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Borkai Zsolt büszke
a magyarokra

Rio 2016, Gyôr 2017, Budapest 2024

Exkluzív interjú Rióból a 15. oldalon



Szabadhegyen, a Rózsák-terén au-
gusztus 20-án immár nyolcadik alka-
lommal ünnepelhetnek a városrész-
ben élők. A megemlékezés 17 órakor
kezdődik a lovas nemzetőr díszsza-
kasz bevonulásával, valamint a zászló-
vivők felvonulásával.  A Rózsák-terén
2009-ben tartottak először ünnepsé-
get az államalapítás, valamint István
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Egyedi jelölőrendszerrel próbálják visz-
szaszorítani a kerékpárlopásokat a rend-
őrök Győrben. A rendszer lényege egy
láthatatlan paszta, amely segítségével
beleégetnek a kerékpár alvázába egy
szám- és betűsort. A biciklik adatait egy
rendőrségi adattárolóban regisztrálják a
tulajdonos nevével és elérhetőségével,
valamint úgynevezett kerékpáros-igazol-
ványt is kiállítanak. Rendőri ellenőrzés
során az egyedi azonosítót UV-fénnyel
le tudja olvasni a járőr, és egyből kiderül-

het, a valódi gazdája ül-e a drótszamá-
ron. A jelölést megelőzően a tulajdonjo-
got hitelt érdemlően kell tudni igazolni. 

A kerékpárok jelölése és regisztrá-
ciója, az önkormányzat egymillió forin-
tos támogatásának köszönhetően, a
győrieknek ingyenes. 

A Megyeháza téren augusztus 27-
én, szombaton 10 és 16, augusztus
28-án, vasárnap 9 és 17 óra között le-
het regisztrálni a bicajokat.

szerző: gy. p.
fotó: m. g.

Albérletekre is vadásznak az
egyetemisták, de szerencsére
Győrött több kollégium is várja
a hallgatókat.

Az idén szeptembertől 9172 nappali
tagozatos hallgatója lesz a győri Szé-
chenyi István Egyetemnek. Közülük
1775 az elsőéves, s összességében
7603 a vidéki.

Jól tükrözik ezek a számok azt a tö-
rekvést, hogy a felsőoktatási intéz-
mény Győr és regionális vonzáskörze-
tének a képző műhelye legyen, ám nyi-
tottságával és színvonalával az ország
minden részéről fogadjon tehetséges
fiatalokat. Az itt végzett diplomások je-
lentős része helyben marad, itt talál
munkát, ezáltal Győr fejlődésének kre-
atív részesei lesznek.

A kollégiumi férőhelyek száma je-
lenleg összesen 1843, de már emel-
kedik a jövő évben megrendezendő
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál ver-
senyzőinek, kísérőinek otthont adó
épület, melyet a sportversenyek után
az egyetemi hallgatók foglalhatnak el.
Ez újabb 1100 színvonalas férőhellyel
bővíti a kollégiumi kapacitást.

A kollégiumi díjak változóak a szál-
lók elhelyezkedésétől, komfortjától, ál-
lapotától függően. Személyenként 10

Újra nyit a jegypénztár a
Richter Teremben! A nyári szü-
net után, augusztus 22-től, a
megszokott nyitvatartási időben
– hétfőtől péntekig 10–17 óráig –
várja a vásárlókat és az érdeklő-
dőket a Győri Filharmonikus Ze-
nekar jegypénztára a Richter Te-
remben. Bővebb információ:
www.gyfz.hu; tel.: 06-80/20-50-
15; e-mail: jegy@gyfz.hu.

Megjelölik
a bringákat

Iskolakezdés elôtti kollégiumi körséta
ezer forintért már vannak szobák, de
ha valaki a Famulus kollégiumban
akar lakni, az havi 20 ezer 500 forintot
fizet, amennyiben államilag finanszíro-
zott nappali képzésre vették föl. A költ-
ségtérítéses egyetemistáknak ez a
hely 25 ezer forintjukba kerül.

A kollégiumokba való bekerülés
feltételei meglehetősen bonyolultak.
Szakonként változó pontok összessé-
ge alapján döntik el, ki lehet a diákott-

honok lakója. Elsőéveseknél a felvételi
pontszám számít, az öregebb diákok-
nál két lezárt félév átlaga. Ezt egészítik
ki a szociális helyzet, a diákköri mun-
ka, a sporteredmények, a közéleti te-
vékenység alapján meghatározott kor-
rekciós pontok.

Az egyetemtől kapott tájékoztatás
szerint egyébként a győri kollégiumok
férőhelyeinek 35 százalékában első -
évesek laknak majd.

Emlékezés a Rózsák terén
király szentté avatásának évforduló-
ján. Ünnepi beszédet Diligens Tibor
önkormányzati képviselő mond, majd
a történelmi egyházak képviselőinek
közreműködésével kenyéráldásra ke-
rül sor.  A hivatalos programok után
operettslágerek és sanzonok csendül-
nek fel Tótpál Szilvia, Baranyai Judit
és Pintér László előadásában.

Az egyetem kollégiuma
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Alapítóját ünnepli az állam au-
gusztus 20-án. Az állam pedig köz-
tudottan mi vagyunk, akik alkot-
ják, változtatva őrzik, életképes és
hagyományaiban, kultúrájában
gazdag nemzetet kovácsolnak be-
lőle. Az állam nem csak a közügye-
ink intézésére közérdekből eljáró
legitim szervezeti forma, nem va-
lamiféle elvont, az egyén számára
nehezen értelmezhető hatalmi
konstrukció, hanem nemzeti ön -
azonosságunk kifejezője, védelme-
zője, gyakorlója. Ezeréves, folyama-
tos létünk kifejezője és garanciája.
Az önálló és keresztény magyar ál-
lamot Szent István alapította. Ez
az ország azonban nemcsak alapí-
tója miatt Szent István-i ország.
Szellemében, küldetésében őrzi
alapítója értékeit. Szent István a
függetlenség és az önállóság meg-
őrzése mellett a nyitottságra tanít.
Ő volt az, aki nemcsak a nyugati,
hanem a keleti vallási kultúrát is
beengedte, sőt behozta az ország-
ba. Veszprémvölgybe görög nyelvű
apácákat telepített le, s juttatott
földbirtokhoz akkor, amikor a la-
tin nyelvű papság volt a vallási kul-
túra letéteményese.
Szent István az önállóság és a
függetlenség igényét is ránk ha-
gyományozta. Ezek azok az érté-
kek, melyek egy feltartóztatha-
tatlanul globalizálódó világban
is megőrzi egy nemzet egyedi szí-
neit, polgárainak gondolkodás-
módját, erkölcsi törvényeit.
Babits Mihály Az igazi haza című
esszéjének gondolatai soha nem
voltak időszerűbbek, mint most,
amikor uniós létünk  kérdéseivel
találjuk szembe magunkat nap
mint nap. Megmarad-e a nemzet,
vagy beolvaszt bennünket valami-
lyen nagy kohó?
Babits írja: „Azt mondják: ki-ki any-
nyi ember, ahány nyelven beszél; és
hozzátehetjük: az emberiség annyi-
szor többet ér, ahány nemzete van
– hogyha csak a nemzetet így értjük,
nem politikának, hanem művelt-
ségnek. Mert nem öli akkor, hanem
gazdagítja egymást: egyik nyelv a
másikat, egyik gondolkozásmód a
másikat, egyik műveltség a mási-
kat. És olyanok lesznek, mint külön
színek a szivárványban, mint kü-
lön-külön vesszők az együtt-erős
vesszőcsomóban.”

Gy. P.

A haza

vétel lehetséges mértékét az OEP ha-
tározza meg, az ellátások „portfólió-
ját” az esetek döntő hányadában a fel-
adat, amelyre az intézményt eredeti-
leg létrehozták.

A kórház vezetője érdeklődésünk-
re hívta fel a figyelmet: minél súlyo-
sabb betegek kerülnek egy „magas
progresszivitású definitív” ellátásra al-
kalmas kórházba, annál nagyobbak
az adott intézmény költségei. Az

egészségpénztár bizonyos beteg-
szám után már nem téríti meg a teljes
költséget, azaz, annak csak egy ré-
szét fizeti meg. (Ez az ún. teljesít-
ményvolumen-korlát.) A kórház azon-
ban nem küldheti el a hozzá forduló,
gyakran mentővel behozott beteget
azzal az indokkal, hogy „betelt a keret,
tessék később jönni”. Az igazsághoz
tartozik, mondja Tamás László János,
hogy a korlát túllépésének indokolt-
ságát fekvőbetegek esetében a Petz-
kórház számára az elmúlt időszakban
többször is elismerte és részben meg
is térítette az egészségpénztár.

Rendkívül alulfinanszírozott viszont
a laboratórium, a járóbeteg-szakellátás
és a sürgősségi betegellátás. Az onko-
lógia gyógyszeres terápiáit tisztessége-
sen megfizetik, ám ha a rákos beteget
például vastagbéldaganattal kell ope-
rálni, akkor annak a költségeit nem fe-
dezi teljes mértékben az egészség-
pénztár által juttatott összeg.

Amikor a kórházban jártunk, ép-
pen behoztak egy fiút, aki sekély víz-
be ugrott fejest, így több csigolyája is
eltört. Lakóhelyének kórházában csi-
náltak ugyan egy CT-felvételt, de Ska-
liczky Zoltán osztályvezető főorvos, a
kórház főigazgató-helyettese szerint
olyan rossz minőségűt, hogy az nem
használható, MRI-felvétel pedig nem
készült. Ezt a győri kórháznak kell pó-
tolnia, ami időveszteség, és megnö-

veli a költségeket is. Általá-
ban jellemző, hogy a kisebb
kórházak a sokba kerülő be-
tegeket valamilyen indokkal
szívesen küldik a regionális
intézményekbe akkor is, ha
el tudnák őket látni. A térsé-
gi intézmények viszont az

esetek döntő többségében nem tud-
ják hová továbbküldeni a betegeket.

Nem lehet módja a takarékosko-
dásnak, hogy a rendelkezésre álló – a
protokollokban leírt, esetleg a jog
asztalánál is elvárt – vizsgálati lehető-
ségektől eltekintsenek, hiszen az or-
vosnak mindent meg kell tennie a be-
tegért, és kötelessége a kor színvona-
lán gyógyítani, fogalmazott Skaliczky
főorvos. Jól ismert az alaptétel, hogy
a szakmailag lehetséges és a gazda-
ságilag megengedhető között az
egészségügyben szakadék húzódik.
A szakadék áthidalása komplex
egészségpolitikai feladat.

Tamás László János úgy látja,
hogy elkerülhetetlen az állami kórhá-
zak ismételt konszolidációja, ám
hosszú távú eredmény csak akkor
várható, ha együtt jár az ellátórend-
szert és a finanszírozást érintő szerke-
zeti átalakítással, és az ezzel egyidejű
forrásbővítéssel.

A kórház képes kezelni adósságát
szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

A győri kórház adósságállomá-
nya jelenleg 1 milliárd forint
alatt marad, s beszállítóitól to-
vábbra is meg tudja vásárolni a
tevékenységéhez szükséges
eszközöket, gyógyszereket és
szolgáltatásokat.

A napokban élénk sajtóvita bontako-
zott ki a kórházak adósságállományá-
ról. Országosan 60-70 milliárd forint
közé teszik az intézmények lejárt ha-
táridejű tartozásait. A Magyar Kórház-
szövetség adatai szerint az adósság-
állomány mintegy 50 milliárd forint, s
ez a szám megegyezik az államkincs-
tár adataival. A szövetség a felhalmo-
zott tartozás fő okaként egyértelmű-
en az alulfinanszírozottságot jelöli
meg. Magyarország fordítja ugyanis
GDP-arányosan a legkevesebbet
egészségügyre a visegrádi országok
közül.

Tamás László János, a győri Petz
Aladár Megyei Kórház főigazgató fő-
orvosa – aki a Magyar Kórházszövet-
ség elnökségi tagja is – szerint intéz-
ményük éves büdzséje 16,5 milliárd
forint, saját (nem OEP-s) bevételük
pedig 2 milliárdot tesz ki. Lejárt határ-
idejű tartozásuk jelenleg mintegy 950
millió forintra tehető. Az intézmény –
ahogy több hasonló számú és bonyo-
lultságú esetet ellátó kórház – az el-
múlt években számos költségcsök-
kentő intézkedést hozott annak érde-
kében, hogy 10% alatt tartsa lejárt
szállítói tartozásállományát. A kórházi
menedzsmentek rendkívül szűk moz-
gástérrel rendelkeznek e téren. A be-

„Az orvosnak mindent
meg kell tennie a betegekért”

A győri kórház számokban
Az intézményben 1081 aktív  és 402
krónikus ágy található,  és jelenleg
382 orvost foglalkoztat.
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Horváth Dori Imre lébényi címze-
tes apát, nyugalmazott plébános,
nyugalmazott spirituális életének
97., papságának 74. évében, au-
gusztus 9-én, a győri kórházban

elhunyt. Horváth Dori Imre 1919.
augusztus 13-án született Süttö-
rön (Fertőd). Győrött szentelte
pappá 1943. június 19-én Bol-
dog Apor Vilmos vértanú püs-
pök. Felszentelése után segédlel-
kész volt Rábaszentmihályon
1943–1946-ig, Nyúlon 1946–
1947-ig, Győr-Nádorvárosban
1947–1957-ig, Kapuvárott
1957–1958-ig. Első és egyetlen
plébánosi állomáshelye Moson-
szentmiklós volt, ahol 1958–
1999-ig, nyugalomba vonulásá-
ig szolgálta Istent és a rábízott hí-
veket. 1985–1992 között helyet-
tes esperesként volt főpásztorai
segítségére az egyházmegye
kormányzásában.

HIRDETÉS   MOZAIK
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Itt a főszezon vége, a családosok már kinyaralták ma-
gukat.... Most Ön következik :)
Még remek az idő, viszont kisebb a nyüzsi és alacsonyab-
bak az árak! Használja ki Ön is az utószezon előnyeit!

Kréta, Rodosz, Zakynthos, Korfu –
1 hetes repülős utazások szeptemberben
apartmanban már 59.900 Ft/fő ártól
*** hotelben fp-val, már 89.900 Ft/fő ártól 
(illetékek kb.38–39.000 Ft/fő)
Mallorca ·

*** hotel félpanzióval már 153.000 Ft/fő ártól
MINDEN ILLETÉKKEL

Szeptemberi buszos körutazások győri felszállással:
Mostar–Dubrovnik–Kotori öböl 79.900 Ft/fő
09. 29–10. 02 félpanzióval
Róma–Nápoly 146.000 Ft/fő 
09.12–17. félpanzióval
Cseh- és Morvaország 
rejtett kastélyai 27.000 Ft/fő
09. 03–04. reggelivel

Prémium Tours Utazási  Iroda
9026 GyŐr, Rónay J. u. 2/b

Telefon: 96/388-038, 30/481-4328
info@premiumtours.hu www.premiumtours.hu

Horváth Dori Tamás perjel július 6-án
egészségi okok miatt benyújtotta lemon-
dási kérelmét a Magyar Bencés Kongre-
gáció vezetőjének, dr. Várszegi Asztrik
püspök-főapátnak, aki azt elfogadta. A
győri Szent Mór Perjelség közössége au-
gusztus 10-én választotta meg Sárai-
Szabó Kelemen atyát új elöljárónak há-
rom évre. A választást vezető Asztrik fő-
apát, miután a jelölt elfogadta a megvá-
lasztását, rögtön beiktatta hivatalába az
új perjelt.

Sárai-Szabó Kelemen 1981. február
17-én született Oroszlányban, szerzetesi
örökfogadalmát 2007. augusztus 6-án
tette le, pappá 2008. április 25-én szen-
telték Győrben, a Szent Ignác bencés
templomban. 2012. októbere óta ugyan-
itt templomigazgató.

Ünnepi díszközgyűlésen ad-
ták át a megyei önkor-
mányzat legrangosabb dí-
jait, lapzártánkat követően,
csütörtökön délután, az Es-
terházy-palotában. 

A közgyűlés döntése alapján idén
a megye díszpolgára Kék Szalag
kitüntető címet dr. Medgyasszay
László volt országgyűlési képvise-
lő, a megyei közgyűlés egykori al-
elnöke vehette át. A megye okta-
tásáért Péterfy Sándor-díjat Südi
Tamásné kapuvári néptáncpeda-
gógus kapta. A megye művésze-
téért Kormos István-díjat idén a

Új vezetôje van a gyôri bencéseknek

Medgyasszay László kapta a Kék Szalagot
győri Hangraforgó Együttes érde-
melte ki. A megye szociális ellátá-
sáért és gyermekvédelméért dr.

Batthyány-Strattmann László-dí-
jat a mosonmagyaróvári Kránitz
Péter gyógypedagógiai tanár kap-
ta. A megye gazdaságáért Meller
Ignác-díjat a csornai BNF Kft. ve-
hette át.

A díszközgyűlésen Németh
Zoltán, a megyei közgyűlés elnö-
ke mondott ünnepi köszöntőt,
majd „Emlékezzünk régiekről..."
címmel ünnepi összeállítást néz-
hettek meg a résztvevők Budai
Ilona Kossuth-díjas népdaléne-
kes, előadóművész, Horváth Ildi-
kó Radnóti-díjas versmondó és
Wendler Enikő fuvolaművész tol-
mácsolásában. 

Elhunyt Horváth Dori Imre atya
Főpásztora 1975-ben tiszte-

letbeli esperesi, 1991-ben pe-
dig lébényi címzetes apáti cím-
mel tüntette ki. Életének utolsó
éveit a Győri Egyházmegyei Pa-
pi Otthonban töltötte, ahol
2014-ig az intézmény spirituáli-
sa volt. Nyugalomba vonulása
után is vállalt kisegítést a győri
Szent Imre-templomban, vala-
mint végezte kispapok és pa-
pok lelki vezetését, éveken ke-
resztül volt a Győri Egyházme-
gye nesztora.

Temetése augusztus 19-én,
pénteken 14 órakor a Fertőd-süt-
töri Szent András-templomban
bemutatott engesztelő szentmise
után lesz, a helyi temetőben.
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Sárai-Szabó Kelemen atya
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CÉGAUTÓBÉRLET

www.carmenrent.hu  • info@carmenrent.hu 
+36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció

Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

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 

szerző: kárpát zsolt
fotó: gy. p.

Tilosban haladó kamionokra va-
dásztak egyik éjszaka a győri
rendőrök. A Szigethy Attila útra
este 10 és reggel 5 óra között
nem hajthatnak be a teherautók,
ezt tábla is tiltja a sofőröknek.
Nem mindenki veszi komolyan. 

