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5. oldal Mini táncdalfesztivál
lesz szombaton a II. Tópartyn
Adyvárosban: fellép többek kö-
zött Nagy Balázs, Aradszky
László, Koós János és Zalatnay
Sarolta.

16. oldal E heti Gázfröccs rova-
tunkban elektromos és benzines
gokartokat, valamint egy Renault
Kadjart tesztelt munkatársunk, és
megtapasztalta, milyen a 160 km-es
menetszél az Audi szélcsatornájában.

Írásunk az 5. oldalon

Kánikula után, kánikula elôtt

Kutyamelegben is felelôsen

3. oldal Rövidesen ismertté válik, miként alakítják át a felsőokta-
tási képzést, s a változások mennyire érintik Győrt. Pontosabban, az
általános irányokat határozzák meg. Tudomásunk szerint szervezeti
szempontból is erősen érintettek leszünk az átszervezésben: a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári, valamint Apáczai
Karának a Széchenyi-egyetemhez csatolása a tét.

Részletes
tévéműsor

21. oldal  Az előző szezonban a labdarúgó
NB II-ben 3. helyen végző Gyirmót FC Győr is
gőzerővel készül a hétvégi bajnoki rajtra, ahol
a Szeged lesz az ellenfél idegenben.12–13. oldal
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Körforgalmú csomópont építése kezdődik az Új Bácsai út–Szabad-
rév utca csomópontjában. A munkálatok ősszel fejeződnek be. A ki-
vitelezés során félpályás útlezárásra, útszűkületre, a későbbiekben
felmart útburkolatra kell számítaniuk az erre közlekedőknek. A meg-
lévő csomópont használata főleg a gyalogosok és a kerékpárosok,
valamint a Szabadrév utca felől kihajtó autósok számára nehéz, első-
sorban az út nagy forgalma miatt. A csomópont átépítése során a
győri Útkezelő Szervezet vizsgálta az átépítés lehetőségeit a jelzőlám-
pás szabályozás és a körforgalmi jelleget tekintve is. Összességében
a körforgalom jobb megoldást mutat, ennek terveit megvalósítva,
kezdődik a munka. A 30 méter külső átmérőjű körforgalom építését
önkormányzati forrásból valósítja meg a győri útkezelő.

II. Győri Nemzetközi Fúvóstalálko-
zót tartott a Rába Koncert Fúvós -
zenekar vasárnap. Az együttese-
ket Borsi Róbert önkormányzati
képviselő köszöntötte. Elmondta,
az egykori Magyar Vagon- és Gép-
gyár dolgozói – akik az egyesületet
alapították 1940-ben – talán nem
is gondolták, hogy 75 év elteltével
az egyesület működni fog, évről év-
re szép sikereket ér el és évi 20-25
alkalommal lép fel Győrben, illetve
más városokban. Ahogy a város
ipara fejlődött, vele párhuzamosan
alakult a Rába Koncert Fúvószene-
kar élete is. Győr amellett, hogy
megtartotta ipari jellegét, az el-
múlt egy évtizedben előtérbe ke-
rült és kiemelt szerepet kapott a
kulturális élete. „Fontosnak tartom,
hogy a világhírű előadók koncert-
jei mellett városunk palettáján
meg tudnak jelenni a helyi egyesü-
letek és társulatok is” – tette hozzá
Borsi Róbert.

Emlékkönyv kiadására
készül a Győri Ipartestü-

let. A kötet egyik támogatója, a
G.Transport96 Kft. 1996-ban alakult
9 fővel. A vállalkozás 100 százalékos
magyar tulajdonú. Tevékenységi körei:
vasúti szállítmányozás egész Európa
területén, közúti szállítmányozás és
belföldi-külföldi szállítás saját jár-
műflottával, kikötői szállítmányozás –
belföldi és nemzetközi ömlesztett áru-
val, valamint komplex vámügyintézés.

A vállalkozás fejlődésének alapja a
partnerekkel való kiváló együttműkö-
dés. Kalmár Ist-
ván, a kft.
ügyvezető igaz-
gatója szakmai
munkája mel-
lett ellátja a
Győri Ipartes-
tület alelnöki
és a megyei
szövetség elnö-
ki teendőit. A
vállalkozás fő
támogatója a könyv megjelenésének.

Szintén a kötet mellé állt a Gyar-
mathy pékség, a negyed évszázados

A Gézengúz Alapítvány a Születési Ká-
rosultakért Győri Intézete 22 éve végzi
a születési károsult csecsemők és kis-
gyermekek diagnosztikai ellátását, ko-

rai fejlesztését és komplex rehabilitáció -
ját. A »VICTORIA A GYERMEKE KÉRT«
Egészségvédelmi Közhasznú Alapít-
vány 2015. évi pályázatán 170.120,– Ft
támogatást nyert el, melyet fejlesztő-
eszközök vásárlására fordított. A játé-
koknak köszönhetően a terápiás mun-
ka változatossága, a gyakorlatok haté-
konysága és a gyermekek képessége-
inek kiaknázása nagymértékben növel-
hető, továbbá kölcsönzésük révén
nagy segítség az otthoni fejlesztő mun-
kában is.

