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Fesztivállal búcsúzik a nyár
Cikkünk a 11. oldalon

Bornapok és nyárzáró koncert
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A Dániel Balázs Boogie Woogie Trió-
nak és vendégeinek köszönhetően,
idén is a virtuóz zongorajátéké, a pezs-
gő ritmusoké és a zenei bravúroké
lesz a főszerep.

A Dunakapu téren szombaton 19
órakor kezdődő koncerten, hazánk el-
ső számú boogie-woogie zenekara
Pleszkán Écska énekesnővel és Ne-
mes Zoltán zongoristával lép színpad-
ra, így egy igazán egyedi produkció
részesei lehetnek a nézők. Écska ér-
ces és dögös énekhangja kitűnő pá-
rosítás a Trió lendületes és energikus
előadásmódjához. Igazi különleges-
ségként két zongorán előadott virtu-
óz négykezes boogie-woogie-k is
megszólalnak majd a koncerten, me-
lyekkel a hazai közönség eddig rend-
szeresen csak a decemberi Boogie-
feszten találkozhatott. Ha még nem
hallotta a boogie-woogie lüktetését,
akkor azért jöjjön el, ha igen, akkor
szóljon barátainak is, nehogy lema-
radjanak róla!

A tavalyi nagy sikerű Pannon-
halmi Klasszikus Esték című
hangversenysorozat idei záró,
„Klasszikusok” című előadására
2016. szeptember 2-án (pénte-
ken) 19 órakor kerül sor a Pan-
nonhalmi Apátsági Múzeum
belső kertjében. Jegyvásárlás a
Richter Terem jegypénztárában
és az előadás előtt egy órával, a
helyszínen! 

Nyáron is
szól a boogie-
woogie
Gyôrben!

Pannonhalmi Klasszikus Esték ÁLLÁSHIRDETÉS
Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
beruházási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A pályázattal kapcsolatban
további információ
az onkormanyzat.gyor.hu
honlapon Pályázatok
menüpont alatt érhető el. 

Győrben, a Tihanyi Árpád útról jobbra, a
Vasvári Pál utca irányába kanyarodó ön-
álló sáv felújítása befejeződött, ezért már
eredeti útvonalon járnak a buszok.

A 32, 34, 36, 37 jelzésű helyi autó-
buszjáratok, valamint a 82-es és 83-
as főút felé közlekedő regionális és or-
szágos autóbuszjáratok újra eredeti
útvonalukon, a Tihanyi Árpád út–Vas-
vári Pál utca–Szent Imre út útvonalon
közlekednek.

A 37-es helyi járatok újra érintik a
„Vasvári Pál utca, kórház, főbejárat” és
a „Szent Imre út, Nádas Ernő utca”
megállóhelyeket, viszont nem állnak
meg az eddig ideiglenesen érintett „Ti-

Újra eredeti útvonalon járnak a buszok
hanyi Árpád út, adyvárosi tó” és a
„Szauter Ferenc utca, Praktiker Áru-
ház” megállóhelyeken.

A „Tihanyi Árpád út, kórház” meg-
állóhely még folyamatban lévő felújí-
tása miatt, a torlódások elkerülése ér-
dekében viszont a 11, 11Y, 14, 14B,
25 jelzésű helyi autóbuszjáratok előre-
láthatólag augusztus 26-ig (a Tihanyi
Árpád úton létesítendő ideiglenes
megállóhely kialakításáig) továbbra is
a megszokott terelőúton közlekednek,
azaz a 11-es és 11Y jelzésű autóbu-
szok Marcalváros felé a Tihanyi Árpád
út–Magyar utca–Szent Imre út–Vasvá-
ri Pál utca útvonalon közlekednek,

ezért nem érintik a „Tihanyi Árpád út,
kórház” és a „Vasvári Pál utca, kórház,
főbejárat” megállóhelyeket, de meg-
állnak a „Magyar utca, Szent Imre út”,
a „Szent Imre út, Magyar utca" és a
„Szent Imre út, Megyei rendelő” meg-
állóhelyeken; a 14-es, 14B és 25-ös
jelzésű autóbuszok Marcalváros felé a
Kodály Zoltán utca–Ifjúság körút–Vas-
vári Pál utca útvonalon közlekednek,
ezért nem érintik a „Földes Gábor ut-
ca" és a „Tihanyi Árpád út, kórház"
megállóhelyeket, de megállnak a „Ko-
dály Zoltán utca, gyógyszertár” és az
„Ifjúság körút, Kodály Zoltán utca"
megállóhelyeken.

A Kisalföldi Népművészek Egyesülete óriá-
si sikerrel mutatkozott be a hétvégén a bu-
dai várban rendezett XXX. Mesterségek
Ünnepén. A téma ezúttal a játék volt, ennek
szellemében rendezték a bemutatókat. Ki-
lenc mester mutatta be tudását, tartott kéz-
műves-foglalkozást, Paray Júlia Gyöngyi
babakészítő, Szabó Karola szalmafonó, Kál-
di Károly és Ángyán Csilla fazekas, Kárpáti
Erika mézeskalács-készítő, Kasza Miklós
fafaragó, Véghné Lőrincz Ágnes hövejicsip-
ke-készítő, Jófejű Emilné és Jófejű Kinga
hímző és csipkekészítő, valamint Tóth Ildikó
és Gerencsér Zsolt kékfestők. 
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Véget ért az olimpia, négy
évet megint várni kell a sport
legnagyobb ünnepére. Még az
érmek hatása alatt vagyunk.
Érthető, hogy különösen az
aranyak csillognak szépen.
Büszkék vagyunk a sportoló-
inkra, tiszteljük őket és kö-
szönjük nekik, amit Magyar-
országért tettek. Azért az or-
szágért, ahol Győr 2017-ben if-
júsági olimpiát szervez, 2024-
ben pedig Budapest nagy
olimpiát szeretne. Mindkét
dátumig még rengeteg teen-
dőnk van, de most egy kicsit
élvezzük ki a sikert. Az érme-
két, a himnusz hangjait és a
látványt, ahogy a magyar
zászló a legmagasabbra emel-
kedett. Megunhatatlan volt.
Ezen az olimpián a hölgyek
domináltak, de elismerés illet
minden sportolót, akik kiju-
tottak Rióba. Munkatársaink,
Nagy Roland és Marcali Gá-
bor Brazíliából tudósítottak
minket, élőben. Rengeteg
helyszíni beszámoló, fotó és
hangulatjelentés érkezett ab-
ban a tíz napban, amelyet az
olimpián töltöttek. Segítsé-
gükkel Győrben is közelebb
érezhettük magunkat a riói
eseményekhez, azokhoz a
szenzációs pillanatokhoz,
amikor Kozák Danuta három-
szor is aranyérmet nyert,
vagy amikor Usain Bolt a
Győr+ Média mikrofonja előtt
is nyilatkozott. Láthatták a
brazil–német focidöntőt, így
például Neymart is láthatták.
Győri vagy innen elszárma-
zott sportemberek nyilatkoz-
tak Rolandnak és pózoltak
Gábornak: Fazekas-Zur Krisz-
tina kajakozó és Nagy Péter
súlyemelő. S persze nem le-
het kihagyni Borkai Zsoltot,
aki nemcsak MOB-elnök, ha-
nem mint Győr polgármeste-
re is beszélgetett munkatár-
sainkkal. Mi itthon vártuk, fo-
gadtuk és feldolgoztuk a híre-
ket. Együtt „éltünk”, riói idő
szerint keltünk és feküdtünk.
Szavakkal nehéz kifejezni az
élményeket, beszéljenek he-
lyettünk a képek! 

Havassy Anna Katalin

Aranyosak

szaka is él, pezseg. Kulturális sokk éri
az embert, rengeteg impulzust kell be-
fogadnia. Vivien is arról beszélt, hogy
fel kell venni a nagyváros ritmusát.  A
műsor fő témája a tanulás volt. Vivien
elmondta, hogy az egyetem Bécsben
csak október elsején kezdődik. A diá-
kok és a tanárok nyitottabbak és sza-
badszelleműbbek, mint nálunk. Az
egyetemi előadáson a hallgatók szaba-
don véleményt formálhatnak a témáról.
Hollandiában negyedévenként vizs-
gáznak az egyetemisták, hallottuk Fan-
nitól, sokkal többet kell bent lenni az
egyetemen, mint Magyarországon.
Sok a projekt, a házi feladat.

Diligens Dóra is azt mondta, sza-
badelvűbb az oktatás, az olaszok
egyébként is lazábbak. Volt olyan eset,
hogy olasz nyelvóra alatt bemondták
a hangszórókban, hogy a diákok el-
foglalták az egyetemet, mert nem tet-

szett nekik valami. Ezt a gyakorlatot
szerinte nem kellene átvennünk.

Angliában is sokkal szabadabb az
oktatás, a számonkérés ritka, három-
négy tantárgynál nincs több egy év-
ben, de azok nagyon specifikusak. A
politikatanulmányok kurzusán rend-
szeres vendégek voltak a politikusok,
tudtuk meg Szabó Pétertől.

A külföldi utaktól nyelvtudást, bará-
tokat, lehetőséget kaptak, állították
mindannyian.   

Kiderült, hogy lehet boldogulni
külföldön. Vannak-e munkalehető-
ségek, milyenek az albérletárak? Dó-
ra azt hangsúlyozta, hogy a győri
Széchenyi István Egyetemtől sok tá-
mogatást kaptak az Erasmus kereté-
ben. Fanni itthon modellkedéssel is
foglalkozott, Hágában is fotózták. Ő
ott felvételizett, ezért magyar egye-
temről támogatást nem kap, ám
munkalehetőség van, s az ottani kor-
mány is ad támogatást. Az élet per-
sze Hágában drágább, mondja. A
Bécsben élő Vivien arról számolt be,
hogy különösebb gond nélkül meg
lehet kinn élni, a diákmunkával is jól
lehet keresni. 

Szabó Péter is dolgozott London-
ban, ott extrém magasak az ingatlan -
árak, szüksége volt szülői támogatás-
ra, második évtől kezdve pedig félál-
lásban dolgozott. 

Mit kerestek itthon, kér-
dezte a műsorvezető. Soha
nem merült fel bennem,
hogy kinn maradjak, vála-
szolta Dóri. Hazavágyott a
szívem, itthon képzelem el az
életemet. Szabó Péter kiköl-
tözése és hazaérkezése is tu-
datos volt. Én lokálpatrióta
vagyok, szeretek Győrben él-

ni, dolgozni, fogalmazott, s hozzátette:
A külföldi tapasztalatokkal felvértezve,
itthon is helyt tudok állni.

Vivien azt mondta, erősen gondol-
kodik a külföldi életen. Bécsben vagy
máshol. A családja támogatja külföl-
di céljai elérésében. Fanni a párjával
ment Hágába, négyéves programjá-
ban még két féléves külföldi tanul-
mány szerepel. Szereti Győrt, Ma-
gyarországot, de a külföldi lét elől
sem zárkózik el. 

„Hazahúzott a szívem”
szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

A sokszínű közeg, a szabadabb
elvű egyetemi élet, a szabad
szellemű, nyitottabb fiatalok, az
oktatók-hallgatók szinte egyen-
rangú viszonya, az órák interak-
tivitása – főleg ezek azok a von-
zó értékek, melyek miatt arra
biztatják társaikat a külföldön
tanuló magyar diákok, hogy
próbálják ki képességeiket más
országokban. Ez derült ki Orosz
Sándor riportjából. 

A Győrplusz Rádió négy fiatalt hívott
meg, hogy beszéljenek külföldi tanul-
mányaikról. Közülük ketten már dol-
goznak, ketten még tanulnak. Dili-
gens Dóra, az önkormányzat nemzet-
közi referense nyolc esztendővel ez-
előtt Genovában tanult. A győri Szé-
chenyi István Egyetemen Nemzetközi
Tanulmányokat hallgatott, s az Eras-
mus-program keretében jutott el
Olaszországba. Tatai Fanni Hágában
tanul, ő a második nevét, az Annát
használja, azt a hollandok hamarabb
megjegyzik. Bécsbe sodorta az élet a
tolmácsnak készülő Czompa Vivient.
A politikai tudományokban mélyedt el
Szabó Péter, négy évet Londonban
töltött, egyet pedig – ugyancsak az
Erasmus-program jóvoltából – Frank-
furtban tanult.

Mindenki azt mondta, érdemes ki-
menni, s utána érdemes visszatérni. Az
első hónapok nehezek a beilleszkedés
szempontjából. Tatai Fanninak köny-
nyebb dolga volt Hollandiában, hiszen
ott mindenki beszél angolul. Szabó Pé-
ter szerint meg kellett szokni, hogy
London más sebességű város, mely éj-
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Külföldön tanuló magyar diákok tapasztalatai

Mindenki azt mondta
érdemes kimenni,
s utána érdemes
visszajönni
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A Szent István-napi városi ünnepi megemlékezést a Bécsi kapu téri lovas-
szobornál rendezte a győri önkormányzat, ahol Fekete Dávid alpolgármes-
ter mondott ünnepi beszédet. Az alpolgármester felidézte Szent István ér-
demeit, többek mellett azt, hogy olyan erős alapokat teremtett Magyaror-
szág számára, amelyek ezer éve állják az idő próbáját. A magyar nép hű
maradt a Szent István-i örökséghez, ragaszkodik kultúrájához, a kereszté-
nyi gyökereihez, identitásához és a szabadsághoz, kis ország vagyunk,
mégis fontos építőköve Európának, és az európai értékeket őrizzük. „Egy-
re többen látják be, hogy Magyarország nem valami ellen, hanem valami
mellett áll ki, ez pedig a közös európai értékrend, a béke és a biztonság” –
emelte ki Fekete Dávid. Az ünnepség végén a győri önkormányzat, a pár-
tok, a fegyveres testületek, a hagyományőrzők és a civil szervezetek kép-
viselői helyezték el a megemlékezés koszorúit Szent István szobránál.

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A Győri Örmény Nemzetiségi Önkormány-
zat meghívására az Iskolakultúráért-Esély-
teremtésért Egyesület augusztusban láto-
gatást tett Örményországban. 

Az egyesület idén mutatta be a városunkban műkö-
dő örmény nemzetiségi önkormányzatot a Velünk
élő másság című programban, konferencián és kiad-
ványban. Dr. Szakácsné Foki Katalin, az egyesület el-
nöke lapunknak elmondta, céljuk az volt, hogy minél
többen megismerjék a nálunk élő érdekes népcso-
portot, de a sokszínű bemutatás ellenére is kiderült,
hogy nagyon keveset tudunk az örményekről. 

Ezért is szervezte az örmény önkormányzat elnö-
ke, Agekjan Ajasztan az egyhetes utazást. Célja az
volt, hogy tovább mélyüljön a magyar–örmény ba-
rátság és a két ország között erősödjön és szélesed-
jen az együttműködés az élet minden területén. Az
örmény elnök vezette a 12 fős győri csoportot,
melyben az egyesületi tagok mellett érdeklődő vál-
lalkozók és örménybarátok is voltak. A hét nap alatt
szakmai beszélgetéseken, kulturális találkozókon
vettek részt, és megismerhették a történelmi neve-
zetességeket. Néhány nagyvállalat, köztük egy ko-
nyakgyár és egy kenyérgyár életébe is bepillanthat-
tak, megízlelhették gasztronómiájuk különlegessé-
geit is. A csoport eljutott arra a helyre, amit ők a Bib-

Az egyik drogériahálózat pályá-
zatából befolyó félmillió forin-
tos támogatásnak köszönhető-
en, fél éven keresztül ingyenes
programokat szervez a Gézen-
gúz Alapítvány Győri Intézete.

Az „Együtt egymásért – Jótettekkel
egy jobb világért” pályázatnak kö-
szönhetően, szeptembertől heti rend-
szerességgel szervezik meg az ingye-
nes programokat, amelyekkel kap-
csolatban az intézet vezetője elmond-
ta, A „Baba-mama harmónia testnek
és léleknek” foglalkozás keretében
olyan tematikus csoportokat szervez-
nek a szülők és babáik részére, ahol
„észrevétlenül” – a gyakorlatok és a já-
tékok speciális kiválasztásán keresz-
tül – lehetőség lesz a szakemberek ál-
tal nyújtott tanácsadásra és a szülő-
társakkal való beszélgetésre. Kovács-
né Lengyel Mónika hozzátette, olyan
problémákat érintenek, mint például

Baba és mama harmóniában: 
ingyenes programok
a Gézengúznál

az etetési nehézségek, alvási problé-
mák, mozgás-, értelmi és szociális fej-
lődés, valamint a lelki egészség. Fel-
hívják a figyelmet a mozgás fontossá-

gára, az egészségmegőrzésre, és
egyben a hasznos szabadidő eltölté-
sét is segítik. 

Az ingyenes programokra előzetes
bejelentkezés szükséges a 96/517-
830-as telefonszámon.

A Gézengúz Alapítvány Győri Inté-
zete 23 éve nyújt egészségügyi,
oktatási és szociális segítséget a
veszélyeztetett vagy születési ká-
rosodott csecsemők, gyermekek
és családjuk részére. Tevékenysé-
gük során nagy hangsúlyt fektet-
nek a megelőzésre, a kóros fejlő-
dés minimál tüneteinek korai fel-
ismerésére és kezelésére.

Örményországi túra, a barátság jegyében

lia Édenkertjének neveznek: itt kötött ki évezredek-
kel ezelőtt Noé bárkája. Megnézték a világ egyik leg-
régibb keresztény templomát Ecsiadzinban, az ör-
mény királyok nyári lakhelyét és erődítményét Gor-
niban, a sziklákkal övezett Geghard barlangkolos-
torát a 4. századból. A résztvevők megkoszorúzták
az örmény Genocídium Áldozatainak Emlékhelyét,

valamint  a győriek találkoztak és megbeszélést
folytattak Szimonján Anahittal, az Örményország–
Magyarország Kulturális és Együttműködési Társa-
ság elnökével, az örmény ENSZ-központ ifjúsági bi-
zottságának elnökével. Az utazás végén mind az ör-
mény önkormányzat, mind az egyesület elnöke
hasznosnak és tanulságosnak ítélte a látogatást. 

A győri örménybarátok
Jerevánban
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szerző: földvári gabriella
fotó: hópráduc expedíció

A győri Kovács Albert és Kovács
Zoltán a napokban tért vissza öt-
hetes nagy kalandjáról, melynek
célja az volt, hogy a volt Szovjet -
unióban meghódítsanak néhány
hétezer méteres hegycsúcsot.

A Hópárduc címet az a hegymászó ér-
demli ki, aki öt, hétezer méter feletti
hegycsúcsot meghódít. Eddig a ma-
gyar hegymászók közül ez egyedül
Erőss Zsoltnak sikerült 1994-ben.