Több bejelentés is érkezett a környé-
ken élőktől, hogy zajos kamionok za-
varják a lakók éjszakai nyugalmát. Az
egyenruhások látványos razziát tartot-
tak, hogy kiszűrjék az esetleges sza-
bálytalankodókat.

Lakossági bejelentéseket kaptunk, a
fogadóórámon is jártak, hiszen Adyvá-
roson és Nádorvároson keresztülmegy
a 2X2 sávos Szigethy Attila út – mondta
el Radnóti Ákos alpolgármester. – Tudni
kell róla, hogy még korábban hoztunk
egy döntést, hogy este 10 és 5 óra kö-
zött a kamionok nem hajthatnak itt ke-
resztül. A rendőrséget megkértük arra,
hogy fokozottan ellenőrizze azt az utat,
és köszönöm nekik, hogy partnerek eb-
ben. Szeretnénk, hogy a lakosság nyu-
godtan tudjon pihenni.

Nem kellett sokat várni a szabály-
talankodókra. Az operatőr még forgat-
ta az interjút az alpolgármesterrel,
amikor felbukkant két kamion.

Tilosban jártak a kamionok az éjszakában
Sokszor a sebességet sem tartják

be, és így különösen nyáron, nyitott ab-
lak mellett ez nagyon zavaró – folytatta
Radnóti Ákos. – Egyébként ha majd el-
készül a keleti elkerülőút a jövő év vé-
gén, az jelentősen tehermentesíteni
fogja Győr útjait, különösen a kamion-
forgalmat – zárta az alpolgármester.

Néhány száz méterrel odébb az el-
fogó autók le is állították a két román
kamiont. Nem sokkal később szem-
ből is érkezett egy 20 tonna feletti jár-
mű. Általában külföldi kamionok haj-
tanak át éjszakánként, pedig a táblák
és a GPS alapján a sofőröknek ponto-
san tudniuk kell, hogy szabálysértést
követnek el, mondta az akciót vezető
rendőr. 

Ellenőrzési tapasztalataink alapján jel-
lemző, hogy elég nagy számban megsze-
gik ezt a behajtási tilalmat a sofőrök –
kezdte Horváth Péter rendőr százados, a
Győri Rendőrkapitányság forgalom-el-
lenőrző alosztályvezetője. – Visszatérően
ellenőrizzük a területet és megpróbáljuk
kiszűrni a szabálytalankodókat. A szabá-
lyos útvonal hosszabb, így a sofőrök ezzel
a rövidítéssel megpróbálnak időt spórol-
ni, annak ellenére, hogy a GPS jelzi a kor-
látozást – tájékoztatott a százados.

A rendőrség a jövőben is figyelni
fogja este tíz után a Szigethy Attila utat
és fellép a zajos és szabálytalanul köz-
lekedő kamionok ellen. A tiloson átha-
ladókat helyszíni bírsággal büntetik,
amelynek összege 10 ezer forint. 

Járda akadálymentesítésre és felújí-
tásra került sor a Szabolcska utcá-
ban, a Tánc-, és Képzőművészeti Is-
kola előtti járdaszakaszon 75 méter
hosszban, teljes szélességében -
mondta el Radnóti Ákos alpolgár-
mester a körzet önkormányzati kép-
viselője.

Ezzel a munkával egyidejűleg sor
került a Sport és Szabolcska utcák
csomópontjában lévő járdák akadály-
mentesítésére is. Radnóti Ákos kie-
melte, korábban már a Szigethy Attila
út felőli résznél megoldották az aka-
dálymentesítést, most az utca túlsó
végén került erre sor.

A Sport utca Téglavető út felőli sza-
kaszán beépítettek négy víznyelőt, ez-
zel megoldva az állandó vízelvezetési
problémákat. A munkák közel 15 mil-
lió forint értékben valósultak meg az
Útkezelő Szervezet beruházásában.

A képviselő hozzátette, a Sza-
bolcska utcában korábban már felújí-
tották a teljes közvilágítást, a hiányzó
szakaszon a Sport utca ezen részére
is telepítenek egy új közvilágítási osz-
lopot, valamint a Körkemence utcá-
ba is két új világító testet. A közeljö-
vőben újabb parkolóhelyek megnyi-
tásával próbálják enyhítik a lakók par-
kolási gondjait a városrészben- tájé-
koztatott a képviselő.

Akadálymentesítés
a Szabolcska utcában

Horváth Péter százados

A tábla egyértelmű
és jól látható

Több szabálytalankodót is
tetten értek
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Kara Ákos, az NFM államtitkára, győri
országgyűlési képviselő tavaly kéréssel
fordult Németh Lászlóné postaügye-
kért felelős akkori államtitkárhoz, kez-
deményezte a Ménfőcsanakon találha-
tó posta felújítását. A felújításra nagy
igény mutatkozott a helyiek részéről,
amit a megnövekedett lakossági lét-
szám, valamint a posta rossz állapota is
indokolt. Kara Ákos a felújítás bejelen-
tésekor elmondta, hogy „az országos
ügyek mellett a helyi kérések is fonto-
sak, ezért karoltam fel a Ménfőcsana-
kon élő emberek megkeresését.”

A képviselő közbenjárásának kö-
szönhetően, idén meg is valósul a fel-
újítás, melynek munkálatai előrelátha-
tólag október 1-jén kezdődnek meg, a
kivitelezés befejezésére pedig várha-
tóan ez év decemberében kerül sor. A

Ebben az önkormányzati ciklusban
mindenképpen megépül az adyvárosi
parkolólemez Győrben, erősítette
meg Radnóti Ákos alpolgármester. A
lakótelep parkolási problémáit enyhí-
tő fejlesztés tervezése már zajlik, erre

Megújul Ménfôcsanak postája

beruházás magában foglalja a teljes
posta festését, valamint a posta kö-
zönségtere és felvételi tere, a csomag-

raktár, szélfogó és az innen nyíló tele-
fonfülkék területén teljes átalakítás
történik.

Parkolólemez Adyvárosban: tervezés alatt
az önkormányzat idén 50 millió forin-
tot különített el.

Az egyik parkolólemez a Kuopio
park Ifjúság körút felé eső részén épül-
het, ott 156 autó férne majd el, tetejét
pedig parkosítanák. A parkolólemez

ötletét az adyvárosiak is támogatják,
tízből kilencen fizetnének is az ott par-
kolásért.

Már régóta áldatlan állapotok
uralkodnak a parkolásban Adyváros-
ban. Amióta 40 éve megépült a lakó-
telep, háromszor annyi lett az autó,
a beállóhelyek száma azonban csak
kisebb mértékben bővült. Egyre na-
gyobb gondot okoz a lakótelepen
élőknek, hogy lakóhelyük közelében
tudják leállítani járműveiket. „Jó len-
ne, ha a kórház mellé tervezett má-
sik lemez is megépülhetne, de úgy
döntöttünk, hogy a Kuopio parkba
megálmodott létesítmény fonto-
sabb, bár amióta a Plaza fizetőssé
tette parkolóját, a kórháznál is égető
probléma a parkolás” – tette hozzá
Adyváros önkormányzati képviselő-
je. A két parkolólemez összköltsége
1,2 milliárd forint, melyhez a forráso-
kat még keresik. 

Harmadik, befejező hangversenyéhez
érkezett a Győri Filharmonikus Zene-
kar Pannonhalmi Klasszikus Esték
koncertsorozata. 2016. szeptember
2-án, 19 órakor a Pannonhalmi Apát-
sági Múzeum belső kertjében Haydn
és Csajkovszkij egy-egy művének dal-
lamai csendülnak fel az együttes elő-
adásában, vezényel a Liszt-díjas, érde-
mes művész Berkes Kálmán. Az impo-
záns környezetben megrendezésre
kerülő hangversenyen a kivételes ze-
nei élmény mellett az apátság borai-
ból is kóstolót kaphatnak mindazok,
akik ellátogatnak az előadásra.

Jegyek a Jegymester hálózatában,
a Pannonhalmi Apátsági Múzeum re-
cepcióján (a Majorban), augusztus
22-től a Richter Terem jegypénztárá-
ban, illetve az előadás előtt egy órával
a helyszínen kaphatók.

Azon bérleteseink, akik már ren-
delkeznek a 2016/2017-es évadra
érvényes új hangversenybérlettel,
azok erre a koncertre kedvezményes
áron, 3000 Ft-ért válthatnak jegyet
új bérletük bemutatásával a Richter
Teremben.

Pannonhalmi
Klasszikus
Esték

Gyôr-Sziget rohamosan
fejlôdô részén, pár lépésre

a Belvárostól és Révfalutól
modern stílusú társasházban

erkélyes lakások leköthetôk.
Remek tájolás, megbízható kivi-

telezô, minôségi anyagok.  Ga-
rázs, gépkocsibeálló és tároló is vá-

sárolható. +36-70/626-5309

Nádorvárosban, év végi átadás-
sal, 15 lakásos társasházban er-
kélyes lakások, zárt udvari beál-
lókkal és tárolókkal most BOM-
BA áron vásárolhatók. Kulcsra-
kész ár: 360 ezer Ft/nm. +36-
70/626-5309

Új építésû, igényes lakókörnyezet-
ben, modern, korszerû lakások el-
adók. A társasház kifejezetten csen-
des helyen található, kitûnô közleke-
dési lehetôségekkel. A lakások emelt
szintû fûtéskész állapotban 2016. te-
lén kerülnek átadásra. Fûtéskész
négyzetméter ár: 270 ezer Ft/m2.
+36-30/520-8021

Nádorváros kedvelt részén,
a Liezen-Mayer utcában új
építésû, hatlakásos társasház-
ban lakások eladók. A lakások
fûtéskészen kerülnek átadásra. A
mélygarázsban gépkocsibeálló és
tároló vásárolható. földszinti lakás-
hoz kizárólagos használatú kertkap-
csolat tartozik. +36-30/520-8021 

A látványterv

Még idén elkészül az új posta
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szerző: z. k. a.
fotó: o. jakócs péter

A társulat  Brazíliában, az olimpiai
Magyar Házban lép fel augusztus
19-én, ahol a Művészetek Palotájá-
ban megrendezett olimpiai fogada-
lomtételen bemutatott koreográfiát
adják elő. Ha már Rióban járnak, a
2017-es győri EYOF-ot is népszerű-
sítik a művészek, akiknek a város az
olimpiai kiruccanásra EYOF-os me-
legítőket készíttetett. Az egyedi me-
legítőket hétfőn mutatta be a sajtó-
nak a társulat.

A Művészetek Palotájában rende-
zett, július 7-ei Olimpiai fogadalomté-
telen adta elő nagysikerű, Velekei
László által erre az alkalomra készített
koreográfiáját a Győri Balett. Ez után
érkezett a felkérés, hogy a társulat a
riói olimpián is lépjen fel.

„Óriási megtiszteltetés számunkra,
hogy az olimpiai játékok helyszínén, a
Magyar Házban léphetünk fel, ezzel jó
hírét vihetjük Magyarországnak és
Győr városának is” – mondta Kiss Já-
nos, a Győri Balett igazgatója még
hétfőn. Két olimpián már jártam, Szö-
ulban például a helyszínen élhettem
át Borkai Zsoltnak, a MOB későbbi el-
nökének és Győr jelenlegi polgármes-

A Gyôri Balett is utazott az olimpiára
terének aranyérmét, ami hatalmas él-
mény volt – tette hozzá az igazgató. 

„Nagyon pozitív visszajelzéseket
kaptunk az Olimpiai fogadalomtéte-
len bemutatott darabunk után, ami a
balett nyelvén próbálja meg elmesélni
és átadni az olimpiai eszmét, illetve az
összetartozás érzését – tette hozzá
Velekei László.

A győri önkormányzat is örömmel
értesült a brazíliai meghívóról és a jövő
évi EYOF népszerűsítése céljából egye-
di, EYOF-os melegítőket készíttetett a
művészek számára. „Az EYOF szellemi-
sége már most is ott van Rióban, hi-
szen promóciós anyagaink és maga a
rendezvény kabalafigurája, Hugoo is a
helyszínen van, de a Győri Balett to-
vább erősítheti a sportolókban és a né-
zőkben, hogy 2017-ben mi rendezzük,
a reményeink szerint sikeres Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivált” – mondta
Domanyik Eszter városmarketing és
programszervezési főosztályvezető.

A Győri Balett művészein a hétfő
délelőtti sajtótájékoztató résztvevői
láthatták először a vadonatúj EYOF-
melegítőket, amellyel a társulat hat
tagja, illetve Kiss János igazgató és
Velekei László művészeti vezető a jö-
vő évi győri ifjúsági olimpiát népsze-
rűsítik Rióban.

Sebészeti profilú gyôri magánklinika 
keres fõállású, szakképzett ápoló munkatársat.

Elvárások:
• szakmai tapasztalat
• önálló munkavégzés
• jó szervezôképesség
• rugalmas munkaidô
• német nyelvtudás elôny

Amit kínálunk:
• hétköznapi munkarend
• versenyképes fizetés, 

cafeteria

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal 2016. augusztus 30-ig az
alábbi postai vagy e-mail címen: 9024 Gyôr, Táncsics M. u. 43.;
molnar.csenge@kardirex.hu
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Látványos koreográfiát
mutatnak be Rióban

Formaruhában Az ifjúsági olimpiát  népszerűsítik
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Szebbnél szebb népviseletes
babák sorakoznak a győri Paray
Júlia Gyöngyi babakészítő ott-
honában. Saját maga gyönyö-
rűségére készíti őket, nem szí-
vesen válik meg alkotásaitól.

Paray Júlia Gyöngyi húsz évvel ezelőtt
a Győri Babaklub indulásakor válasz-
totta hobbiként a babakészítést. Wied-
ra Berzsenyi Mónikától tanult, legelső
munkája is az ő segítségével készült.
Az elmúlt évek alatt tanfolyamokra, tá-

borokba járt, hogy minél jobban elsa-
játítsa a babakészítés fortélyait.

Elsősorban viseletes babákat készít,
de olyan játék babákat is alkot, ame-
lyek szeretgetni valók, aranyosak, pu-
hák és könnyű őket tisztítani. Porcelán-

Életre kelnek a babák 
a kezei között

baba készítésével is foglalkozott Gyön-
gyi, de azt mondja, számára a kapuvári
és a zalai népviseletes babák készítése
a legkedvesebb. Egy-egy ilyen alkotás-
hoz sok előkészület szükséges, múze-
umokba, könyvtárakba jár és az inter-
netet bújja, hogy minél hitelesebben
tudja megvarrni a népviseletes ruhá-
kat. Mint mondja, nehézkes az anyag-
beszerzés is, hiszen csak természetes
anyagól készülhetnek a ruhák, a korhű
viseletet kell visszaadni.

A babák elkészítése fáradságos,
időigényes munka. Gyöngyi a testü-
ket bőrszínű pamutanyagból varrja, a
fejük azonban már bonyolultabb tech-

nikát igényel. Eleinte gipszből, agyag-
ból modellezte, kasírozta a fejeket,
melyet megszárított és így került rá az
anyag. Az utóbbi időkben hungaro-
cellből faragja ki a formát, csiszolja, ki-
alakítja a szemet, a szájat, az orrot, a

fület, ha megszáradt, ráka-
sírozza az anyagot. Fontos
a kezek megformázása is,
úgy kell megvarrni, hogy
az ujjak mozgathatóak le-
gyenek, el lehessen ben-
nük helyezni zsebkendőt,
vagy imakönyvet, a ruhák ki-
egészítőjeként. A babák álta-
lában 45-55 cm magasak,
mert rajtuk érvényesülnek
igazán a népviseletes ru-
hamotívumok.

Gyöngyi nem szívesen
válik meg alkotásaitól,
otthonában őrzi őket, a
több mint száz darab
közül kéttucatnyi a
zsűrizett baba, első-
sorban ezeket viszi
kiállításokra. Jövő
nyárra szeretné el-
készíteni a harmin-
cadik zsűrizett mun-
káját, ezzel megsze-
rezni a Népművészet
Mestere címet.

Számos kiállításon
szerepelt már munkáival,
a legemlékezetesebb szá-
mára a tavalyi Vigadóbeli és
a Néprajzi Múzeumbeli bemu-
tatkozási lehetőség volt. Versenyeken
rendszeresen indul, így több első díjjal
is dicsekedhet, de elnyerte a Magyar
Babakészítők Egyesületének életmű-
díját és a pénzösszeggel járó Dr. Ko-
vács Jánosné-díjat is.

Rendszeresen bemutatókat tart
óvodákban, iskolákban, de azt
mondja, nincs utánpótlás, bárhogy
is tetszik a gyerekeknek, a fiatalok-
nak a mackó- és babakészítés, még-
sem szánják rá magukat, hogy ko-

molyan foglalkozzanak vele, talán az
ambíció hiányzik belőlük – vélekedik
Gyöngyi. A Győri Babaklub 15 tagja
is elsősorban az idősebb korosztály-
ból kerül ki, akik havonta találkoznak,
és terveik szerint decemberben kiál-
lításon kívánnak bemutatkozni a győ-
ri közönség előtt. Legközelebb pedig
szeptemberben, Horvátkimlén cso-
dálhatják meg Paray Júlia Gyöngyi
babáit az érdeklődők.

Még választhat! Gyôr-Ménfôcsanak és
Gyôrújbarát között, a Százszorszép la-

kóparkban 92 nm-es hasznos alapterü letû
ikerház 400 nm-es kertkapcsolattal várja tu-

lajdonosát. Elosztása: 3 hálószoba, nagy
nappali, 18 nm-es terasz, 19 nm-es fedett gép-

kocsibeálló. Betonfödémes, tetôtér-beépítés le-
hetséges. Ár: 24,35 M Ft. +36-20/849-3959

Gyôr-Nádorvárosban kiemelkedôen magas mûszaki
tartalommal, 2017-es átadással, új építésû, liftes tár-
sasházban lakások vásárolhatók. Ár: 15,5 M Ft —
27,1 M Ft-ig. Lakásterület: 43—76 nm-ig. A társasház
alatt garázsbeállók, autóbeállók és tárolók is vásá-
rolhatók. +36-70/626-5309

Gyôr Belvárosában, a sétálóutcától pár lépésre új
építésû társasházban lakások 34 nm-tôl egészen
a 200 nm-ig elérhetôk. A nyolcemeletes ház fel-
sôbb szintjein Gyôrre körpanoráma tárul. Ne
maradjon le róla! További részletek irodánk-
ban. +36-70/626-5309

VÁLOGASSON GYÔR EGYIK LEGSZÉLESEBB INGATLANKÍNÁLATÁBÓL, A KÖZEL 1000 ÚJ ÉPÍTÉSÛ INGATLAN KÖZÜL!
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Paray Júlia Gyöngyi

Egy a sok gyönyörű baba közül
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Fotó: O. Jakócs Péter

Barokk díszletek között
mondta ki a boldogító igent
Kiss Zsuzsanna Judit és Kő-
halmi András az elmúlt hét-
végén. Győrben már évek
óta népszerű esemény a Ba-
rokk Esküvő, amelyhez idén
is rengeteg program kap-
csolódott: Kézművesvásárral,
pantomimesekkel, tánco-
sokkal és zenészek produk-
cióival vártak minden érdek-
lődőt. A csodás barokk kori
ruhákba öltözött nők, férfiak
és gyermekek menete vé-
gighaladt a Belvároson, egé-
szen a Dunakapu térig, ahol
végül barokk ceremónia ke-
retében örök hűséget fogad-
tak egymásnak. A három
csodás barokk nap ismét
sok helyit és vendéget von-
zott Győrbe, akik egy hétvé-
ge erejéig elhihették: igenis,
létezik időutazás! A barokk
párnak pedig ez úton is sok
boldogságot kívánunk!  