A városrész fejlődéséért és közösségi életének
gyarapításáért végzett több évtizedes munkája
elismeréseként vehette át vasárnap Simon Jó-
zsef egyházközségi elnök a „Szabadhegy Város-
rész Szolgálatáért" díjat. Az elismerést Diligens
Tibor önkormányzati képviselő adta át Szent An-
na, a szabadhegyi római katolikus templom védő-
szentjének ünnepén.

A dicsô elôdökre emlékeznek

A Kossuth hídon zajló munkálatok mi-
att július 30-tól a gyalogosok és a ke-
rékpárosok az addig használható he-
lyett a szemközti oldali járdán közleked-
hetnek. A nyugati oldali járdakonzol
használata során már látható lesz a híd
acélszerkezetének új festése – tájékoz-
tatta lapunkat Máthé-Tóth Péter, a győ-
ri Útkezelő Szervezet szóvivője.

Bárány István önkormányzati
képviselő augusztus 3-án, hét-
főn a Tulipános-iskolában (Ró-
nai Jácint u. 4.), 4-én a Kisbá-
csai Tagiskolában (Sövény u.
15.) és 5-én a bácsai Gyöngy-
virág Nyugdíjasklub helyiségé-
ben (István király u. 11.) 18 órá-
tól tart fogadóórát. 

Fogadóóra Elismerés Szabadhegy
szolgálatáért

Fúvóstalálkozót 
tartottak

Forgalmirend-változás
a körforgalom építése miatt

Gyalogos
közlekedés
a túloldalon

Fejlesztôeszközök 
a Gézengúznak

családi vállalkozás, melynek fehér ke-
nyere méltán a győriek egyik kedvence.
A pékség mindig törekedett a házias
ízek megőrzésére és nagy gondot for-
dít a minőségi alapanyagok felhaszná-
lására. Ezeket az elveket igyekszik to-
vábbvinni a pékség második generáció -
ja, Gyarmathy András is, aki finompék -
áru-kínálattal bővítette a repertoárt,
így már a hagyományos, házias kakaós
csigától a túrós batyun és kalácsokon
át a diétás termékekig bármiből válo-
gathatunk, ha ellátogatunk a Liget ut-
cai üzletbe, ill. a tervek szerint hamaro-
san több győri boltban is megtalálha-
tók lesznek az újdonságok. Gyarmathy
András fiatal vezetőségi tagként támo-
gatja a könyv megjelenését és emléket
kíván állítani a vállalkozásuknak.
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„Én ábrándoztam s szóltam Erzsi-
kéhez: / „Ne válasszunk magunk-
nak csillagot?” / Az országúton vé-
gig a szekérrel / A négy ökör las-
sacskán ballagott.” – A rejtélyes ég-
bolt Petőfi Sándort is megihlette,
s magam is sokszor kémlelem az
éji eget, és merengek azon, hogy a
Földön kívül létezik-e máshol is
élet. Nos, a napokban a NASA jelen-
tős bejelentést tett, hiszen az újon-
nan felfedezett Kepler–452b alkal-
masnak tűnik arra, hogy élőlé-
nyek lakják. Méretében, hőmér-
sékletében is Földünkre emlékez-
tet, amely ráadásul a Naphoz ha-
sonló csillag körül kering, valószí-
nűleg sziklabolygó, felszínén jelen
lehet tehát az élethez szükséges
víz. A legutóbb már e csodás felfe-
dezés tudatában fürkésztem a csil-
lagokat, és azon elmélkedtem, va-
jon a Kepler–452b-n is ilyen forró
az idei nyár? Bosszankodnak-e
azon, hogy nincs semmi a tévé-
ben, drága-e a kenyér, és szeretik-e
a focit? Van-e lábuk egyáltalán,
amivel focizhatnak, és ha játsza-
nánk velük egy meccset, vajon a
földlakók, vagy a Kepler–452b-la-
kók győznének? Felmerült ben-
nem, hogy talán ebben a pillanat-
ban a Kepler–452b-n is fekszik a fű-
ben (persze, ha van fű) egy ábrán-
dos fiú, aki arról elmélkedik, vajon
van-e élet az általuk közelmúlt-
ban felfedezett Föld nevű boly-
gón? És gondol-e arra, hogy éppen
most ott is fekszik valaki (jelesül
én), aki ugyanerről álmodozik?
Bár mi, földlakók már többször
küldtünk üzenetet az űrbe, de vá-
lasz eddig még nem érkezett. A
Kepler–452b-vel is annyi a gond
csupán, hogy nagyjából 1400 fény -
évre található tőlünk. Ennek tuda-
tában nem valószínű, hogy mosta-
nában létrejön a bolygóközi foci-
meccs. Egyelőre tehát marad az
ábrándozás, és persze Petőfi: „A
csillag vissza fog vezetni majd / A
mult időknek boldog emlékéhez, /
Ha elszakaszt a sors egymástul
minket.../ S választottunk ma-
gunknak csillagot. / Az országúton
végig a szekérrel / A négy ökör las-
sacskán ballagott…”

Papp Zsolt

Üzenet
az űrpalackban

Átalakulhat a gyôri felsôoktatás
szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Jelentős átalakításokat tervez-
nek a felsőoktatási intézmé-
nyek struktúrájában, működé-
sében, s a változások érintik
Győrt is: számottevően átala-
kulhat a Nyugat-magyarországi
Egyetem – jelentette be Palko-
vics László, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának felsőok-
tatásért felelős államtitkára,
csütörtökön tartott budapesti
sajtótájékoztatóján.

