 éves – rögzí-
tette az érdekességeket összegző
írásban a Magyar Olimpiai Bizott-
ság.

A csapat legrutinosabbjának Mo-
hamed Aida vívó és Gádorfalvi Áron
szörföző számít, mindketten soro-
zatban a hatodik olimpiájukon vesz-
nek részt, ezzel beérik a rekorder,
hétszeres olimpiai bajnok Gerevich
Aladárt. Ötödször szerepel ötkari-
kás játékokon a már Atlantában is
érmes Imre Géza, továbbá a sport-
lövő Sidi Péter, valamint a három-
szoros olimpiai bajnok kajakozó,
Dou chev-Janics Natasa, aki Syd -
neyben még jugoszláv színekben
versenyzett. A küldöttség legmaga-
sabb tagja Vámos Márton vízilabdá-
zó és Kővágó Zoltán diszkoszvető,
egyaránt 204 centiméterrel. Csak
egy centivel marad el tőlük a pólóvá-
logatottból Decker Ádám és Hárai
Balázs. A legalacsonyabb a 154

centis maratoni futó, Szabó Tünde.
A legsúlyosabb egyéniség a 157 ki-
lós Nagy Péter súlyemelő.

A csapatot hat testvérpár erősíti.
A pekingi aranyérmes Varga Dániel
és Dénes már harmadszor szerepel
együtt olimpián, míg a szintén a ví-
zilabda-válogatottat erősítő Decker
Attila és Ádám a 2013-as világbaj-
nokság után ünnepelne ismét
együtt. Ugyancsak együtt vágynak
dobogóra a birkózó Lőrincz testvé-
rek, a Londonban ezüstérmes Ta-
más és az újonc Viktor. A 200 méte-
res mellúszás címvédője, Gyurta
Dániel és öccse, Gergely második
közös olimpiájukon vesznek részt. A
szintén úszó Pulai Bence és Vince
édesapja, Pulai Imre a kenupárossal
lett aranyérmes Sydneyben, a két
versenyző felkészülését pedig neve-
lőapjuk, Turi György irányítja. A Ver-
rasztó család élete is az úszás körül
forog: Evelyn a negyedik, bátyja, Dá-
vid a második olimpiáján indul. Ap-
juk, Verrasztó Zoltán ötkarikás
ezüst- és bronzérmes, míg édesany-
juk, Gyúró Mónika többszörös ma-
gyar bajnok úszó. Apja, Csipes Fe-
renc olimpiai sikerét (1988) ismétel-
né meg a kajakozó Csipes Tamara.
Eddig háromszor fordult elő, hogy

magyar olimpiai bajnok gyermeke is
aranyérmes lett: a kalapácsvető Né-
meth Imre (1948) fia, Miklós gerely-

hajításban (1976), a vízilabdázó Ho-
monnai Márton (1936) lánya, Szőke
Kató úszásban (1952), a szintén ví-
zilabdázó Szívós István (1952,

1956) fia, István (1976) diadalmas-
kodott. Utóbbi család tagja, Szívós
Márton Rióban sporttörténelmet ír-

hat, ugyanis először történhet meg,
hogy nagyapa és apa után a harma-
dik nemzedék tagja is aranyérmes
lesz.

Késely Ajna a legfiatalabb, Nagy Péter a legnehezebb

A labdarúgó NB I-ben a 4. forduló mérkőzéseit játsszák
a csapatok a hétvégén. A két döntetlennel és egy vere-
séggel álló Gyirmót FC Győr az eddig mindössze egy
pontot szerző Videotont fogadja az Alcufer Stadionban,
vasárnap 18 órakor. A klub kéri a szurkolókat, hogy aki
teheti, elővételben vásárolja meg belépőjegyét, erre
hétköznapokon a klubépületben 10–18 óráig van lehe-
tőség. Klubkártyával, futballkártyával interneten is lehet
jegyet váltani, de a győri jegyirodák is a drukkerek ren-
delkezésére állnak. A mérkőzés napján a pénztárak 16
órakor nyitnak. A jegyvásárláshoz itt nem kötelező a
klubkártya, de meggyorsítja az értékesítést.