Barokk igen a Belvárosban



Szép állapotú, 4 szoba + nappalis,
hangulatos családi ház dupla garázs-

zsal eladó! Az ingatlan Gyôr családi
házas részén, nyugodt környezetben,

csendes zsákutcában található, 1992-ben
épült.  Ár: 27,9 M Ft.

Gyôr Nádorváros központi részén, a Belváros-
hoz közel erkélyes, kelet-nyugat fekvésû, 3 kü-
lön szobából álló, 2. emeleti, világos lakás ga-
rázzsal és tárolóval eladó! Ár: 19,9 M Ft.+ 1,6
M Ft garázs.

Luxus penthouse lakás a Belvárosban egye-
di kilátással az 50 nm-es élményteraszról!
A napfényes, egyedi elrendezésû, 68 nm-
es lakás ára: 29,9 M Ft. (A 2 db gépko-
csibeálló ára 2,5 M Ft/db, a 2 db saját
tároló ára 500 E Ft/db)

HIRDETÉS MOZAIK
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KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja Győr Megyei
Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:

SZTM 2015-030 Győr, Urbantsok utcai Kravtex-telephelyek rendezése.
SZTM 2015-083 Győr, Integrál Park 04176 övezethatár-korrekció.
SZTM 2015-089 Győr-Marcalváros, 00395 és 00397 sz. övezet különleges közlekedési övezet további hasznosítása.
SZTM 2016-003 Győrszentiván, 02715* sz. övezet 42638 hrsz. telek kötelező beültetési sáv szélességének korrekciója.
SZTM 2016-006 Győr-Révfalu, Báthory és Ady utcasarok építménymagasság-módosítása.
SZTM 2016-009 Győrszentiván, Kálmán Imre u. 02819, 02781, 01840 sz. övezetek szabályozásiszélesség-korrekció.
SZTM 2016-011 Győr-Sziget, Liget utca 8000/2 hrsz. közterület szabályozási szélesség csökkentése.
SZTM 2016-012 Győr, Busch H. Kft. Beépíthetőség módosítása
SZTM 2016-014 Győr-Likócs 01858 sz. övezet építési jogot adó vonal törlése.
SZTM 2016-015 Győrszentiván 45107 hrsz. közterület szabályozási szélességének csökkentése.
SZTM 2016-016 Győrszentiván 43642/4 hrsz.-ú árok, szabályozásivonal-korrekció.
SZTM 2016-017 Győr-Ménfőcsanak, Ormos u., Csontváry u. 27420/3 és 27451/2 hrsz. telkeiről a belátási háromszögek törlése.
SZTM 2016-030 Győr-Bácsa, Votinszky u. 67–69. között és 12307 hrsz. 11718 hrsz. területhasználat-csere.
SZTM 2016-033 Győr-Belváros, Teleki László u. 01414 sz. övezethatár-korrekció
SZTM 2016-035 Győr-Sziget, Transzportház köz 01148 és 01149 sz. övezet, telekalakítások.
SZTM 2016-036 Győr-Bácsa, Pásztor tér 12880/3 hrsz. telekrendezés.
SZTM 2016-038 Győr-Szabadhegy, szabályozásivonalkorrekció 1622/2 hrsz.
SZTM 2016-040 Győrszentiván, 40217 hrsz. kötelező telekalakítás jelölése.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 40.§ szerinti végső szakmai véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/innováció/rendezési
terv/rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt (az eljárási szakasztól függŐen konkrét idŐpont megjelöléssel) vagy sze-
mélyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában a 231 szobában. A megjelenés napjától javaslatok, ész-
revételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja a település-
fejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013 (III.29)
Ök. rendelet értelmében az alábbi rendezésiterv-módosítások anyagát

SZTM 2016-019 számú (egyszerűsített eljárás)
Győr, Gyárváros – Mátyás tér és környezete – „T” paraméter bevezetése

SZTM 2016-026 számú (teljes eljárás)
Győr, Győr–Sziget városrész, Töltés utca–Temető utca–Radnóti M. utca–Akác tér–
Temető utca–Kereszt utca–Szarvas utca által határolt terület vonatkozásában.

SZTM 2016-045 számú (teljes eljárás)
Győr, Honvéd utca 00683* övezet rendezésiterv-módosítása

SZTM 2016-048 számú (egyszerűsített eljárás)
Győr, Bercsényi liget – Radnóti u. sarok  8240 hrsz-ú telek szabályozása

SZTM 2016-049 számú (egyszerűsített eljárás)
Győr – Insula Lutherana GYÉSZ 103.§ korrekció

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2016. augusztus 15. – 2016. szeptember 9-ig
a város internetes oldalán: http://innovacio.gyor.hu/cikklista/rendezesi_terv_modositasi_eljarasok_2.html

Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen, vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

Kigyulladt egy személyautó motortere a múlt héten
az M1-es autópályán, Győrszentivánnál.  A lángokat
egy szabadnapos tűzoltó fojtotta el porral oltó készü-
lék segítségével. A kiérkező győri hivatásos tűzoltók
áramtalanították a gépkocsit, majd pedig egy vízsu-
gárral lehűtötték a felizzott motorteret és alkatrésze-
ket. Az eset során senki nem sérült meg, köszönhe-
tően a gyors és szakszerű beavatkozásnak.

A győri rendőrök nemrég a kora esti órákban kapták
a bejelentést, miszerint egy győri társasház lakója
észrevette, hogy az utcán egy ismeretlen férfi elhajt
a kerékpárjával. A járőrök rövid idő alatt a helyszínre
érkeztek és elfogták, majd a rendőrkapitányságra
előállították az elkövetéssel gyanúsítható 20 éves
helyi férfit. A nyomozók a fiatalembert – őrizetbe vé-
tele mellett – kihallgatták az ügyben, a gyanúsított
tettét beismerte. A Győri Rendőrkapitányság K. Ri-
chárd ellen lopás vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytatja az eljárást.

Szabadnapos
tûzoltó fojtotta el 
a tüzet az M1-esen,
Gyôrszentivánnál

Ôrizetben
a kerékpártolvaj

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

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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AUSSTELLUNG UND BÖRSE FÜR AN-
TIQUITÄTEN UND KUNSTWERKE am
21. August von 7-14 Uhr auf dem Tarcsay
úter Marktplatz für alle Kunstverliebten. 

FÜR DIE ZEIT DER GYŐRER WEINTAGE
ziehen vom 25.-28. August mehr als 60 Win-
zer auf den Széchenyi Platz und den  Dunaka-
pu Platz. Die Veranstaltung verführt nicht nur
in die Welt der Weine und Geschmäcker, son-
dern ist auch um Kulturprogramme, auf die
beiden Plätze verteilt, erweitert. Während des
Festivals gibt es verschiedene Wettbewerbe
und Shows, wie zum Beispiel die Wettbewer-
be „Wein der Stadt Győr” und „Festivalwein”.
Mehr dazu auf der Webseite gyorplusz.hu Vom 25-27. August findet auf der Radó-Insel, im Barátság Sportpark und in der Universitätssport-

halle das XIV. SPORTTREFFEN der Komitatsstädte statt. Ziel der Veranstaltung ist die sportfre-
undschaftliche Kontaktpflege zwischen den Komitatsstädten, die Verstärkung des gemeinschaftli-
chen Zusammenhaltes, sowie die Popularisierung des Sportes und der gesunden Lebensweise. 

Alle Abenteuerlustigen
haben am 26. August
zwischen 10 und 22
Uhr  Gelegenheit im
stimmungsvoll ausge -
leuchteten TIERGAR-
TEN an einem beson-
deren Abendprogramm
teilzunehmen: im Xan-
tus János Zoo. 

EXTREMURLAUB IM MO-
BILIS – Gemäss der Tradition
wird der Sommer auch in die-
sem Jahr im Haus der Entdeck -
kungen am 27. August mit ext-
remen Bewegungsformen
und besonderen, interessan-
ten Verkehrs- und Sportgerä-
ten, Experimentalen Shows
verabschiedet.

ABTEI KUNSTFESTIVAL – Die Pannonhalmer
Hauptabtei veranstaltet vom 26.-28. August wieder
das traditionelle Kunstfestival. Das Festival bildet
mittels zeitlich voneinander entfernten, dennoch im
Geiste dialogfähigen Musikwerken Brücken zwi -
schen Generationen und Menschen. Mehr dazu gibt
es auf der Webseite gyorplusz.hu 



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA
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szerző: gy. p.
fotó: sajtófotó

Az idei Nyárzáró koncerten a
mambo királyaként emlege-
tett Lou Bega lép fel zenekará-
val. Remek hangulatot, izgal-
mas show-t ígér a közkedvelt
előadó.  

Ahogy életrajzában is olvashatjuk,
Németországban, Münchenben
született, dél-olasz édesanya és
ugandai édesapa gyermekeként.
Mi a kedvenc német, olasz vagy
ugandai tulajdonsága?

A német fegyelmet, az olasz tü-
zet és az ugandai szelídséget tud-
nám kiemelni.

Hogyan kezdődött vonzalma a
zene iránt? Miért pont a mambo
stílusa ihlette meg?

A kubai zene csodás világa útján
jutottam el egészen a mambóig. 

A slágereit ma is játsszák a
diszkókban. Mi a sikerük titka? 

Ez a zene mindig is népszerű volt,
számos módon feldolgozták már és
ez örökre életben tartja ezt a stílust,
soha nem megy ki a divatból. Ami a

Gyôrben lép fel Lou Bega a mambo királya!
jövőt illeti, új ötleteken is dolgozunk,
és biztosan hozunk magunkkal új
számokat is Magyarországra, ilyen
lesz például a „Hands up for Love”.

Saját maga írja a dalszövegeit
és komponálja a zenéit. Mi a ked-
venc száma és miért?

Mi mást mondhatnék, mint a
„Mambo No.5”! Ez a dal egy fiúról
szól, aki szeretne változtatni a buja
életvitelén, de nem igazán sikerül
neki. Sokan tudnak azonosulni ez-
zel, hiszen mindannyiunkban ott la-
kozik a kisördög.

Izgalmas show-t ígér a győri
koncert. Mit árul el előre a koncert
látványvilágát illetően?

Egy fantasztikus show lesz a győri,
minden idők kedvenceivel és klasszi-
kusaival, meg néhány meglepetéssel,
barátaimmal és a Hermes House
Band remek zenészeivel, na meg per-
sze két csinos táncosommal.

A győriek már nagyon várják a
koncertet. Mit üzen nekik?

Zenémmel szeretném összekap-
csolni, közelebb hozni az embereket
egymáshoz, és arra ösztönözni őket,
hogy még több szabadságot, örömet
és szeretetet vigyenek az életükbe.

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

RÉGISÉGEK, MŰALKOTÁSOK ÉS KÉZMŰ-
VES TÁRGYAK KIÁLLÍTÁSA ÉS BÖRZÉJE
várja az antikvitások szerelmeseit augusztus 21-
én 7–14 óra között, a Tarcsay úti piactéren.

Az APNOÉ EGYÜTTES ad nagy-
koncertet kibővített tagsággal au-
gusztus 25-én 21órától, a Győri
Bornapokon, a Dunakapu téren.
Számos győri zenészbarátjuk mel-
lett vendégük lesz a Napra zenekar-
ból és számos más produkcióból is-
mert gitárvirtuóz, Both Miklós.

A GYŐRI BORNAPOK idejére, au-
gusztus 25–28. között a Széchenyi térre
és a Dunakapu térre több mint 60 borá-
szat költözik. Az esemény nem csak a
borok és ízek világába kalauzolja el a lá-
togatókat, hanem bővelkedik kulturális
programokban is, a két téren felváltva.
Bővebben a gyorplusz.hu oldalon.A XIV. MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SPORT-

TALÁLKOZÓJÁT rendezik meg augusztus
25–27-én a Radó-szigeten, a Barátság Sport-
parkban és az Egyetemi Csarnokban. A rendez-
vény célja a megyei jogú városok közötti sport-
baráti kapcsolatok ápolása, a közösségi össze-
tartozás erősítése, valamint a sport és az
egészséges életmód népszerűsítése.

Nyáron is szól a boogie-woogie!
Dániel Balázs boogie-woogie zeneka-
ra Pleszkán Écska énekesnővel és Ne-
mes Zoltán zongoristával lép színpad-
ra, augusztus 26-án este 9 órakor a
Dunakapu téren. Két zongorán elő-
adott virtuóz négykezesek is megszó-
lalnak, melyekkel a  közönség csak a
Boogiefeszten találkozhatott.

HAYDN ÉS CSAJKOVSZKIJ
egy-egy művének dallamai csendül-
nek fel a Győri Filharmonikus Zene-
kar előadásában szeptember 2-án
19 órai kezdettel, a Pannonhalmi
Klasszikus Esték keretében. Vezé-
nyel: a Liszt-díjas, érdemes művész
Berkes Kálmán. A kivételes zenei él-
mény mellett az apátság boraiból is
kóstolót kaphatnak mindazok, akik
ellátogatnak a Pannonhalmi Apátsá-
gi Múzeum belső kertjébe.

Igazi show-t ígér az énekes



SPORT RIO 2016 Tudósításainkhoz a laptopokat a MOD Számitástechnikai Kft. biztosítja. MOD – minőség az informatikában.

14 / + / 2016. augusztus 19.



RIO 2016 SPORT

2016. augusztus 19.   / + / 15

szöveg: nagy roland
fotó: marcali gábor

Büszke a magyar csapatra, ösz-
szetartó sportolóinkra. Meg-
könnyezte Szász Emese arany-
érmét, és hisz a budapesti olim-
piai pályázat, valamint az EYOF
sikerében. Tudja, hogy a logiszti-
ka nem a brazilok erőssége, és fi-
gyel arra, hogy az ifjúsági olim-
pián szeretettel fogadja a város
a versenyzőket, szurkolókat.
Borkai Zsolttal, a Magyar Olim-
piai Bizottság elnökével, Győr
polgármesterével a riói Magyar
Házban beszélgettünk, miután
köszöntötte a háromszoros olim-
piai bajnok Hosszú Katinkát. 

„A Magyar Olimpiai Bizottság elsődle-
ges célja az volt, hogy minél több ver-
senyzőnk jusson ki Rióba, és akik ki-
harcolják a részvételt, azok jól is sze-
repeljenek. A 160 fős csapatban ben-
ne volt a lehetősége annak a sikernek,
amit most átélhetünk. A MOB a nyu-
godt felkészüléshez minden
feltételt megteremtett. Itt a
helyszínen vannak ugyan
hiányosságok, de a ma-
gyarok nem olyanok,
hogy a külsőségekre fi-
gyelnek. Mindenki te-
szi a dolgát, a saját ver-
senyére koncentrál, ez
nagyrészt meg is hozta
az eredményét, és az
olimpiának még nincs
vége” –  kezdte a beszél-
getést Borkai Zsolt, ami-
kor arról kérdezem, mik
voltak az előzetes remé-
nyek, elvárások a magyar
küldöttséggel kapcsolatban.
Pár másodperc múlva már az
kerül szóba, hogy jó látni, amint a
különböző sportágak képviselői szur-
kolnak egymásnak. Ilyen volt többek
között, amikor a sportlövő lányok, az
úszók és a cselgáncsozók is a lelátón
biztatták hatalmas zászlók mögül a
férfi vízilabda-válogatottat, a párbajtő-
rözőket. 

„Ettől is fantasztikus ez a magyar
csapat. Sokan csak ilyenkor találkoznak
egymással, beszélgetnek, együtt töltik
az időt, odafigyelnek, lelkesítik a mási-
kat, és várják az újabb sikereket. Akinek
véget ért a saját megmérettetése, úgy
érzi, akkor tehet hozzá ehhez a legtöb-
bet, ha élőben drukkol a társainak.”

Minden olimpiának megvannak a
felemelő pillanatai, a magyarok szá-
mára ezek most főleg a sikerekkel azo-
nosak. Az első aranyérem, egy olyan
sportolótól, akinek kijutott a kudar-
cokból is az elmúlt években, bizony
sokaknak emlékezetes marad, így van
ezzel a MOB elnöke is.

„Nem szeret-
nék senkit kiemelni,

de az első riói aranyér-
münket, Szász Emese vívását a

döntőben én is megkönnyeztem.
Örömteli és megható pillanat volt. Több-
ször elmondtam már, de tényleg jó
most itt magyarnak lenni, sokan cserél-
nének velünk a kiemelkedő olimpiai sze-
replés miatt. Kollégám, aki segít nekem
mindenben, amíg itt vagyok Rióban,
magyar, de régóta ebben az országban
él, jól ismeri a brazilokat. Ő mondta,
hogy a helyiek a saját, szinte kizárólag a
saját sportolóikra figyelnek, más nem
nagyon érdekli őket. A magyaroknak
még ők is a csodájára járnak.”

A riói Magyar Házban egy téma min-
den beszélgetésben előkerül, ez pedig
a 2024-es budapesti olimpiai pályázat.

„Hatalmas marketingértéke van a
sportnak, az ott elért eredményeknek. A
befektetett energia, pénz most úgy té-
rült meg, hogy számolgatjuk az érmein-
ket, és a világon mindenki a magyar vir-

tusról beszél. Remélhetőleg ez a tény, va-
lamint az óriási népszerűségnek örven-
dő Magyar Ház is lendületet ad a buda-
pesti rendezési pályázatnak. Nem léte-
zik annál nagyobb lobbierő az ötkarikás
játékok terén, mint amikor egy ország
éppen az olimpián sikeres.” 

A riói játékokat a helyszínen átélni,
tapasztalatszerzésnek sem utolsó.
Borkai Zsolt szerint sok olyan dolog
van, ami hasznosítható a jövő évi győri
EYOF rendezésekor, és a 2024-es
olimpiai pályázatnál.