Palkovics László azt mondta: jelentő-
sen átalakulhat a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem (NYME), amelynek az
átalakítására azért van szükség, mert
az intézmény integrációját „nem sike-
rült jól végrehajtani”, emiatt pedig bel-
ső feszültségek alakultak ki. 

A tervezett változtatások értelmé-
ben, az NYME soproni Erdőmérnöki
Kara önálló intézményként működne
tovább, kibővítve képzését. Szintén
önállóvá válna a szombathelyi Savaria
Egyetemi Központ. Az intézmény mo-
sonmagyaróvári Mezőgazdasági és
Élelmiszer-ipari Kara, valamint a győri
Apáczai Csere János Kar pedig a győ-
ri Széchenyi István Egyetem (SZE) ré-
szeként működne tovább – mondta az
államtitkár.

Simon Róbert Balázs győri ország-
gyűlési képviselő megkeresésünkre
úgy fogalmazott: rendkívül pozitívnak
tartja Palkovics László államtitkár nyi-
latkozatát. Az ugyanis támogatja azt
az elképzelést, amit a Borkai Zsolt pol-
gármester által összehívott győri értel-
miségi fórum is egyértelműen megfo-
galmazott, hogy a kisalföldi megye-

székhely az egy város, egy egyetem
koncepciójában gondolkodik, mert ez
Győr hosszú távú érdeke. 

A felvételi arányszámok egyébként
nagyjából a várakozásnak megfelelő-
en alakultak a győri intézményeknél. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai karának az idén 560 új hallga-
tója lesz, mindösszesen huszonkettő-
vel kevesebben, mint tavaly. Igen nép-
szerű volt a turizmus-vendéglátás
szak – ez a kar „családi ezüstje”, ezért
nem mindegy, hogy az átszervezés
után hová kerül –, a  428 pont alattiak
lemaradtak róla. 

A kommunikáció és média [mode-
rátor], csecsemő- és kisgyermekne-
velő szakokra viszont már 240 ponttal
be lehetett kerülni. A német nyelvű
óvodapedagógusok 324 hozott pont
esetén próbálhatják ki magukat ezen
a szakon. 

A Széchenyi István Egyetemről
2642 hallgató biztosan „felvételt
nyert” értesítést kap, de létszámuk a
pótfelvételikkel növekedni fog. Tavaly
366 hallgatóval lettek többen az egye-
temi polgárok a győri pótfelvételi után. 

A mérnöki nagy szakok továbbra is
jelentős létszámúak maradtak a Szé-
chenyin. Érdekesség, hogy a győri gé-
pészmérnöki képzésre felvett hallgatók
átlag pontszáma (343) jóval magasabb,
mint amennyi ponttal (281) a nappali
tagozatos, államilag finanszírozott alap-
képzésre be lehetett jutni a Széchenyi-
re. Hasonló a helyzet az építészmérnö-
ki, a járműmérnöki vagy a logisztikai
mérnöki kisalföldi képzések esetében
is, tudtuk meg az egyetemen.

A zeneművészeti, államilag támo-
gatott szakokon szinte kivétel nélkül
400-hoz közeli pontszám kellett a si-

keres felvételihez. Az
igazságügyi igazgatá-
si képzésre 440, a ke-
reskedelmi és marke-
ting képzésre 464, a
munkaügyi és társa-
dalombiztosítási igaz-
gatási képzésre pe-
dig 427 pontra volt
szükség. 

Ebben az évben a
Széchenyin látványo-
san bővültek a mes-
terszakok. A felvettek
által elért szakos át-
lagpontszámok meg-

nyugtatóan tükrözik a bekerültek felké-
szültségét, értékelt Földesi Péter, az
egyetem rektora. Hozzátette: Mérnöki,
informatikai szakjaink továbbra is nagy
létszámúak, közgazdászképzésünk a
tavalyi felvételi adatokat is felülmúlta. A
jogász és az igazgatási szakjainkra a
most felvettek létszáma a tavalyit meg-
haladja, s ez is igazolja ezen képzése-
ink térségi beágyazottságát, a szakte-
rület iránti nagy igényt. A zeneművész,
az egészségtudományi és a szociális
szakok is hozták a várt eredményt.”