A két győri sportember e címért küzd,
így július közepén nekivágtak álmuk
megvalósításának. Első útjuk Kirgizisz-
tánba vezetett, ahol a Khan Tengrin csú-
csot próbálták megmászni, az időjárás
azonban közbeszólt, így a 6150 méter
magasan fekvő Csapajev-hegy lett a leg-
magasabb pont, amit elértek. Innen át-
mentek az 1500 kilométerre levő Pamír
hegységbe, hogy megmásszák a 7134
méter magasan lévő Lenin-csúcsot. Fel-
értek 6100 méterig, tervezték a csúcs-
mászást, viszont félméteres hó esett,
ami keresztbehúzta terveiket, és nem
tudták folytatni útjukat. A 6148 m-en lé-

Hazatértek a Hópárduc
expedícióról

vő Razdelnaja csúcsról kellett visszafor-
dulniuk. Szellemileg, fizikailag kiválóan
bírták a megterhelést, viszont az időjárás
ismét közbeszólt céljaik elérésében. 

A hegymászók elmondták, bizonyos
szempontból kudarcként élik meg az ex-
pedíciót, mert nem az ő szellemi és fizi-
kai erőnlétükön múlt a siker, hanem a kö-
rülményeken. Sportszempontból vi-
szont óriási teljesítményt nyújtottak, hi-
szen egy hónap alatt két, hatezres he-
gyet másztak meg két különböző hegy-
ségben, ilyenre nem volt még példa a
magyar hegymászók között.

A sportemberek meséltek arról is,
hogy 20 kiló körüli csomagokkal vág-
tak neki a hegyeknek, melyben a leg-
fontosabbakat vitték, meleg ruhákat,
élelmiszert, gyógyszert és biztosító
eszközöket. Kommunikálni csak az
alaptáborból tudtak rádión és műhol-
das telefonon. A hegyen az oxigénsze-
gény környezet erősen igénybe vette
a szervezetüket, ahány ezer méteren
voltak annyi liter vizet kellett meginni-
uk. Vizet a gleccser vagy a hó megol-
vasztásából nyertek. Amire a hegyen
nem lehet felkészülni, az az időjárás vi-

szontagságai, valamint a jég- és kő-
omlás, a lavina. Szélsőséges időjárási
körülmények között nemcsak a csúcs
meghódítása, hanem az életben ma-
radás is a cél, aki ilyen magas hegyek-
re megy, az számol azzal, hogy nem
biztos, hogy visszajön – mesélték a
sportolók.

Ők túlélték, és jövő nyáron újra
megpróbálják a Lenin-csúcs meghó-
dítását. Kovács Albert és Kovács Zol-
tán 27-én szombaton 16.30-kor tart
élménybeszámolót a Puskás Tivadar
út 8. szám alatt.
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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

Gyermek, nôi, férfi
DIVATÁRU

NYÁRI VÁSÁR

–4Oaugusztusban

BENETTON
ETO PARK GYÔR

%

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Gazdag évad elé néz a Győri Balett társula-
ta. Az új bemutatók mellett számos hazai és
külföldi meghívásnak tesznek eleget a tán-
cosok a következő hónapokban.

A szerdai évadnyitó társulati ülésen Kiss János
igazgató először legfrissebb élményeit elevenítet-
te fel. Vasárnap érkeztek haza a riói olimpiáról,
ahol államalapításunk ünnepe alkalmából a Ma-
gyar Házban léptek fel óriási sikerrel. Az igazgató
azt mondta, jó volt Brazíliában magyarnak lenni
azokban a napokban. 

Rómeó és Júlia
a Gyôri Balett repertoárján

Itthon hétfőtől zajlanak az új bemutató próbái, az
újragondolt Rómeó és Júliát tűzi műsorra a társulat,
Prokofjev zenéjével és Vámos György koreográfiá-
jával. A prágai opera után a Győri Balett mutatja be
a darabot, mely a történet szerint a XX. század ele-
jén játszódik és két maffiacsalád harcáról szól, a
premier pedig október 8-án lesz. A győri közönség
17 bérletes előadáson láthatja a darabot.

Műsoron marad az évadban, a Ne bánts!, a
Zorba,  A terem, a Szentivánéji álom, a Bolero cí-
mű darabok, a gyermekdarabok közül a Szegény
Dzsoni és Árnika címűt láthatja majd a közönség.
2017 Kodály-év lesz, ennek apropóján Velekei
László koreográfiájára már most számos meghí-
vást kapott.  

Kiderült, Velekei László művészeti vezetőt felkér-
ték, hogy készítse el az Anna Karenina koreográfiá-
ját a Miskolci Balett és a GG Tánc Eger számára.

Kiss János elmondta, hogy szeptember 2-án és 3-
án a berlini Admiral Palace-ban lépnek fel elsőként kül-
földön, Vladimir Malakov meghívására, ahol a Moszk-
vai Nagyszínház, a szentpétervári Mariinszkij Színház,
a Miami Balett és a Tokio Balett társulatai mellett mu-
tatkoznak be. Ezen kívül Ausztriában, Olaszországban
és Oroszországban is fellépnek az idei évadban.

A győriek legkorábban szeptember 8-án, a nyílt na-
pon találkozhatnak a balettművészekkel, amikor bete-
kinthetnek a balettgyakorlat titkaiba és megnézhetik
a riói olimpia tiszteletére készített koreográfiát. 

Itthon szeptember 24-én a X. Pécsi Nemzetközi
Tánctalálkozóra utaznak, de többször fellépnek a fő-
városban is.

December 10-én mutatja be a Győri Balett az
Audi Arénában Csajkovszkij Diótörő című darabját
– árulta el Kiss János.

Májustól pedig a társulat gőzerővel készül az
EYOF-megnyitóra, amelyen felejthetetlen élményt
ígérnek. Rózsavölgyi László a város támogatásáról
biztosította a társulatot, jó egészséget kívánva az
előttük álló munkához. 

Kiss János végül köszöntötte az új társulati ta-
got, a spanyol Laura Fernandez táncművészt, vala-
mint Pöntör Bernadett titkársági asszisztenst, aki
15 éve van a társulatnál és Molnár Ilona igazgató-
helyettest, aki 40 éve a közszolgálatban dolgozik,
1989 óta a Győri Balettnél. 

Velekei László művészeti vezető
és a tárasulat egy része

Kiss János igazgató
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A Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata támogatásával foly-
tatódik a Győri Rendőrkapitány-
ság kerékpárjelölő programja,
amely ingyenes és mindenkit vár-
nak augusztus 27-én és 28-án
délelőtt a Megyeház téren! 

A kerékpárjelölő programot a
Győri Városi Rendőrkapitányság
2015 őszén indította útra a IV.
személy-, vagyonvédelmi és biz-
tonságtechnikai bemutató ren-
dezvényen. 

A kerékpárlopások megelőzé-
se és az eltulajdonított kerékpárok
eredményes felkutatása érdeké-
ben indult programot a győri ön-
kormányzat az idei évben 1 millió
forint összeggel támogatta.

A program célja, hogy a biciklik
beazonosításával csökkenjenek a
lopások, illetve ha mégis eltűnnek
a járgányok, könnyebben a nyomá-
ra bukkanhassanak. Ezzel értelem-
szerűen az elkövetők elfogása is
könnyebbé válhat. Ennek elérésére
egy jelölő módszert dolgoztak ki,
amely egy egyszerű eljárás.  A per-
forált formában kialakított szám-
és betűkombinációkból álló azono-
sítót tartalmazó sablont felragaszt-
ják a kerékpár alvázára, majd a sab-
lonra ecsettel felhordják a speciális
folyékony pasztát. A sablonra ke-
rült kémiai anyag kis idő elteltével
a perforációk mentén beleégeti az
alváz fémszerkezetébe a szám- és
betűsort. A mélyen beégett egyedi

Jelöltesse meg kerékpárját, megéri! 
azonosítót egy kártyára is rögzítik,
amelyet átadnak a tulajdonosnak.
Az adatokat a tulajdonos nevéhez
és lakcíméhez is hozzárendelik,
majd az emiatt kialakított rendőrsé-
gi adattárolóban regisztrálják. Fon-
tos tudni, hogy a kerékpár fémvá-
zába égetett azonosító nem távolít-
ható el anélkül, hogy ne sérülne
meg a felület, tehát senkinek nem

ajánlott! Az egyedi azonosító sza-
bad szemmel jóformán nem látha-
tó, esztétikai deformálódást nem
eredményez, azonban UV-lámpa
segítségével tisztán leolvasható. 

Az így rögzített bicikli és a tulaj-
donos adatai tehát bekerülnek a
rendőrség adatbázisába, amely-
nek segítségével lopás esetén a
keresés máris indítható. Az egyedi
azonosítót az intézkedő rendőr is
lekérheti a listából, így ellenőrizhe-
ti a kerékpárt és a tulajdonosát is. 

A kerékpárok jelölése és regiszt-
rációja, az önkormányzati támoga-
tásnak köszönhetően, a győri kerék-
pár-tulajdonosok számára ingyenes.
A jelölést megelőzően a kerékpár tu-
lajdonjogát a tulajdonosnak hitelt ér-
demlően igazolnia kell. A kerékpár-
jelölés pontos időpontja és helyszí-
ne: augusztus 27. szombat 10 órától
16 óra, illetve vasárnap 9 órától 17

óráig. Mindkét nap a Megyeház té-
ren várják a regisztrálni vágyókat.  

Ezt követően a kerékpárok jelö-
lése, az önkormányzati támogatás-
nak köszönhetően, a helyi médián
keresztül előre meghirdetett idő-
pontokban a Győri Rendőrkapi-
tányságon, az erre kijelölt munka-
társak bevonásával történik. Ér-
deklődni lehet a 96/520-000/15-
94, 15-44, 16-51-es telefonszá-
mokon, vagy a kalibae@gyor.poli-
ce.hu e-mail címen. 

Lefoglaltak a győri rendőrök egy lopott bicik-
lit, most keresik a gazdáját. Ez a példa is mu-
tatja, hogy a kerékpáros regisztráció mennyi-
vel megkönnyítheti a hatóságok és a tulajdo-
nosok dolgát is. 

A Győri Rendőrkapitányság lopás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt eljárást folytat egy helyi férfi
ellen. A győri rendőrök a nyomozás során július 17-én
lefoglaltak egy kerékpárt. A rendelkezésre álló adatok
szerint a kétkerekűt a gyanúsított ellopta, azonban erről
a sértett eddig nem tett bejelentést. A rendőrség kéri,
hogy a képen látható kerékpár tulajdonosa jelentkezzen
személyesen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr,
Zrínyi út 54.) a tulajdonjogot hitelt érdemlően igazoló ok-
irattal vagy számlával. A sértett telefonon is tehet beje-
lentést a rendőrkapitányság 06-96/520-000/13-29-es
telefonszámán, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központ-
jának a 06-96/417-329-es hívószámán vagy az ingye-
nesen hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöld
számán, illetve a 107 vagy a 112 központi segélyhívó te-
lefonszámok valamelyikén. 

Keresik a bicikli tulajdonosát 

Pasztával jelölik
a kerékpárokat

Várják a tulajdonos
jelentkezését
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Érdeklôdni: 06-20/269-3234 • gyor@orientik.hu • orientalkft.hu

Beruházó: Orientál Kft.

PRÉMIUM kategóriás vízivárosi

lakások már 10.004.000 forinttól
leköthetôk a beruházónál!

Építkezés kezdete: 2016 07. hó 
Várható átadás: 2017 3. negyedév

A+ kategória

3 rétegû üvegezés

Lift

CSOK igényelhetô!

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A nyugati diaszpórában ma-
gyar nyelvet tanítók számára
rendeztek egyhetes konferenci-
át Győrben, a Széchenyi István
Egyetem Apáczai Csere János
Karán.

A továbbképzésen 25 pedagógus vett
részt a világ minden tájáról. A konfe-
renciát megelőző sajtótájékoztatón
Potápi Árpád János, a Miniszterelnök-
ség nemzetpolitikáért felelős államtit-
kára kijelentette, a nemzetpolitikai ál-
lamtitkárság mindent megtesz azért,
hogy segítse a diaszpórában élő ma-
gyar közösségek megmaradását.

Az államtitkár kiemelte, erősebb az
asszimiláció Nyugat-Európában és
Amerikában, mint a Kárpát-medencé-
ben, mert a kivándorolt családok a
gazdasági értelemben vett számítása-
ik miatt integrálódnak. Hangsúlyozta,
fontos az asszimiláció folyamatának
csökkentése, amelyben szerepük van
a magyar közösségeknek, a magyarul
oktatóknak is. Az államtitkárság töb-
bek között a Kőrösi Csoma Sándor-
programmal és a Petőfi Sándor-prog-

Magyarul tanítanak a nagyvilágban
rammal igyekszik segíteni a diaszpóra
és az anyaország magyarsága közötti
kapcsolatok erősítését.

Dr. Földesi Péter, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem rektora elmondta, az
egyetem nagy hangsúlyt fektet a tár-
sadalmi felelősség-
vállalásra, jelenleg is
500-600 azon diá-
kok száma, akik ma-
gyarnak vallják ma-
gukat, de nem ma-
gyar állampolgárok.
A rektor példának
hozta fel, hogy idén
nyáron először szer-
veztek napközis tá-
bort Katalóniában, az
ott élő magyar fiata-
lok számára, az egye-
tem hallgatói. Fontos
feladat megszerettet-
ni a magyar nyelvet a
külföldön élő magyar-
sággal – emelte ki
Földesi Péter.

Dr. Szabó Péter, az egyetem Apá -
czai-karának dékánja arról beszélt,
hogy a résztvevők döntő többsége a
magyar identitás megőrzéséért, a ma-
gyar nyelv fenntartásáért vállalja ön-

ként a szórványban élő gyermekek ta-
nítását, amelyeket hétvégi vagy vasár-
napi iskolákban valósítanak meg. Eh-
hez nyújt segítséget, a Győrben tize-
dik alkalommal megrendezett konfe-
rencia is, amelyen a nyelvpedagógián,

a népmesén, a néptáncon, a kézmű-
vességen keresztül kapnak szakmai
módszertani ismereteket a résztvevők
úgy, hogy közben kölcsönösen tanul-
nak is egymástól.

Hiába volt jó idő a nyáron, a gyakori
frontok széttördelték az idei strand-
szezont. Az Aranypart 1, vagyis a La-
pos szabadstrand üzemeltetője, Szar-
vas Zoltán szerint a víz minősége kivá-
ló volt ebben az évben és a mennyi-
séggel sem voltak problémák. 

Évről évre egyre kiszámíthatatla-
nabb az időjárás, ami a szezont is be-
folyásolja. Sokszor volt zápor, zivatar,
ami a fűnek és növényeknek kedve-
zett, az embereknek már kevésbé. 

Ahogy Szarvas Zoltán fogalmazott,
a május és a június vonzza leginkább
a strandolókat, augusztusra valahogy
egy kicsit megfáradunk. Érdemes
megemlíteni a magyar focisták sze-
replését az Eb-n, hiszen meccseknek
ekkora hangulata még nem volt. Ven-
déglátás szempontjából sokat segí-
tett. Az olimpia már kevesebb nézőt
mozgat meg, ennek elsősorban az
időeltolódás és a csapatsportok hiá-
nya lehet az oka. 

Az előrejelzések szerint egyébként
most hétvégén lesz utoljára kánikula
a szezonban, tehát aki még szeretné,
használja ki a jó időt és strandoljon
még egy jót! 

Felemás
strandszezon

Pótápi ÁrpádJános
és dr. Földesi Péter
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Vastaps jellemezte a győri Széchenyi téren bemu-
tatott Voices of 2016! koncertet.  Az előadók mind-
annyian a Plácido Domimgo’s Operalia Világver-
seny díjazottjai voltak.  A „Voices” rendezvények a
nemzetközi „zenei elit” körében is ismertek és ked-
veltek lettek.  A produkció szervezői érezhetően ar-
ra törekednek, hogy a koncerten olyan előadások
hangozzanak el, melyek széles tömegekhez szól-
nak. A Voices of 2016! közönsége is meggyőződ-
hetett arról, hogy René Barbera nem véletlenül
napjaink egyik legkeresettebb tenoristája.  Mű-
sorában Gaetano Donizetti Ezred lánya operá-
jának híres, kilenc C-s áriája is szerepelt, me-
lyet az énekes bravúros könnyedséggel és
eleganciával adott elő. Olga Kulchynska, az
Operalia 2016 opera kategóriájának díja-
zottja a világversenyt követően érkezett
Győrbe. Az elbűvölő, ukrán származású
szoprán, Európa rangos operaházainak
ünnepelt énekese, már az első műsorszá-
mában, Charles Gounod Júlia keringőjé-
ben elvarázsolta a közönséget. A művész a
kirobbanó sikert olyan népszerű áriák elő-
adásával fokozta, mint G. Verdi Elena boleró-
ja, G. Puccini Musetta keringője és a G. Verdi
Rigoletto első felvonásának híres kettőse, mely-
ben René Barbera énekelte a herceg szólamát. Az
esten fellépő Yunpeng Wang különlegesen szép
baritonja egy kivételes színpadi jelenléttel párosul.
A Metropolitan Opera ifjú sztárja maximálisan el-
nyerte a publikum hangos tetszését. A ráadásként
elénekelt Figaró belépőjét szűnni nem akaró taps-
sal jutalmazta a közönség. Különösen nagy öröm
volt megismerni a győri kötődésű Simon Brigittát,
aki Plácido Domingo pártfogásával nyert ösztön-
díjat Valenciában, majd Bécsben végezte el egye-
temi tanulmányait. A kiváló koloratúr készséggel
rendelkező szoprán elsőként Delibes Lakmé Csen-
gettyű áriájával, majd Kálmán Imre A Csárdáski-
rálynő operettjének Sylvia belépőjével aratott  si-
kert. A zenei eseménynek Váradi Gyula, a Virtuó-
zok felfedezettje volt a meglepetés vendége, aki
Jules Massenet Thais Meditációjával kápráztatta
el az egybegyűlteket. A rendezvénynek ezúttal is
Mesterházy Gyula volt a moderátora, aki  pályafu-
tását a Győri Nemzeti Színházban kezdte.

Az est állandó közreműködője, a Győri Filhar-
monikus Zenekar magas színvonalú játékával tet-
te egésszé a koncertet. A méltán nemzetközi hírű,
ünnepelt karmester, Michael Güttler jelenléte jól
érzékelhető volt az együttes örömmuzsikálása so-
rán. A koncertet szervező, jelentős tapasztalattal
rendelkező, számos országban jelenlévő GuliAnd
produkcióit a nemzetközi művészi színvonal, ki-
váló szervezési és technikai háttér jellemzi. Pláci-
do Domingo együttműködésével Győr napjaink-
ra az új operasztár generáció találkozóhelye lett,
mely számos, ma még ki nem használt lehetősé-
get tartogat a városnak, és így Magyarországnak.

Lendvai Péter

Világszínvonalú est Gyôrben

Fotó: O. Jakócs Péter
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HIRDETÉS SZÍNES

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A győriek egyik kedvenc színé-
sze, Nagy Balázs és Gyurmánczi
Diána balettművész első közös
babájukat várják decemberre. A
népszerű művészek megosztot-
ták velünk boldogságukat.