„Győr jóval kisebb város, mint Rió, de
az itteni élmények azt mondatják velem,
hogy a logisztikára, a versenyzők utazta-
tására nagyon oda kell figyelni. Látom,

milyen bosszantó tud lenni, amikor va-
laki azért nem jut el egyik helyről a má-
sikra, mert annak, aki viszi, fogalma
sincs róla, hogy merre menjen. Az
EYOF-on éreznie kell mindenkinek, aki
majd a városba érkezik, hogy szeretettel
fogadjuk. Az infrastruktúra fejlesztése
Győrben párját ritkító, így biztos vagyok

benne, hogy a legjobb körülményeket
tudjuk majd biztosítani. Kollégáim, akik-
kel együtt dolgozom, képesek arra,
hogy a legmagasabb színvonalon bo-
nyolítsanak le egy ilyen rendezvényt. Az
ifjúsági olimpiával és a fővárosi vizes vb-
vel is azt akarjuk megmutatni, hogy jó
rendezői lennénk a 2024-es játékoknak.
Tudjuk, miben kell jobbnak lennünk. Bu-
dapest úgy vágott neki a pályázat folya-
matának, hogy győzni akar. Ahogy az
olimpiai érmet, ezt sem adják oda csak
úgy. A munka benne van, de akárcsak a
versenyen, itt is bizonytalan a végered-
mény” – zárta a beszélgetést a MOB el-
nöke, majd sietett tovább, hiszen ahol
csak tud, szurkol a magyaroknak! 
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Borkai Zsolt
szerint sok olyan
megoldás van, ami hasznosítható a jövô évi gyôri EYOFrendezésekor,
és a 2024-es 

olimpiai
pályázatnál.
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Kenderesi Tamás bronzérmes úszónk
szintén olimpikon barátnőjével,
Sebestyén Dalmával

Rió legismertebb jelképe,
a Megváltó Krisztus szobra

Az olimpiai stadionnál
éjjel is pezseg az élet

Bronzéremért küzdhetnek 
a vízilabdás lányok

A Rubik-kocka
sem hiányozhatott
a Magyar Házból

Munkatársainknak, Marcali Gábornak
és Nagy Rolandnak felejthetetlen
élmény marad az olimpia
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Kovács Ági olimpiai bajnok úszónőnk
a budapesti olimpiai pályázat sportolói 
bizottságának elnökeként nyilatkozott

Rolandék a kulisszák
mögé is bejutottak

Hosszú Katinka:
3 arany, 1 ezüst

Bronzérmes lett
a férfi párbajtőr-
csapat
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A háromszoros olimpiai bajnok
úszónő exkluzív interjút adott
Rió ban tartózkodó munkatár-
sunknak, Nagy Rolandnak. Töb-
bek között arról is beszélt, hogy
legnagyobb gyerekkori álma va-
lósult meg azzal, hogy aranyér-
mes lett. Az is szóba került, mit
jelent, ha férje, és edzője Shane
Tusup ugrál, vagy éppen integet
a medence mellett. Az interjú
előtt a riói Magyar Házban a kür-
tős kalácsnak nem tudott ellen-
állni az olimpiai bajnok.

Melyiket választottad az édességek
közül?

A vaníliás kürtős kalácsot válasz-
tottam volna, de anyuéknál már volt
egy, azt kóstoltam meg, az pedig sima
cukros volt, és nagyon finom.

A versenyeken túl vagy, már ki tu-
dod élvezni az olimpiát. Mi történik
most veled itt Rióban?

Interjúkat adok... (nevet közben). Elég
sűrű volt az elmúlt pár nap. Ma este
mennek haza anyuék Magyarországra,
az elmúlt pár napot velük töltöttem. Si-
került egy kicsit körbenézni Rióban és
ők is bejöttek a faluba. Verseny közben

Nagy Peti az én hősöm, Peti is
my Hero, ha a divatos Facebook
nyelven szeretné valaki olvasni.
Igazából ezt már az olimpia
előtt is így gondoltam, London
óta ez volt bennem, és nagyon
készültem arra, hogy a régi
„cimbiség”, valamint a szerény,
szimpatikus sportolót megtes-
tesítő egyénisége miatt is a
helyszínen szurkoljak érte –
Nagy Roland Rióból jelenti!

Ha különvesszük fogásnemekre,
melyikkel vagy elégedettebb? Az
jött be, amire számítottál?

A szakításnál nagyon jól jött ki, bár
feljebb akartunk kezdeni. Csak az
utolsó bemelegítéseim nem voltak
olyan jók, és azt gondoltuk, inkább
maradjon a biztos kezdés. A dobogón
már teljesen más volt a mozgásom,
mint a bemelegítőben, s onnantól
kezdve már lehetett kockáztatni. Le-
hetett ugrani nagyobb súlyokat, mert
az erővel nem volt gond.

és előtte egyáltalán
nem is találkoz-
tunk.

Furcsa volt
azt hallani, hogy
hozzá kell szok-
nod, hogy a neved
mellett ott van, olim-
piai bajnok. Aki gye-
rekkora óta erre készül,
annak hogy lehet ez fura?

Pont azért furcsa, mert amíg
gondol rá az ember, addig nem az.
Most meg már igen. Ez benne a hihe-
tetlen. Pár évvel ezelőtt véletlenül olim-
piai bajnoknak hívtak, és nem nagyon
tudtam, hogy javítsam-e őket, vagy csak
mosolyogjak. Mindig egy kicsit kellemet-
lenül éreztem magam, hogy köszönöm
szépen, de én még nem vagyok az.
Most már nem kell kijavítanom senkit,
ehhez pedig hozzá kell szoknom. Ál-
modtam az aranyéremről, de volt egy
időszak az életemben, amikor teljesen
lemondtam róla. Volt olyan, hogy közel
kerültem hozzá, 4. lettem, tényleg esé-
lyesként mentem ki a londoni játékokra,
aztán mégsem sikerült. Elég hosszú
volt ez az út, és hihetetlen, hogy most
sikerült, ráadásul háromszor is.

Fontos a családod, te is kiemel-
ted. Itt voltak veled, pedig nem szok-
tak. Ám nem tűnt úgy, hogy túlizgul-
tad volna a versenyeket.  

Szinte próbáltam elfelejteni, hogy ők
is ott vannak a lelátón, ahogy azt is, hogy
olimpián vagyunk. Nem csak a 400 ve-
gyest, a többi számot is rengetegszer le-
úsztam az elmúlt négy évben. Úgy áll-
tam fel a rajtkőre, hogy tudom, mit kell
csinálnom, és tulajdonképpen úsznom
kell. Erre készültünk, és az a hihetetlen,
hogy sikerült fejben megcsinálni. Azt
tudtam, hogy a munkát elvégeztem, Rió

Ha a londoni olimpiát nézzük, ott
11. hely lett a vége, itt most annak tu-
datában, hogy túl vagytok a „B” cso-
porton, elégedett lennél a végén?

Én már most elégedett vagyok. A cé-
lom az volt, hogy egyéni csúcsot emel-
jek. Most azzal az egy kilóval maradtam
el, de azt gondolom, amiért jöttem, azt
teljesítettem. Úgyhogy helyezéstől füg-
getlenül boldogan megyek haza, és
nem csalódottan kullogva.

Lesz olyan ünneplés, amilyen volt
négy évvel ezelőtt, amikor a londoni
után hazaértél? Milyen kajával várnak?

Szerintem lesz. Azt még nem tu-
dom, de biztosan lesz valami kis meg-
lepetésbuli, utána lesz szervezett buli,
úgyhogy ünnepelni kell!

Gondoltad volna, amikor elkezd-
ted ezt a sportágat, hogy két olim-
pia biztosan meglesz?

Nem. Igazából el akartam menni az
„erős ember” versenyek irányába Győr-
ben, Darázs Ádámmékkal csináltuk ezt.
Azután adódott egy lehetőség, hogy be-
válogattak a súlyemelőkhöz. Sokáig pár-

huzamosan csináltam a ket-
tőt. 2009-ben kellett eldön-
tenem, hogy melyik sport-
ágat választom. Fiatal-
nak éreztem magam,
és a súlyemelésben
tényleg az olimpia le-
begett előttem. On-
nantól kezdve erre tet-
tem rá az életemet, s ed-
dig be is jött, mert már két
olimpián ott voltam.

Jó, hogy ezt csinálod, és nem a sak-
kot! Emlékszem, Darázzsal Csíkszere-
dán egy verseny reggelén próbáltatok
játszani, nem nagyon  ment...

Dehogynem, ment az! Szerintem
elvertem Ádámot. Akkor az erős em-
berben ő volt a jobb, most már lehet,
hogy más lenne a helyzet.

Meddig maradsz Rióban?
Huszonkettedikén megyek haza.

Most lesz egy kis kirándulás, mert ed-
dig az edzésen és a pihenésen kívül
másra nem koncentráltam. Az evés-
ben is igyekeztem, kerültem az édes-

ségeket, bár
nagyon finomak vannak. Most azért
lazább lesz az elkövetkező pár nap.

Győrről mi az, ami beugrik, hiszen
te nagyon sokáig kötődtél a városhoz.

Főleg a nevelőedzőm, Pirk János ne-
ve. Megszerettette velem ezt a sportágat
s innen is megköszönném neki, hogy el-
indított ezen a pályán, és mindig is bizta-
tott, hogy csináljam ezt a sportot.

A további tervekben lehet, hogy
Tokió benne van?

Természetesen! A cél ez, s a követ-
kező négy évnek az lesz a munkája,
hogy Tokióban ott legyek!

előtt csak az volt a kérdés, hogy mentá-
lisan mennyire leszek felkészült.

Sokan csak most döbbentünk rá,
hogy mennyire előre gondolkodta-
tok azzal, hogy rengeteg versenyen
rajthoz álltál. Mi mindenre volt ez jó?

Pontosan tudtuk, mi a terv és mit mi-
ért csinálunk. Barcelonában is sokan
furcsán néztek ránk, hogy elindulok há-
ton úgy, hogy előtte még sosem indul-
tam. Nagyon örültünk akkor a 6. hely-
nek. Sokan kérdezték, miért volt jó a vi-
lágbajnokság 6. helye, amikor már két
aranyat és egy bronzot is sikerült szerez-
nem, miért örülünk mi ennyire? Nem
szerettük volna elmondani a tervet, de
mi már tudtuk. Tulajdonképpen erre ké-
szültünk London óta. S hihetetlen, hogy
a terv, a célok és a munka, amit mi bele-
fektettünk, összeállt.

Mit jelent Shane viselkedése a ver-
seny alatt a medence mellett? Néha
ugrál, néha integet, hogy gyerünk.

Ha ugrál, akkor tudom, hogy olyan
iramot úszok, hogy abból egyéni
csúcs lesz, világcsúcs vagy valami na-
gyon jó idő. Amikor integet, azzal azt
jelzi, hogy nagyon gyorsan fejezzük
be, mert „ez már elúszott”. Az olimpiát
végigugrálta, ez jó jel volt.
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A rendőrség ideiglenes forgalomkorlátozást ren-
del el a következő területeken és időpontokban:

„A” szakasz: 2016. augusztus 25-én 17:00 óra
– 2016. augusztus 27-én 07:00 óra közötti időben,
esőnap esetén 2016. augusztus 25-én 17:00 óra –
2016. augusztus 29-én 07:00 óra közötti időben
Győrött, a Szent István út–Aradi vértanúk útja és a
Baross híd közti szakaszán (az Aradi vértanúk útja
és a Baross híd is járható).

„B” szakasz (koncert idején): 2016. augusztus
26-án 19:30 óra – 2016. augusztus 26-án 24:00 óra
közötti időben, esőnap esetén 2016. augusztus 28-
án 19:30 óra – 2016. augusztus 28-án 24:00 óra kö-
zötti időben Győrött a következő helyeken: 

– Szent István út – Jókai utcától a Nádor aluljáróig
(Gárdonyi Géza u.) terjedő szakasza teljes szélesség-
ben – Aradi vértanúk útja (Szent István úttól a Bajcsy-
Zsilinszky útig) – Árpád út (Jókai utcától a Teleki László
utcáig) – Teleki László u. (Szent István úttól a Bajcsy-
Zsilinszky úti körforgalomig) – Czuczor Gergely u.
(Szent István úttól a Bajcsy-Zsilinszky útig) – Baross
híd (Baross Gábor út) teljes szélességben az Eszpe-
rantó útig – Bajcsy-Zsilinszky út (a Teleki László utcai
körforgalomtól a Jókai utcáig) – Városház tér – 22:00–
24:00 óra időintervallumban Bisinger József sétány

A lezárások a következőképp érintik a városi
buszközlekedést:

I. ütem: 2016. augusztus 25-én, csütörtökön
17.00 órától augusztus 27-én, szombaton 07.00
óráig (esőnap esetén augusztus 29-én, hétfőn
07.00 óráig) a Szent István út–Baross Gábor híd–
Aradi vértanúk útja közötti szakasza lezárásra kerül. 

A nyugat felé és felől közlekedő helyközi (regio-
nális és országos) autóbuszjáratok a Baross Gábor
híd helyett a 821-es úti felüljárón közlekednek, ezért
nem érintik a Győr, Eötvös park megállóhelyet.

A Révai Miklós utca megállóhelyről induló he-
lyi járatok a Szent István úton keresztülhaladva az
Aradi vértanúk útja–Árpád út–Teleki László utca
útvonalon közlekednek és térnek vissza ere deti út-
vonalukra. A 2, 5, 5B, 5R, 6, 7, 10, 12, 12A, 15,
15A, 19, 21, 21B, 22, 22A, 22B, 22Y, 30, 30A, 31,
31A, 37, 38, 38A jelzésű járatok a Városháza meg-
állóhely helyett az Aradi vértanúk útja, szökőkút
megállóhelyen állnak meg.

Az 1, 1A, 2B, 7, 9A, 19, 19A jelzésű járatok a
Virágpiac, Újváros és az Egyetem irányába a Ná-
dor aluljáró–Révai Miklós utca–Aradi vértanúk útja
útvonalon közlekednek, a Nádor aluljáró és a Bar-
tók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyeket
nem érintik, de megállnak a Révai Miklós utca
megállóhelyen (a 07-es számú kocsiálláson, tehát
a 8, 30, 30A, 30Y, 31, 31A vonalak megállóhelyén). 

A 11, 14, 14B jelzésű járatok Bácsa, Újváros és
Sziget irányába a Révai Miklós utca–Aradi vértanúk
útja útvonalon közlekednek, nem érintik a Szent Ist-
ván út, Iparkamara megállóhelyet, de a Révai Miklós
utca megállóhelyen megállnak (a 07-es számú ko-
csiálláson, tehát a 8, 30, 30A, 30Y, 31, 31A vonalak
megállóhelyén). A 14, 14B jelzésű járatok a Gárdo-
nyi Géza utca megállóhelyen is megállnak.

Az 1, 1A, 8, 8B, 9, 9A, 11, 11A, 14, 14B, 17, 17B,
19A, 29, CITY jelzésű járatok a Zechmeister utca felől
a városközpont irányába a Jókai utca (CITY: Mun-
kácsy Mihály utca)–Szent István út–Honvéd liget–
Aradi vértanúk útja–Árpád út–Teleki László utca útvo-
nalon közlekednek. Ezek az autóbuszjáratok ebben

Forgalmi változások a nyárzáró koncert idején

A hétvégi nyárzáró koncert biztonságos lebonyolítása miatt lezárásokra kell számítani a Belvárosban, ami érinti a buszközlekedést is.
A koncert után a hazajutást az önkormányzat ingyenes éjszakai járatokkal segíti.

az irányban az Aradi vértanúk útja, szökőkút megál-
lóhelyen nem állnak meg, illetve a Baross Gábor híd,
belvárosi hídfő megállóhelyet nem érintik.

II. ütem: 2016. augusztus 26-án, pénteken
19.30 órától üzemzárásig (esőnap esetén augusz-
tus 28-án, vasárnap 19.30 órától üzemzárásig) a
Szent István út Nádor aluljáró és Jókai utca közötti
szakasza teljes szélességében lezárásra kerül, a
Bajcsy-Zsilinszky út és az Árpád út terelőútvonal-
ként az autóbuszok részére nem használható.

A nyugat felé és felől közlekedő helyközi (regio-
nális és országos) autóbuszjáratok a Baross Gábor
híd helyett a 821-es úti felüljárón közlekednek, ezért
nem érintik a Győr, Eötvös park megállóhelyet.

A kelet és észak felé és felől közlekedő helyközi
(regionális és országos) autóbuszjáratok a Baross
Gábor híd helyett a Nádor aluljárón közlekednek,
ezért Győr, autóbusz-állomás felé nem érintik a
Győr, Szent István út, Iparkamara megállóhelyet.

A helyi autóbuszjáratok módosított útvonalon
közlekednek. A Révai Miklós utca megállóhelyről
nem indulnak és oda nem érkeznek autóbuszjára-
tok, ennek megfelelően a Városháza és a Gárdonyi
Géza utca megállóhelyek sem üzemelnek.

Az 1-es és 1A vonalon az autóbuszjáratok Ná-
dorváros felől a 821 sz. út–Zechmeister utca, Új-
város felől a Zechmeister utca–821 sz. út terelőút-
vonalon közlekednek. A járatok a Hold utca meg-
állóhelyet még érintik, ezután már csak a Zech -
meister utca, Bécsi kapu tér (visszafelé Rába-part)
megállóhelyen állnak meg.

A 2-es vonal járatai az Eszperantó út, autóbusz-
állomás megállóhelyről indulnak, majd a Bartók Béla
út, munkaügyi központ megállóhelyen is megállva, a
Baross Gábor híd nádorvárosi hídfőjét keresztezve
érik el a Hunyadi utca, autóbusz-állomás megállóhe-
lyet. A járatok visszafelé a Bartók Béla út, munkaügyi
központ megállóhelyig közlekednek.

Az 5-ös vonal járatai Kismegyer felől a Bartók
Béla út, Kristály étterem megállóhelyig közleked-
nek. A Kismegyer felé induló járatokra az Eszpe-
rantó út, autóbusz-állomás megállóhelyen lehet
felszállni, majd a Bartók Béla út, munkaügyi köz-
pont megállóhelyen is megállva érik el a járatok a
Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) megállóhelynél
eredeti útvonalukat.

A 6-os vonal járatai Sárás felől a Budai út, Árkád
üzletház–Nádor aluljáró–Eszperantó út–Bartók Béla
út útvonalon közlekednek, és a Bartók Béla út, mun-
kaügyi központ megállóhelyen is megállva érik el a Ro-
osevelt utca (Bartók-emlékmű) megállóhelynél erede-
ti útvonalukat. Sárás irányába a Bartók Béla út, Kris-
tály étterem–Eszperantó út–Nádor aluljáró–Szent Ist-
ván út útvonalon közlekednek, ezért nem érintik a Ba-
ross Gábor híd, belvárosi hídfő megállóhelyet.