Az NB III-ban is elkezdődik az idény. A feljutást
megcélzó ETO FC Győr alaposan megváltozott já-
tékoskerettel vág neki a bajnokságnak, egy olyan
mérkőzéssel, amelyet nemrég még az élvonalban
rendeztek. Bekő Balázs vezetőedző csapata szom-
baton Kaposvárra látogat. A 17.30-kor kezdődő ta-
lálkozón a győzelem a cél.

„A Kaposvár célja ugyanaz, mint a miénk, feljutni
a másodosztályba, lehetőleg bajnoki címmel. Így a
szombati egy jó alkalom arra, hogy megmutassuk,
mire számítsanak tőlünk a legnagyobb riválisaink.
Bizakodva várom a szezonnyitót” – mondta a mér-
kőzésről az ETO vezetőedzője.

Az ETO elkezdi,
a Gyirmót folytatja

A vívó, Mohamed Aida hatodik
olimpiáján indulhat
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A riói olimpián több mint negyvenezer önkén-
tes dolgozik, köztük jó néhány magyar fia-
tal. Pásztor Rudolf azért jelentkezett a
feladatra, hogy testközelből élje át
az ötkarikás játékok hangulatát,
valamint azért, hogy tapasz-
talatait hasznosítsa a
2017-es győri EYOF-
on, ő lesz ugyanis az
Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál
önkéntes koordi-
nátora.

„ T a v a l y
szeptember-
ben lead-
tam a jelent-
kezésemet,
és sokáig
tartott, amíg
biztos lehet-
tem benne,
hogy rám is számíta-
nak a szervezők. Rengeteg
interjún kellett átesni, amíg alkalmasnak
találtak a feladatra. Fontos szempont volt, hogy
több nyelvet beszélek, és többek között a 2014-
es brazíliai labdarúgó-világbajnokságról van
már ezen a téren tapasztalatom. A feladatom
az, hogy a magyar delegáció és a szervezőbi-
zottság között tartsam a kapcsolatot, ez a lóti-
futi problémamegoldástól az egyéb ügyek in-
tézéséig sok mindent magába foglal” – mond-

ta feladatairól
Pász-

tor Ru-
dolf. „Remé-

lem, sok tapasztala-
tot gyűjtök, ami a hasznunkra lesz az EYOF-ön-
kéntesek kiválasztásakor, a feladatok szétosz-
tásakor. Jövőre Győrben ezerötszázan látják
majd el ezeket a feladatokat.” A zalaegerszegi
fiatal a magyar küldöttség első csoportját is né-

hány
n a p p a l

megelőzte Rió -
ban, hiszen az érkezést elő

kellett készíteni.
„Másfél hete ilyenkor voltak még apróbb

hiányosságok a szálláson, de igyekeztek a
szervezők, mert például az összes szobát
otthonossá varázsolták, főként ebben se-
gédkeztünk mi önkéntesek is. Az olimpiai fa-
lut Rióra jellemzően hegyek határolják, egy
igazi ékszerdoboz ez a város külterületén. A
magyar sportolók szombaton este tíz óra kö-
rül érkeztek, és azonnal el is foglalták a he-
lyüket. A delegáció már itt lévő tagjainak irá-
nyításával mi segítettünk az újonnan érke-
zőknek, hogy a 12 órás utazást követően, mi-
nél hamarabb a szállásukhoz érjenek, meg-
kapják a csomagjaikat, majd ágyba kerül-
hessenek. Ritkán lát az ember ennyi olim-
pikont, olimpiai bajnokot egy helyen és az,
hogy még segíthetünk is nekik, nagyon jó
érzéssel tölt el bennünket.” – mesélt eddi-
gi tapasztalatairól Pásztor Rudolf, majd
egy örökké emlékezetes élményt is meg-
osztott velünk, egy olyan eseményről,

amelynek programját a végső pillanatokig ti-
tokban tartják. „Vasárnap este hatalmas él-
ményben volt részem! A Maracana Stadion-
ban megtartották az olimpiai megnyitó fő-
próbáját, melyen nagyjából negyvenezer
ember jelent meg. A szervezők rengeteg in-
gyen jegyet osztottak szét az önkéntesek kö-
zött.