A kisbabánkat december 11-ére vár-
juk. Már a babaszoba is félig-med-
dig elkészült, a végleges befejezésé-
vel azonban addig várunk, amíg az
orvosok száz százalékig bizonyosak
lesznek abban, hogy kislány lesz –
meséli Balázs. 

A színésznek már van egy 14
éves nagyfia, Máté, akinek a szintén
balettművész, Kara Zsuzsanna az
édesanyja, Balázs első felesége. A
nagyfiú is örömmel fogadta a hírt,
amikor azt mondták neki, hogy kará-
csonyra új ajándékot kap. Rögtön
kapcsolt és megkérdezte az apuká-
jától: babátok lesz?

Balázs és Diána kilenc éve élnek
együtt, februárban költöztek abdai
új otthonukba, ide a családi fészek-
be várják kisbabájukat. Diánának

Gólyahír a mûvészpárnál: Balázsék babát várnak
eleinte voltak rosszullétei, amit hősi-
esen viselt. A 14. héttől azonban jól
van és élvezi a terhességet. A kisma-

ma úgy tervezi, minél hamarabb sze-
retne visszamenni a társulathoz, de
ezt majd a körülmények alakítják. A
balettművész maximalista, így csak

akkor fog visszatérni, ha úgy érzi,
azon a szinten tudja folytatni a tán-
cot, ahol abbahagyta. Diánát egyéb-

ként az Üvegház, a Zorba a görög és
a Ne bánts! darabokban nyújtott ala-
kításáért zárta szívébe a balettszere-
tő közönség.

Azt még egyelőre nem tudják, pa-
pás szülés lesz-e, ugyanis Balázsnak
azon a héten több fellépése is lesz a bu-
dapesti Madách Színházban. Sorssze-
rű, hogy az Orosz Dénes Poligamy cí-
mű filmje alapján készült darab fősze-
replőjeként is apai örömök elé néz, az
előadás végére meg is születik a csöpp-
ség. A kispapára egyébként is sűrű he-
tek várnak, a győri közönség most
szombaton a Dunakapu téren 21 órától
láthatja és hallhatja élő zenekaros nagy-
koncertjét: Képeslap című, popdalokat
tartalmazó albumát mutatja be a Bor-
napok közönségének. A nyíregyházi Vi-
dor Fesztiválon szeptember elsején a
Győri Nemzeti Színház a nagysikerű
produkcióját, Nagy Balázs és Járai Má-
té jutalomjátékát, a Primadonnákat
játssza. Ezután Balázs számára a rövid
nyári szünet után folytatódik a Jóban,
rosszban tévésorozat forgatása, ahol
Misi szerepében láthatjuk. November-
től a Madách Színház Meseautó című
musical comedy-jében játszik, majd
december elején a Dr. Zsivágó ősbe-
mutatójában láthatjuk, Győrben. 

A munka mellett azonban Balázs és
Diána megpróbálnak minél több időt
együtt tölteni, kisbabájukat várva. 

szerző: hak
fotó: sajtófotó

Évtizede már annak, hogy Halpert Ba-
lázs, azaz Diggieman Győrbe költö-
zött. Azóta otthonra, szerelemre és ze-
nei sikerekre lelt a városban. Most pe-
dig új klipet jelentetett meg, amelynek
nagy részét a városunkban forgatták.
Az Apró pont igazi vidám hangulatú,
pozitív mondanivalójú dal. 

A videó olyanra sikerült, amilyen
mostanság Diggieman, azaz Halpert
Balázs is: vidám, életigenlő és újszerű.
Nem véletlen, hiszen az elismert rap-
és ragga-énekes Győrben otthonra,
szerető feleségre és barátokra talált.
A Cseh Tamás-programnak köszön-
hetően pedig tovább építheti élőze-
nés karrierjét, amely olyan körökbe is
elviszi őt, ahová rapperként nem biz-
tos, hogy eljutott volna. 

Az Apró pont egy igazi vidám han-
gulatú, táncolható, reggae-dal, amely
képi világában is hasonlót kapott. Pe-
dig a forgatás nem volt feltétlenül egy-
szerű. Ám erről már az előadó beszélt:

Két helyszínen forgattunk: a videó
sztoriját Győrben rögzítettük, az image-
részt pedig Mosonmagyaróváron, a
szélkerekek közelében – mondta Dig-
gieman. S valóban, több, a győrieknek

Hazai pályán forgatott Diggieman
oly kedves helyszínt is felismerni a
klipben, legyen szó a Duna-partról
vagy éppen a Kisfaludy utcáról. Való-
ságos helyszíneken, valós érzelmekről
szól az Apró pont. Ráadásul az sem tit-
kolt célja, hogy a saját korosztályát is
jobban megmozgatja. 

Harminc körül és felett az ember
már nehezebben mozdul ki, már nem
igazán jár klubos bulikba, de egy-egy
koncertre szívesen elmegy, énekel és
táncol. A mi zenénk erre pedig szerin-
tem kiválóan alkalmas.

Hogy mennyire, arra legkésőbb
ősszel Győrben is megadhatja a kö-
zönség a választ, akkor lesz ugyanis
a Diggieman Live lemezbemutató
koncertje. 

Decemberben érkezik
a csöppség
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FESZTIVÁL HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A borlovagok felvonulásával csütörtökön el-
kezdődött a kilencedik Győri Bornapok, Bor-,
Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál. A hét-
vége önfeledt szórakozást ígér Győrben, és
mindent, mi szemnek, szájnak s fülnek ingere.

A felvonulást követően Fekete Dávid alpolgármester
nyitotta meg a nyár egyik leghangulatosabb és leg-
népszerűbb eseményét, hiszen a Győri Bornapok ha-
zánk legnívósabb boros seregszemléinek egyike. Az
idei évben – a tavalyihoz hasonlóan – a Széchenyi té-
ren és a Dunakapu téren is várnak minket a faházak,
a két helyszínen mintegy hatvan borászat kínálja Ma-
gyarország legjobb borait. A nedűket a már jól meg-
szokott módon, fesztiválkártya segítségével kóstol-
hatjuk, a gyors ügyintézést a két téren nyolc feltöltő
pont segíti. Ha vasárnap estig maradna a kártyán
pénz, azt augusztus 28-án 24:00 óráig válthatjuk visz-
sza a nyitva lévő feltöltő pontokon.

A Győri Bornapok egyedülálló hangulatához
nem csak a gyönyörű belvárosi környezet, de a kitű-
nő zenei előadások is hozzájárulnak. A hétvégén
hallhatjuk többek között Dániel Balázs Boogie Wo-
ogie Showját, Nagy Balázs zenekaros koncertjét,
sőt a Budapest Jazz Orchestrát is. S ha már a zenei
programoknál tartunk, ne feledjük, minden évben
a Bornapok ideje alatt rendezi a város a nyárzáró
nagykoncertet, amelyen évről évre egy-egy nemzet-

Színes kavalkád finom borokkal és kitûnô koncertekkel
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közi sztárfellépőt láthat a győri közönség. Az idén
sem lesz ez másként, az önkormányzat és számos
győri vállalkozás összefogásával – a megszokottak-
tól eltérően nem szombaton, hanem pénteken este
– a mambokirály, Lou Bega lép fel a Városháza előtt
olyan slágereivel, mint a Mambo No. 5, az I got a girl,
vagy a Give it up. Az estet tűzijáték zárja, a hazaju-
tást az önkormányzat éjszakai járatokkal segíti.
(Ezek menetrendjét, illetve a koncert miatti forga-
lomkorlátozásokat és busztereléseket a múlt heti
számunkban olvashatták). Bár a meteorológia
egész hétvégére ragyogó időt ígér, a rend kedvéért

azért rögzítsük: A nyárzáró esőnapja vasárnap
21:00 óra.

A hétvégén tehát garantáltan megtelik a Belváros,
és ahogy az a nyár utolsó hétvégéjén lenni szokott, az
idén is számos vendég érkezik az ország minden pont-
járól. Mivel a tavalyi évben Győr nyerte meg a Megyei
Jogú Városok Sporttalálkozóját, így az idén városunk
rendezi a vidám megmérettetést, amelyre szintén több
százan érkeznek hazánk nagyvárosaiból. Ha hozzátesz-
szük, hogy szombaton kezdődik a női junior röplabda
Európa-bajnokság, nyugodtan elmondhatjuk, sem ven-
dégből, sem programból nem lesz hiány a hétvégén. 

INGYENES
FELNŐTTOKTATÁS!

A képzési kínálatról, a jelentkezés feltételeiről
információ a www.gymszc.hu weboldalon,

a Győri Műszaki Szakképzési Centrum facebook oldalán
található, és a 06-20/357-6365 telefonszámon kérhető.

2016. szeptemberében többféle, OKJ-s
szakmai végzettséget adó oktatásra várja

16–99 éves korig a jelentkezőket!
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EIN KORBFLECH-
TEKURS für Anfänger
und Fortgeschrittene
wird in Győr, im Haus
der Generationen ge -
startet. Der erste Termin
ist der 10. September,
von 8-18 Uhr. Bitte ei-
ne gute Gartenschere,
sowie Speisen und
Getränke mitbringen.
Um Voranmeldung
wird gebeten.

PANNONHALMER KLASSIK-ABENDE
– zum dritten, dem Ab schlusskonzert der
Konzertreihe Pannonhalmer Klassika-
bende trifft das Győrer Philharmonieor-
chester ein. Am Freitag, den 2. Septem-
ber um 19 Uhr ertönen in der Aufführung
des Ensembles im Innengarten des Pa-
nonhalmer Abteimuseums die Lieder
von dem einen oder anderen Werk
Haydns und Tchaikovskys, es dirigiert der
Lisztpreisträger und Ausgezeichnete
Künstler Berkes Kálmán.

„ÜBER MIR AUCH MOND, AUCH STERN”- die Verse zeitgenössischer
ungarischer Dichter verlauten am Freitag, den 2. September ab 17 Uhr durch
die Hangraforgó Band im Klubraum der dr. Kovács Pál Komitatsbibliothek
und Gemeinschaftsraum Zentralbibliothek (Győr, Herman Ottó u. 22.).

HUNGARIAN DJANGO SWING. Die Formation
mit dem Namen Harmonia Garden wurde 2006
durch fünf begabte junge ausgebildete Musiker ge -
gründet, deren Traditionen und verschiedene Stilrich-
tungen sie der Band jeweils beigebracht haben. Die
gemeinsame Sprache der Band ist der Swing, darun-
ter speziell der Django Reinhardter Manouche Swing,
welcher Elemente der traditionellen ungarischen
Volksmusik mit den brauchtumspflegenden ungari -
schen Liedern und Csárdás Motive mit dem klassi -
schen und europäischen Jazz vom Anfang der Jahr-
hundertwende verflechtet. Das Konzert beginnt am
Samstag um 17 Uhr auf dem Dunakapu Tér.

Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
már csak 2 örök panorámás vízparti lakás eladó.

2016 ôszétôl, akár CSOK-kal is, kulcsrakész
állapotban átvehetôk!

75 négyzetméter és 
93 négyzetméter

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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A néhány hete megnyílt és la-
punkban is bemutatott győri
Édenkertbe minden portéka el-
lenőrzött forrásból, őstermelőktől
érkezik: teák, mézek, szörpök,
lekvárok, fűszerolajak, csokolá-
dék és kozmetikumok sorakoznak
a polcokon, s az üzletben kapható
a Zervital termékcsalád is, mely
számos problémára kíméletes
gyógyír. Kiváló többek között
gombásodás ellen, fájdalomcsil-
lapításra, gyulladásgátlásra, ízü-
leti és mozgásszervi panaszokra,
mindenféle bőrproblémára, máj-
foltokra és még ráncokra is.

A pécsi Vig István az 1950-es évek kö-
zepén mindkét lábán fájdalmas érszű-
kületet talált. Az akkori hivatalos szak-
vélemény szerint ez a betegség rövid
úton amputációhoz vezetett volna, de
egy ismerős tanácsára fakéregből ké-
szített főzetekkel végül sikerült meg-
gyógyítania magát. Vig István malmöi
évei alatt, saját példájából tanulva, na-
gyon sok embernek segített. A bioké-

A legégetôbb problémákra kínálnak
fahéjas megoldást az Édenkertben

mia iránti érdeklődése és a másokon
való segítés szándéka motiválta arra,
hogy a következő néhány évtizedben
természetgyógyászként sok időt és
energiát fordítson a megbetegedési fo-
lyamatok megismerésére és gyógyítá-
sára. Ez volt az előzménye a Zervital ké-
szítmények kifejlesztésének, melyből
háromféle termék kapható a Király ut-
cai Édenkertben: oldat, kenőcs és arc-
lemosó folyadék. A készítmények ható-
és hordozóanyagai kizárólag növényi
eredetűek, melyeket különleges eljá-
rással oldanak ki, gyógynövény alapú
gyógyhatású készítménynek minősül-
nek. Fő alkotó-hatóanyaguk a fahéj- és
a fűzfakéreg desztillált vizes főzete.

A készítmények kiválóan használ-
hatóak gombák és baktériumok el-
pusztítására, fájdalomcsillapításra,
gyulladásgátlásra, görcsoldásra, hám -
lasztásra és hámosításra, a kis erek re-
generálására, a bőr savköpenyének
pótlására. Alkalmazhatóak továbbá
lábszárfekély, ízületi, mozgásszervi
panaszok, műtéti hegek, idegrendsze-
ri, illetve visszeres zavarok, ekcéma,

felfekvéses sebek, égési sérülések,
tyúkszem, pikkelysömör, érszűkület,
izommerevség és orbánc esetén is.

Az oldat külsőleg használható ázta-
tófürdő, meleg borogatás, ecsetelés,
átmosás vagy kenet formájában. Az ol-
dat és a kenőcs hatóanyagai nagyrészt
megegyeznek egymással. A kenőcs
praktikus olyan esetekben, amikor az
oldat használata körülményes lenne,
például a térdnél, könyöknél, vagy ha
kis területen történik a kezelés. Az ola-
jos kenőcs elpusztítja a bőrre és köröm-
re rátelepedett, és ott élősködő gombá-
kat és baktériumokat. A bőrön keresz-
tül felszívódva, fokozatosan megszün-
teti az ízületi gyulladás okozta görcsö-
lést és fájdalmat. A megégett testrész-
re kenve, néhány percen belül meg-
szünteti a fájdalmat. Használatával eny-

híthető a derék, a forgók és egyéb test-
részek ízületi gyulladása, fájdalma.

Az arclemosó folyadék rendszeres
használatával – regeneráló, hámlasz-
tó hatását kifejtve – a bőr hámrétegé-
ben megtelepedett mikroorganizmu-
sokat távolítja el. A kivonattal az arc-
bőrt heti négy alkalommal javallott át-
mosni mindaddig, amíg a nemkívána-
tos elváltozások megszűnnek. A keze-
lés hatására a bőr felső rétege lehám-
lik, az elszíneződött foltok és ráncok
halványodnak, eltűnnek, a bőr kötő-
szövetei is regenerálódnak, más test-
részeken használva pedig megszűn-
het a kellemetlen viszketés. (x)

Cím: Király utca 15. Facebook:
facebbok.com/gyoriedenkert.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig
10–18 óráig, szombaton 9–13 óráig.

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

KULTURÁLIS kínáló  
KOSÁRFONÓ SZAK-
KÖR indul kezdőknek
és haladóknak Győrben,
a Generációk Házában.
Az első alkalom szep-
tember 10-én, szomba-
ton 8–18 óráig tart. Vinni
kell egy jó metszőollót,
ételt-italt. Előzetes beje-
lentkezést várnak. 

„FÖLÖTTEM HOLD IS, CSILLAG IS”
címmel  kortárs magyar költők verseit
szólaltatja meg a Hangraforgó együttes
szeptember 2-án, pénteken 17 órától a
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér Központi Könyvtára klubhe-
lyiségében (Győr, Herman Ottó u. 22.).

TÉR-IDŐ-FÉNY. Kanczler Ist-
ván, Sárközi Zsuzsa, Szabó Vi-
rág és Várnagy Kata közös fo-
tókiállítása nyílik szeptember 1-
jén, csütörtökön 17 órakor a
Marcal étteremben. A tárlat
szeptember 25-ig látogatható. 

KÁPTALANDOMBI SÉTA. A Köny-
nyező Szűzanya kegyképtől a káptalan-
dombi emlékekig című sétára várják a
látogatókat. A séta augusztus 27, szom-
baton 14 órakor, augusztus 28-án, va-
sárnap 15 órakor indul. További informá-
ció és bejelentkezés: 06-20/251-0117.

ÚJVÁROSI NYÁRBÚ-
CSÚZTATÓ lesz szeptem-
ber 3-án, szombaton 15 órá-
tól az Újvárosi Művelődési
Házban. A programból: zenés
műsorok, kiállításmegnyitó,
gyermekprogramok, az Újvá-
ros szolgálatáért díj átadása,
valamint Berkes János és Kál-
lai Bori operettműsora Bara-
nyai István prímás és zeneka-
ra közreműködésével.

„AZ UTCA NAPOS OLDALÁN…” - A Buda-
pest Jazz Orchestra koncertje zárja az idei Bor-
napokat.  A dalokat magyar nyelven négy szó-
lista, Fehér Adrienn, Urbán Orsolya, Farkas Gá-
bor Gábriel, és Mujahid Zoltán adja elő. A kon-
cert a Dunakapu téren, vasárnap este nyolc
órakor kezdődik. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA
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HIRDETÉS HONVÉDSÉG

szerző: sályi gergő tőrm.
fotó: cseszreginé csekei judit

százados, raketaezred.hu

A 12. Arrabona Légvédelmi Raké-
taezred katonái hamarosan a
TOBRUK LEGACY 2016 több-
nemzeti, kis és közepes hatótávol-
ságú légvédelmi rakéta harcászati
gyakorlaton vesznek részt. Az év
egyik fő feladatának tekintett szlo-
vákiai kiképzési eseményt azon-
ban az intenzív felkészülésen túl
egy, a korábban megkezdett szak-
mai együttműködés elmélyítését
célzó háromnemzeti konferencia
is megelőzte – olvasható a 12. Ar-
rabona Légvédelmi Rakétaezred
hivatalos honlapján.

Még a gyakorlat tervezési fázi-
sában merült fel az igény a több-
nemzeti feladatban érintett cseh
és szlovák partnerek részéről,
hogy a gördülékenyebb együtt-
működés és az eredményesebb,
mélyebb szakmai kooperáció ér-
dekében megismerjék a győri ala-
kulat szövetségi felajánlásokkal
kapcsolatos tapasztalatait. Ennek
megfelelően az ezred az Összhad-
erőnemi Parancsnokság légierő

Nemzetközi konferencia a katonáknál
haderőnemi vezetésének támoga-
tásával egy kétnapos szakmai
konferenciát és tapasztalatcserét
szervezett a külföldi partnereknek.