A 7-es vonal járatai az Eszperantó út, autó-
busz-állomás megállóhelyről indulnak, majd az
Eszperantó út–Nádor aluljáró útvonalon érik el a
Szent István út, Iparkamara megállóhelyet. Vissza-
felé a Bartók Béla út, Kristály étterem megállóhe-
lyig közlekednek.

A 8-as vonal járatai Likócs felől a Fehérvári út–
14-es út, Árkád üzletház–Schwarzenberg utca–Tar-
csay Vilmos utca–Móricz Zsigmond rakpart–Kos-
suth híd–Rónay Jácint utca–Egyetem–Jedlik híd–
Radnóti Miklós utca terelőútvonalon közlekednek.
Sziget felől a Radnóti Miklós utca–Jedlik híd–Ká-

lóczy tér–Kossuth híd–Móricz Zsigmond rakpart–
Tarcsay Vilmos utca–Schwarzenberg utca–14-es
sz. út–Fehérvári út, Árkád üzletház terelőútvonalon
közlekednek. Az autóbuszok a terelőútvonalon talál-
ható valamennyi megállóhelyen megállnak. A Révai
Miklós utcai átszállás Pinnyéd felé a 14-es út, Árkád
üzletház megállóhelyen biztosított.

A 9-es vonal járatai az Egyetem–Kálóczy tér–
Kossuth híd–Móricz Zsigmond rakpart–Tarcsay
Vilmos utca–Schwarzenberg utca–14-es sz. út–
Budai út, Árkád üzletház–Nádor aluljáró–Eszpe-
rantó út–Bartók Béla út–Buda utca terelőútvona-
lon közlekednek. Visszafelé a Bartók Béla út, Kris-
tály étterem megállóhelyig közlekednek. Az autó-
buszok a terelőútvonalon található valamennyi
megállóhelyen megállnak. 

A 11-es vonal járatai Marcalváros felől a Tihanyi
Árpád út–Nádor aluljáró–Szent István út–14-es út,
Árkád üzletház –Schwarzenberg utca–Tarcsay Vil-
mos utca–Móricz Zsigmond rakpart–Kossuth híd–
Rónay Jácint utca terelőútvonalon közlekednek. Bá-
csa felől az Egyetem megálló után a Kálóczy tér–Kos-
suth híd–Móricz Zsigmond rakpart–Tarcsay Vilmos
utca–Schwarzenberg utca–14-es sz. út–Budai út, Ár-
kád üzletház–Nádor aluljáró terelőútvonalon közle-
kednek. Az autóbuszok a terelőútvonalon található
valamennyi megállóhelyen megállnak.

A 12-es vonal járatai az Eszperantó út, autó-
busz-állomás megállóhelyről indulnak, majd az
Eszperantó út–Nádor aluljáró útvonalon érik el a
Szent István út, Iparkamara megállóhelyet. Vissza-
felé a Budai út, Árkád üzletház–Szent István út–
Nádor aluljáró–Eszperantó út–Bartók Béla út út-
vonalon közlekednek, és a Bartók Béla út, munka-
ügyi központ megállóhelyre érkeznek.

A 14-es vonal járatai Gyárváros felől a Budai út–
14-es út, Árkád üzletház–Schwarzenberg utca–Tar-
csay Vilmos utca–Móricz Zsigmond rakpart–Kos-
suth híd–Rónay Jácint utca–Egyetem–Jedlik híd–
Radnóti Miklós utca terelőútvonalon közlekednek.
Sziget felől a Radnóti Miklós utca–Jedlik híd–Ká-
lóczy tér–Kossuth híd–Móricz Zsigmond rakpart–
Tarcsay Vilmos utca–Schwarzenberg utca–14-es
sz. út–Budai út, Árkád üzletház terelőútvonalon köz-
lekednek. Az autóbuszok a terelőútvonalon található
valamennyi megállóhelyen megállnak.

A 15A vonal járatai az Eszperantó út, autóbusz-
állomás megállóhelyről indulnak, majd az Eszperantó
út–Nádor aluljáró útvonalon érik el a Szent István út,
Iparkamara megállóhelyet. Visszafelé a Szent István
út–Nádor aluljáró–Eszperantó út–Bartók Béla út út-
vonalon közlekednek, és a Bartók Béla út, munkaügyi
központ megállóhelyre érkeznek.

A 17 és 17B vonalak járatai az Eszperantó út,
autóbusz-állomás megállóhelyről indulnak, majd
a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhe-
lyen is megállva érik el a Roosevelt utca (Bartók-
emlékmű) megállóhelynél eredeti útvonalukat.
Gyárváros irányából a Budai út, Árkád üzletház–
Nádor aluljáró–Eszperantó út–Bartók Béla út út-
vonalon közlekednek, és a Bartók Béla út, munka-
ügyi központ megállóhelyre érkeznek.

A 19-es vonal járatai az Eszperantó út, autóbusz-
állomás megállóhelyről indulnak, majd a Bartók Béla
út, munkaügyi központ megállóhelyen is megállva
érik el a Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) megálló-
helynél eredeti útvonalukat. Visszafelé a Tihanyi Ár-

pád út–Nádor aluljáró–Szent István út–14-es út, Ár-
kád üzletház–Schwarzenberg utca–Tarcsay Vilmos
utca– Móricz Zsigmond rakpart–Kossuth híd–Ró-
nay Jácint utca–Egyetem terelőútvonalon közleked-
nek. Az autóbuszok a terelőútvonalon található vala-
mennyi megállóhelyen megállnak.

Esőnap esetén a 19A vonal járatai az Eszpe-
rantó út, autóbusz-állomás megállóhelyről indul-
nak, majd a Bartók Béla út, munkaügyi központ
megállóhelyen is megállva érik el a Roosevelt utca
(Bartók-emlékmű) megállóhelynél eredeti útvona-
lukat. Visszafelé a Bartók Béla út, munkaügyi köz-
pont megállóhelyig közlekednek.

A 21 és 21B vonalak járatai az Eszperantó út,
autóbusz-állomás megállóhelyről indulnak, majd
a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhe-
lyen is megállva érik el a Roosevelt utca (Bartók-
emlékmű) megállóhelynél eredeti útvonalukat.
Visszafelé a Bartók Béla út, Kristály étterem meg-
állóhelyig közlekednek.

A 22, 22A és 22B vonalak járatai az Eszperantó
út, autóbusz-állomás megállóhelyről indulnak, majd
a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen
is megállva, a Hunyadi utca–Baross Gábor út útvona-
lon közlekednek. A városközpont felé a Baross Gábor
út–Wesselényi utca–Bartók Béla út, Kristály étterem
(végállomás) útvonalon közlekednek.

A 30, 30A, 30Y, 31 és 31A vonalak járatai az
Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyről in-
dulnak, majd az Eszperantó út–Nádor aluljáró útvo-
nalon érik el a Szent István út, Iparkamara megálló-
helyet. Visszafelé a Budai út, Árkád üzletház–Szent
István út–Nádor aluljáró–Eszperantó út–Bartók Bé-
la út útvonalon közlekednek, és a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyre érkeznek.

A 38-as vonal járatai az Eszperantó út, autóbusz-
állomás megállóhelyről indulnak, majd a Bartók Béla
út, munkaügyi központ megállóhelyen is megállva
érik el a Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) megálló-
helynél eredeti útvonalukat. Visszafelé a Bartók Béla
út, Kristály étterem megállóhelyig közlekednek.

A terelés által nem érintett megállóhelyeken a
járatok az érvényes menetrendnek megfelelően
közlekednek.

A résztvevők hazaszállítása céljából díjmen-
tes éjszakai különjáratok indulnak a tűzijáték
után, 23.25 órakor: Esőnap esetén nem lesz tű-
zijáték: ebben az esetben a díjmentes éjszakai
különjáratok 23.00 órakor indulnak!

Zechmeister utca, Bécsi kapu tér megállóhely-
ről: • 901 jelzéssel az 1-es vonalán Újvárosba,
majd Sziget és Pinnyéd útvonalon, • 906 jelzéssel
a 6-os vonalán Sárásra, majd a 11-es autóbusz út-
vonalán Bácsára,

Bartók Béla út, munkaügyi központ megálló-
helyről: • 907 jelzéssel a Mester utcán, majd a 7-
es vonalán Szabadhegyre, onnan a Templom utca
után a 6-os autóbusz útvonalán Kismegyerre,•
917 jelzéssel a 17-es vonalán Adyvároson keresz-
tül a Zöld utcába,

Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyről:
• 22A jelzéssel* Marcalvárosba, utána • 922 jelzéssel
(23.40 órakor, esőnap esetén 23.15 órakor) a 22-es
vonalán Marcalvároson keresztül Ménfőcsanakra
gyirmóti betéréssel, • 931 jelzéssel Gyárváros és Li-
kócs (Íves utca megállóhely) érintésével Győrszent -
iván, Kálmán Imre útra (Homoksori betéréssel).

Az éjszakai járatok részletes menetrendje a www.enykk.hu oldalról letölthető. A program esetleges csúszása
esetén az autóbuszok is később indulnak, megvárva a tűzijáték (illetve esőnap esetén a koncert) végét!

* = a ménfőcsanaki autóbusz utaslemaradás elkerülése érdekében kettőt fordul: először hazaszállítja
a Marcalvárosig utazókat, majd rögtön utána a Gyirmótig és Ménfőcsanakig utazókat is.
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Nyáresti hangulathoz 
Nagy Eszter, az RTL Klub Konyhafônök 2
címû mûsorának harmadik helyezettje
ezen a héten egy könnyed, ám mégis lak-
tató menüsort állított össze olvasóinknak. 

800 g borjúfelsál (vagy borjú-
comb), 400 ml tej, 3 gerezd
fokhagyma, 1 tk. só, liszt, to-
jás, zsemlemorzsa a paníro-
záshoz, serpenyô, sütôpapír,
kb. 20 dkg vaj a sütéshez
15 dkg madársaláta, 12 szem
koktélparadicsom, 4-5 szem
kisebb újburgonya, fél dl tök-
magolaj, 1 gerezd fokhagy-
ma, 2 ek. balzsamecet, 2 ek.
szójaszósz és egy marék tök-
mag az öntethez

Vajban sült bor
langyos-tökma
madársalátáva

Hideg 
ôszibarack-krémleves

A fûszereket és a citrom héját a cukorral
kevés vízben jól összeforralom, majd
lehûtöm. Amíg a szirupunk hûl, meghámo-
zom és kimagozom a barackokat és csa-
varok rájuk a citrom levébôl, nehogy meg-
barnuljanak. Az így elôkészített gyümölcsöt
a már kihûlt cukros, vaníliás, fûszeres alap-
pal krémesre turmixolom és a levest jéghi-
degen tálalom, némi frissen tört rózsabors-
sal és mentával díszítem.

Mentás
csokimousse

A lapzselatinokat hideg vízben kb.
5 percig áztatom, majd jól kicsa-
varva 200 ml forró tejszínben felol-
dom. A tejszínt a tûzrôl félrehúzom
és az apróra tördelt csokoládét is
feloldom benne. A mentát apróra
vágom és belekeverem és az egé-
szet hûvös helyre teszem. Mikor a
mentás csokikrémünk kihûlt és
kezd megdermedni, óvatosan ösz-
szeforgatom a maradék (150 ml)
felvert tejszínhabbal és azonnal po-
harakba töltöm és hûtôbe teszem,
hogy teljesen megdermedjen. Tá-
laláskor friss gyümölccsel, mentá-
val és tejszínhabbal díszítem. 

1 kg puha ôszibarack, 1 cit-
rom, folyékony édesítô vagy
cukor ízlés szerint, fél rúd va-
nília, 1 rúd fahéj, 4-5 szem
szegfûszeg vagy szegfûbors
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitvatartás: hétfô—szombat 10—20 óra
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 

200 g fekete csokoládé,
350 ml habtejszín, egy ma-
rék menta, 4 db lapzselatin

júbécsi 
golajos
l

A húst vékony szeletekre vágjuk és egy éjszakára sós-fokhagymás tejbe
áztatjuk. A húsokat lecsepegtetjük, a fölösleges tejet leitatjuk róluk és 2 fólia
között óvatosan kiklopfoljuk. (Az igazi bécsi hentesek klopfolás helyett egy
ún. hússzövô gépet használnak erre a célra, kifejezetten a borjúbécsihez.)
Egy nagy teflon bevonatú serpenyôt kibélelünk sütôpapírral és kb 3-4 dkg
vajat felolvasztunk benne, mindössze ennyire lesz szükségünk a húsok sü-
téséhez szeletenként. Ha nem túl nagy a serpenyônk, süssük a húsokat
szeletenként. Ha a vaj kellôképpen felhevült, egyesével belehelyezhetjük a
bepanírozott, elôkészített felsálat. Néha kicsit megrázogatva, oldalanként
1—1,5 percig süssük. A burgonyákat megsikálom és kevés sós vízben meg-
fôzöm. Amíg a burgonya készül, összeforgatom a félbevágott paradicso-
mokat a madársalátával és félreteszem. Fél dl tökmagolajat, 2 ek.
balzsam ecettel és 2 ek. szójaszósszal és egy gerezd zúzott fokhagymával
alaposan összekeverek. A megfôtt burgonyákat félbevágom és a már elô -
készített salátával és az öntettel összeforgatom.

Egy csodás rozét választottunk Pécsrôl, ami nagy ked-
vencünk, és nemcsak nekünk, hanem a vevôinknek is.

Ez egy nero alapú rozé, kiegészülve kékfrankossal, blaubur-
gerrel, merlot-val és pinot noir-ral. Az igazi Lisicza rosé, min-
den könnyedségével, telt aromáival, csábító gyümölcsös-
ségével. Koncentrált ízekkel, a friss eper, málna kínálja ma-
gát már illatában is. Szeptember másodikától 16-ig fo-
lyamatosan tartó fajtaszüret után készítette Lisicza
Sándor négyféle szôlôbôl a rozét, ezeket házasította.
A korábban szüretelt blauburger és pinot noir felelôs
a frissességért, könnyedségért, a kékfrankos és a
merlot a csábító ízekért. Tökéletes kiegészítôje baráti
találkozóknak, beszélgetéseknek.

A borászról...
Az 1998-ban alapított családi borászat szíve-lelke
Lisicza Sándor, akinek legfôbb segítôje testvére,
István. 14,5 hektár szôlôterületük a Mecseki
borvidéken található kis falucska, Helesfa
határában volt. A szôlôt középmagas kor-
donon, rövidcsapra metszve mûvelik. A
borok fajtaösszetétele igen változatos:
cirfandli, sauvignon blanc, cserszegi
fûszeres, hárs levelû, cabernet sauvig-
non, cabernet franc, pinot noir, kadarka,
portugieser és végül, de nem utolsósor-
ban kékfrankos. Sándor hisz a régi
mondásban, miszerint a jó borhoz jó
szôlô kell, így semmit sem bízva a vé-
letlenre, kizárólag saját termelésû szô-
lôt dolgoz fel a borkészítés során. Ma-
gas hozamkorlátozással mûveli a szô-
lôt, ezért tudja szinte mindegyik fajta
legegészségesebb, valódi arcát, ka-
rakterét megmutatni. A pincetechno-
lógia naprakész, többek között
hûthetô-fûthetô acéltartályok is segí-
tik munkájában. 

Kiszerelés: Magnum palack, 1,5 l

1.690 Ft
1126,6 Ft/ l

LISICZA ROSÉ, 2015

A Creative Chef fogásaihoz a Borháló ajánlja:



Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ
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AUGUSZTUS 20., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:10 A pletykafészek  04:50 Szí-
vek doktora  05:30 Chuck  (am.
akciófilm-sor., V./3. rész, 2007) –
Chuck és a szőke melír 06:10 Top
Shop 06:45 Kölyökklub  09:45 Ne-
velésből elégséges  10:05 Az 51-es
bolygó  11:55 Nancy Drew: A holly-
woodi rejtély  13:50 Castle  14:50
Castle  15:50 Meseautó  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 1 perc és
nyersz!  19:50 Maci Laci  21:20
Még drágább az életed!  23:45 Egy
ágyban az ellenséggel  01:50 Me-
seautó 

04:10 Super Car  04:35 Babavilág
 05:00 Sportos 05:05 Hungerő 
06:00 Tv2 matiné 06:30 Őslények or-
szága  07:40 Bajkeverő majom 
09:20 I.Q. – A szerelem relatív 
11:25 Twist Olivér  14:10 Kutyám,
Jerry Lee  16:20 Garfield  18:00
Tények 18:50 Avatar  22:10 Cool tú-
ra  00:15 A Skorpiókirály 3. – Harc
a megváltásért  02:25 Columbo –
Béke poraira 

05:20 Televíziós vásárlás 05:50 Szí-
vek szállodája  06:40 Szívek szállo-
dája  07:30 Amerikai mestersza-
kács  08:20 Amerikai mestersza-
kács  09:20 Downton Abbey 
10:30 Downton Abbey  12:00 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  12:55 NCIS:
Los Angeles  13:50 NCIS: Los An-
geles  14:50 Castle  15:45 Castle
 16:35 Flash – A Villám  17:30
Flash – A Villám 18:30 Sztárom a pá-
rom  21:00 Füstölgő Ászok  23:15
Viszem a bankot 01:05 Will és Grace
 01:40 Will és Grace  02:05 Szívek
szállodája 02:50 Szívek szállodája 
03:40 Jackie nővér 

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 Zo-
oo+ (ism.) 10:00 Építech (ism.) 10:30
Képújság 17:00 Test-lélek-szellem
(ism.) 19:00 Győri7 19:45 Arrabona év-
századai (ism.) 20:00 Erzsébet út (ism.)
20:45 Kulisszák mögött (ism.) 21:15
Ciao Italia! (ism.) 21:50 Arrabona év-
századai (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Konkrét (ism.) 23:00 Credo
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 21., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:00 A pletykafészek  04:40 Szí-
vek doktora  05:20 Chuck  06:05
Top Shop 06:35 Kölyökklub  09:30
EgészségKalauz  10:00 Top Shop
10:50 A Muzsika TV bemutatja 
11:20 Egy rém modern család 
11:50 Agymenők  12:15 Maci Laci
 13:45 Árvíz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Cobra 11  19:55 Harry
Potter és a Halál ereklyéi II. rész 
22:15 Öld meg Rómeót!  00:40
Portré  01:15 Harry Potter és a Ha-
lál ereklyéi II. rész  03:30 Gálvölgyi-
show 