Kevés albérlet, magas díjak
Az idén radikális mértékben, országosan 20 szá-
zalékkal emelkedtek az albérleti díjak. Ez annak is
a következménye, hogy a nagyobb városokban
sok cég bérel pályakezdőinek, munkatársainak la-
kásokat. Győrben különösen súlyos a helyzet,
nemcsak albérleti szobát, de igényesebb társas-
házi lakásokat is alig lehet találni, azokat is méreg-
drágán. A Széchenyi-egyetem tájékoztatása sze-
rint 1700 kollégiumi helyük van, azok egyharma-
dát kaphatják az elsőévesek. A havi díj tízezer fo-
rint alatt marad. Ez lényegesen olcsóbb az albér-
leteknél, csak hát a számuk korlátozott.  
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HIRDETÉS   PORTRÉ

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Amikor az Ajka-Szeged NB II-es
mérkőzésen hármas sípszóval
véget ért a találkozó Péter Tamás
győri játékvezető-asszisztens
közreműködésével, a nézők és a
játékosok aligha sejtették, hogy
egy olyan sportember pályafutá-
sa ért véget, aki fiatal kora ellené-
re gazdag életutat mondhat ma-
gáénak. Több könyvet is írt, a
Bencés Diákok Győri Egyesületé-
nek főtitkára, a Bencés Diákszö-
vetség Országos Egyesületének
alelnöke, s ő szervezi Győrben a
Bencés Szabadegyetemet is.

Édesapám pannonhalmi ben-
cés öregdiák, bátyám a győri ben-
césekhez járt, így aztán nem volt
kérdés, hogy 1996-ban hol kez-
dem a gimnáziumot – idézi fel Péter
Tamás, aki egy életre elkötelezte
magát a bencés hagyományokkal,
magával ragadta az iskola szellemi-
sége, a keresztény kultúra és érték-
rend. És persze a labdarúgás is.

A Győri Dózsában kezdett fut-
ballozni, ahogy fogalmaz, hamar
rájött, hogy nem lesz belőle Pla-
tini, ezért úgy döntött, a pálya kö-
zelében marad mindenképp, ha
nem játékosként, akkor játékve-
zetőként (asszisztensként). 

1997-ben győri bencés gimna-
zistaként kezdtem a labdarúgó-já-
tékvezetést – idézi fel a kezdeteket
–, Kővári Andrástól kaptam az el-
méleti tudást, míg a szakma gya-
korlati elemeit testvéremtől, Gá-
bortól leshettem el, aki akkor már
három éve játékvezetőként műkö-
dött. 2007-ben lettem az orszá-
gos keret tagja, az NB I-ben pedig
2009-ben Kaposváron mutatkoz-
hattam be. Sajnos derék- és csípő -
problémáim miatt meg kellett hoz-
nom a nehéz döntést, de nagyon

Könyveket írt, szabadegyetemet szervez, szenvedélye a labdarúgás

Szenvedélyes bencés hagyományôrzô
sok baráttal és szép élménnyel let-
tem gazdagabb 18 éves pályafu-
tásom alatt. 

A legnagyobb élménye nyil-
ván az NB I-es bemutatkozása
volt, hiszen mindenki azért kezdi
el a játékvezetést, hogy a legma-
gasabb osztályig eljuthasson.

Szintén nagy megtiszteltetés-
ként élte meg, hogy Kassai Vik-
torral, Arany Tamással vagy Bede
Ferenccel működhetett, de nagy
öröm volt számára, ha a testvéré-
vel vezethetett meccset.

A bíráskodás sok elfoglaltság-
gal, lemondással, edzéssel, el-
méleti felkészüléssel jár. Hálás
családjának a támogatásért. 

Köszönöm a megyei vezetőim-
nek, Bay Ferencnek, Dubraviczky
Attilának, Hofbauer Jánosnak, Se-
govits Antalnak a szakmai segítsé-
gét, valamint az MLSZ korábbi el-
nökségi tagjának, Vizi E. Szilvesz-
ter professzor úrnak, bencés öreg-
diáktársamnak és Horváth László-
nak, az MLSZ megyei igazgatójá-
nak a támogatását. 

Péter Tamás nagy álmát,
hogy a Testnevelési Egyetemen
diplomát szerezzen,

gerincsérve
megakadályozta.
Kesergés helyett
bölcsész lett, a
Pécsi Tudomány-
egyetemen szerzett
diplomát. Első munkahelye a
Győri Egyházmegyei Kincstár és
Könyvtár lett, ahol (majd) 2004-től
elvállalta az Apor-kiállítás veze-
tését. 

Hétvégeken síppal a szájában
vagy zászlóval a kezében futball-
meccseken játékvezetőként mű-
ködött  vagy asszisztenskedett,
hétköznap pedig a kultúra világá-
ba ásta bele magát. 2008-ban je-
lent meg első könyve, A Szent
Korona mint nemzeti jelkép – a

Szent Korona Győrött címmel.
Második kötete 2012-ben látott
napvilágot, amelyet barátjával,
Kőrösi Tamással közösen szer-
kesztett, ennek címe Luif Otmár
OSB füveskönyve, amelyben az
egykori kiváló bencés tanárnak
állítanak emléket.

Péter Tamás egy évvel az
érettségi után már visszavágyott
a bencések közé, 2001-ben tag-
ja lett a Bencés Diákok Győri
Egyesületének. Egy évvel rá ifjú-
sági vezetővé választották, ké-
sőbb pedig főtitkár lett. Bekap-
csolódott az országos egyesület
munkájába is, ahol nemrégiben
alelnöknek választották.