Augusztus 23-án reggel érke-
zett a likócsi laktanyába a 11 fős

többnemzeti delegáció, melynek
tagjait Könczöl Ferenc alezredes,
a légvédelmi egység parancsno-
ka köszöntötte. Az angol nyelven
zajló megbeszélésen a győri ez-
red rövid bemutatását követően
áttekintették az egyes légvédel-
mi rakéta oltalmazási típusfel-
adatok sajátosságait, valamint a

vezetés-irányítás megvalósítá-
sán túl, a logisztika és az erők vé-
delmének speciális ismeretei, il-
letve az alegységek telepítésével
kapcsolatos tudnivalók is egy -
aránt szóba kerültek.

A nemzetközi szakmai
egyeztetés augusztus 24-én az
59. Szentgyörgyi Dezső Repü-
lőbázison zárult, ahol többek
között a légvédelmi szakfelada-
tok valós repüléssel egybekö-
tött demonstrációját megtekin-
tik a három nemzet légvédelmi
rakétás katonái.

OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Az OPENHOUSE ingatlanpiaci kínálatából

Bízza profikra ingatlanügyeit! 
www.oh.hu 

Gyôr-Szabadhegyen 2 szobás, 49 nm-
es, felújított, 4. emeleti panellakás el-
adó. 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-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 
Gyôrújbarát központjához közeli utcá-
ban lakható hétvégi ház eladó. Irányár:
7 M Ft. +36-70/333-3839
Pannonhalmán és környékén eladó in-
gatlanokat keresek 30 M Ft-ig. +36-
70/333-3839
Az Ergényi lakótelepen eladó egy 136
nm-es, 2015-ben gyönyörûen felújított
sorház! Ár: 39,9 M Ft. +36-70/372- 0113
Révfaluban új építésû lakások leköthe-
tôk 2017 ôszi átadással. Ár: 350 E
Ft/nm. +36-70/372-0113

Gyôr-Marcalvárosban eladó egy 63
nm-es, 2 + fél szobás, erkélyes la-
kás. Ár: 13,6 M Ft. +36-70/703-
0865
Gyôrújbaráton új építésû, nappali + 3
szobás, különálló családi ház még le-
köthetô. Ár: 22,65 M Ft. +36-70/977-
7844
Gyôr-Nádorvárosban, a Vásárcsarnok
közelében felújított, 3 szobás, erké-
lyes panellakás eladó. Ár: 14,9 M Ft.
+36-70/977-7844
Gyôr-Adyváros kedvelt részén kétszo-
ba-hallos lakás eladó. Ár: 12,5 M Ft.
+36-70/489-2012
Gyôr-Adyváros frekventált részén 68
nm-es, háromszobás lakás eladó.
Ár: 15 M Ft. +36-70/489-2012
Gyôrben, a Belváros szívében 62 nm-
es, téglaépítésû, felújítandó lakás sa-
ját gépkocsibeállóval eladó. Ár: 23,99
M Ft. +36-70/459-2409
Nagyszentjánoson 103.381 nm fej-
lesztési terület eladó. Ár: 124 M Ft.
+36-70/459-2409

Gyôr-Marcalváros II-n 63 nm-es, 3
szobás, erkélyes, tehermentes lakás
akciós áron eladó. Azonnal költözhe-
tô! Irányár: 14,3 M Ft. +36-70/977-
7837 
Gyôrben, a Kodály Zoltán utcában 62
nm-es, 3 szoba — loggiás panellakás
jó áron eladó. Tehermentes! Irányár:
13,2 M Ft. +36-70/977-7837 
Péren 180 nm-es, szépen felújított
családi ház garázzsal eladó. Irányár:
24,99 M Ft.  +36-70/977-7836
Gyôrújbaráton 95 nm-es ikerház 500
nm-es saját telekrésszel eladó.
Fûtéskész ár: 22,75 M Ft. +36-70/977-
7836
Gyôrben, a Belváros szívében 3. eme-
leti, 59 nm-es, teljesen felújított, 3 szo-
bás társasházi lakás eladó. Ár: 19,9 M
Ft. +36-70/380-3752
Gyôr-Szigetben földszinti, 53 nm-es,
szoba + nappalis, új építésû lakás el-
adó. Ár: 15,65 M Ft. +36-70/380-3752
Gyôr-Nádorváros csendes utcájában,
tégla társasház felsô emeletén, gyor-

san költözhetô, nappali + 2 szobás, fi-
atalos lakás eladó. Irányár: 18,9 M Ft.
+36-70/459-3010
Gyôr-Ménfôcsanak panorámás utcá-
jában gondosan kialakított, kétszin-
tes, akár két generáció számára is
ideális, négyszobás családi ház el-
adó. Irányár: 42 M Ft. +36-70/459-
3010
Adyvárosban elsô emeleti, 1 + 2 fél
szobás, erkélyes, egyedi mérôs panel-
lakás eladó. Irányár: 14,99 M Ft. +36-
06-70/977-7841
Gyôr peremkerületén 2013-ban épült,
amerikai konyhás, nappalis + 4 fél
szobás ikerház külön utcafronttal, két
garázzsal eladó. Irányár: 30,99 M Ft.
+36-70/977-7841  
Gyôr-Szabadhegyen, park közelében
levô, téglaépítésû, egyedi fûtésû la-
kás, tárolóval, udvari gépkocsibeálló-
val ALKALMI ÁRON eladó. Ár: 11,2 M
Ft. +36-70/372-0105
Ravazdon építési telkek eladók 4—8 M
Ft. közötti áron. +36-70/372-0105
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„Rió gyönyörű város, de számítsatok
rá, hogy ebből semmit sem fogtok lát-
ni, ha a versenyeken ott akartok len-
ni.” Ezt mondta egyik tévés kolléga,
aki a játékok kezdete előtt pár nappal
már a helyszínen dolgozott és az érke-
zésünkig elég ideje volt feltérképezni,
mi hogyan működik a brazil nagyvá-
rosban. Akkor nem hittem neki, úgy
gondoltam, nem létezik, hogy ne le-
hetne mindenre időt szakítani. Aztán
kiderült, igaza volt. Az olimpiától nem
láttuk Riót, Isten városát, de nem bán-
juk, sőt, így volt kerek ez a hét. Élvez-
tük minden pillanatát, azzal együtt,
hogy naponta órákat töltöttünk bu-
szozással egyik versenyközponttól a
másikig, hogy a logisztika borzalmas
volt, és csak portugálul magyaráztak
mindenhol. Élveztük ezt is, mert kár-
pótolt a rengeteg élmény. Fogalmam
sem volt, milyen az, amikor élőben le-
het valaki egy magyar aranyérem ré-
szese. Elárulhatom, semmihez sem
hasonlítható.

A brazíliai városban csodás létesít-
mények várták a sportolókat és a né-
zőket, négy nagy központtal, a több
hatalmas csarnokot magába foglaló
Olimpiai Parktól a híres tengerparti ré-
szen a Copacabanán lévő arénáktól,
egészen a Maracana Stadionig. Az el-
ső helyszínen belül található a vívó-
csarnok is, ahol rögtön az első olyan
érmet begyűjtöttük, amihez mi is hely-
ben, a lelátóról küldtük a pozitív ener-
giát. A bronzmérkőzésen az ukránok
ellen a nézőtéren rengeteg magyar
sportoló jött össze. Mi ilyenek va-
gyunk, büszkék a sikereinkre, és telje-
sen természetes minden olimpián,
hogy az úszó, cselgáncsozó, birkózó,
ha teheti, megy és szorít a többi ma-
gyarnak, legyen az vízilabdázó
vagy éppen öttusázó. A sportlö-
vő lányok a jövő évi győri
EYOF kabalafigurájával is
barátok lettek. Miskolczi
Julianna, Egri Viki és
Tobai-Siker Renáta
éppen a vízilabda-
meccsre igyekez-
tek, amikor össze-
futottunk velük,
küldték a puszikat
a szurkolóknak és
átadták személye-
sen Hugoo-nak is.
Hozzájuk a brazilok el-
leni mérkőzésen még a
cselgáncsozók és Kenderesi Ta-
másék is csatlakoztak. A fiatal úszó a
barátnőjével, Sebestyén Dalmával az
egyik leglelkesebb drukkere volt a töb-
bi magyarnak később is, ja és kiderült,

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

nem csak a sajtburgert szereti. Apro-
pó, szurkolók. A brazilok őrült hangu-
latot képesek teremteni. Végigénekel-
ték, tapsolták a magyarok elleni vízi-
labdameccset, még úgy is, hogy esé-
lyük nem volt Benedek Tibor fiai ellen.

Óriási élmény volt ott lenni, amikor
a régi ismerős, az egykori győri Nagy
Péter a súlyemelők mezőnyé-
ben helytállt, magyar csú-
csot döntött és kihoz-
ta magából a maxi-
mumot. A súlye-
melők csarnoká-
ban a Pavilon2-
ben a kulisszák
mögé is beles-
hettünk, mivel
órákkal a kezdés
előtt odaértünk.
Felmehettünk az
emelvényre, a be-
melegítőterembe, sőt
fotós kollégámat több
sportoló és az egész len-
gyel háttérstáb is megkérte,
hogy örökítse meg, amint az
olimpia egyik fontos helyszínén pó-
zol a súlyokkal. Jó volt látni, hogy
mennyire közkedvelt a riói Magyar
Ház, amely az országot és a budapesti
olimpiai pályázatot népszerűsítette. Itt
nyilatkozott a Győr Plusznak a három-
szoros aranyérmes Hosszú Katinka is,
aki sorban egymás után adta az inter-
júkat, de mégis kedvesen fogadott
minket, mosolygós volt, és még azt is
elmondta, hogy nagyon vágyott már
egy vaníliás

kürtős ka-
lácsra. Katinka anyukájával is itt tud-
tunk interjút készíteni, hiszen a világ
egyik legjobb úszójának szülei a hely-
színen szurkoltak. Borkai Zsolt, a Ma-

gyar Olimpiai Bizottság elnöke is itt ér-
tékelte a játékokból addig eltelt idő-
szakot, kitérve a győri EYOF-ra és a fő-
városi pályázatra.

Nem csak az örömteli, hanem szo-
morú pillanatokból is jutott, miközben
rohantunk

egyik
versenyről
a másikra. A vízi-
labdás lányok veresége az elődöntő-
ben az amerikaiaktól, például ilyen
volt. A meccs után Takács Orsival, Illés
Annával és a pályafutását Győrben
kezdő kapussal, Gangl Edinával is tud-
tunk beszélni az úgynevezett „mixed
zona”-ban, ahol a sportolók és a mé-
dia képviselői pillanatokkal a mérkő-

zés vége után összefuthatnak. Edi-
na szomorú volt, de a beszélge-

tés végére már tudott moso-
lyogni is egy kicsit. A kajak-

kenus sikerekre nagyon ké-
szültünk, és felemelő érzés

volt pár perccel a győzel-
mek után beszélni Kozák
Danutával vagy éppen
Fazekas-Zur Krisztiná-
val. Az aranyérmes né-
gyes győri tagja kicsit

eltévedt a kordonok kö-
zött, segítettünk neki

megtalálni a társait és a ki-
járatot, miközben készült az

interjú. Kriszta akkor érzékenyült
el a legjobban, amikor azt mondta,

hogy most már legszívesebben otthon
lenne a kisfiával. Danuta még maradt
volna Rióban, és azt mondta, lehet,
hogy másnap már a Copacabanán ta-
lálkozunk, amikor fut velünk szembe,
hiszen nem érzi fáradtnak magát.

Mindenképpen szerettünk volna lát-
ni külföldi sztárokat is. Egyik kiszemel-
tünk az olimpia legnépszerűbb sporto-
lója, Usain Bolt volt. Őrület, hogy mi-
lyen felhajtás vette körül. A 200 méte-
res síkfutás döntőjét több más finálé
után rendezték, de Bolt volt az előzene-

karok után a főműsor. Szinte min-
denki miatta volt ott. A sajtóra

is ez volt jellemző. Marcali
Gábor később elmond-

ta, a kollégái erre a 20
másodpercre ké-
szültek egész este.
Amikor Bolt futott,
a fotósárokból
csak a sorozatlövő-
re állított gépek
hangja hallatszott.
Boltra két órát vár-

tunk a mixed zona-
ban. Taktikáztunk,

mert tudtuk, hogy a
legalább 50 méter

hosszú kordonlabirin-
tusban csak három he-

lyen áll meg nyilatkozni.
Nálunk megállt, mert be-

ékelődtünk a Győr Pluszos
mikrofonnal és a fényképező-

géppel a USA Today és a Sports
Illustrated nagymenő újságírói közé.
Ugyancsak hatalmas élmény a lab-

darúgó döntő. Brazília hazai pályán soha
nem nyert vb-t, olimpiát pedig most
nyerhetett először. A legendás futball-
szentély, a Maracana megtelt, ami ki-
lencvenezer nézőt jelent. A hangulat hi-
hetetlen volt az újságírótribünről nézve
is, de lent a pálya mellett, a fotós helyek-
ről pedig egyenesen álomszerű. Ezt is
Gábortól tudom. Talán már elhiszi ne-
kem, hogy miért akartam, hogy ott le-
gyünk a finálén. Csodálatos képek ké-
szültek testközelből az ünneplésről, a né-
zőkkel szelfiző Neymarról. Ezek után pe-
dig megtapasztalhattuk, hogy a legna-
gyobb futballsztárok mennyire különbö-
zőek. Neymar senkinek nem nyilatko-
zott. Marquinhos, Wallace, Rafinha és
Renato Augusto azonban jókedvűen állt
a mikrofon mögé, és beszélt pályafutása
egyik legnagyobb sikeréről. 

Az olimpián nem csak sportoló ba-
rátja sportolónak. Ez van az újságírók
között is. Koreai lakótársaink tudták,
mikor melyik versenyzőnk szerzett ér-
met, ahogy mi is képben voltunk az ő
sikereikkel. Igaz, ez nagyjából a taek-
wondóra korlátozódott. A játékok sod-
rása mindenkit magával ragadott, így
az ember két nap alatt képes elfelejte-
ni a fejetlenséget, amivel a szervezők
„kedveskedtek” mindenkinek. Jó volt
magyarnak lenni Rióban!
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A kilencszeres  olimpiai bajnok
jamaikai futó, Usain Bolt

Szép lányokban
sem volt hiány

Neymar vezetésével nyertek a brazilok

Az olimpia
sztárját is
mikrofonvégre
kaptuk

A győztes kajak négyes: Szabó Gabriella, Kozák Danuta,
Csipes Tamara és a Győri VSE versenyzője, Fazekas-Zur K
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Krisztina

Danuta aláírása
kincset ér

Úton a második
arany felé
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Több ezer fős tömeg, rokonok, barátok, szurkolók
és a média munkatársai fogadták a riói olimpiáról
az aranygéppel, valamint a korábban hazatért ma-
gyar olimpikonokat szerda délelőtt, a Syma-csar-
nokban. A szurkolók körében a már kedden ha-
zatért, Brazíliában három aranyérmet nyert Ko-
zák Danuta volt az egyik legnépszerűbb, min-
den fiatal rajongó vele akart fotót készíteni, tő-
le akart aláírást kérni.

Az olimpikonok hivatalos köszöntésére, a
magyar csapat tagjai vastaps közepette, a há-
romszoros olimpiai arany- és egyszeres ezüstér-
mes Hosszú Katinkával, és edző-férjével, Shane
Tusuppal az élen vonultak be a csarnokba. Az olim-
piai himnusz után Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai
Bizottság  elnöke tartott rövid köszöntőt, amelyben
hangsúlyozta: büszkék lehetünk, mert sok olyan pil-
lanat volt Rióban, amely rengeteg magyar ember-
nek okozott gyönyörű perceket, órákat és napokat.
Az elnök köszönetet mondott a versenyzők felkészí-
téséért a szövetségeknek, a kluboknak, ezenkívül a
szülőknek és a családtagoknak, valamint a magyar

Az aranygép érkezése után az
olimpia magyar érmesei be-
széltek a riói játékokról, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság hon-
lapjának.

Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai
bajnok, egyszeres ezüstérmes úszó
(200 és 400 m vegyes-, 100 és 200 m
hátúszás), a riói olimpia legsikeresebb
magyar sportolója: „Az ezüstérem
még nézve is fájt! Az utolsó 25 méteren
az életemért küzdöttem. Akkor ott nem
volt bennem több. Ez volt a negyedik
olimpiám, és most sikerült érmet nyer-
ni. Ma jöttünk haza, de délután már le
is megyek az uszodába. Hamarosan
Párizsba utazunk, újabb versenyre, rö-
vid pályás viadalra készülök."

kormánynak, amiért az elmúlt három évben
komoly támogatást adott a sportnak. Vé-

gül arra kérte a sportolókat, hogy élvez-
zék a szurkolók szeretetét, mert meg-

érdemlik. Szabó Tünde sportért fe-
lelős államtitkár emlékeztetett arra,
hogy a magyar sportolók teljes
odaadással versenyezve, példát
mutattak mindenkinek. Hangsú-
lyozta, hogy Rióban Magyarország
a 207 ország közül a 12. helyen
zárt, s immár 501 ötkarikás érem-

mel büszkélkedhet. Hozzátette: ma-
gyar világcsúcs és több magyar cím-

védés is született Rióban.
Ezt követően a színpadra szólították

a riói olimpia magyar érmeseit, elsőként
a 800 méteres gyorsúszásban harmadik

helyen végzett Kapás Boglárkát. Ezután jöt-
tek sorban a bronz-, majd az ezüst- és végül

az aranyérmesek, miközben egy nagy kivetítőn
felidézték a riói sikerek pillanatait. 

Szász Emese, olimpiai bajnok pár-
bajtőrvívó: „Még mindíg nem hiszem
el, hogy olimpiai bajnok lettem. Nagy
siker ez mesteremnek, Kulcsár Győző-
nek is, aki nagyon örült a győzelmem-
kor, láttam, könnyes lett a szeme. S
hogy folytatom-e Tokióig? Bízom ben-
ne, hogy igen.”

Szilágyi Áron, kétszeres olimpiai baj-
nok kardvívó: „Most kell egy kis pihe-
nés, mert ez az olimpia sokat kivett be-
lőlem, úgy érzem, többet, mint a londo-
ni. Fizikálisan és mentálisan egyaránt.
Rám fér a felfrissülés. Aztán a jövő év-
ben is lesz feladatom, hiszen jön a világ-
bajnokság és az Európa-bajnokság is.”

Kozák Danuta, ötszörös olimpiai
bajnok kajakozó: „A riói pálya, mely
egy öbölben volt kialakítva, nem volt
ideális, a szél is jelentős hullámokat
tudott gerjeszteni. A környezet azon-
ban kompenzálta a vizet. Hogy melyik
volt a legnehezebb győzelem? A pá-
ros, az nagyon szoros volt, sokáig
nem is tudtam, mi a helyzet, a Gabi
mutatta, hogy 'igen! megvan!'.”