04:00 A Bura alatt  04:45 Aktív 
05:05 Hungerő  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 08:30 Nagy Vagy,
Győr!  09:00 a'la CAR  09:35
OlimpiÁSZ  10:05 Stahl konyhája 
10:40 Az Év Pasija  11:15 Több
mint TestŐr  11:50 Falforgatók 
12:50 Villám Spencer, a karibi őran-
gyal  13:50 Gyilkos sorok  14:55
Gyilkos sorok  16:00 Bean – az igazi
katasztrófafilm  18:00 Tények 18:50
Transformers 3.  22:10 Piranha 
00:10 A mostohaapa 02:15 Sportos
02:20 Az uralkodónő  03:05 Haláli
testcsere  03:55 Haláli testcsere 

05:55 Televíziós vásárlás 06:25 Ame-
rikai mesterszakács  07:15 Ameri-
kai mesterszakács  08:15 Szívek
szállodája  09:10 Szívek szállodája
 10:10 Will és Grace  10:40 Will
és Grace  11:10 Will és Grace 
11:40 Will és Grace  12:10 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:05 NCIS:
Los Angeles  14:00 NCIS: Los An-
geles  14:55 Kedvenc marslakóm 
16:50 A nagy Waldo Pepper  19:10
Viszem a bankot  21:00 Füstölgő
ászok 2.: Bérgyilkosok bálja  22:50
Hip-hop szerelem 01:05 Vérmes né-
gyes 01:35 Vérmes négyes 02:00
Vérmes négyes  02:25 Szívek szállo-
dája  03:10 Szívek szállodája 

07:00 Erzsébet út (ism.) 07:45 Arra-
bona évszázadai (ism.) 08:00 Nyugdí-
jas Egyetem (ism.) 09:00 Creative
chef (ism.) 09:30 Üzleti negyed (ism.)
10:00 Gázfröccs (ism.) 10:30 Képúj-
ság 18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Arra-
bona évszázadai (ism.) 19:00 Zooo+
(ism.) 19:30 Hello Győr! (ism.) 20:00
Építech (ism.) 20:30 Erzsébet út
(ism.) 21:15 Arrabona évszázadai
(ism.) 21:30 Gázfröccs (ism.) 22:00
Győri7 (ism.) 22:45 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 23:50 Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 22., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:40 Stahl konyhája  05:05 Sportos
05:10 Hungerő  06:05 Red Carpet -
Sztárok testközelben  06:15 Olimpi-
ÁSZ  06:20 Mokka  Benne: Tények
Reggel 09:20 Stahl konyhája  09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív 13:00Csapdába csalva 13:35
Knight Rider 14:40 Walker, a texasi ko-
pó  15:45 María  16:50 Megtört szí-
vek  (török drámasorozat, 132. rész,
2014) 18:00Tények 19:25Édes Élet Ho-
liday  20:40 Jóban Rosszban  21:25
Blöff 23:40 Red Carpet - Sztárok test-
közelben  23:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők 00:50 Tények Este 01:35
Aktív 02:00 Sportos 

07:30 Vény nélkül  (ism.) 08:00
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 09:10 Zo-
oo+ (ism.) 09:30 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Kulisz-
szák mögött 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Gáz-
fröccs (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
Zooo+ (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság (ism.)

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 23., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:40 Csapdába csalva 05:05 Sport-
os 05:10 Hungerő 06:05 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:15 Olimpi-
ÁSZ  06:20 Mokka  Benne: Tények
Reggel 09:20 Stahl konyhája  09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív 13:00Csapdába 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
Csak tudnám, hogy csinálja  23:25
Red Carpet – Sztárok testközelben 
23:35Doktor Rush 00:40Tények Este
01:25 Aktív  01:50 Sportos 01:55
Ezo.TV 02:55 Fehér tenyér 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Gázfröccs (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 Üzleti negyed (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Creative chef (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 24., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:45 Aktív  05:05 Sportos 05:10
Hungerő 06:05 Red Carpet – Sztárok
testközelben  06:15 OlimpiÁSZ 
06:20 Mokka  Benne: Tények Reggel
09:20 Stahl konyhája 09:30 Babaper-
cek 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 A maj-
mok bolygója: Lázadás  23:40 Red
Carpet – Sztárok testközelben  23:50
Lángoló Chicago  00:55 Tények Este
01:40 Aktív  02:00 Sportos 02:05
Ezo.TV 03:05 Elizabeth: Az aranykor 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Hír-
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 Üzleti negyed (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Ka-
marai Magazin (ism.) 20:45Arrabona év-
századai (ism.) 21:00Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Üzleti negyed
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Hello Győr! (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 08:05 Fókusz  08:40
Story Extra 09:20 Asztro Show 10:15
Top Shop 12:05 Portré  12:35 Nyugi,
Charlie!  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 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 
19:35 Éjjel-nappal Budapest  20:50
Barátok közt  21:30 3 nap a halálig 
23:45 RTL Klub Híradó 00:20 Döglött
akták  01:20 Döglött akták  02:25
Mi muzsikus lelkek 02:50 Győzike 
03:30 Gálvölgyi-show 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:55 Hazajáró 06:25 Három jár-
mód  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:30 Balatoni Nyár  08:30 Ünnepé-
lyes Zászlófelvonás és Tisztavatás 09:25
Térkép 10:00 Magyar Krónika  10:30
Magyar szentek és boldogok  11:00
Szent István Rend Díj-átadása a Sándor
Palotában 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Kult+ 12:55 Peru, Chile
13:25 Isten rabjai  15:00 Szent István
Rend díjazottja 15:30 A muskétások 
16:25 Virtuózok 2016 – A zene útján
16:55 Szent Jobb körmenet 19:30 Hír-
adó 20:00 SzerencseSzombat 21:00
Tűzijáték 21:35 Budavári Palotakoncert
 22:35 Kenó  22:40 Az aranyember
00:30 A zátony 01:55 Isten kezében
 02:25 Pannon expressz  02:55 Ha-
tártalanul magyar 03:20Tengerek világa
03:50 Magyar Krónika 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:55 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 06:15 "Így szól az Úr!" 06:25 Délvi-
déki református mártírok 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:40 Balatoni Nyár 
09:00 Isten kezében 09:25Kereszt-Té-
nyek 09:35 Isten kezében 10:05 Új nem-
zedék 10:30 Baptista magazin 11:00
Református ifjúsági műsor 11:05Bap-
tista ifjúsági műsor 11:15 Unitárius ifjú-
sági műsor 11:30 Evangélikus riportok
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Martin Clunes –
Emberek és állatok 13:45 A világörök-
ség kincsei 14:05 Öltések közt az idő 
15:35 Elnökkisasszony  17:10 Meny-
nyei kötelék 18:00 Híradó 18:35 A he-
gyi doktor  19:25 Az Adlon hotel 
21:05Budavári Palotakoncert 22:05Ke-
nó 22:10 Amistad 00:40 Ellenállók
02:50 Az Adlon hotel 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Halálbiztos diagnózis 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25 Ro-
ma Magazin 07:55 Domovina 08:25 A
természetfilmezés kulisszatitkai 
08:30 A természetfilmezés kulisszatit-
kai  08:40 Váratlan utazás  09:30 A
hegyi doktor  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55 Paula és a vadállatok 13:35 Ha-
lálbiztos diagnózis 14:25 Doc Martin
 15:20 Erdészház Falkenauban 
16:15 Charly, majom a családban 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35 A
hegyi doktor 19:25 Maradj talpon! 
20:25 Csak színház és más semmi 
21:25 Hawaii Five-0  22:10 Kenó 
22:15 No Limit  23:25 Bízz a szere-
lemben  01:05 A csepeli kettős gyil-
kosság 01:55 Ellenállók 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Srpski Ekran 07:55 Un-
ser Bildschirm 08:25 A természetfil-
mezés kulisszatitkai  08:30 A termé-
szetfilmezés kulisszatitkai  08:40 Vá-
ratlan utazás  09:30 A hegyi doktor 
10:20 Család-barát 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Paula és a vadállatok  13:35 Halálbiz-
tos diagnózis  14:30 Doc Martin 
15:20 Erdészház Falkenauban 16:15
Charly, majom a családban 17:10 Ri-
dikül 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 A hegyi doktor  19:25
Maradj talpon!  20:25 Önök kérték!
21:25 A fátyolos hölgy 22:25 Kenó 
22:30 Grand Hotel 23:20 Hawaii Five-
0 00:05 No Limit 01:15 Corleone 
03:05 Balassagyarmat kincsei 

05:45Himnusz 05:50Hajnali gondolatok
05:55 Kult+ 06:05 Halálbiztos diagnó-
zis  06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:25 Hrvatska kronika
07:55 Ecranul nostru 08:25 A természet-
filmezés kulisszatitkai  08:30 A termé-
szetfilmezés kulisszatitkai  08:40 Várat-
lan utazás  09:30 A hegyi doktor 
10:20Család-barát 12:00Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45Kult+ 12:55Jamie vidéki konyhá-
ja 13:35 Halálbiztos diagnózis 14:25
Doc Martin 15:20Erdészház Falkenau-
ban 16:15 Charly, majom a családban
17:10Ridikül 18:00Híradó 18:30Idő-
járás-jelentés 18:35 A hegyi doktor 
19:25Maradj talpon! 20:20Skandináv
lottó sorsolás 20:35 Szabadság tér '56
 21:30 Párbeszéd  23:40 Kenó 
23:45 A rejtélyes XX. század  00:15
Lourdes – Szent Bernadett legendája 

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 12:05 Autogram  12:35
Nyugi, Charlie! 13:00 Glee – Sztárok
leszünk!  14:00 Tűzön-vízen  15:05
Éjjel-nappal Budapest  16:20 Isten
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 Szulejmán
 22:35 Glades – Tengerparti gyilkos-
ságok  23:35 RTL Klub Híradó 00:10
A rejtély  01:15 Dallas: A Ewingok há-
borúja 02:50 Kaméleon 

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 12:05 Street Kitchen 12:35
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 
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
00:00 Nyomtalanul 01:00 A zöld íjász
 02:00 Castle  02:50 Kaméleon 
03:30 Gálvölgyi-show 

05:50 Televíziós vásárlás 06:20 Will és
Grace 06:45Will és Grace 07:10Jó-
barátok 07:35 Jóbarátok 08:00 Ket-
tős ügynök  08:55 Downton Abbey 
10:20 Szívek szállodája  11:20 Ameri-
kai mesterszakács 12:15A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  13:10 A S.H.I.E.L.D. ügynö-
kei 14:10 NCIS: Los Angeles 15:10
NCIS: Los Angeles  16:10 Castle 
17:05 Castle 18:05 Amerikai mester-
szakács  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 sebezhetetlen
 23:20 A kalandor  1:15 Két pasi –
meg egy kicsi  1:45 Kettős ügynök 
2:30 Downton Abbey 

06:05 Televíziós vásárlás 06:40 Will és
Grace 07:05Will és Grace 07:30Jó-
barátok 07:55 Jóbarátok 08:20 Ket-
tős ügynök  09:15 Downton Abbey 
10:20 Szívek szállodája  11:20 Ameri-
kai mesterszakács 12:15A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  13:10 A S.H.I.E.L.D. ügynö-
kei 14:10 NCIS: Los Angeles 15:10
NCIS: Los Angeles  16:10 Castle 
17:05 Castle 18:05 Amerikai mester-
szakács  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Jim szerint a világ 20:05 Két pa-
si – meg egy kicsi 20:35Két pasi – meg
egy kicsi 21:00 Supergirl 22:00 Su-
pergirl 23:00 A sebezhetetlen 01:15
Két pasi – meg egy kicsi 01:45 Kettős
ügynök 02:30 Downton Abbey 

06:10 Televíziós vásárlás 06:40 Will és
Grace 07:10Will és Grace 07:35Jó-
barátok 08:00 Jóbarátok 08:30 Ket-
tős ügynök  09:20 Downton Abbey 
10:20 Szívek szállodája  11:20 Ameri-
kai mesterszakács 12:15A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  13:10 A S.H.I.E.L.D. ügynö-
kei 14:10 NCIS: Los Angeles 15:10
NCIS: Los Angeles  16:10 Castle 
17:05 Castle  18:05 Amerikai mester-
szakács  19:05 Jim szerint a világ 
19:35Jim szerint a világ 20:05Két pasi
– meg egy kicsi 20:35 Két pasi – meg
egy kicsi 21:00A S.H.I.E.L.D. ügynökei
22:00A S.H.I.E.L.D. ügynökei 23:00
Füstölgő ászok 2.: Bérgyilkosok bálja 
00:45 Kettős ügynök 



TÉVÉMŰSOR HIRDETÉSKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év

2016. augusztus 19.   / + / 23

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 31-ig,
csak hétköznapokon!

AUGUSZTUS 26., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:15 Walker, a texasi kopó  05:05
Sportos 05:10 Hungerő  06:05 Red
Carpet – Sztárok testközelben  06:15
OlimpiÁSZ –  06:20 Mokka  Benne:
Tények Reggel 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 Halálos iramban: Ötödik sebes-
ség 00:15 Red Carpet – Sztárok test-
közelben 00:25 A férjem védelmében
 01:30 Tények Este 02:15 Aktív 
02:35 Sportos 02:40 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 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Gázfröccs 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Gáz-
fröccs 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Üzleti negyed
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sport-
hírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 25., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:50 Aktív  05:10 Hungerő  06:05
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:15 OlimpiÁSZ –  06:20 Mokka 
Benne: Tények Reggel 09:20 Stahl kony-
hája 09:30Babapercek 09:40Teles-
hop 10:45Astro-Világ 12:00Tények Dél-
ben 12:30Aktív 13:00Csapdába csal-
va 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 Rossz-
ban  21:25 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  22:20 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők 23:30 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben 23:40 A törvény em-
bere 00:50 Tények Este 01:35 Aktív 
02:00 Sportos 02:05 Ezo.TV 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Üzleti negyed (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kamarai Magazin (ism.) 08:45 Ar-
rabona évszázadai (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20Sporthírek (ism.) 09:30Kép -
újság (ism.) 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Vény nélkül 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Zo-
oo+ (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 Credo (ism.) 23:00 Hír-
adó (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 08:05 Fókusz  08:40
Story Extra 09:20 Asztro Show 10:15
Top Shop 12:05 Mi muzsikus lelkek
12:35 Nyugi, Charlie!  13:00 Glee –
Sztárok leszünk!  14:00 Tűzön-vízen
 15:05 Éjjel-nappal Budapest 
16:20 Isten áldjon, Esperanza! 17:25
Story Extra  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 01:05 Invázió 
02:55 Kaméleon 

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 12:05 EgészségKalauz 
12:35 Nyugi, Charlie!  13:00 Glee –
Sztárok 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 21:25 Csúcsfor-
mában  22:20 Csúcsformában 
Csúcsformában 23:20 RTL Klub Híradó
23:55 Bérgyilkos a világ ellen  02:05
Kaméleon 03:10 Kaméleon 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Életkerék 07:55 Öt kontinens 08:25
A természetfilmezés kulisszatitkai 
08:30 A természetfilmezés kulissza-
titkai  08:40 Váratlan utazás 
09:30 A hegyi doktor  10:20 Csa-
lád-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Jamie vidéki konyhája 13:40 Halálbiz-
tos diagnózis  14:30 Doc Martin 
15:20 Erdészház Falkenauban 
16:15 Charly, majom a családban 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
A hegyi doktor  19:30 Maradj tal-
pon!  20:30 Agatha Raisin  21:20
Tetthely  22:55 Kenó  23:00
Franklyn  00:35 Elhurcolva  02:20
Tetthely  03:50 Magyar Krónika 

06:05 Televíziós vásárlás 06:40 Will és
Grace 07:05Will és Grace 07:30Jó-
barátok 07:55 Jóbarátok 08:20 Ket-
tős ügynök  09:15 Downton Abbey 
10:20 Szívek szállodája  11:20 Ameri-
kai mesterszakács 12:15A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  13:10 A S.H.I.E.L.D. ügynö-
kei 14:10 NCIS: Los Angeles 15:10
NCIS: Los Angeles  16:10 Castle 
17:05 Castle 18:05 Amerikai mester-
szakács  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 Showtime – Vég-
telen és képtelen  23:00 Golyóálló 
00:45 A kalandor  02:30 Két pasi –
meg egy kicsi 02:55 Kettős ügynök 

06:05 Televíziós vásárlás 06:40 Will és
Grace  07:05 Will és Grace  07:30
Jóbarátok  07:55 Jóbarátok  08:20
Kettős ügynök 09:15 Downton Abbey
10:20 Szívek szállodája 11:20 Ame-
rikai mesterszakács  12:15 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:10 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  14:10 NCIS:
Los Angeles  15:10 NCIS: Los Ange-
les  16:10 Castle  17:05 Castle 
18:05 Amerikai mesterszakács 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 Bourne-rejtély 23:25 Játssz a túlélé-
sért  01:25 Golyóálló  02:55 Kettős
ügynök 03:45 Szívek szállodája 

05:45Himnusz 05:50Hajnali gondolatok
05:55 Kult+ 06:05 Halálbiztos diagnó-
zis 06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:10
Időjárás-jelentés 07:25 Slovenski Utrinki
07:55 Alpok-Duna-Adria 08:25 A termé-
szetfilmezés kulisszatitkai  08:30 A ter-
mészetfilmezés kulisszatitkai 08:40Vá-
ratlan utazás  09:30 A hegyi doktor 
10:20 Család-barát 12:00 Déli harang-
szó 12:02Híradó 12:30 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+  12:55 Jamie vidéki kony-
hája  13:25 Halálbiztos diagnózis 
14:15Doc Martin 15:05Erdészház Fal-
kenauban 16:00 Charly, majom a csa-
ládban  16:50 Szerencse Híradó 
17:10 Ridikül 18:00 Híradó 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:35 A hegyi doktor 
19:25Maradj talpon! 20:25A Bagi Na-
csa Show 21:25 A rózsaszín párduc 
23:00 Kenó 23:05 Szomorú vasárnap
01:00 A rózsaszín párduc 

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Kamarai választás 2016.

Jelöljön, szavazzon, hallassa a hangját Ön is!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara regisztrált és önkéntes tagjai szeptember-
ben újabb négy évre megválasztják a küldöttgyűlés
tagjait, majd a kamara elnökségét és az országos
küldötteket. Bővebben: www.gymskik.hu/kamarai-
valasztasok-2016

Vállalkozások, figyelem!