Az EYOF-os kitűzőknek egyébként hatal-
mas keletje van! Még el sem kezdődött az
olimpia, de már majdnem kifogyott a kész-
let. Hugoo-ért, az EYOF kabalafigurájáért
is ajánlottak már mezeket, kitűzőket a falu-
ban lévő külföldi atléták, de ő még velünk
tartana, hogy a magyarok sikereit szemlél-
hesse!” - mondta végül az önkéntes

SPORT RIO 2016

Pénteken fellobban
az olimpiai láng Rio de Ja-

neiróban. A XXXI. nyári
olimpiai játékok két kollégánk

számára is különleges lesz:
Nagy Roland és Marcali Gábor
augusztus 14–21. között Brazí-
liából, a helyszínről szállítják az
exkluzív beszámolókat. A legfris-
sebb olimpiai tudósítások a
Győr+Média összes felületén,
vagyis hetilapunkban, a
www.gyorplusz.hu-n, a rádió-
ban és a televízióban is nyo-
mon követhetők lesznek. 

Útikönyvek, egyenpólók,
sajtóakkreditáció. Csak né-
hány dolog, ami két kollé-
gánk bőröndjében biztosan

ott lesznek a jövő héten. Ek-
kor indul ugyanis útnak a
Győr+Média sport-
szerkesztője és
fotóriportere a
riói ötkarikás
játékokra.

„Ennek a
szakmának
a csúcsa  az,
hogy eljutsz
v a l a m i l y e n
sportág világ-
b a j n o k s á g á r a ,
vagy az ötkarikás já-
tékokra. Tizenöt éve-
sen ott voltam az ameri-
kai labdarúgó vb-n, ahol a
német és a dél-koreai csapat-
tal vonulhattam ki a pályára
Dallasban, most pedig hu-
szonkét évvel később, már új-
ságíróként a „versenyek verse-
nye” az olimpia következik.
Egy álmom vált valóra, hogy
most eljuthatok Rióba” –
mondta Nagy Roland. 

Hasonlóképp vélekedik a
Győr+Média „éles szemű” fo-
tóriportere is, aki szeretné a
nagy győri sporteseményeken
megszokott minőséget hozni
az olimpián is.

„Rióban is ugyanúgy zajlik
majd egy-egy verseny, mint
mondjuk Győrben, csupán
sokkal nagyobb lesz a körítés,
és igazi világsztárokat is lehe-
tőségem lesz lefotózni. Igaz, én
abban reménykedem, hogy mi-
nél több érmes magyart tudok
majd megörökíteni” – fogalma-
zott Marcali Gábor. 

Bátran kijelenthetjük, életük
egyik legmeghatározóbb, leg-

nagyobb
és legemléke-

zetesebb élménye vár Roland-
ra és Gáborra, s azok is köze-
lebb kerülhetnek általuk az
olimpiához, akik a Győr+Médiá -
val tartanak, hiszen friss és exk-
luzív riói beszámolókat szállíta-
nak majd a helyszínről augusz-
tus 14–21. között.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Kajak-Kenu Szö-
vetség elfogadta a magyar olimpiai csapat kérését, és engedélyezte,
hogy a kajak-kenu válogatottban Molnár Péter és Tótka Sándor in-
duljon a riói olimpián a doppinggyanúba keveredett Horváth Bence
és Szomolányi Máté helyett. A férfi K-1 200 méteres versenyszám-
ban így Molnár Péter ül majd hajóba, míg K-2 200-on a tavalyi világ-
bajnok páros, Molnár Péter és Tótka Sándor. A Magyar Kajak-Kenu
Szövetség elnöksége hétfői ülésén, a Magyar Antidopping Csoport-
tól kapott információk ismeretében, változtatta meg a riói olimpiára
utazó férfi kajakversenyzők névsorát. „Tavaly világbajnokok lettünk,
egy döntős helyezés a minimum, az olimpián pedig bármi megtör-
ténhet!” – mondta céljairól Molnár Péter. 
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A labdarúgó Európa-bajnoksághoz ha-
sonlóan, az olimpia ideje alatt is közö-
sen szurkolhatunk a magyar sikerekért
a Rába-parton. Augusztus 6-án, szom-
baton 8 órától - a megnyitó ünnepség
ismétlésével - megnyílik a szurkolói te-
rasz, amely naponta délelőtt kilenc óra
és éjfél között tart nyitva a tervek sze-