Szabó Gabriella (háromszoros, Rió -
ban K-2 és K-4 500 m) olimpiai baj-
nok kajakozó: „Elképesztően szoros
volt az a befutó, belülről éreztem,
hogy megvan. Dana betegségét köve-
tően fejben fel kellett készülnünk arra,
hogy az utolsó métereken dőlhet el az
aranyérem sorsa.”

Csipes Tamara, olimpiai bajnok ka-
jakozó (K-4 500 m): „A siker kulcsa ta-

lán a rengeteg edzésben van. Az is so-
kat számított, hogy egyesben is együtt
edzettünk, na és mind jó csapathajó-
sok vagyunk. Fejben pedig hittünk ab-
ban, hogy ütőképes csapat vagyunk!”

Fazekas-Zur Krisztina (kétszeres, Rió -
ban K-4 500 m) olimpiai bajnok kajako-
zó: „Mentálisan London könnyebb volt,
úgy érzem, Rióban nagyobb súly volt raj-
tam. A jövőn majd közösen döntünk ed-
ző-férjemmel, Rami Zurral.”

Cseh László, ezüstérmes úszó (100
m pillangó): „A dobogón hárman állni
Phelpsékkel, az volt a legemlékezete-
sebb pillanat számomra Rióban. Az
olimpiai falu nem igazán hagyott külö-
nösebb emléket... Szeretnék egy stabil
szintet teljesíteni, hogy ne kelljen több-
ször a mélypontról felállni. Csináljuk
meg a hazai vébét, aztán meglátjuk a jö-
vőt. Picit pihenek, és januárban indul a
felkészülésem.”

A férfi párbajtőr -
csapattal bronz -

érmes, egyéniben ezüstérmes Imre Gé-
za: „Mindenkit megnyugtatok, a fehér-
aranynak, azaz az ezüstéremnek is tu-
dok most már örülni. A csapatbonz mi-
att meg majd' kiugrottam a bőrömből!”
A párbajtőrcsapatból Somfai Péter is
megszólalt: „Bíztam benne, hogy beke-
rülök a csapatba és én is pástra léphe-
tek, ezt előre mondták a fiúk.” Rédli
András: „A koreai volt a legnehezebb
mérkőzés, hiszen ott vívott az olimpiai
bajnok is, a franciákba beletört a bics-
kánk, az ukránokat magabiztosan ver-
tük.” Boczkó Gábor: „Hogy Tokióban
ott leszek-e? Edzőként biztos!” 

Kapás Boglárka, bronzérmes úszó:
„Nem vagyok csalódott, örülök a bronz -
éremnek, de megfogadtam: egyszer
én leszek a legjobb!”

Kenderesi Tamás, bronzérmes
úszó: „Nagyon jó látni, hogy ennyien
szeretnek. Azonban uszodát most

egy kis ideig nem szeretnék látni,
kell egy kis pihenő. Most tud-

tam meg, hogy lesz egy
harmadik kisöcsém, és a

jogosítványom is folya-
matban van...”

A riói olimpián
11.303 sportoló vett
részt,  közülük, az
eredményességet
tekintve, két magyar
került be az első tíz-

be: Hosszú Katinka
és Kozák Danuta. 
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Írja és szerkeszti: 
Nagy Viktor
Fotó: 
Marcali Gábor 
Nagy Viktor

HÍREK

2,4 millió eurós sportkocsi

Egy RAV4-nél kisebb, de sokkal meré-
szebb crossovert mutatott be a legna-
gyobb japán gyártó. A kupés tetővonal,
az erősen dudorodó sárvédőívek és a
dinamikus övvonal, rejtett kilinccsel a
hátsó ajtón teljesen egyedi autót vará-
zsolnak a C-HR-ből. A beltér visszafo-
gottabb, de merész, kék betétekkel dí-
szített, fiatalos. Közel négyméteres
hossza mellett a csomagtér 370 literes,

és a motorkínálat két tagból áll. 1,2 lite-
res turbós benzines (116 LE, 185 Nm)
és a Prius hibrid hajtáslánca (122 LE,
3,7 liter/100km) lesz választható az év
végén érkező újdonságba.

Tizenötödszörre rendezték meg az
Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivált a
komáromi Monostori Erődben. A hely-
szín monumentális méreteivel ideális te-

A Bugatti Veyron 2005-ben 1,2 millió
eurós áron debütált, és kora leggyor-
sabb, legbrutálisabb és legexkluzí-

vabb szupersportkocsija volt. Lehet
ezt fokozni? A Bugatti immáron újra
befutott márkaként, 2016-ban bemu-

tatta a Chiron modelljét. A letisztult,
felismerhetően stílusos kupé jellegze-
tes C forma közé ékelt vezetőhellyel
és kettéosztott hátsó ablakkal érkezik.
A műalkotás orra morcos, fara pedig
mindent elárul képességeiről – gon-
dolhatnánk. De a valóságban még ki-
mondani is veszélyes a beépített 8 li-
teres, W16 hengeres, négyturbós erő-
mű adatait: 1500 lóerő, 1600 Nm nyo-
maték. Ezzel a gépészettel a Chiron
2,5 másodperc alatt van százon és
420 km/h a maximális sebessége…
Ennél csak az ára nagyobb durranás,
ami kb. 740 millió forint lesz.

Amerikai
autók Komáromban

ret adott az európai mércével óriások-
nak tűnő amerikai autókuriózumoknak.
Európa minden részéről érkező fanati-
kusok nem másért, mint egy felszaba-
dult életérzésért érkeztek a rendezvény-
re. Az olyan újkori izomautók, mint a
2016-os Ford Mustang, családi Dodge
Caravanok és 50-es évekből megmen-
tett, földig ültetett Buick hot-rod is meg-
fért egymás mellett. Találkoztunk New
York-i taxival és rendőrautóval, és egy-
egy autót a habos-csajos autómosó-
ban is kényeztettek. A jó hangulatot a
gumiégetés, drift, rodeó, low rider show
és rock and roll buli fokozta.
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C-HR
a Toyotától
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A Gázfröccs adását keressék 
a Győr+ Televízió műsorán, valamint
a tévé internetes oldalán.
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Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: O. Jakócs Péter

Az elmúlt héten a Győr-gönyűi kikötő-
ben rendezték meg a hetedik Formu-
la Student Hungary versenyt. A mű-
szaki egyetemisták Forma–1-es futa-
mának számító Formula Student
Hungary-n ezúttal is taroltak a néme-
tek. Az első és második helyen is né-
met csapat végzett, a harmadik hely-
nek pedig a prágai egyetemisták örül-
hettek. A győri Széchenyi István Egye-
tem csapata, az Arrabona Racing Team
összetettben a 16. lett, de több kate-
góriában is dobogón végeztek.

Kolossváry Tamás csapatvezető a ver-
seny után úgy fogalmazott, értek el már
jobb eredményt, ennek ellenére elége-
dettek és elfogadják az eredményt. A
harmadik generációs versenyautóval,
az ART 03-mal induló győriek két kate-
góriában is harmadik helyet szereztek.
A műszaki tervek prezentálásában a

képzeletbeli dobogó harmadik helyére
állhattak, csakúgy, mint az összesített
statikus versenyszámokban. Emellett
egy különdíjat is kaptak, a Gépipari Tu-
dományos Egyesület szerint az Arrabo-

na Racing Team autója volt a legjobb
saját tervezésű jármű.

Az idén három versenyen indultak,
a magyar futam mellett, egyedüli ma-
gyar csapatként, kijutottak a németor-

szági, hockenheimi versenyre, ami a
világon a legerősebb és legnívósabb.
Ott 77 csapat közül a 17. helyet sze-
rezték meg. Harmadik versenyük a
csehországi futam volt, amit szintén
eredményesen befejeztek.

Ha a teljes szezont nézem, elége-
dettek lehetünk – értékelt a csapatve-
zető, akitől megtudtuk azt is, egy rövid
pihenő után szeptemberben megkez-
dik az új csapattagok toborzását. Az
egyetemi csapatok egyik legnagyobb
problémája ugyanis az, hogy a végző-
sök helyébe új tagokat kell megnyerni
a járműépítéshez. Általában a társa-
ság 20-30 százaléka cserélődik. 

Egy azonban már most biztos, jö-
vőre is lesz új autó, és jövőre is nevez-

nek a Formula Student versenyekre.
Ahogy az idén először győri volt a mo-
tor – a SZEngine csapat fejlesztése –,
úgy a következő szezonban is dupla
győri fejlesztéssel találkozhatunk.

A műszaki egye-
temisták Forma–1-
es futamaként emle-
getett Formula Stu-
dent verseny hihe-
tetlen népszerű a vi-
lágban. Afrikán kívül nincs olyan föld-
rész, ahol ne lenne futam. Győrben
idén már hetedszer találkozott a világ
járműépítő elitje, s a győri futam nem-
csak nagy népszerűségnek örvend,
hanem az elismertsége is nagy.

Előbbire bizonyíték, hogy az idei
verseny 44 helyére 114 csapat jelent-
kezett. Utóbbit pedig az bizonyítja,
hogy minden versenynek van egy
szorzója. A legjobb a német verseny
egyes szorzóval, s tekintélyt parancso-

ló a magyar verseny a maga 0,92-es
szorzójával. 

Az FSH hazai elismertségét jól jelzi,
hogy a megnyitón részt vett Palkovics
László oktatásért felelős államtitkár
és Parragh László, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke is. A vá-
rost dr. Csörgits Lajos aljegyző képvi-
selte, aki reményét fejezte ki, hogy a
versenyzők közül később egyre töb-
ben visszatérnek turistaként.

Győrnek fontos a Formula Stu-
dent verseny, miként a városnak fon-
tos az is, hogy az ipar és az oktatás
igényeit összefogja – fogalmazott
Csörgits Lajos.

Itt volt a versenyen az ausztrál
Pat Clarke, a Formula Student moz-
galom atyja is, aki szerint a magyar
verseny jó hangulatával kiemelke-

dik, egyediségét pedig az adja,
hogy a versenyen túl az oktatásra is
hangsúlyt fektetnek.

Az idei versenyen indult győri autó
ugyan kisebb sérülést szenvedett ver-
seny közben, miután nekiment egy
szalmabálának, ezt azonban könnyen
kijavítják, s elfoglalja helyét, kiállítási
tárgyként, az első és második generá-
ciós autó mellett. 

Úgy is mondhatnánk, egy szezon és
három verseny után nyugdíjba vonul. 

Gyorújbarát, Fo utca 178.
+36 70 633-5969, info@ekart.hu 

www.facebook.com/ekartring

ÚJ NYITVATARTÁS:
h.—cs.: 8—21., p.: 8—22, szo.: 9—22; v.: 9—20

Füstmentes száguldás
az egész családnak!
Folyamatos akciók, családi 
kedvezmények!

´́ ´́

Céges rendezvényekre gyerek és felnôtt
E-KARTOK KITELEPÜLÉSSEL!
Felejthetetlen élmény mindenkinek biztonságosan.

A harmadik generációs
versenyautóval,
az ART 03-mal induló
gyôriek két kategóriában
is harmadik
helyet szereztek.

Hetedszer rendezték meg GYor-Gönyun
a Formula Student Hungary-t
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PR-riport: CarmenRent

Gépkocsi-finanszírozás másképp
Szinte mindenki úgy gondolja az
autópiac szereplői közül, hogy ko-
moly elhalasztott kereslet van a pi-
acon. Azaz több igény lenne autó-
vásárlásra, mint ahány adás-vétel

valójában létrejön. Ez „köszönhe-
tő” a korábbi autóhitelek okozta
sokknak: deviza alapú hitelek, fe-
dezet nélküli 0%-os finanszírozá-
sok eleve bukásra ítélt konstruk-
ciói, autók visszavételének, elkob-
zásának „élménye”. Nézzük mi-
lyen lehetőségek vannak ma autó-
beszerzés finanszírozására.

Magánszemélyként
Megkiséreljük dióhéjban, érthe-

tően összefoglalni a gépkocsi vásár-
lásához magánszemélyeknek kínált
hitellehetőségeket.

1. Lízing használt vagy új autóra.
Minimum 20% kezdő befizetés,

legfeljebb 84 hó, azaz 7 év futamidő,
és a futamidő végén maximum 15
éves lehet a járgány. A kamat jellem-
zően 10-12%, az autó a lízingbe adó
cég tulajdona marad, csak a teljes
törlesztés után kerül az ügyfél tulaj-
donába.

Tehát: a bank megveszi a téesz-
től Bimbó tehenet és Sanyi gazdá-
nak adja. Sanyi gazda fejheti, ő is
eteti, a tehén mégis a bank tulajdo-
na. Futamidő végén a tehén tovább-
ra is Sanyi gazda istállójában áll, de
ekkor a tulajdonjog is átszáll rá,
Bimbó most már az övé.

2. Új autó importőri, illetve már-
kafinanszírozási támogatással

Ilyenkor egy adott modellre kínál
kedvező lízinglehetőséget a keres-
kedő, de csak arra, amit épp na-
gyon el akar adni. Az előző pontban
leírt lízingfeltételek természetesen
itt is élnek, a kamat a támogatástól
függ, de akár 2,5%, tehát nagyon
alacsony is lehet.

Tehát: a bank és a téesz összebe-
szél, hogy nagyon kedvező feltéte-
lekkel kínál tehenet, de ők mondják
meg, melyiket. Így nem biztos, hogy
Sanyi gazda Bimbó tehénhez tud
hozzájutni.

3. Személyi hitel
Ennek a finanszírozási módnak

nagyon magas a szabadságfoka:
olyan autót választunk, amilyet csak
akarunk, akár 100%-ban finanszí-
rozva, önerő nélkül. Ennek termé-
szetesen ára van: a kamat magas
(10-20% közt), tehát drága a hitel és
magas igazolt jövedelmet igényel.

A szabadságérzetet erősen csök-
kenti az is, hogy aránylag korláto-
zott az így hozzáférhető pénz meny-
nyisége (800 ezer–1 millió az átlag).
Ez pedig azt jelenti, hogy olyanok-
nak megoldás ez, akiknek nincs
pénzük, de magas a jövedelmük,

ami önmagában ellentmondásos,
de ha ritkán is, előfordulhat (valaki
új, jól fizető munkát kap, amihez
szükség van autóra, vagy az új jöve-
delmi helyzete megengedi egy autó
fenntartását).

Tehát: a bank pénzt ad Sanyi gaz-
dának, aki arra költi a pénzt, amire
csak akarja. Ha tehénre akarja, ak-
kor megveheti Bimbó tehenet, felté-
ve, hogy a kölcsönkapott összeg fe-
dezi Bimbó árát.

A következő Gázfröccs melléklet-
ben, szeptember 30-án céges finan-
szírozással folytatjuk cikkünket.

Szabó Gábor

1. rész CÍM: 9024 Győr, Nádor tér 1.
Tel.: +36-96/423-037.

E-mail: info@carmenrent.hu
Web: www.carmenrent.hu



Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

AUGUSZTUS 27., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 28., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 29., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 30., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 31., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

GYŐR+ TV
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04:20 A pletykafészek  05:00 Szí-
vek doktora  05:40 Chuck  06:25
Top Shop 07:00 Kölyökklub  10:05
Nevelésből elégséges  10:30 Top
Shop 11:25 Street Kitchen  11:55
Autogram  12:25 Fitt Mánia 
12:55 Egy rém fura család  13:20
Egy rém fura család  13:50 Zimmer
Feri 2.  15:50 Castle  16:55 Castle
 Castle – Nathan Fillion 18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Apád-anyád ide-
jöjjön!  21:20 Die Hard 3. – Az élet
mindig drága  23:55 A csábítás el-
mélete  01:55 Halálos menedék 

04:30 Super Car  05:00 Sportos
05:05 Hungerő  06:00 Astro-Világ
 07:00 Tv2 matiné 09:05 Éjjel-nap-
pal szülők  09:35 Trendmánia 
10:10 Ízes élet  10:40 Babavilág 
11:10 Egészség Klinika  11:45
Poggyász  12:20 Villám Spencer, a
karibi őrangyal  13:20 Wellness 
13:45 Marhakonzerv-akció  16:00
Szörnyek az űrlények ellen  18:00
Tények 18:50 Star Academy  21:40
Tökéletes hang  00:10 Vaskabátok
 02:30 Sportos 02:35 Columbo –
Gyilkosság hangjegyekkel 

05:30 Televíziós vásárlás 06:00 Will
és Grace  06:25 Szívek szállodája 
07:10 Szívek szállodája  08:00
Amerikai mesterszakács  08:55
Amerikai mesterszakács  09:50
Downton Abbey  10:55 Downton
Abbey  12:00 A S.H.I.E.L.D. ügynö-
kei  12:55 NCIS: Los Angeles 
13:55 NCIS: Los Angeles  14:50
Castle  15:50 Castle  16:45 Flash
– A Villám  17:40 Flash – A Villám 
18:40 A Bourne-rejtély  21:00 A Bo-
urne-csapda  23:15 Tökéletes cél-
pont  01:15 A Bourne-csapda 
03:05 Will és Grace  03:30 Will és
Grace 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Gázfröccs (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Üzleti negyed (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:25 Sporthírek (ism.)
09:30 Kulisszák mögött (ism.) 10:00
Zooo+ (ism.) 10:30 Képújság 18:00
Civil kurázsi 18:30 VoltTimer (ism.)
19:00 Győri7 19:45 Konkrét (ism.)
20:00 Kulisszák mögött (ism.) 20:30
Hello Győr! (ism.) 21:00 Creative chef
(ism.) 21:30 VoltTimer (ism.) 22:00
Győri7 (ism.) 22:45 Konkrét (ism.)
23:00 Képújság 

04:10 A pletykafészek  04:50 Szí-
vek doktora  05:30 Chuck  06:10
Top Shop 06:45 Kölyökklub  09:35
EgészségKalauz  10:10 Top Shop
11:05 A Muzsika TV bemutatja 
11:35 Apád-anyád idejöjjön!  14:05
Salamon király kincse  Közben:
16.05 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Szemfény-
vesztők  20:55 Míg a jackpot el nem
választ  22:55 A túlélő  01:25 Port-
ré  01:55 Szemfényvesztők 

04:10 A Köpeny  05:00 Sportos
05:05 Hungerő  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 08:15 Nagy Vagy,
Győr!  08:50 a'la CAR  09:25 Tű-
sarok  09:55 Stahl konyhája 
10:25 Az Év Pasija  11:00 Több
mint TestŐr  11:35 Falforgatók 
12:35 Villám Spencer, a karibi őran-
gyal  13:35 Gyilkos sorok  14:40
Gyilkos sorok  15:45 Robin Hood, a
fuszeklik fejedelme  18:00 Tények
18:50 Star Academy  21:40 Big Ga-
me – A nagyvad  23:40 A belső em-
ber  02:20 Sportos 02:25 Haláli
testcsere  03:05 Haláli testcsere 
03:50 A szépség és a szörnyeteg 

05:50 Televíziós vásárlás 06:20 Ame-
rikai mesterszakács  07:10 Ameri-
kai mesterszakács  07:55 Will és
Grace  08:25 Will és Grace  08:55
Will és Grace  09:25 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  10:25 NCIS: Los Angeles
 11:20 NCIS: Los Angeles  12:15
A S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:10 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  14:10 Patch
Adams  16:30 Showtime – Végte-
len és képtelen  18:25 Jurassic
Park  21:00 A Bourne-ultimátum 
23:20 Játssz a túlélésért  01:20 Tö-
kéletes célpont  03:05 Vérmes né-
gyes  03:30 Vérmes négyes 
03:55 Vérmes négyes 

07:00 Credo (ism.) 07:30 VoltTimer
(ism.) 08:00 Civil kurázsi (ism.) 08:30
VolTimer (ism.) 09:00 Erzsébet út
(ism.) 09:45 Konkrét (ism.) 10:00
Gázfröccs (ism.) 10:30 Hello Győr!
(ism.) 11:00 Képújság 18:00 Győri7
(ism.) 18:45 Arrabona évszázadai
(ism.) 19:00 VoltTimer (ism.) 19:30
Hello Győr! (ism.) 20:00 VoltTimer
(ism.) 20:30 Építech (ism.) 21:00 Zo-
oo+ (ism.) 21:30 Hello Győr! (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Konkrét
(ism.) 23:50 Képújság (ism.) 