Aki nemrég levelet kapott a Nemzeti Agrárkamará-
tól kötelező kamarai taggá válásáról, és nem agrár
főtevékenységet folytat, fordulhat tanácsadásért, a
jogi helyzet tisztázásáért a megyei Kereskedelmi és
Iparkamarához. Kereskedelmi és Iparkamara és/vagy
Agrárkamara? – Jó tudni, hova tartoznak az egyes
vállalkozások! A vonatkozó törvényi  szabályozás
igen bonyolult, ezért kamaránk szeretne segítséget
nyújtani a vállalkozásoknak az egyes esetek tisztá-
zásában. A jogszabályok az irányadóak, a ténylege-
sen végzett tevékenység határozza meg, melyik vál-
lalkozás hova tartozik. Vannak még értelmezési
problémák a gyakorlatban!  Tanácsadás kérhető
e-mailen: ugyfelszolgalat@gymskik.hu vagy tele -
fonon: +36-96/520-202.
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kép és szöveg: xantus-állatkert 

Augusztus utolsó péntekének estéje,
amely az Állatkertek Éjszakájának im-
már hagyományos időpontja, ebben
az esztendőben augusztus 26-ra
esik. Ezen az estén az ország tizen-
egy településén tizenkét bemutató-
hely várja esti, illetve éjjeli nyitva tar-
tással és egyedi programokkal az ér-
deklődőket.

Az Állatkertek Éjszakáját 2012-
ben rendezték meg először. Akkor
országszerte nyolc helyszínen vár-
ták programokkal az érdeklődőket.
Az első alkalom sikerén felbuzdulva,
a következő évben további intézmé-
nyek is csatlakoztak a kezdeménye-
zéshez. A négy éve megkezdett ha-
gyomány természetesen 2016-ban
is folytatódik: idén az országban ti-
zenkét bemutatóhely kínál különle-
ges programot az érdeklődőknek az
Állatkertek Éjszakája keretében. A
programot szervező intézmények
fontosnak tartják, hogy az ország
minél több pontján részt vehesse-
nek az emberek ezen a különleges
eseményen, még több lehetőséget
teremtve a nagyközönség és a ter-
mészet találkozására.

Állatkertek Éjszakája a Xantus János Állatkertben
Győrben, a Xantus János Állatkert-

ben augusztus 26-án meghosszabbí-
tott nyitvatartással 22 óráig várjuk a
látogatókat. A hangulatos, fáklyákkal
megvilágított sétányokon izgalmas
programokkal vár mindenkit a Xantus
János Állatkert. Az Állatkertek Éjsza-
kája külön programjai 16 óra után kez-
dődnek. A látogatókat a tapírok, a ka-

Kézműves-foglalkozásunkon
oroszlánálarcot készíthetnek a vállal-
kozó kedvűek. A hüllőház mellett bá-
torságpróbát tehetnek az erre vállal-

kozó látogatók, ahol a tapizoo láda
kincsein kívül a „nem szeretem” álla -
tokkal, kígyókkal és csótányokkal is ta-
lálkozhatnak. Az este folyamán érde-
kes új állatbemutatókkal is készülünk
az érdeklődőknek, majd testközelből
meg lehet ismerkedni a kertben kör-
bevezetett show-sztárjaival.

pucinusmajmok, a tapírcsalád és az
örvös medve látványetetése után,
csak ezen az estén, különleges új lát-
ványossággal várjuk, meg tudják fi-
gyelni, ahogy a ragadozóink becser-
készik a zsákmányukat, mivel a jaguá-
runk mellett, új látványosságként, az
oroszlán éjszakai falatozására is vár-
juk a közönséget.

Az oroszlánpár is várja 
az éjszakai látogatókat

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A. 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • 0620/919-4518 • www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

Helyszíni élô mûsor
a Gyôr+Rádióval
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26 / + / 2016. augusztus 19.

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala a
96/50-50-55-ös telefonszámon minden naptári na-
pon 0–24 órában hívható. Augusztus 20-án Győr-
ben a felszíni fizetőparkoló hálózat beállói díjmen-
tesen vehetőek igénybe. A győri Vásárcsarnok au-
gusztus 20-án és augusztus 21-én zárva lesz, au-
gusztus 20-án a Tarcsay úti piacon nem lesz keres-
kedés. Az ünnepnapon a Magyar Vilmos Uszoda és
a Barátság Sportpark a rendes nyitvatartás szerint
látogatható. A Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében lévő
köztemetők augusztus 20-án egységesen 7 és 20
óra között lesznek nyitva. 

A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállítási műkö-
dési területén a lakossági hulladékszállítás augusz-
tus 20-án változatlanul, a Hulladéknaptárban meg-
hirdetett módon működik. A GYHG Nonprofit Kft.
által működtetett hulladékudvarok augusztus 20-
án egységesen zárva tartanak.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól és nyitvatartá-
sairól a www.gyorszol.hu, a GYHG Nonprofit Kft. te-
vékenységeihez kapcsolódóan, a www.gyhg.hu
weboldalon olvasható információ.

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.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2016. augusztus 19—25.

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 grill- és
sütni való kolbász
1 kg

1099 Ft/kg

Pecsenyekacsa
„A” minôségû, 1kg

899 Ft/kg

189 Ft/db

Magyar túró 450 g,
731,11 Ft/kg

329 Ft/db

Tojás „M” méret, 53 g.,10 db

239 Ft

Lecsónak való paprika 1 kg

159 Ft/kg

Farmer tejföl
330 g, 20%, 572,73 Ft/kg

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága a nemzeti ün-
nepek alkalmából gondoskodik Győr közterületeinek fellobo-
gózásáról. A szolgáltató folyamatosan figyel arra, hogy a kihe-
lyezett vásznak és tartórudak megfelelő állapotban legyenek,
ezért a közelmúltban 100–100 darab Győr zászlót, illetve nem-
zeti lobogót vásárolt a már elhasználódott, megrongált zászlók
pótlására. Az új vásznakat a cég telephelyén látták el nyelekkel,
az augusztus 20-i ünnepen több mint ötszáz zászló lobog majd
a közterületeken.

szöveg: pannon-víz

Hamarosan Győrben is találkozhatunk
a fiatal magyar építész- és gépészhall-
gatók díjnyertes találmányával, az ivó-
csappal. Ez a letisztult mérnöki szerke-
zet bármely tűzcsapot képes másod-
percek alatt ivókúttá alakítani ott és ak-
kor, amikor éppen szükség van rá. Rá-
adásul anélkül, hogy a tűzcsap eredeti
tűzbiztonsági funkciója sérülne. Első
körben öt darab ivócsapot szerzett be
a Pannon-Víz Zrt., használatukat váro-
si rendezvényeken, hőségriadók alkal-
mával tervezi a szolgáltató. A piros szí-
nű tűzcsapokra felszerelt feltűnő kék
színű ivócsapokból a nyomógomb be-
nyomásával az ivóvíz 15 másodpercen
keresztül folyik. Az ivócsapon egyetlen
felső kifolyási pont van, ehhez közel ha-
jolva lehet közvetlenül inni vagy a lehul-
ló vízsugárból könnyedén megtölthet-
jük a kulacsunkat.

Az ivócsapok a lakott területen
mindenhol, legalább 150 méteren-
ként felszerelt, föld feletti tűzcsapokra
telepíthetőek. 

Sokan nem is tudják, de a tűzcsa-
pok is a városi vízvezeték-hálózatra
csatakoznak, belőlük is ivóvíz folyik.
Felszerelésük egyszerű, néhány perc
alatt üzembe tudjuk helyezni az ivó-
csapokat – tudtuk meg Szabó Dávid-
tól, a Pannon-Víz Zrt. művezetőjétől.

Ivócsap: zseniális találmány Gyôrben is! 

Az ivócsapokat elsőként a Bánkitó-
és az Ördögkatlan-fesztiválon próbál-
hatta ki a közönség, 2014 nyarán. Az el-
terjedésben áttörést jelentett a Design
Terminál pályázat megnyerése, ezután
2015 szeptemberében adták át az első

darabokat Budapest Belvárosában.
Budapesten a mai napig összesen 43
db-ot telepítettek. Pécsen, Oroszlány-
ban és Zalaegerszegen tavaly óta, idén
pedig már Szegeden és Szentendrén
is használhatnak ivócsapokat.

Tájékoztató ünnepi
szolgáltatásokról 
és nyitvatartásokról

Praktikus az ivócsap

Új zászlók az ünnepre
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ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

ÁLLÁS 

Fiatalos nyugdíjas
hölgy személyében
eladót keresek alkal-
mi munkára, táska-
és ruhaüzletbe. Ke-
reskedelmi tapasz-
talat szükséges. 06-
20/240-0013

Győri Gázszerviz és
É p ü l e t g é p é s z e t i
Kft. munkatársakat keres az
alábbi munkakörre Győr és kör-
nyékén, kizárólag hosszú távra.
1 fő épületgépészeti vezető
szerelő és 1 fő gázkészülék-
szerviz munkatársat (háztartá-
si gépszerelő, elektronikai mű-
szerész, gázkészülék-szerelő).
Elvárások: megfelelő
szakmai tapasztalat, épületgé-
pészet felsőfokú ismerete,
munkafolyamatok irányítása,
szervezése, gázkazánok szer-
vizszintű ismerete, önálló mun-
kavégzés. Amit nyúj-
tunk: szakmai képzések biz-
tosítása, kiemelt kereseti lehe-
tőség, alkalmazotti munkavi-
szony, szervizautó. Jelentkezni
a mestergaz.kft@gmail.com e-
mail címen vagy a 06-20/239-
98-98-es telefonszámon lehet.

Megbízható nő, némi
gyógyászati tapaszta-
lattal: gyermek, idős vagy beteg
hölgy felügyeletét, gondozását elvál-
lalná. 06-70/238-9589

Kovácsokat, betanított ko-
vácsokat, üzemeltető és karbantar-
tó villanyszerelőket, géplakatoso-
kat, targoncásokat és darusokat
keresünk (felülről vezérelt daru, tí-
pusvizsga szükséges) több műsza-
kos, győri munkahelyre. 06-
70/941-0185; 06-70/941-0994;
hegeszto2016@gmail.com

Gépi forgácsolókat és CNC-for-
gácsolókat (marós, köszörűs) ke-
resünk egyedi gyártásban, gya-
korlat előny. Több műszakos mun-
karend, győri munkahely. 06-
70/941-0185; 06-70/941-0994;
hegeszto2016@gmail.com

Győri éttermünkbe
konyhalányt keresünk. Érdeklőd-
ni: 96/431-330.

Takarítást, vasalást vál-
lalok. 06-70/521-8282

AUDI-gyárba keresünk
hétvégi munkavégzésre, változó
munkarendben takarítókat! Érdeklőd-
ni: 06-70/621-6133. 

Szobafestőt azonnali kezdés-
sel felveszek. Kiemelt heti fize-
téssel. Tel.: +36-30/277-
5738.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigete-
lése, bádogos-, ács-,
kőművesmunkák vég-
zése kedvezménnyel,
garanciával. Telefon:
06-30/355-6991.

LOMTALANÍTÁS lomel-
szállítással együtt, IN-

GYEN. Hívjon minket bátran! Kő-
szegi Tibor: 06-30/212-4830; V.
Gyuri: 06-20/505-0880.

MOZGÁS -
GYÓGYÁSZAT!

FIZIKAI FÁJDALMAK, 
SÉRÜLÉSEK, 

ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS  
GYÓGYKEZELÉSE

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

Lomtalanítást vállalok
padlástól a pincéig, ingyenes elszál-
lítással. Hívjon bizalommal! 06-
70/707-5812

Fűkaszálást, elhagyott ker-
tek, telkek gondozását, fakivágást,
tuják nyírását vállalom. 06-
20/517-2701

Villanyszerelést válla-
lok Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

Tetőfedést, tetőjaví-
tást, bádogozást, la-
postető-szigetelést,
falak javítását, festé-
sét, garanciával, en-
gedménnyel vállalom.
Tel.: 06-30/376-2712.

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

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkeze-
tek, kerítések, korlátok készítése,
felújítása. Telefon: 06-30/313-
2351. www.ironart.hu e-mail: iro-
nart@ironart.hu

Hagyatékvétel, szállí-
tás, lomtalanítás! Lakások,
családi házak, garázsok hagyatéká-
nak megvásárlása, lomtalanítása,
igény szerint rakodókkal. Hétvégén
is! 06-20/944-6667

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

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Telefon:
06-20/239-9198.

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

Lomtalanítást vál-
lalunk, igény szerint, in-
gyen elszállítjuk felesleges
holmiját pincéjéből, padlásá-
ról, lakásából, illetve udvará-
ról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Tel-
jes körű lomtalanítást vállalok. Tá-
rolóját, garázsát kitakarítom. Feles-
legessé vált holmiját ingyen elszál-
lítom. 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, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és
beváltása. 06-70/564-2280

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

INGATLAN

Marcalváros II-n 2. emeleti,
55 nm-es, kétszoba-hallos, erkélyes
panellakás 13,5 M Ft-ért eladó. +36-
70/401-2407

Nádorvárosban mediterrán
hangulatú téglalakás eladó, rugal-
mas költözéssel tulajdonostól. Tel.:
06-70/581-4030.

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Nádorvárosi, téglaépí-
tésű, saját tulajdonú garzonlakást
cserélnék önkormányzati bérlakásra
értékegyeztetéssel. Érd.: 17–20 óra
között, +36-30/822-9363.

Belvárosi, 2 szoba, 50 nm-es,
gázfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne nádorvárosi
vagy adyvárosi 2 szobás, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra. (Hir-
detésszám: 196.) 

Adyvárosi, 2 szoba, 53 nm-es,
távfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 3 szobás, eset-
leg 1+2 fél, vagy 2 + 2 fél szobás la-
kásra, Nádorváros, Adyváros, Mar-
calváros területére, max 2. emeletig.
(Hirdetésszám: 199.)

Gyárvárosi, 2 szoba, 54 nm-es,
gázfűtéses, határozatlan bérleti szerző-

déses lakást cserélne 1 szobás győri
bérleményre. (Hirdetésszám: 200.)

Belvárosi, 3 szobás, 130 nm-
es, gázfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 3 szo-
bás, 70 nm-es belvárosi vagy révfa-
lui, egyedi gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra. (Hirde-
tésszám: 201.)

Belvárosi, 2 szobás, 57 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 szobás,
55-60 nm-es, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra, Sziget, Újváros
kivételével. (Hirdetésszám: 204.)

Újvárosi, 1 szobás, 27 nm-es,
tusolós, gázfűtéses, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserélne 2-3
szobás, 55–65 nm-es, nádorvárosi,
adyvárosi, József Attila-lakótelepi,
szabadhegyi vagy marcalvárosi la-
kásra. (Hirdetésszám: 205.)

Szabadhegyi,2 szobás, 61 nm-
es, téglaépítésű, fatüzelésű, tusolós, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 1+fél – 2 szobás, 40–60 nm-es pa-
nellakásra. (Hirdetésszám: 206.)

Marcalvárosi, 3 szobás, 53
nm-es, távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 1 szobás
nádorvárosi lakásra, max 40 négyzet-
méteresig. (Hirdetésszám: 207.)

Belvárosi, 3 szobás, 130 nm-es,
gázfűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 3 szobás, 70 nm-
es, belvárosi vagy révfalui, egyedi gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra. (Hirdetésszám: 201.)

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

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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Mindennemű gépjármű és
munkagép kézi alsó- és motormosása

A TÖKÉLETES MEGOLDÁS

+36-20/952-2938 • Fehérvári út 80.
(bejárat a Zöld utca felől)
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OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Az OPENHOUSE ingatlanpiaci kínálatából
Gyôr-Szigetben 2003-as építésû,
37,5 nm-es társasházi lakás eladó!
Ár: 13,9 M Ft. +36-70/489-2014 
Gyôr-Szigetben felújítandó, 36 nm-
es, erkélyes téglalakás eladó! Ár:
9,5 M Ft. +36-70/489-2014 
Gyôr-Nádorváros határán,130 nm-es
családi ház, különálló épülettel eladó.
Ár: 27,5 M Ft. +36-70/489-2014 
Gyôr-Szabadhegyen 2 szobás, 49
nm-es, felújított, 4. emeleti panella-
kás eladó! Befektetésnek is kiváló!
Ár: 13,45 M Ft. +36-70/372-0109 
Gyôr-Marcalváros I-en 3 szoba +
nappalis, felújított, 58 nm-es, 4.
emeleti panellakás eladó! Ár:14,9
M Ft. +36-70/372-0109 
Gyôr-Marcalváros I-en 2 szoba —
hallos, 53 nm-es, 8. emeleti lakás
eladó! Befektetésnek is kiváló!
Ár:12,5 M Ft. +36-70/372-0109 
Gyôr közelében, Tényô csendes
családias részén teljesen felújított,

85 nm-es, téglaépítésû családi ház
eladó! Ár: 19 M Ft. +36-70/459-
2409
Gyôrben, a Belváros szívében el-
adó egy jó állapotú, 72 nm-es lakás!
Ár: 22,3 M Ft. +36-70/459-2409
Gyirmóton 110 nm-es, 2005-ben
épült, téglaépítésû társasházi la-
kás eladó! Ár: 23,5 M Ft. +36-
70/459-2409
Ásványrárón 110 nm-es, 5 szobás
családi ház gondozott udvarral el-
adó! Ár: 18 M Ft. +36-70/489-2012
Dunaszegen, nyugodt környezet-
ben 1000 nm-es telek eladó! Ár: 4
M Ft. +36-70/489-2012 
Sürgôsen keresek eladó családi
házat Gyôrszentivánon! +36-
70/977-7841
Nádorvárosban, 3 emeletes házban
eladó egy 56 nm-es, 2 szobás lakás
6 nm-es tárolóval. Azonnal költözhe-
tô! Ár: 12,5 M Ft. +36-70/632-4354

Nádorvárosban, 4 emeletes társas-
házban, felújított, 37 nm-es, 1 szo-
bás, erkélyes lakás eladó. A teher-
mentes ingatlan azonnal költözhe-
tô. Ár: 11,3 M Ft. +36-70/632-4354
Gyôr-Nádorváros központi részén,
560 nm-es telken, kétgenerációs,
140 nm-es alapterületû családi ház
eladó. Ár: 42 M Ft. +36-70/632-
4354
Nádorvárosban, 4 emeletes társas-
ház 3. emeletén 53 nm-es, 2 szoba
— hallos, felújított lakás eladó. Egye-
di mérôórák vannak a lakásban,
2016-ban a ház külsô szigetelést
kapott!!! Ár: 13,55 M Ft. +36-
70/632-4354
Nádorvárosban, a Belvároshoz kö-
zeli részen 3 szobás, erkélyes,
téglaépítésû társasházban elsô
emeleti, polgári jellegû lakás eladó.
Kiváló elhelyezkedésû, 112 nm-es,
nappali + 2 szobás, azonnal köl-

tözhetô. Egyedi gázfûtés, 2 tároló,
felújított tetô. Ár: 32 M Ft. +36-
70/632-4354
Gyôr-Pinnyéd új építésû részén, 3
km-re a Belvárostól új, 100 nm-es,
sorházi lakások saját kerttel el-
adók. Ár: 23,9 M Ft — 25,9 M Ft-ig!
+36-70/977-7838
Albérleteket keresek Gyôrben 50 E
Ft — 250 E Ft árkategóriában! +36-
70/977-7838
Gyôr-Belváros szívében eladó egy
75 nm-es, felújítandó téglalakás. Irány -
ár: 15,9 M Ft. +36-70/977-7838
A Pacsirta lakóparkban épülô, 15
lakásos társasházban lakások le-
köthetôk. További információért ke-
ressen bizalommal! +36-70/977-
7831
A Belvárostól 2 percre, teljesen fel-
újított, nívós társasházi lakás el-
adó. Irányár: 23,9 M Ft. +36-
70/977-7831

BÍZZA PROFIKRA INGATLANÜGYEIT! 
www.oh.hu 

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Hetedik alkalommal rendezik meg a felső-
oktatásban tanuló hallgatókból álló csapa-
tok nemzetközi versenyét, a Formula Stu-
dent Hungary-t, augusztis 18 és 21 között.  A
Győr-gönyűi kikötőben 44 csapat indul
harcba a győzelemért, közöttük a győri Szé-
chenyi István Egyetem csapata, az Arrabo-
na Racing Team.