Mi vagyunk Magyarország
egyik legnagyobb egyházi civil
szervezete, a győri egyesület
300 tagot számlál, az országos

pedig 2200-at – említi büsz-
kén azt, aki egyszer magába
szívhatta a bencés hagyo-
mányokat, az egy életre el-
kötelezi magát. Az egyesü-
letek a bencés hagyomá-
nyok őrzése mellett a ke-
resztény értékrend és
kultúra népszerűsítését
tekintik fő céljuknak.

Péter Tamás nevéhez
köthető a győri Bencés Szabad-
egyetem megszervezése is, amely -
nek keretében 2004-től évente
hat országos, európai hírű szak-
ember tart előadást Győrben, a
Czuczor Gergely Bencés Gim -
náziumban.

Európai Szociális

Alap

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„ESÉLY, LÉPÉSELÔNY!” 
SZT. CIRILL ÉS METHOD ALAPÍTVÁNY

Alapítványunk 2005 óta nyújt alternatív munkaerô-pi-
aci szolgáltatást Gyôr városában munkáltatóknak és
megváltozott munkaképességû álláskeresôknek ered-
ményes mutatókkal. 2013. augusztusában szolgálta-
tásunk kiterjesztésre került a megye nagyobb városa-
ira. Kihelyezett szolgáltatásnyújtás vette kezdetét a
szociális szféra jelentôs szereplôivel kialakított kiváló
együttmûködés eredményeként úgy, mint a megye
számos akkreditált foglalkoztatóiban.
Szolgáltatásunk egy olyan speciális munkaközvetítô
szolgáltatás, amelynek segítségével folyamatosan
azon dolgozunk, hogy munkavállaló ügyfeleinknek,
egyéni szükségleteikhez mérten, szakembereink se-
gítsége mellett a megfelelô munkakört megtaláljuk, ez-
által mind a munkavállalói, mind pedig a munkáltatói
igények tartósan kiszolgálásra kerülnek a hosszú távú
foglalkoztatottság által.
Szolgáltatásunkba 236 fô került bevonásra, és 75 fô
került elhelyezésre a nyílt munkaerôpiacon.
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

INFORMÁCIÓ:
Szt. Cirill és Method Alapítvány
Cím: 9025 Gyôr, Kossuth Lajos u. 65–67.
Tel.: +36-96/529-555.

Syncreon Hungary Logisztikai
és Szállítási Kft., mely Európa egyik
leggyorsabban növekvô, világ-
viszonylatban 94 telephellyel rendelkezô
vállalata, gyôri telephelyére
több mûszakos munkarendbe
felvételre keres

BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT
OKJ-s targoncavezetôi
tanfolyamára

Ami szükséges
a munkakör betöltéséhez
• 8 ált. iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány

Amit kínálunk
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer

Ha szeretnél ingyenesen
OKJ-s targoncavezetôi jogosítványt 
szerezni, JELENTKEZZ!

Kapcsolat
Jelentkezni hétfôtôl péntekig, 8–15 óráig
az alábbi telefonszámon lehet:
Tel.: 96/661-213.
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Bár ezen a héten a kánikula, so-
kak örömére, szabadságra
ment, lesz még hőség augusz-
tusban, amikor újra sokan útra
kelnek, hogy a Balatonon és a
közeli tengerek mellett, Olasz-
országban, Horvátországban
pihenjék ki a munka fáradalma-
it. Nem csak a nyaralás tartogat
veszélyeket, hanem az úti célig
eljutás, a közlekedés is. 

Hiába figyelmeztették az autósokat
Európa-szerte a hőség kezdetekor,
hogy még öt percre se hagyjanak
gyermeket vagy háziállatot a napon ál-

A nyár utolsó hónapjában is sokan mennek szabadságra

Hôségben autónk katlanná válik
ló autóban, két tragédia is történt.
Gyermekek fulladtak meg Szlovákiá-
ban és Svájcban, mert autóban felej-
tették őket. Járművünk a napon állva
pillanatok alatt katlanná válhat. Né-
met tűzoltók kiszámolták, hogy har-
mincfokos melegben autónkban fél
óra után 46 fok, egy óra elteltével pe-
dig 56 fok lesz a belső hőmérséklet.

Harminchat fokos időjárásban fél
óra után 52 fok, egy óra után 62 fok
alakul ki az autó belső terében. Vi-
szonylag kellemes külső hőmérséklet
esetén is halálos lehet a jármű, ha élő-
lényt hagyunk benne. Huszonnégy fo-
kos időjárásban is ötven fok lesz a jár-
műben egy óra eltelte után.

Ha autóban hagyott gyermeket
vagy kutyát észlelnek, azonnal értesít-
sék a rendőrséget. Ha vészhelyzetet
érzékelnek, törjék be a szélvédőt, és
azonnal mentsék ki az autóban levő-
ket – javasolják a szakemberek. 