04:35 A szépség és a szörnyeteg 
05:15 Hungerő  06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:20 Mok-
ka  Benne: Tények Reggel 09:20
Stahl konyhája  09:30 Babapercek
 09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Csapdába csalva  13:35
Knight Rider  14:40 Walker, a texasi
kopó  15:45 María  16:50 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:25
Ezek megőrültek!  20:40 Star Aca-
demy  21:50 Star Academy 
22:25 Terminál  01:15 Red Carpet
– Sztárok testközelben  01:25 Té-
nyek Este 02:05 Aktív  02:25 Spor -
tos 02:30 Ezo.TV 03:30 Zsaruvér 

07:00 VoltTimer (ism.) 07:30 Hello
Győr! (ism.) 08:00 VoltTimer (ism.)
08:30 Építech (ism.) 09:00 Zooo+
(ism.) 09:30 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Kamarai ma-
gazin 19:45 Creative chef (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Kamarai
Magazin (ism.) 21:45 Arrabona évszá-
zadai (ism.) 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 (ism.) 

04:10 Walker, a texasi kopó  04:55
Aktív  05:15 Hungerő  06:10 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
06:20 Mokka  Benne: Tények Reg-
gel 09:20 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30 Aktív  13:00 Csapdába csal-
va  13:35 Knight Rider  14:40 Wal-
ker, a texasi kopó  15:45 María 
16:50 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Ezek megőrültek! 
20:30 Star Academy  21:50 Külön-
vélemény  01:00 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  01:10 Tények Es-
te 02:00 Aktív  02:20 Sportos
02:25 Ezo.TV 03:25 Délibáb 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kamarai magazin (ism.)
07:45 Arrabona évszázadai (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Kép újság (ism.) 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Hello Győr! 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Gázfröccs (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nél-
kül  (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság (ism.) 

04:55 Aktív  05:15 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  Benne: Té-
nyek Reggel 09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 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 Té-
nyek 19:25 Ezek megőrültek!  20:30
Star Academy  21:50 A Pogány Ma-
donna  00:15 Red Carpet – Sztárok
testközelben  00:25 Lángoló Chica-
go 01:35 Tények Este 02:15 Sportos
02:20 Ezo.TV 03:20 Aktív 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Gázfröccs 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Képújság (ism.)
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Kulisszák mögött (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Zo-
oo+ (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Építech (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság (ism.) 

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  09:15 Asztro Show
10:15 Top Shop 12:05 Döglött akták 
13:05 Éjjel-nappal Budapest  14:20
Nyerő Páros  15:50 Isten áldjon, Es-
peranza!  16:55 Story Extra  17:25
Fókusz  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Nyerő Páros  20:05 Éjjel-nap-
pal Budapest  21:20 Barátok közt 
21:55 Castle Castle 22:55 RTL Klub
Híradó 23:25 Döglött akták  00:30
Döglött akták 01:35 Mi muzsikus lel-
kek 02:05 Castle  02:50 Győzike 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:00 Hazajáró
06:25 Világ-nézet  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:30 Család-barát
09:05 A Dumbo hadművelet  10:55
Noé barátai 11:25 Térkép 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+
 12:55 Ízőrzők 13:35 Hazajáró
14:05 Magyar Krónika  14:40 Peru,
Chile 15:05 Szeretettel Hollywoodból
 15:40 Özvegy menyasszonyok 
17:00 Gasztroangyal  18:00 Híradó
18:35 SzerencseSzombat 19:30 Ar-
mageddon  22:00 Kenó  22:05 A
szomszéd  00:05 Fejvadászok 
01:45 Armageddon 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:55 Rome Reports 06:20 „Így szól
az Úr!" 06:30 A sokszínű vallás 06:40
Biblia és irodalom 06:55 Kenó 07:00
Híradó 07:25 Család-barát  09:00 Is-
ten kezében  09:25 Kereszt-Tények
09:35 Református magazin 10:00 Az
utódok reménysége 10:30 Római ka-
tolikus mise Csíkszentdomokosról
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Rúzs és selyem
13:25 Columbo 14:45 Katyi 16:15
Lehettem volna...  16:30 Virtuózok
2016 17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó
18:35 A hegyi doktor  19:30 Magyar-
ország, szeretlek! 21:00 Célkeresztben
 23:10 Kenó  23:15 451 Fahrenheit
01:05 Columbo 02:20 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok  02:35 Pan-
non expressz 03:05 Határtalanul ma-
gyar 03:30 Tengerek világa 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiztos di-
agnózis  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Roma Magazin 07:55 Domovina
08:25A 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 Jamie vidéki konyhája 13:25 Ha-
lálbiztos diagnózis 14:15 A palota ék-
köve 15:20Erdészház 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 II. Lajos élete és rejtélyes halála 
22:20Kenó 22:25No Limit 23:30A
szerelem három évig tart  01:10 Uta-
zás egy indiai ashramba 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiztos di-
agnózis  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Srpski Ekran 07:55 Unser Bild -
schirm 08:25A természetfilmezés kulisz-
szatitkai 08:30A természetfilmezés ku-
lisszatitkai  08:40 Váratlan utazás 
09:30 A hegyi doktor  10:20 Család-
barát 12:00Déli harangszó 12:02Híradó
12:45 Kult+  12:55 Jamie vidéki kony-
hája  13:20 Halálbiztos diagnózis 
14:10A palota ékköve 15:15Elfeledett
szerelem  16:10 Charly, majom a csa-
ládban  17:00 Nemzeti Tanévnyitó
2016. 18:00Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:35A hegyi doktor 19:30Maradj
talpon! 20:30 Önök kérték! 21:25 Vel-
vet Divatház  22:20 Grand Hotel 
23:10 Kenó 23:15 No Limit 00:15 A
sorompók lezárulnak  01:50 A szere-
lem három évig tart 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiztos di-
agnózis  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:25 Hrvatska
kronika 07:55Ecranul nostru 08:25A ter-
mészetfilmezés kulisszatitkai  08:30 A
természetfilmezés kulisszatitkai 08:40
Váratlan utazás  09:30 A hegyi doktor
10:25Család-barát 12:00Déli harang-
szó 12:02Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:40Kult+ 12:55 Ízőrzők: Kustánszeg
13:20 Halálbiztos diagnózis  14:15 A
palota ékköve  15:15 Elfeledett szere-
lem 16:15 Charly, majom a családban
 17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35A hegyi doktor 
19:30Maradj talpon! 20:25Skandináv
lottó sorsolás 20:40Szabadság tér '56
 21:35 Zöldár  23:15 Kenó  23:20
Szent Borbála 01:20 Öt törött kamera
02:50 Határtalanul magyar 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05Fókusz 08:40Story
Extra  09:15 Asztro Show 10:15 Top
Shop 11:50 Autogram  Autogram
12:20Döglött akták 13:20Éjjel-nappal
Budapest 14:35 Nyerő Páros 15:50
Isten áldjon, Esperanza!  16:55 Story
Extra 17:25 Fókusz 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Nyerő Páros 20:05 Éjjel-
nappal Budapest  21:20 Barátok közt
 22:00 Szulejmán  23:00 RTL Klub
Híradó 23:30A rejtély 00:35Fitt Mánia
 01:10 Bakkermann  02:35 Kaméle-
on 03:20 Gálvölgyi-show 

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 09:15 Asztro Show 10:15
Top Shop 11:50 Street Kitchen 12:25
Döglött akták  13:25 Döglött akták 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 15:50 Is-
ten áldjon, Esperanza!  16:55 Story
Extra 17:25 Fókusz 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Nyerő Páros 20:05 Éjjel-
nappal Budapest  21:20 Barátok közt
22:05Dr. Csont 23:00RTL Klub Hír-
adó 23:35 Nyomtalanul 00:35 Nyom-
talanul  01:40 A zöld íjász  02:35 Dr.
Csont 03:20 Gálvölgyi-show 

06:10 Televíziós vásárlás 06:45 Will
és Grace  07:10 Will és Grace 
07:35 Jóbarátok  08:00 Jóbarátok
08:25 Kettős ügynök 09:20 Down-
ton Abbey 10:20 Szívek szállodája 
11:20 Amerikai mesterszakács 
12:15 Chuck  13:10 Chuck  14:10
NCIS: Los Angeles 15:10 NCIS: Los
Angeles 16:10 Castle 17:05 Cast-
le  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 szállító 3.  23:10 16
utca  01:15 Két pasi – meg egy kicsi
01:45 Kettős ügynök 02:30 Down-
ton Abbey 

06:10 Televíziós vásárlás 06:45 Will és
Grace 07:10Will és Grace 07:35Jó-
barátok 08:00 Jóbarátok 08:25 Ket-
tős ügynök  09:20 Downton Abbey 
10:20 Szívek szállodája  11:20 Ameri-
kai mesterszakács  12:15 Chuck 
13:10 Chuck  14:10 NCIS: Los Ange-
les 15:10 NCIS: Los Angeles 16:10
Castle 17:05Castle 18:05 Amerikai
mesterszakács 19:05 Jim szerint a vi-
lág  19:35 Jim szerint a világ  20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35 Két pa-
si – meg egy kicsi  21:00 Supergirl 
22:00Supergirl 22:55Betörő az albér-
lőm 01:10 Két pasi – meg egy kicsi 
01:45 Kettős ügynök 02:30 Downton
Abbey 03:25 Szívek szállodája 

06:10 Televíziós vásárlás 06:45 Will és
Grace 07:10Will és Grace 07:35Jó-
barátok 08:00 Jóbarátok 08:25 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 Chuck 14:10 NCIS:
Los Angeles 15:10NCIS: Los Angeles
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 S.H.I.E.L.D. ügynökei  21:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei 22:55 A Bourne-
ultimátum  01:10 Kettős ügynök 
02:05 Downton Abbey 
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• www.carmenrent.hu 
• info@carmenrent.hu
• +36-96/423-037
• +36-70/427-6000

CÉGAUTÓBÉRLET
teljes körû szolgáltatással

Személyautók kedvezményes
NETTÓ ÁRON!

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

Autóban az ember

KOMPLETT CSOMAG
(Flottakezelés):

Biztosítós kárügyintézés
Szervizelés-, javítás-ügyintézés

Gumiabroncsok cseréje, tárolása
Cseregépkocsi

Üzemanyagkártya

PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben

SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a
06-30/553-4328, 06-20/925-6510-es

számon, illetve a
www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 + 1 éves.

Főbb tantárgyak:
parapszichológia,

transzperszonális pszichológia,
a betegségek okai,

holisztikus kezelések, 
metafizika,

különféle meditációk, ezotéria,
csoportos gyakorlás.

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.

04:30 Walker, a texasi kopó  05:15
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  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 
13:00 Knight Rider  14:40 Walker, a
texasi kopó  15:45 María  16:50
Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Ezek megőrültek!  20:30 Star
Academy  21:50 Sorsügynökség 
00:05 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  00:15 A férjem védelmében
 01:20 Tények Este 02:00 Aktív 
02:20 Sportos 02:25 Ezo.TV 03:25
Maffiadoktor 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Üzleti negyed (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20Sporthírek (ism.) 09:30Kép -
újság 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Creative chef 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Creative chef
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Arrabona évszázadai
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthí-
rek (ism.) 23:30 Képújság 

05:15 Hungerő  06:10 Red Carpet –
Sztárok testközelben 06:20 Mokka 
Benne: Tények Reggel 09:20 Stahl kony-
hája 09:30 Babapercek 09:40 Tele -
shop 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 Ezek megőrültek!  20:30 Star
Academy  21:50 Star Academy 
22:25 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
23:30 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben  23:40 Premier League – Össze-
foglaló  00:05 A törvény embere 
01:10 Tények Este 02:00 Aktív 02:20
Sportos 02:25 Ezo.TV 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Ké-
pújság (ism.) 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Vény nélkül  20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Üzleti negyed 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Gáz-
fröccs (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság (ism.) 

04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  08:05 Fó-
kusz 08:40Story Extra 09:15Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:50 Mi muzsi-
kus lelkek 12:20 Döglött akták  13:20
Éjjel-nappal Budapest  14:35 Nyerő
Páros  15:50 Isten áldjon, Esperanza!
 16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Nyerő Pá-
ros Feliratozva az RTL Klub T 20:05 Éj-
jel-nappal Budapest  21:20 Barátok
közt 22:05 CSI: Miami helyszínelők 
23:00 RTL Klub Híradó 23:35 Brandmá-
nia  00:10 Rampart  02:10 Szulej-
mán 03:15 Gálvölgyi-show 

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 09:15 Asztro Show 10:15
Top Shop 11:50 EgészségKalauz 
12:20 Döglött akták  13:20 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:35 Nyerő Páros 
15:50 Isten áldjon, Esperanza!  16:55
Story Extra  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Nyerő Páros 
20:05 Éjjel-nappal Budapest  21:20
Barátok közt 22:05Csúcsformában 
Csúcsformában 23:00 RTL Klub Híradó
23:30 Last minute, bébi 01:35 Csúcs-
formában 02:35 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
P'amende 07:55 Öt kontinens 08:25
Jövő-időben 08:30 Ybl 200 08:40 Vá-
ratlan utazás  09:30 A hegyi doktor
 10:20 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:50 Ízőrzők: Tihany 13:25 Halálbiz-
tos diagnózis  14:15 A palota ékkö-
ve  15:20 Elfeledett szerelem 
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 Ál-
lamtrükkök  00:45 Kié a cucc? 
02:10 Tetthely  03:40 Duna anzix
03:55 Magyar Krónika 

06:10 Televíziós vásárlás 06:45 Will és
Grace 07:10Will és Grace 07:35Jó-
barátok 08:00 Jóbarátok 08:25 Ket-
tős ügynök  09:20 Downton Abbey 
10:20 Szívek szállodája  11:20 Ameri-
kai mesterszakács  12:15 Chuck 
13:10 Chuck  14:10 NCIS: Los Ange-
les 15:10 NCIS: Los Angeles 16:10
Castle 17:05Castle 18:05Amerikai
mesterszakács 19:05 Jim szerint a vi-
lág  19:35 Jim szerint a világ  20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35 Két pa-
si – meg egy kicsi  21:00 Észbontók
22:05 Amerikai pite 2. 00:10 Két pasi
– meg egy kicsi  00:40 Kettős ügynök
 01:40 Szívek szállodája  02:30 Jac-
kie nővér 03:00 Jackie nővér 

05:45 Televíziós vásárlás 06:15 Will
és Grace  06:40 Will és Grace 
07:05 Jóbarátok  07:30 Jóbarátok
 07:55 Downton Abbey  08:55
Downton Abbey  10:25 Szívek szállo-
dája 11:20Amerikai mesterszakács 
12:15 Chuck  13:10 Chuck  14:10
NCIS: Los Angeles  15:10 NCIS: Los
Angeles 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 ki-
csi  21:00 Halálos iramban  23:20
Észbontók 00:20 Két pasi – meg egy ki-
csi  00:50 Szívek szállodája  01:45
Halálos iramban 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:10 Időjárás-jelentés 07:25
Rondó 08:25 Jövő-időben 08:30 Ybl
200 08:40 Váratlan utazás  09:30 A
hegyi doktor  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:30 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55 Halálbiztos diagnózis 13:50 A
palota ékköve  15:00 Elfeledett sze-
relem 15:55 Charly, majom a család-
ban  16:50 Szerencse Híradó 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 A hegyi doktor
19:25 Maradj talpon! 20:25 Fábry
21:45 A rózsaszín párduc 2. 23:20
Kenó 23:25 Hoppá 01:00 A rózsa-
szín párduc 2.  02:30 Pannon exp-
ressz  03:00 Határtalanul magyar
03:25 Tengerek világa 
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

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

démmel épül, a nyílászárók 3 rétegűek! A fűtés
kondenzációs kazánról fog működni, padlófűtés
igény esetén
kérhető! Az in-
gatlanhoz tar-
tozik egy fe-
dett gépkocsi-
beálló is, és sa-
ját kert! Az ár
emelt szintű fűtéskész állapotra vonatkozik, de
kulcsrakészen is lehet kérni! A TELEKHÁNYAD-
BÓL AZ ÁFA VISSZAIGÉNYELHETŐ!

Ár: 23,7 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Szitásdombon családias környezetben, új
építésű társasházi lakások eladók. Ez a 68 nm-es
lakás az első
emeleten ta-
lálható. El-
osztása: ame-
rikai kony-
hás nappali +
2 hálószoba,
v a l a m i n t
gardrób. A lakás különlegessége a nappaliból,
és a hálószobából is megközelíthető erkély. A
15 lakásos társasházban 34 és 97 nm-es lakások
közül választhat. 

Ár: 18,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Pinnyéden, csendes utcában, új építésű társasház-
ban eladó kettő darab (L5 és L6) 74,4 nm-es + er-
kélyes lakás.
A lakás egy
hatlakásos tár-
sasház emele-
tén található.
Tároló is vásá-
rolható 150
EFt/nm áron,
gépkocsibeállóhoz pedig 400 E Ft-ért juthatunk.
Emelt szintű fűtéskészen történik az átadás, de
igény szerint kulcsrakészen is kérhető.