A Formula Student egy formula autós, azaz nyitott
vezetőfülkés versenysorozat, mely alapvetően egy
konstruktőri verseny, végeredménye összetett pont-
számítási szisztéma alapján alakul ki. A pontszám
40 százalékát a statikus versenyszámok adják, míg
a versenypályán mutatott teljesítmények 60 száza-
lékban szerepelnek a végelszámolásnál. A statikus
versenyszámok során a motorsport és az autóipar
szakembereiből álló bírák pontozzák az autót és az
értékesítési tervet a műszaki megoldások, a költ-
ségterv és az értékesítési prezentáció alapján. Az
elméleti tudás felmérése után a versenypályán a
hallgatók négy versenyszám keretében bizonyíthat-
ják az általuk épített versenyautó képességeit.

Az első Formula Student Hungary-t 2010-ben
rendezték meg a Győr-gönyűi kikötőben 11 csapat

A gönyûi kikötôben hetedszer rendezik meg a Formula Student versenyt

Gyôri autó, gyôri motorral hazai pályán
részvételével. Azóta folyamatosan nő a jelentkező
csapatok száma. 2016-ban 114 csapat jelentkezett,
a 44 szabad hely 2 másodperc alatt telt be. A csa-
patok fele Kelet-Európából érkezik. 

Jelen állás szerint négy magyar csapat indul. A
BME, a győri Széchenyi-egyetem, a Kecskeméti Fő-
iskola és a Miskolci Egyetem egyaránt nevezett. Az
persze csak a hivatalos gépátvétel során dől el,
hogy alkalmas-e járművük arra, hogy részt vegyen
a dinamikus versenyszámokban.

Az egyetemisták Forma–1-es futamának számí-
tó Formula Student versenyre ismét új autót építet-
tek a győri Széchenyi István Egyetem Arrabona Ra-
cing Team csapatának tagjai. Az ART¬_03 jármű-
nek a motorja is magyar, azt a Széchenyi-egyetem
SZEngine csapata fejlesztette ki.

Kolossváry Tamás csapatvezető elmondta, min-
den évben új csapatot kell építeni, a diplomázó
egyetemisták ugyanis kiesnek, s pótlásuk olykor ne-
héz feladat. Mindig vannak azonban olyan fiatalok,
akiket magával ragad az, hogy maguk tervezhetik
és építhetik meg Formula Student autójukat. A csa-
pat 31 fős, s az idén három versenyen indulnak.

Győr-Gönyűn hazai pályán győri autóval és győri
motorral szeretnének minél jobb helyezést elérni a
rangos mezőnyben.

A Formula Student csapatok tagjai olyan tudásra
tesznek szert, amelyet csak itt sajátíthatnak el. Meg-

tanulnak csapatban dolgozni, konfliktusokat kezel-
ni, kisvállalkozást vezetni, szponzorokat szerezni,
terveket készíteni, gyártást felügyelni, tesztelni és
a végén versenyezni is – mondta el Hanula Barna
dékán, aki szerint az FS-csapatokban tevékenyke-

dő egyetemisták végzés után azonnal elkelnek va-
lamelyik nagy autógyártónál, s ennél jobb ajánlóle-
vél aligha létezik. 
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A hatszoros bajnok ETO egyedül
a Tango Hodoninnal nem bírt,
pedig végig fölényben játszott.

A csehek elleni 1–1-es döntet-
len után azonban beindult a győri
henger. A német TV Wackersdorf
ellen 15 találat, a rendező osztrák
Stella Rossanál, pedig hétgólos
ETO-győzelem született.

A legjobb győri góllövő a
nyolcgólos Alex lett, de kivette a
részét a gólgyártásból Seidler (5)
és Juanra (4) is. Mellettük szintén
betaláltak a friss szerzemények,
Vasi Ádám (1), Leandrinho (1),
Bognár Bálint (2) és Davida (2). A

Triplázott az ETO a Mitropa Kupán!
Rába csupán egyetlen gólt ka-
pott, mellette 23-at rúgva, meg-
érdemelten szerezték meg a vég-

ső győzelmet Ausztriában, a bé-
csi Mitropa Kupán.

Marcos Angulo: Ez a torna na-
gyon fontos volt nekünk, mert ren-

geteg dolgot tudtunk gyakorolni
az első megmérettetés előtt. A
Tango Hodonin ellen játszottunk,
akik nagyon hasonló stílust képvi-
selnek, mint a Magyar Bajnokság-
ban szereplő csapatok. Sok prob-
lémánk volt a védekezéssel, de
megvoltak a lehetőségeink. Úgy
gondolom, hogy tudunk jobban is
játszani, az első két mérkőzés túl
könnyed volt számunkra. Edzünk,
készülünk továbbra is, de na-
gyon boldog vagyok, hogy ismét
elhódítottuk a Mitropa Kupát,
ugyanis még csak a felkészülési
időszakban járunk.

Mitropa Kupa 2016 
végeredménye:
1. Rába ETO (HUN) 7 p
2. FC Tango Hodonin (CZE) 5 p
3. Stella Rossa Wien (AUT) 4 p
4. TV Wackersdorf (GER) 1 p

A centerpályán kiváló hangulatú találkozóval és két-
gólos győri győzelemmel indult a női labdarúgó
NB I, Dénes Dorka góllal mutatkozott be. 

Érdekes körülmények közepette kezdődött meg
az ETO–Honvéd összecsapás. A tervezett Cam-
ping-pályán technikai okok miatt nem lehetett mér-
kőzést rendezni, így a stadionban került sor a talál-
kozóra. Ez a kis előjáték érezhető volt az első félidő-
ben, megilletődötten kezdtek a felek, csak olykor-
olykor jutottak el a csapatok a kapuig, de labdabir-
toklási fölényt az ETO alakított ki.

A második játékrészben, viszont már góllá érett a
győri fölény, a labdát Németh Loretta juttatta a hálóba

Gyôztes ETO-s lányok a nyitányon
a 63. percben, majd nem sokkal később Süle is gólra
váltott egy akciót, kialakítva a végeredményt.

Nehéz mérkőzés volt. Egy szervezetten védekező
Honvéddal találtuk magunkat szembe, de a szünet-
ben rendeztük sorainkat és simán nyertünk a végén
– mondta Horváth Tamás, az ETO vezetőedzője. 

Kemény védekezéssel készült ellenünk a Hon-
véd. De szerencsére a második félidőre sikerült fel-
törnünk. Kezdetben még hiba csúszott a befejezé-
sekben, majd az első gól után már felszabadultab-
ban játszhattunk, és úgy gondolom, innen már nem
forgott veszélyben a győzelmünk – tette hozzá Dé-
nes Dorka, az ETO támadója.
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szerző: ficsór dávid
fotó: marcali gábor

Hazánk igazi vízilabda-
nagyhatalom, hiszen eddig
kilenc alkalommal nyertek
olimpiai aranyat a magya-
rok. A Győri VSE a játék
népszerűsítését és az olim-
piai hangulatot kapcsolta
össze augusztus 13-án egy
olyan nappal, ami a vízilab-
dáról szólt. Sok játék, érde-
kes program és egy ismert
embereket felvonultató gá-
lameccs is várta az érdeklő-
dőket a győri Rába Quelle
Fürdőben. 

A borongós idő ellenére is sokan
látogattak ki az elmúlt hétvégén
a vízilabdanapra. A Győri VSE ál-
tal szervezett rendezvény célja, a
játék népszerűsítése volt. Első-
sorban a gyerekekkel szeretnék
megismertetni és megszerettet-
ni a magyarok egyik legsikere-
sebb sportágát.

„A mostani legfontosabb fel-
adatunk az utánpótlásbázisunk

A vízilabdát népszerûsítik
szélesítése, ezért az egyesületnél
erre helyezzük a fő hangsúlyt. Sze-
retnénk ezzel a rendezvénnyel is
felhívni a gyerekek és a fiatalok fi-
gyelmét erre a szép sportágra” –
mondta Ábrahám Csaba, a Győri
VSE szakosztályvezetője. 

A nap bemutató edzésekkel
kezdődött, de a csúcspont az a gá-
lameccs volt, ahol győri balettosok,
zenészek és ismert sportolók ug-
rottak vízbe. Fűke Géza, a Győri Fil-
harmonikusok ügyvezető igazgató-
ja számára nem ismeretlen a közeg,
hiszen rendszeresen úszik, ám a
mérkőzés végére jócskán elfáradt.

„Látszódott, hogy nem ehhez
vagyunk szokva! Elképesztő volt
látni a profi vízilabdásokat testkö-
zelből. A zenészeknek is fontos a
jó erőnlét, szóval sokan sportol-
nak az együttesnél, rendszere-
sen kerékpároznak, futnak, de
vannak, akik úszni is szoktak” –
mondta az ügyvezető igazgató. 

Velekei László, a Győri Balett
művészeti vezetője is örült, hogy
részt vehetett a nagyszerű ren-
dezvényen, és láthatóan nagyon
odatette magát a mérkőzésen.

„Aktív táncosként is éreztem,
ha egy busz után kellett futnom
100 métert, akkor végem volt,
mégis végigtáncoltam 90 percet.
Más fizikai igénybevételről be-
szélünk most is, így ez a vízilab-
dameccs nagyon megfogott. En-
nek ellenére nagyszerűen érez-
tem magam!” – mesélt a Haran-
gozó-díjas táncművész.

Így vélekedik Kammerer Zol-
tán háromszoros olimpiai bajnok
kajakos is, aki nagy rajongója a ví-
zilabdának. 

„A vízilabda kifejezetten jó
sportág, nagyon szeretem, nagy
rajongója vagyok. A tv-ből nézve
sokkal könnyebbnek tűnik, de ha
ott vagy a medencében, átérté-
keled, amit addig a pólóról gon-
doltál. A kimerítő játék ellenére is
nagyon élveztem a gálameccs
minden pillanatát” – mondta
Kammerer. 

Vélhetően a kilátogatók is él-
vezték ezt a remek napot, mely-
nek zárásaként óriáskivetítőn
nézhették végig és szurkolhattak
a magyar női pólósok sikeréért
az olimpián. 

Ezen a héten zajlik a győri Kálóczy téri teniszcentrum-
ban a felnőtt tenisz Országos Bajnokság. A versenyek
öt pályán zajlanak, minden nap 9–17 óra között. Férfi
mezőnyben 64 induló van, 32-es selejtezőtáblával,
ahonnan négyen jutnak fel a főtáblára. A nőknél 32 te-
niszező versenyez a bajnoki címért. Nagy büszkeség,
hogy tíz férfi és négy női győri versenyző indul a tornán,

Nagy nevek a gyôri salakon
akik közül többen akár a végső győzelemre is nagy
eséllyel pályázhatnak. Két igazi „nagyágyú” is részt
vesz az eseményen, a férfi mezőnyben Nagy Péter, Da-
vis-kupa játékos a győri verseny első számú kiemeltje,
míg a nőknél Békefi Bianka a legesélyesebb, aki a ta-
vaszi 10 ezer dolláros verseny győztese volt. Az izgal-
mas döntőket szombaton és vasárnap rendezik.  

Olimpikonjaink a legnagyobb példaképek
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Az előző cikkemben azzal foglalkoz-
tam, hogy ne féljünk a szénhidrátoktól,
és mi is az a glikémiás index.

Most két lassabban felszívódó
szénhidrátot szeretnék bemutatni.

Édesburgonya: Amerikában nem-
zeti eledel, főként a déli állomokban, és
főleg ősszel, a Hálaadás napja táján.
Magyarul a megtévesztő burgonya ne-
vet kapta, pedig a burgonya gumó, az
édes burgonya (más néven batáta) pe-
dig gyökér. Igaz, külsőleg hasonlítanak
egymásra, de ízviláguk és tulajdonsá-
gaik teljesen különbözőek. A batáta
hosszúkás, narancssárga színű, és
mint a színe, a húsának íze is a sütőtö-
kére hasonlít. Célszerű a közepes pél-
dányokat vásárolni, a nagyobbak néha
fásak lehetnek. A száraz, hűvös helyet
kedveli, de hűtőbe ne tegyük, mert
megkeseredik. De ami számunkra iga-
zán fontos, az a magas szénhidrát-, fe-
hérje-, A-, B-, C-vitamin-tartalma, vi-
szont a glikémiás indexe alacsony.

Bulgur: Más néven török búza vagy
török rizs. Tulajdonképpen rostban gaz-
dag durumbúzatöret. A bulgur Törökor-
szágban és a Közel-Keleten kedvelt ga-
bonatermék. A teljes érés előtt betaka-
rított búzaszem, amelyet kevés ideig
előfőznek vagy gőzölnek, majd a napon

Ne félj a szénhidrátoktól! 2.0

megszárítanak, miközben a mag érése
is befejeződik. A bulgur kétféle méret-
ben kapható: van nagyobb, fél-egész
búzaszemekből álló, és egészen apróra
tört, a búzadarához hasonlító. Előbbit
köretként fogyasztják, utóbbi saláták,
főtt ételek összetevői között szerepel. A

többi gabonához hasonlóan, a bulgur is
B1-, B2-, B6-vitaminban és rostokban
gazdag. Glikémiás indexe 46, míg a si-
ma rizsé 70-90 körül van.

A téma folytatódik…

Koczka Szabolcs,
06-30/567-6041
koczka.szabolcs87@gmail.com

A labdarúgó NB I 6. fordulójában a Gyir-
mót FC Győr a tavalyi bajnok, Ferencvá-
ros gárdáját látta vendégül az Alcufer-
stadionban. A hazaiak a tabella utolsó
helyéről várták a mérkőzést, így min-
denképp szerettek volna pontot, ponto-
kat szerezni. A Fradi meglepetésre ott-
hon kapott ki a Vasastól az előző fordu-
lóban, nem meglepő, hogy mindenáron
győzni jöttek Gyirmótra. Jó mérkőzésre
számíthatott tehát az a több mint négy -
ezer néző, aki jegyet váltott az összecsa-
pásra. Bár az első félidőben a nagy hely-
zetek elmaradtak, a Ferencváros Böde
révén gólra váltott egy nagy gyirmóti vé-
delmi hibát. Negyvenöt percnyi játékot
követően 0–1 állt az eredményjelzőn, fő-
városi dominancia, zöld-fehér helyzetek
és nagy Sebők-védések jellemezték az
első játékrészt, igaz, hazai részről Kiss
Máté távoli bombája kis híján beakadt
Dibusz kapujába. A folytatásban érezhe-
tő volt, hogy a vendégcsapat jóval na-
gyobb játékerőt képvisel a Gyirmótnál,
de a tiszta sárgában futballozók becsü-
letére legyen mondva, nagy odaadással
küzdöttek a végsőkig. A Ferencváros
némileg ráült az eredményre, így az utol-

Nem sikerült
a pontszerzés

só tíz percben akár egyenlíthetett volna
az újonc. Mivel ez nem sikerült, így a lel-
kes és szervezett játék ellenére a hazai-
ak rúgott gól nélkül zártak és továbbra
is nyeretlenül, tizenkettedikek a tabellán.
Urbányi István, a Gyirmót szakvezetője
a mérkőzést követően így nyilatkozott:

„Nem volt kérdés, melyik az erősebb
csapat, az viszont kérdés volt, hogy a ta-
valyi szezon két bajnokának összecsa-
pása milyen eredménnyel zárul. Nagy
erőket mozgósítottunk és végre láthat-
tam egy-két férfias megmozdulást is a
csapatomból. Már csak a minőség hi-
ányzik az ellenfél kapuja előtt. Szeret-
ném, ha a Honvéd ellen átmentenénk a
második félidei teljesítményünket.”

Vasárnap ismét hazai mérkőzés
vár a sárga-kékekre, 18 órától a Buda-
pest Honvéd FC látogat az Alcufer-
stadionba. 
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A hamarosan 15. születésnapját ün-
neplő sokorópátkai székhelyű Pedró
Pékség ismét a régi, elfeledett ízek irá-
nyába lépett, amikor megsütötte a Vert
cipó fantázianévre hallgató kenyerét.

„A régi időkben éreztem utoljára
ezt az igazi kenyérízt” – mondta egy
vásárló, aki szerint nagyon fontos,
hogy milyen kenyeret teszünk le csa-
ládunk asztalára.

Vajda Péter tulajdonos Erdélyben
kapta az ihletet, hogy legjobb pékjei-
vel karöltve, megalkosson egy olyan
kenyeret, ami hajdanán a magyar em-
ber asztalán mindennapos volt.

Mi kellett mindehhez?
Hosszú érésű kovász, kétfajta búza-

liszt és némi rozsliszt, gondosan ke-
lesztett és dagasztott tészta, és némi
főtt, bakonyi burgonya. 

„Akácfával felfűtött téglakemence
fogadja a cipókat, amiknek a magas

A Pedró Pékség ünnepi kenyere
Vert cipó — ahogy száz éve is sütötték

hő hatására kérget kap a héja, így vi-
szont a bélzetében ott marad a ned-
vesség és a hosszú sütés alatt a ke-
nyér tökéletes és hosszan eltartható
lesz” – árulja el a titkot Vajda Péter,
majd hozzáteszi: „Nem mindegy,
hogy milyen kenyeret eszünk.”

A kemencében kiszedett három-
kilós kenyerekről frissiben verik le a
pékek a kemény, elszenesedett kér-
get, hogy előbukkanjon a hibátlan
Vert cipó.

A Vert cipó tökéletes választás le-
het családoknak hét végére vagy akár
piknikhez, bográcsozáshoz, de félbe,
vagy negyedbe vágva is megvásárol-
ható valamennyi Pedró Pékség minta-
boltban.

A Pedró Pékség, mint a régió meg-
határozó péksége, ezzel a kenyérrel
tiszteleg Szent István király ünnepén
az új kenyér előtt. (x)