Fontos tisztában lenni azzal is, ha
hosszabb útra – 8-10 óra – indulunk,
gyakran tartsunk pihenőt. A monoton
vezetés, az autópálya egyhangúsága

a vezető figyelmét könnyen elvonja.
Szakértők azt tanácsolják, bizonyos
időközönként térjünk le a pályáról,
egyrészt a környéket is jobban megis-
merjük, másrészt pedig felfrissülve
térhetünk vissza a kitérő után az autó-
pályára. Ez persze némi időveszteség-
gel jár, csökkenti azonban a monoton
vezetéssel együtt járó kockázatot.

Nyaralásra indulva – főleg ha kül-
földre tartunk –, bármikor dugóba ke-
rülhetünk baleset vagy egyéb ok mi-
att. Ezért célszerű hűtőtáskában kel-
lő mennyiségű hideg folyadékot és
élelmet tárolni. Ne alapozzunk arra,
hogy majd útközben egy benzinkút-
nál megállunk, mert lehet, hogy az
több órába kerül.

Ha hosszabb úti cél felé tartunk és
ránk tör az álmosság, szálljunk ki az
autóból az első pihenőhelynél, tornáz-
zunk kicsit. Ha nagyon fáradtnak érez-
zük magunkat, ne kockáztassunk, egy
százeurós szoba kivétele még mindig
kisebb anyagi veszteség, mintha egy
pillanatra elalszunk vezetés közben,
és jobb esetben csak az autónk törik

össze, rosszabb eset-
ben mi magunk és csa-
ládtagjaink is.

Megérkezve az üdülő-
helyre, számítsunk arra,
hogy nyaralókkal, kirán-
dulókkal bármilyen nap-
szakban találkozhatunk,
akár az út mentén is fel-

bukkanhat kerékpáros, gyalogos. Őket
a szabadság ugyanúgy felelőtlenné te-
heti, az ő biztonságuk a mi biztonsá-
gunk is, lakott területen hiába ötven ki-
lométeres sebesség a megengedett,
legyen bátorságunk ennél lassabban
haladni, ha úgy érezzük, bármikor fel-
bukkanhat előttünk egy gyerek vagy fel-
nőtt a környező mellékutcákból. 

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Színvonalas ingyenes programokkal, szín-
padi koncertekkel, egész napos gyermek-
foglalkozásokkal, interaktív játékokkal, ven-
déglátással várják a szervezők az érdeklő-

Tóparty másodszor, 
mini táncdalfesztivállal

dőket augusztus 1-jén, szombaton az ady-
városi tóhoz.

A tavaly első alkalommal megrendezett
Tóparty nagyon népszerű program volt az
itt lakók körében, a tó körüli terület teljesen
megtelt, ezért is döntöttünk a folytatás mel-
lett – fogalmazott a rendezvénnyel kapcso-
latban Radnóti Ákos alpolgármester, adyvá-
rosi önkormányzati képviselő. Hozzátette, a
gyermekek számára örömhír, hogy a nekik
szóló programok mellett szombaton lehet
először használni a tó melletti különleges
várjátszóteret is. A felnőtteket az este folya-
mán olyan előadók szórakoztatják majd,
mint Aradszky László, Koós János és Zalat-
nay Sarolta, vagyis Adyvárosban megeleve-
nedik a táncdalfesztiválok hangulata.

Serfőzőné Tóth Andrea, a programokat
szervező Győri Művészeti és Fesztiválközpont
igazgatója kifejtette, valóban minden korosz-
tályra gondoltak, így a kicsiket és a nagyokat
is várják a szombati rendezvényre. A Téti Fú-
vószenekar zenés ébresztője után megkez-
dődnek az egész napos programok, játékok,
koncertek. A tó melletti rendezvényen jelen
lesz Kuka Berci is: a Győr+ Média Zrt., a Győr-
Szol Zrt. és a Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. (GYHG) által életre hívott erdei
manóval a környezettudatosságra nevelő já-
tékokat játszhatnak majd a gyerekek.

Ha autóban hagyott
gyermeket vagy kutyát
észlelnek, értesítsék
a rendôrséget.
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Augusztus elején ismét barokk pompa kö-
zepette mondhatja ki egy szerencsés pár a
boldogító igent Győrben. 

A Barokk Esküvő évről évre igazi időutazás, grandi-
ózus díszlete maga a barokk Belvá-
ros. Idén augusztus 7–9. között
elevenedik meg a barokk kor,
amelynek csúcspontja a dí -
szes esküvő, de a három nap
során még számos izgalmas
rendezvény várja a győrieket
és a hozzánk látogatókat. „Ez
már a 23. Barokk Esküvő,
ami önmagában is a rendez-
vény népszerűségéről árul-
kodik” – hangsúlyozta Rad-
nóti Ákos alpolgármester,
aki hozzátette, újdonság,
hogy a megszépült Duna-
kapu tér lesz az egyik fő
helyszín, ami tágasabb te-
ret enged a látványos prog-
ramnak. Serfőzőné Tóth And-
rea a szervező Győri Művészeti
és Fesztiválközpont igazgatója
kiemelte, a hétvége csúcspontja
kétségkívül a szombat este lesz. A
párt több mint 150 barokk ruhába
öltözött jelmezes kíséri életük nagy út-

jára, a házasságkötésükre. Megemlítette, a vőle-
gény pénteki szerenádja is emlékezetesnek ígérkezik,
amelyen Szarka Gyula Kossuth-díjas énekes, zenész
segít majd meghódítani a menyasszony szívét.