Ár: 19,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

A Duna és a Rábca ölelésében, néhány percre a
Belváros nyüzsgésétől, Győr-Pinnyéd legújabb és
legszebb ré-
szén, csendes
utcában épül
ez a családias
méretű, 6 la-
kásos, környe-
zetbarát tár-

Győr-Szabadhegy csendes utcájában kínálom el-
adásra ezt az 59 nm-es lakást. A lakás egy 3 szin-
tes társasház
földszintjén
helyezkedik
el. Elosztása:
a m e r i k a i
konyhás nap-
pali + 1 háló-
szoba. Az in-
gatlan teljes felújítása megtörtént, új gránit járóla-
pok, laminált padló és új, minőségi konyhabútor
került beépítésre. Minőségi anyagok, és kiváló íz-
lés jellemzi a lakás minden négyzetméterét. Fűté-
se egyedi gázkazánnal történik. A lakáshoz tároló,
valamint a zárt udvaron gépkocsibeálló tartozik.

Ár: 21 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr Belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky úton el-
adó ez az egyedi tulajdonságokkal rendelkező
földszinti la-
kás. A 82 nm-
es lakás egy 3
lakásos társas-
házban talál-
ható, elosztá-
sa: tágas nap-
pali + 2 háló-
szoba. A szo-
bák laminált
padlóval, a
konyha-étkező, a fürdőszoba pedig járólappal bur-
kolt. Fűtése egyedi gázkazánnal történik. A lakás
különlegessége a konyhából megközelíthető kert,
ahol gyermeke biztonságban játszhat! Az ingatlan
részleges felújítása megtörtént, kisebb anyagi rá-
fordítással igazán kellemes otthon varázsolható
belőle. Az ingatlan tehermentes, azonnal költöz-
hető. Ha a Belváros szívében kertkapcsolatos la-
kást keres, akkor ne késlekedjen, hívjon MOST!

Ár: 20,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

AJÁNDÉK 300 NM-ES KERT A LAKÁSHOZ!
Győr-Kisbácsán eladásra kínálom ezeket a 4 laká -
sos sorházban
található, 100
nm-es, belső
kétszintes la-
kásokat! Az
ingatlanok 4
szoba + nap-
palis kialakí-
tásúak, mely-
hez tartozik egy 12 nm-es terasz is, valamint saját
gépkocsibeálló! A lakások emelt szintű fűtéskész
állapotúak lesznek, de kulcsrakészen is lehet kér-
ni! Várható átadás: 2016. december 31.

Ár. 25,8 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győrújbaráton, a Százszorszép lakóparkban el-
adó ez a 92 nm-es, 3 szoba + nappalis ikerház! Az
INGATLANNAK KÖZÖS FALA NINCS! A ház
elosztása: 3 szoba, tágas nappali (20 nm), melyből
egy 18 nm-es teraszra léphetünk ki! 30-as Poro -
therm téglából, 10 cm-es szigeteléssel, betonfö-

Győr-Szabadhegy egyedi panorámával rendelke-
ző, új építésű részén társasházi lakások eladók. A
3 szintes, 28
lakásos társas-
házban 46 nm
és 103 nm kö-
zötti lakások
közül választ-
hat. Ez a
60,56 nm-es lakás a földszinten és az első emele-
ten is megtalálható. Elosztása rendkívül praktikus,
az amerikai konyhás nappali mellett kialakításra
került 2 hálószoba, valamint fürdőszoba és WC.
A lakás különlegessége a nappaliból megközelít-
hető 14,34 nm-es terasz, melyről gyönyörű pano-
ráma nyílik Győr Belvárosára. 

Ár:23,1 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Szigetben, az egyetemhez közel, kiváló inf-
rastruktúrával rendelkező, 6 lakásos társasházban,
a 2. emeleten
eladó ez a te-
tőtéri 63,8
nm-es (nettó
51,34, nm)
nappali + 2
szobás lakás
3,3 nm-es erkéllyel. Igényes és megbízható kivite-
lezés, befektetésnek is kiváló lakások!

Ár: 17,7 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Szigetben, Belvároshoz közeli, frekventált
helyen, új építésű társasházban 85,95 nm-es, föld-
szinti, kertkap-
csolatos lakás
eladó. Elosztá-
sa: nappali –
étkező – kony-
ha, 3 szoba. A
lakáshoz 66
nm saját zöld-
terület tartozik! Az ár emelt szintű fűtéskész ár,
amely tartalmazza az ügyvédi költséget és a köz-
mű-hozzájárulást is! Gépjárművének a zárt udva-
ron vásárolhat beállót 600 E Ft-ért, vagy választ-
hat fedett gépkocsibeállót is 1 M Ft-ért. A házban
vannak még eladó lakások, 38–86 nm-ig.

Ár: 31,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Szigetben, az egyetemhez közel, kiváló inf-
rastruktúrával rendelkező, 4 lakásos társasházban
a földszinten
eladó ez a
61,4 nm-es
nappali + 3
szobás lakás.
A zárt udvar-
ban gépkocsi-
beálló is vásárolható a lakáshoz (600 E Ft). Az ár
emelt szintű fűtéskész állapotra vonatkozik! Vár-
ható átadás 2016. december.

Ár: 18,4 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

sasház, melyben eladó egy földszinti, kert-
kapcsolatos, 79 m-es, nappali + 3 szobás la-
kás. Korszerű, műanyag nyílászárók kerül-
nek beépítésre, a fűtést lakásonként külön le-
vegő-víz hőszivattyús rendszer biztosítja. A
házban 79 nm–96 nm méretig választhatunk
még lakást!

Ár: 21,8 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

A társasházban 3 tömb kerül kialakításra, töm-
bönként 11 lakással, 48 és 115 nm-es lakások kö-
zül választhat.
A földszinti
lakásokhoz sa-
ját kertkapcso-
lat tartozik.
Ennek a 49
nm-es, első
emeleti, erké-
lyes lakásnak
az elosztása kiváló, az amerikai konyhás nappali
mellett, tágas hálószoba került kialakításra

Ár: 17,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

MÁR CSAK KÉT LAKÁS ELADÓ, ne maradjon
le róla! Győr-Szabadhegy frekventált részén, új
építésű, 9 la-
kásos társas-
házban eladó
ez a nettó 58
nm-es, ameri-
kai konyhás,
nappali + 2
szobás 2. emeleti tetőtéri lakás. A konyhához kam-
ra is tartozik, a fürdőszobába zuhanyzó és kád is
beépíthető és külön WC helyiség is található.

Ár: 16,9 M Ft-tól.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Eladásra kínálom
Győr-Szabadhe-
gyen, ezt az első
emeleti, 3 szobás,
igényesen felújított
panellakást! A szo-
bák laminált parket-
tával ellátottak, a
vezetékeket kicse-
rélték! Az ablakok
műanyagok, redőnyösek. A ház fűtésének és szige-
telésének teljes korszerűsítése idén megtörténik!

Ár: 15,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 
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szöveg: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Zsebedics Józsefnek a közelmúltban
jelent meg Az újvárosi római katolikus
egyház története című kötete, amely
nemcsak az egyház történetére terjed
ki, hanem bemutatja az ott tevékeny-
kedő plébánosok munkáját, Újváros
történetét.

A Kossuth utcában álló templom
kívülről egy évvel ezelőtt újult meg,
megtörtént a tető, a homlokzat felújí-
tása és az épület falszigetelése, össze-
sen 46 millió forintból.

Az épületbe lépve, az előtérben
Pandur József győri festőművész két
falfestménye, valamint az I. és a II. vi-
lágháborúban elesettek nevét őrző
márványtábla látható. A plébános a
templom múltját felelevenítve kiemel-
te, ez Újváros harmadik templomba,
az első a Szent Salvator-kápolna volt,
melyet Zichy István gróf építtetett
1695-ben, a mai zsinagóga helyén
állt. A második egy fatemplom 1749-
ből, a mai épület mögött, amely száz
évig szolgálta a híveket. A ma is látha-
tó templomot öt éven át építették
klasszicista stílusban, 1841-ben szen-
telték fel. Érdekessége volt, hogy a vá-
ros és az egyház közös finanszírozásá-
ban készült és közös fenntartásban
működött. Ezért látható, az országban
egyedülálló módon, a templomban
Győr címere.   

Az egyhajós templom mindkét olda-
lán kápolnák sora látható, a Szent Csa-
lád, a Szent Korona valamint a Szűz Má-
ria kápolnája. Itt látható az Újvárosi Se-
gítő Szűzanya kegyképe, melyhez sok
ima meghallgatása kötődik, rengeteg
imakérés talált meghallgatásra, csodás
közbenjárása által. Tábla őrzi egy cso-
dálatos gyógyulás emlékét. A kápolná-
ban számos köszönetajándék, köszönő -
tábla található, igaz, az idők során több
ezüst tárgynak is lába kelt.

A főoltárkép Urunk színeváltozása,
Hemmerlein műve, de megtalálható
itt Szent József és Szent István szobra
is. A színes üvegablakok egykori gaz-
dag újvárosi polgárok, iparosok, ke-
reskedők adományai, nevüket őrzi a
még ma is olvasható szöveg, többek
között Puntigam Rezső fűszeres, Hil-
bert Ferenc sertéskereskedő, Stirling
Tóbiás gabonakereskedő nevét láthat-
juk felnézve a felújított ablakokra.

A plébános büszke a templomi
zászlókra is, több az idők folyamán
megsemmisült, eltűnt, de néhányat si-
került kiállítani, a Mária képével díszí-
tett, vagy a céhek egykori zászlóit. 

Újváros öt temploma közül ezúttal a 175 éves római katolikus épületet kerestük fel Zsebedics József plébános vezetésével

Csodát tett az újvárosi Szûz Mária

Az orgona darabjait 1854-ben Po-
zsonyból hozták hajóval, még ma is
szolgálja a híveket. A templom ha-
rangjai mindkét világháborúban meg-
sérültek, a város második legnagyobb
harangja 1200 kg-os, 1973-ban öntöt-
ték, a kisebbik a Szent József, 400 kg-
os 1927-ből való. Zsebedics József
azt mondja, most azon kell fáradozni,

hogy pályázati forrásból a belső felújí-
tás is megtörténjen, ugyanis a koráb-
bi beázások miatt hullik a vakolat.

A plébános reméli, hogy a felújítás
alatt álló Újváros hosszú távon nem-
csak szép épületekkel, betelepült em-
berekkel, hanem a templomhoz tarto-
zó hívekkel is gyarapodik.  1841. Má-
ria nevenapján, szeptember 12-én,

szentelték fel Győr második legna-
gyobb templomát, az újvárosi Urunk
színeváltozása plébániatemplomot.
Ebből az alkalomból megemlékező,
templomszentelési búcsú szentmise
lesz szeptember 12-én 18 órától, ahol
misét mond dr. Schmatovich János
kanonok, valamint felcsendül Halmos
László győri miséje. 
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szöveg és kép: pannon-víz

Az utóbbi évek legnagyobb felhő-
szakadásán vagyunk túl. Győrre
augusztus 19-én, péntek délután
50 mm/óra intenzitású csapadék
zúdult. A zápor legintenzívebb
szakasza délután kettőtől mint -
egy negyed órán keresztül tar-
tott. A legsúlyosabb helyzet Újvá-
ros, Sziget, Belváros, Nádorváros
térségében alakult ki. 

A meteorológiai mérőállomások ezen
a napon 29,2 mm csapadékot regiszt-
ráltak. Mindez közel negyven perc le-
forgása alatt hullott le. Ez annyit jelent,
hogy az érintett városrészek minden
egyes négyzetméteréről közel har-
minc liter vizet kellett elvezetni. A fel-
hőszakadás délután két órakor egy
nagyon intenzív szakasszal kezdődött.
Az elvezető rendszer az első húsz
percben a kapacitását ötszörösen
meghaladó terhelést kapott, minden
erőforrását működtetve. A hirtelen jött
özönvíztől az elvezető rendszer 6-8 perc
alatt feltelt, a víznyelőrácsokon már
nem tudott több víz lefolyni.

Ilyenkor a magasabb fekvésű terüle-
tekre hullott csapadék a mélyebben lé-
vő területekre hömpölyög. Így negyed
három körül összefüggő vízborítás ala-
kult ki az Árpád, Bajcsy-Zsilinszky,
Damjanich, Duna, Gyepszél, Hédervári,
Kiss János, Munkácsy, Nyár, Radnóti,
Rákóczi és Tarcsay utcákban, a Kenyér
és Sarkantyú közben, a Korányi és a Si-
mor püspök téren. Ez legtöbb esetben

Újabb körforgalom szépült meg
A Győr-Szol Zrt. koordinálásában folya-
matosan szépülnek meg a városban a
körforgalmak. Immáron az Új Bácsai út

harmadik, a településrész temploma kö-
zelében lévő körforgalomban is dísznö-
vények találhatóak és szépen zöldell a fű.

A kör külső, másfél méteres sávját fü-
ves területté alakították, a középpont fe-
lé eső következő háromméteres sávba

A rendkívüli felhôszakadás után jelentjük
annyit jelent, hogy a két útpadka közt
teljes szélességben áll a víz az úttesten,
de néha még a járdán is.

Gyors beavatkozás
A záporkiömlők nyitásával, három

nagy teljesítményű csatornás jármű be-
vetésével sikerült elérni, hogy mintegy
másfél óra elteltével stabilizáltuk a vízel-
vezetést – tudtuk mag a Pannon Víz Zrt.
szakembereitől.  A gyors beavatkozás-

nak köszönhetően, az óriási mennyisé-
gű csapadékot tehát végül rövid idő alatt
elnyelték az elvezető csatornák. Ahol
ügyeleteseink szennyvízkiöntésnek lát-
ták nyomát, fertőtlenítették a környéket.
A Pannon-Víz diszpécserszolgálatára
közel 100 hibabejelentés érkezett. Mun-

katársainknak az esetek kilencven szá-
zalékában nem kellett beavatkozni, leg-
többször magától lefolyt a víz, amit a be-
jelentőink jeleztek is. A víznyelődugulá-
sok többségét egyébként 1-2 perc alatt
sikerült elhárítani, csak szabaddá kellett
tenni a rácsokat.

A felhőszakadással kapcsolatban
kárigény még nem érkezett.

Zárlat miatt ázott el a mélygarázs
A belvárosi Bécsi kapu téren – való-

színű a „túlüzemtől” – zárlatos lett egy
szennyvízátemelő egységünk. Itt jelen-
leg ideiglenes, aggregátoros átemelő
működik. Ide torkollik a nemrég felújí-
tott Sarkantyú közi csatorna is. Rövide-
sen erre folytatódik a tér felújítása, en-
nek során más korszerűbb műszaki
megoldást fogunk alkalmazni. Egyéb
szennyvízátemelő-meghibásodás
most nem nehezítette az elvezetést.

Rövidesen sokat javít a győri
szennyvíz-elvezetési helyzeten az az
500 mm átmérőjű szennyvízfőnyomó
vezeték, melynek beruházása 95 szá-
zalékos készültségi fokon áll. Maga a
főnyomó vezeték már elkészült, jelen-
leg Újvárosban, a Petőfi híd és a zsina-
góga térségében folyik a munka.

Kérjük, a térszint alatti helyiségek
csővezetékeire továbbra is fordítsa-
nak nagy figyelmet, erről a www.pan-
non-viz.hu weblapon találnak tudniva-
lókat. Akinek a pénteki záporral kap-
csolatban kárigénye vagy fertőtleníté-
si igénye van, jelezheti az iktato@pan-
non-viz.hu címen vagy személyesen
ügyfélszolgálatainkon.

évelő növényeket: levendulát, kúpvirá-
got, deres cserkeszt, kasvirágot telepí-
tettek. A Szent Korona körül egynyári vi-
rágok díszlenek. A legbelső területre vér-
borbolya és cédrusfa került.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért
felelős alpolgármester kezdeményezé-
sére a Győr-Szol Zrt. tavaly kezdte el
megújítani a városban található körfor-
galmak díszítő növényzetét. A munka el-
ső szakaszában már megszépült a Jed-
lik híd lábánál, a Tihanyi Árpád út – Föl-
des Gábor utca kereszteződésében, a
Nádorvárosi temető előtt, valamint az új
Bácsai úton található első körforgalom.
Az említett körforgalmak közepére a
Győr-Szol évelő növényeket, cserjéket
telepített, díszkaviccsal és mulccsal tet-
te esztétikusabbá a virágágyakat, vala-
mint öntözőrendszert is kiépített.

A közelmúltban az Új Bácsai út har-
madik körforgalma lett kész, a tervek

szerint hasonló rekonstrukción esik át
az Új Bácsai úton a középső körforga-
lom, a Fehérvári úton a Graboplast köz-
ponti épülete előtti, valamint az Ipar út
– Fehérvári út – Szigethy Attila út ke-
reszteződésében lévő körforgalom.

Radnóti Ákos korábban hangsúlyozta:
fontosnak tarom, hogy az utóbbi évek-
ben szép számban megépített körforgal-
mak ne csak a közlekedők biztonságát
szolgálják, de egyúttal legyenek a város
rendezett, üde színfoltjai is. Ezért a köz-
szolgáltatóval átfogó díszítési tervet készí-
tettünk, hogy ennek az elvárásnak meg-
felelően megújítsuk a korábban telepített
növényzetet. A cél az, hogy dekoratív, szí-
nes területek alakuljanak ki, ugyanakkor
annak fenntartása minél költséghatéko-
nyabban, kevés kézi erő igénybevételével
valósuljon meg. A beruházások része-
ként, ahol a technikai feltételek engedik,
ott öntözőrendszer is működik már.

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 26—szeptember 1.

Csirkeszárny
1 kg

Csirkefarhát
1 kg

499 Ft/kg

Csirkemellfilé 
1 kg

1299 Ft/kg

Csirkecomb farrésszel
1 kg

399 Ft/kg

Kacsanyak,
1 kg

Kacsafarhát
1 kg, fagyasztott

Libafarhát
1 kg, fagyasztott

Pecsenyekacsa
"A" minôségû, 1 kg

250 Ft/kg

119 Ft/kg

119 Ft/kg

899 Ft/kg

189 Ft/kg

99 Ft/db

Oké túrórudi több ízben 23 g.

49 Ft/db

Magyar burgonya
1. oszt.

109 Ft/kg

Füzet vonalas,
kockás, A5

50 Ft/db

Kakaós csiga
130 g, 761,54 Ft/kg
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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

Mindennemű gépjármű és
munkagép kézi alsó- és motormosása

A TÖKÉLETES MEGOLDÁS

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

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

ÁLLÁS 

Húsipari partnerünk ré-
szére keresünk címkéző, cso-
magoló, virslitöltő, gépkezelő munkakö-
rökbe munkavállalókat! Munkavégzés he-
lye: Gönyű (100% útiköltség-térítés Győr–
Gönyű vonalon). Jelentkezni lehet: +36-
96/283-281 vagy info@uni-worker.hu

Műanyagipari partne-
rünk részére operátoro-
kat keresünk könnyű fizikai
munkára a Győri Ipari Parkba. Jelent-
kezni lehet: +36-96/283-281 vagy
info@uni-worker.hu

Autókereskedés ke-
res heti több alkalomra, munká-
jára igényes női munkaerőt autó-
mosásra, lehetőleg Győrből. Mun-
kaidő megegyezés szerint. Érdek-
lődni: 06-30/901-5808.