rint, az élő közvetítések mellett pedig is-
métlésekkel is várja azokat, akik lema-
radtak az előző éjjeli eseményekről. Az
időpont, az érdeklődésre való tekintet-
tel, a jövőben változhat, a friss informá-
ciókért kövessék a város facebook ol-
dalát. Szurkoljunk együtt a magyar és
a győri sikerekért!

OLIMPIAI TERASZ
GYÔRBEN

Sok embert érint a több műszakos, illet-
ve az éjszakai munkavégzés melletti
megfelelő táplálkozás.  Fontos, hogy aki
így dolgozik, a pihenőidejében aludjon,
és alakítson ki megfelelő életritmust,
például az éjszakai munkavégzés után
mihamarabb feküdjön le aludni. Az
egészséges életmódhoz hozzá tartozik
a megfelelő táplálkozás és folyadékbevi-
tel, a rendszeres, és a munkarendhez
igazított testmozgás és a dohányzás, a
túlzott koffeinbevitel kerülése, valamint
a stressz kezelése.

Ha izomépítés a cél, akkor nagyjából
ugyanúgy kell táplálkozni éjszaka, mint
nappal, hiszen annyi változik, hogy nap-
pal alszunk, és éjszaka dolgozunk. A ka-
lóriákat ilyenkor is figyelembe kell venni,
és persze azt is, hogy milyen típusú
munkát végzünk. A szénhidrátbevitel je-
lentős részét este nyolc óráig érdemes
megoldani. Éjszaka fehérje, rost és némi
esszenciális zsírsav fogyasztható.

A délutános műszakban a főétkezést
inkább napközben, az éjszaki műszak-
ban dolgozóknak a műszakkezdés előtt,
vacsoraidőben kell beiktatniuk. A nap-
pali alvás előtti étkezéssel elkerülhető,
hogy az éhségérzet miatt felébredjünk.

Itt különösen figyelni kell a mennyiségre
és a minőségre. A megfelelő és rendsze-
res folyadékfogyasztás megelőzi a de-
hidratációt, ezáltal csökkenti a fáradtság -
érzetet is. Tehát erre éjszaka is oda kell

figyelni. Az egyénileg használt vitaminok,
ásványi anyagok mellé, az egészség
megőrzéséhez plusz segítség lehet a D-
vitamin az éjszakázóknak. A témáról bő-
vebben a győri Speedfit Fitness Stúdió
weboldalán a táplálkozás menüpont
alatt olvashat: www.speed-fit.hu. (X)

Harmath Viki
edző

Több mûszakos
munkarend és a táplálkozás
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Érdeklôdni: 06-20/269-3234, 06-20/966-1750  • gyor@orientik.hu • orientik.hu

Beruházó: Orientik Kft.

Várható kezdés: 2016. IV. negyedév
Várható átadás: 2017. IV. negyedév

3 rétegû üvegezés

CSOK igényelhetô!

Csendes, zöld övezet

SZABADHEGY, Panoráma Lakópark
48–116 nm-es lakások már leköthetôk
a beruházónál!

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 0630/2722064
Kovács Aliz 0670/9479409 vidrauszoiskola.hu

Az úszóiskola befejezte az úszótanévet.
Az úszóoktatók, úszóedzők, táborvezetők szeretettel
búcsúznak a gyermekektől és szüleiktől, ősszel örömmel
várnak vissza minden kisVidrát.

Az őszi foglalkozásainkat szeptember 12-én
indítjuk minden győri uszodában.

MINDENKINEK
TOVÁBBI SZÉP
NYARAT
KÍVÁNUNK SOK
ÖRÖMMEL,
SOK SPORTTAL,
JÓ EGÉSZSÉGGEL!