Keglovich Ferencné, a Barokk Esküvő koordiná-
toraként elmondta, a házasulandó pár számára
nem ismeretlen a beöltözés, hiszen mindketten ha-
gyományőrző egyesület tagjai, így jártasak történel-

münk korábbi századai nak felidézé-
sében. „Könyvtárosként munkaköri
kötelességem során találtam rá az
újságcikkre, ami a Barokk Esküvőt

hirdette. Bár egyszerű, kis eskü-
vőt tervezgettünk, felhívtam a

páromat, hogy mit szólna
hozzá, ha jelentkeznénk” –
kezdett történetükbe Bar-
tók Gertrud. „Szerződéses

katonaként éppen gyakorla-
ton voltam, amikor megcsör-
rent a telefon. Az ötlet halla-
tán rögtön igent mondtam” –
fűzte hozzá Zsigmond Péter,
aki lapunknak azt is elárulta,
hogy hagyományőrző bará-
taikat is meghívták a nagy
eseményre, akiknek köszön-
hetően még több kosztü-
mös szereplője lesz a hétvé-
gének. Ne csodálkozzunk
hát, ha a színes barokk for-

gatagban „törökök” is feltűn-
nek majd.

A barokk pár gyakorlott beöltözô

szerző: bajzát zsuzsi
fotó: marcali gábor

Hétfő óta Gui Demeter Győrben élő festő-
művész színes, virágos, természet inspirál-
ta festményeit láthatják a művészetkedve-
lők a Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum Napóleon-ház kiállítóterében. A
három termet megtöltő, 54 színpompás al-
kotás közül mindenki megtalálhatja a szá-
mára legkedvesebbet.

Nagy tömeg előtt, mégis családias hangulatban nyílt
meg a „Színharmóniák őszidőben” című tárlat. Fekete
Dávid, Győr egyik alpolgármestere köszöntő beszédé-
ben elmondta, mindig nagy öröm, ha az ember győri
művészek alkotásait láthatja, és a múzeumnak köteles-
sége ezt bemutatni. Minden helyi művész közel áll a
szívéhez, hiszen győri miliőben alkotnak, így a kész mű-
vek magukon viselik a város lenyomatát. Az alpolgár-
mester azt is hozzátette, nyáron rengeteg turista érke-
zik hozzánk, fontos hogy a kulturális intézmények és az
önkormányzat is megfelelő programokat biztosítson
az ide látogatóknak, és Győr ebben határozottan élen
jár. A turisták száma évről évre növekszik, és ez is azt
bizonyítja, hogy a könnyedebb hangvétel, a frissebb té-
mák ilyenkor igazán népszerűek.

Gui Demeter neve ismerősen cseng évtizedek
óta a festészetet és a szobrászatot kedvelők köré-
ben, számos kiállításon mutatkozott már be Győr-
ben és Magyarországon több galériában. Művésze-
tének legfőbb jellemzője a természetközeliség, és
az egyéni színvilág – mondta el a megnyitón Grászli
Bernadett, a Rómer Múzeum igazgatónője.

Gui Demeter saját elmondása szerint nem a sza-
vak embere, azt szereti, ha alkotásai mesélnek he-
lyette. Kérdésünkre azonban elmondta, festményei
impresszionista képek, azért, mert belső világához
ez a stílus illik a legjobban. Úgy véli, a festészet a szí-
nekről szól. Az, hogy fát, aktot vagy házat fest, csak
ürügy arra, hogy színekkel dolgozhasson. A művész
hozzátette, a Napóleon-ház kiváló hely, hatalmas te-
rekkel, örömmel hozta ide 54 képét, amelyeket leg -
inkább a közelmúltban festett. 

Gui Demeter tárlatát augusztus 31-ig láthatja a kö-
zönség, hétfő kivételével naponta 10–18 óra között.

szerző: győrplusz
fotó: gy. p.

A „Szerzetes, főpap, hazafi: Szé-
chényi Pál. A nagycenki múmia
kutatása” című kiállítás szep-
tember 30-ig tekinthető meg a
Rómer Flóris Múzeum egyik ki-

állítóhelyén, a Magyar Ispitában,
ahol az antropológia, a történe-
lem, az orvostudomány és a mű-
vészet segítségével ismerked-
hetnek meg a látogatók a mél-
tatlanul elfeledett Széchényi Pál
érsek életével, munkásságával,
szellemiségével és korával. Au-
gusztus 4–6-ig (keddtől csütör-
tökig) különleges tárlatvezetés-
re várja a múzeum az érdeklődő-
ket: a főpap kilencedik mellék-
ági leszármazottjával, Széchenyi
Krisztiánnal közös tárlatvezetést

A nyár
legszínesebb
kiállítása

Tárlatvezetés Széchenyi Krisztiánnal
tartanak. „Széchényi Pál egész
életútja szép és követendő. A
Rákóczi-szabadságharcban iga-

zi békekötő volt, de kalocsai ér-
sekként, főpapként vagy éppen
győri kanonokként is ismert a
neve. Olyan ember volt, aki má-
sok életét, és az ország sorsát a
magáé elé tudta helyezni” – nyi-
latkozta a Győr+ Televíziónak
Széchenyi Krisztián.