Győri, fémipari céghez
keresek 
targoncavezető kollégákat.
– 2+2 munkabeosztás, 
– ingyenes szállás vagy albérlettámogatás,
– munkába járási költségtérítés.
Nettó 150.000 Ft induló kereset.
Elvárás:
targoncás jogosítvány,
magabiztos géphasználat.
Érdeklődni: +36-70/882-
0610.

Győri fémipari cégünk-
höz keresek
betanított gépkezelő kollégákat,
nettó 130.000 Ft induló bér + 
– albérlettámogatás vagy térítésmentes
szállás,
– munkába járási költségtérítés,
– kafetéria
– jelenléti bónusz
Érdeklődni: 06-70/882-
0610.

A III. Sz. Gazdasági Működtető
Központ nyílt pályázat útján
2016. október 1-jétől BÉRBE
ADJA a Kovács Margit-iskola és
a Fekete István-iskola BÜFÉ
HELYISÉGEIT.
A két pályázati dokumentáció
2016. augusztus 26-án 8 órától
átvehető az intézmény gazdasá-
gi irodájában (9024 Győr, Rép-
ce u. 2.) 

Idős beteg hölgyet gondoz-
na vagy háztartási munkába besegíte-
ne megbízható nő. 06-70/238-9589

Kovácsokat, betanított ko-
vácsokat, üzemeltető és karban-
tartó villanyszerelőket, géplakato-
sokat, 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) keresünk
egyedi gyártásban, gyakorlat előny.
Több műszakos munkarend, győri mun-
kahely. 06-70/941-0185; 06-70/941-
0994. hegeszto2016@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kőmű-
vesmunkák végzése ked-
vezménnyel, garanciával.
Telefon: 06-30/355-6991.

Udvarok, járdák, kocsi-
beállók, garázsbeállók tér-
kövezését, aszfaltozását, kerítésépítést
vállalunk, ingyenes felméréssel. +36-
30/695-4930

Svéd frissítő masszázsok
Pápán, masszőz hölgytől. Hívható 12
órától. Tel.: 06-30/258-2703.

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

MOZGÁS GYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, 
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS  
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

Fűkaszálást, elhagyott kertek,
telkek gondozását, fakivágást, tuják nyí-
rását vállalom. 06-20/517-2701

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

Tetőfedést, tetőjaví-
tást, bádogozást, lapos-
tető-szigetelést, falak
javítását, festését ga-
ranciával, engedmény-
nyel 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 fémszerkezetek, kerí-
tések, korlátok készítése, felújítása. Telefon:
06-30/313-2351. www.ironart.hu e-ma-
il: ironart@ironart.hu

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

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

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felmérés-
sel, vidéken is. Telefon: 06-
20/239-9198.

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

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

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

EGYÉB
ENGEDMÉNYES KÖ-
TŐFONALVÁSÁR a kész-
let erejéig! Familia Divat, Győr, Sar-
ló köz 13. Nyitva 10–16-ig.

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 

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

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

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

Bp. XVIII. ker. 49 nm, otthonos 8.
emeleti panellakás eladó. Jó környék,
jó közlekedés, sok zöldövezet. Ár:
14,3 M Ft .  +36-30/503-5512
www.ingatlan.com/22501967

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Belvárosi, 2 szoba, 50 nm-es, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne nádorvárosi vagy adyváro-
si 2 szobás, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakásra. (Hirdetésszám: 196.) 

Adyvárosi, 2 szoba, 53 nm-es, táv-
fűtéses, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 3 szobás, esetleg 1+2 fél,
vagy 2 + 2 fél szobás lakásra, Nádorváros,
Adyváros, Marcalváros területére, max 2.
emeletig. (Hirdetésszám: 199.)

Gyárvárosi,2 szoba, 54 nm-es, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1 szobás győri bérleményre.
(Hirdetésszám: 200.)

Belvárosi, 3 szobás, 130 nm-es,
gázfűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 3 szobás, 70 nm-

es belvárosi vagy révfalui, egyedi gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakásra. (Hirdetésszám: 201.)

Belvárosi, 2 szobás, 57 nm-es, kom-
fortos, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 55-60 nm-es, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra, Sziget, Újvá-
ros kivételével. (Hirdetésszám: 204.)

Újvárosi, 1 szobás, 27 nm-es, tuso-
lós, gázfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2-3 szobás, 55–65
nm-es, nádorvárosi, adyvárosi, József At-
tila-lakótelepi, szabadhegyi vagy marcal-
városi lakásra. (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
panellakásra. (Hirdetésszám: 206.)

Marcalvárosi, 3 szobás, 53 nm-
es, távfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 1 szobás ná-
dorvárosi lakásra, max. 40 négyzetmé-
teresig. (Hirdetésszám: 207.)

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

ÉPÍTŐANYAG

Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

600x600 mm:
900x600 mm:
900x1500 mm:
1200x1500 mm:
1500x1500 mm:

br. 12.870 Ft
br. 18.500 Ft
br. 27.500 Ft
br. 31.000 Ft
br. 34.900 Ft

PASSZÍV HÁZNAK MEGFELELÔ ABLAKOK IS!
Bejárati ajtó 5 pontos zárral 59.000 Ft-tól!

Gyôr, Richter J. u. 9. • Vámosszabadi, Jedlik Á. u. 10. • ckvablak@gmail.com

Nyitva: h.-p. 8-16 h • Tel.: 30/902-8391 • 96/950-938

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓ
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NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

Keresse a gyógyszertárakban vagy a www.drdezsi.hu webáruházban
INGYENES házhozszállítással!

A rágótabletta nem gyógyszer! Nem helyettesíti a mindennapos kiegyensúlyozott táplálkozást! 
Panaszos egyén esetén nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot és nem váltható ki vele a szakemberek

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

Ez nem csak egy magnéziumtabletta! 
30 év felett szinte mindenkinek ajánlható!
Cukorbetegek is biztonsággal szedhetik!

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®

kép és szöveg: xantus-állatkert

Augusztus 26-án, pénteken a győri ál-
latkertben az éjszakai dzsungel han-
gulatát megelevenítve, 22 óráig meg-
hosszabbított nyitvatartással és va-
rázslatos hangulatban, izgalmas prog-
ramokkal várjuk kedves látogatóinkat.

Zoo Show – hangulatos új esti be-
mutató – a Zoo Arénában (csimpánz-
kifutó előtt). 11.00, 15.00 és 17.00
órakor Zoo Show, 19.00, 20.45 Esti
Zoo Show.

Ragadozók vacsorája
Csak ezen a napon látható izgal-

mas látványosság, ahol a látogató-
ink megfigyelhetik, ahogy a termé-
szetes viselkedésük szerint a raga-
dozó állataink a zsákmányukat be-
cserkészik!

17.30 Tigriscsaládunk levadássza
az „antilopokat”! 19.45 Oroszlánunk
ellopja a fáról és elfogyasztja a párduc
vacsoráját. 21:00 Örvös medvék mé-
zért kutatnak a fákon. 21:30 Jaguá-
runk magasra ugorva „majmokat”
zsákmányol.

Nem szeretem állatok 
bemutatása, bátorságpróba
17.00 órától 21.00 óráig (a Terrá-

riumháznál). TapiZOO: különböző
állatoktól származó tárgyakat érint-
hetnek meg. KígyóZOO: állatsimo-
gatás (kígyó, teknős, agáma, mada-
gaszkári bütykös csótány). Kézmű-
ves-foglalkozás: oroszlánálarcot
készítünk. 16.00–19.00 ( játszótéri
pavilonoknál).

Varázslatos esti program
az Állatkertek Éjszakáján

Nyilvános etetések
17:00 Tapírcsalád vacsorája, 17:45

Mókusmajmok, 18:00 Ormányos
medvék etetése 18:50 Apellák (csuk-
lyásmajmok).

Az este megmutatja magát
Az állatbemutatók között, a látoga-

tók között sétálnak a show sztárjai.
A rendezvény az állatkert jelenleg

érvényes jegyáraival látogatható.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Szombaton kezdődik városunkban az U19-es
Női Röplabda Európa-bajnokság. A mieink
olyan klasszis csapatokkal mérkőznek meg,
mint a szerbek, az oroszok vagy épp az olaszok.

„Már nagyon várjuk, hogy elkezdődjön az Európa-baj-
nokság, hogy átélhessük egy komoly világverseny han-
gulatát, ráadásul hazai pályán!” – fogalmazott Kiss Gré-
ta, a magyar válogatott csapatkapitánya. Hozzátette,
az együttes gerince immár hat esztendeje együtt van,
kitűnő társaságot alkotnak, és rengeteget készültek az
Eb-re, amelyen szeretnék tudásuk legjavát adni.

„Több mint két hónapja tart a felkészülésünk, a lá-
nyok az egész nyarukat arra áldozták, hogy a lehető
legjobb formájukat hozhassák” – folytatta Horváth
András szövetségi kapitány. Mint mondta, nagy utat
járt be a csapat, és komoly várakozásokkal tekintenek
a mérkőzések elé. „Válogatottunk roppant nehéz cso-
portba került, kitűnő ellenfelekkel mérkőzünk, hiszen
Németország és Fehéroroszország mellett Szerbiával,
Olaszországgal és Oroszországgal is találkozunk.”

„Győr készen áll az Európa-bajnokság megrende-
zésére, és nagy szeretettel fogadja a csapatokat – fo-
galmazott Radnóti Ákos, az esemény hivatalos sajtó-
tájékoztatóján. Az alpolgármester kiemelte, Győrben
kitűnőek a feltételei a sportolásnak és a nemzetközi
sportesemények lebonyolításának is. Az utánpótlás-
nevelés, a létesítmény-ellátottság és az a tapasztalat,

Európa legjobb fiatal röplabdásai Gyôrben

amellyel a város a versenyeket rendezi, kitűnő alapot
teremt egy újabb színvonalas Eb lebonyolítására. Ki-
emelte, a röplabda a 2017-es győri rendezésű  Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál programján is szerepel,
így rövid időn belül több rangos utánpótlás-tornát is
rendez városunk a sportágban.

„Az idei U19-es Női Röplabda Európa-bajnokság
után jövőre szintén Győrben rendezik az U19-es férfi
kontinenstornát, és még egy rangos közép-európai ver-
senyt, amelyek nem csak a 2017-es EYOF előtti teszt-
versenyként funkcionálnak, de kitűnő népszerűsítői le-
hetnek a sportágnak, hogy minél több fiatalt nyerhes-
senek meg a röplabda számára” – fűzte hozzá Ludvig
Zsolt, a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára.  Az Eu-

rópa-bajnokságok rendezési jogának elnyerése azért
különösen is értékes, mert hazánk hasonló kaliberű tor-
nát legutóbb 1995-ben rendezhetett. A női Eb-t egyéb-
ként Győr a szlovákiai Nyitrával közösen rendezi, mind-
két városban 6–6 csapat szerepel, a csoportmeccsek
után a legjobbak Nyitrán folytatják a küzdelmeket.

Magyarország augusztus 27-én Németországgal,
28-án Szerbiával, 29-én Fehéroroszországgal, 31-én
Oroszországgal, míg szeptember 1-jén Olaszország-
gal mérkőzik az Egyetemi Csarnokban. A mieink mecs-
csei egyaránt 18:00 órakor kezdődnek, minden sport-
barátot várnak a találkozókra, szurkoljunk együtt a ma-
gyar csapatnak! (Az Eb győri csoportjának teljes prog-
ramja a sport.gyor.hu oldalon olvasható.)
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3 rétegû üvegezés

CSOK igényelhetô!

Csendes, zöldövezet

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

Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére állami
ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Magyaror-
szág köztársasági elnöke állami kitüntetést adomá-
nyozott dr. Drucskó Zoltánnak, az ETO FC Győr
ügyvezető elnökének.

A sportág és a csapat sikerének érdekében vég-
zett elkötelezett és eredményes sportvezetői tevé-
kenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemke-
resztet kapott  a klub elnöke (aki a Magyar Labda-
rúgó Szövetség Futsal Bizottságának és az UEFA
Futsal Bizottságának is tagja). Az Áder János köz-
társasági elnök kézjegyével ellátott kitüntetést, Lá-
zár János adta át a Pesti Vigadó épületében. Az ETO-SZESE csapata harmadik mérkőzését

is megnyerte a Törökszentmiklóson rendezett
felkészülési tornán, így hibátlan teljesítménnyel
végzett az első helyen. A vasárnap déli találkozó
után tornagyőztesként utaztak haza Győrbe.
Agrofeed-ETO-SZESE–Törökszentmiklós 33–25
(15–14). ETO-SZESE: Nahaj, Sarmon – Schnei -
der 5, Kalmár 5, Győri-Dani 5/4, Bella 4, Szabó
A. 4/1, Papp M. 3, Kőhalmi 2, Paár 2, Goór 1,
Terenyi 1, Sokoray, Hári, Bősze, Sipos. Edző:
Deáki István.

Deáki István: A torna tökéletesen illeszkedett a
felkészülésünkbe, sok olyan variációt tudtunk gya-
korolni, amire edzésen nincs lehetőségünk. Ilyen
volt például az emberelőnyös játék, ami nagyon jól
sikerült. Miután megnyertük a tornát, ráadásként
még sikerélménnyel is térhetünk haza.

A XIV. Megyei Jogú Városok Sport-
találkozóját rendezik meg augusztus
25–27-én a Radó-szigeten, a Barátság
Sportparkban és az Egyetemi Csarnok-
ban. A rendezvény célja a megyei jogú vá-
rosok közötti sportbaráti kapcsolatok
ápolása, a közösségi összetartozás erősí-
tése, valamint a sport és az egészséges
életmód népszerűsítése. 

Tornagyôzelem
Törökszentmiklóson

Állami kitüntetés 
az ügyvezetô elnöknek

Ismét tripláztak a futsalosok
Juanra lett az elmúlt idény legjobb játékosa, és meg-
védve címét, ismét legjobb kapus lett Tóth Gyula. Az
edzők között a közben távozó Jordi Illa Solé nyert. 

Érdekesség, hogy Vígh Renáta, az ETO korábbi játékosa
második lett a nők között, örömteli hír azonban, hogy Mol-
nár Attila a női edzők között a 2. legjobb tréner lett. Rajtuk
kívül a következő játékosaink szereztek helyezést: A férfiak
között Alex Constantino (3), Drahovsky Tomas (5), Dróth Zol-
tán (6), Jaison (15), a kapus kategóriában Matkovics Gábor
(4), a női mezőnyjátékosoknál Jakab Réka (4), Bocsárdi Esz-
ter (5), valamint a női edzők között Lódi Tamás (7).Forrás: eto.hu

Forrás: eto.hu

Megkezdtük 

a bérletek 
árusítását!
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Tizenegy hetes életmódváltó
programot hirdet az ETO Park
Plazában található Cutler Fit-
ness: mindössze a havi bérletek
áráért teljes körű segítséget
kap az egészséges és fitt élet
megvalósításához az a harminc
szerencsés jelentkező, akit ki-
sorsolnak.

Számos sikertörténet tapasztalatával
vág bele Győrben az életmódváltó
programba Freimann Sándor, a Cut-
ler Fitness szakmai vezetője, aki több
mint húsz éve alapított először edző-
termet Mosonmagyaróváron. A Bo-
tond Fitness azóta kultikussá vált a
testépítők körében, és az évek során
egyre többen lettek azok is, akik a
jobb kondíció megszerzéséért láto-
gatják a termet. Az 1988 óta testépí-
téssel foglalkozó fitneszedző még to-
vább bővítette a lehetőséget azok
előtt, akik tudatosabban szeretnének
élni: először Mosonmagyaróváron,
majd Győrben is megnyitotta a Cutler
Fitness-t, ahol legyen szó fogyásról
vagy erősödésről, a profi trénerek ki-
hozzák az emberből a maximumot. A
legmodernebb gépekkel felszerelt
központ bérleteseinek száma már a

Komplex életmódváltó programot hirdet a Cutler Fitness
nyitást követő néhány hónapban több
százra ugrott, s rengetegen érkeznek
Győrön kívülről is, például Szlovákiá-
ból, sőt, Budapestről, hogy a Cutler-
ben edzhessenek. 

Freimann Sándor küldetése első-
sorban mégsem a profi testépítők ne-
velése, hanem az egészséges életmód,

a mozgás megszerettetése – profi mó-
don. Első fitnesztermeiben már több
életmódváltó programot vitt végig,
több száz jelentkezőnek segített a cél-
jaik megvalósításában. A lehetőség pe-
dig most Győrben is elérhetővé válik:

szeptembertől harminc ember számá-
ra teljes körű segítséget nyújt az egész-
séges életmód kialakításához.

A komplex program a Kardirex
Egészségügyi Központ állapotfelmé-
résével indul. Az elméleti edzésokta-
tás után személyi edző felügyeli a
mozgást, egy dietetikus pedig segít

megtervezni a megfelelő étrendet. Itt
fontos megemlíteni, hogy egészség-
ügyi problémával küzdő jelentkezőket
is várnak, életkort tekintve pedig min-
denkit, aki elmúlt 14 éves. „Ha eddig
nem sikerült, most már csak rajtad

múlik! Mi minden lehetőséget meg-
adunk, megtanítjuk a programban
részt vevőket arra, hogy mire van a
testüknek szüksége ahhoz, hogy fittek
legyenek. Még az ételek elkészítésé-
hez is útmutatót adunk. A mi módsze-
rünkkel garantáltan jobban fogod
érezni magad” – hangsúlyozta a szak-
mai vezető. A módszer egyszerű, de
szigorú: heti három, egyénre szabott
edzés és kiegyensúlyozott fehérjedié-
ta. A tapasztalatok alapján az érdeklő-
dők jelentős része fogyni szeretne, de
a rendszeres mozgásnak és tudatos
étkezésnek még számos hozadéka
van: jobb lesz a közérzet, enyhül, vagy
akár megszűnik a hát- és derékfájda-
lom, optimalizálódik a vérnyomás –
hogy csak néhány pozitívumot említ-
sünk. Kitartással gyors és tartós ered-
ményt lehet elérni, amit köztes test -
összetétel-mérésekkel ellenőriznek,
ennek megfelelően pedig 3-4 hetente
újratervezik az edzésprogramot.

Aki belevág, az nem kereshet kifo-
gásokat: a terem 6–24 óráig nyitva áll,
a jelentkezőkön múlik, mikor mennek
edzeni. A programban való részvétel
pedig, más hasonló kezdeményezé-
sekre nem jellemző módon, csak a ha-
vi bérletek árába kerül. (x)

Az életmódváltó
programra jelentkezni a
cutlergyor@gmail.com
e-mail címen lehet 
szeptember 5-ig 
egy rövid fényképes
bemutatkozással, 
melyben a jelentkező
leírja, miért szeretne
csatlakozni 
a csoporthoz.
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