A tudósok a nagycenki mauzó-
leumban nyugvó testet a család és
az egyház engedélyével egyetlen

napon, 2007. április 20-án vizsgál-
hatták meg. A kutatás során kide-
rült, hogy a győri kanonok testét ha-
lála után mesterségesen tartósítot-
ták, de fény derült arra is, hogy sú-
lyos érelmeszesedésben szenve-
dett, így vélhetően halálát nem mér-
gezés, hanem szívinfarktus okozta.

A közös tárlatvezetések időpontjai:
10–11.15, 11.30–12.45, 14–15.15,
15.30–16.45, 17–18 óráig.
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szerző: 
dr. mézes péter
belgyógyász,
kardiológus főorvos  

Ultrahangnak az emberi füllel nem hallható,
20.000 Hz fölötti tartományba eső hangrez-
gést nevezzük. Az egészségügyben hasz-
nált berendezések a 1,5 MHz-től 20 MHz-ig
tartományt használják.

A kardiológiai ultrahang fejlődése
Az echokardiográfiás vizsgálatot a kardiológiá -

ban több mint 40 éve alkalmazzák. Olyan vizsgá-
lati módszer, amely nem véres úton történik, a
noninvazív módszerek közé tartozik. A vizsgálat
nem fájdalmas, egyszerűen kivitelezhető megfe-

lelő eszközökkel, valamint megfelelő szakmai tu-
dással. A 2 D echóval már mozgókép formájá-
ban, két dimenzióban láthatók a szeletek a szív-
ről, jól láthatók a szívüregek, a szív billentyűi és
a szív üregeiben elhelyezkedő esetleges dagana-
tok vagy vérrögök. Megítélhetők a szív különbö-
ző falmozgásai, falmozgászavarai is. A Doppler
módszer lényege, hogy a vizsgálófej (transducer)
adóvevőként működik, rövid ultrahangimpulzu-
sokat bocsát ki, majd az adásszünetben bizo-
nyos késleltetésben felveszi a visszavert és meg-
változott frekvenciájú ultrahangot. A gyakorlat-
ban áramlásokat tudunk regisztrálni. A color
technikával a kóros áramlások könnyen kimutat-
hatók. Napjainkban egy komplex kardiológiai
vizsgálat echokardiográfiás lelet nélkül elképzel-
hetetlen.

A hét orvosi témája:

A szív ultrahangos vizsgálata
A vizsgálat menete
A beteg derékig levetkőzik. A vizsgálatot bal ol-

dalsó fekvésben, a bal kar fej alá való helyezésével,
nyújtott állapotban végezzük. Ebben a helyzetben
a bordaközök kitágulnak, így könnyebbé teszik a
vizsgálati ablak hozzáférhetőségét. Ultrahang géllel
javítjuk meg az ultrahang során nyert kép minősé-
gét. A vizsgálati leletet a beteg méretei, szöveteinek
struktúrája, szöveti víztartalma, mellkasának alakja,
esetleg deformitása, a tüdő levegőtartalma, és nem
utolsósorban az együttműködési hajlandóság jelen-
tősen befolyásolhatja. Ha a mellkason keresztül a
vizsgálatot tökéletesen nem tudjuk végrehajtani,
sor kerülhet a nyelőcsövön keresztül történő vizs-
gálatra, az előbb említett TEE (transoesophagealis
echokardiográfia) módszerrel.

Mit tudunk meghatározni?
Az echokardiográfiás vizsgálattal megítélhetjük

a szívüregek méreteit, a szívbillentyűk morfológiá-
ját, a veleszületett szívbetegségeket, a kóros áram-
lásokat, a szívizombetegségeket, a kamrafalak kó-
ros mozgásait (pl. a szívizominfarktus kiterjedését),
a bal szívkamra funkcióját, a szívburokbetegsége-
ket, a nagyerek betegségeit, a tüdőembólia gya-
núját, a szívben lévő thrombusokat (vérrögöket) és
daganatokat. A legújabb vizsgálati módszerek kö-
zé tartozik az IVUS (intravascular ultrasound),
amellyel véres úton, az erek belsejének direkt ult-
rahangos vizsgálatával az érelmeszesedett plakko-
kat ábrázolhatjuk, és az OCT (optikai koherencia
tomográf), mellyel az érbelhártya állapota és a be-
ültetett stentek (tágító dróthálók) állapota kiválóan
nyomon követhető.
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Utazási tanácsok a felhôtlen nyaralásért
külföldön is megvehetjük, de gyakran akkor van szük-
ség rá, amikor minden zárva van. Jóval elutazásunk
előtt keressük fel háziorvosunkat, akit megkérhetünk,
hogy külföldi utunkra írja fel szokásos gyógyszerein-
ket. Az európai országokba három hónapra elegendő
gyógyszert magunkkal vihetünk.

Legyünk elővigyázatosak
A mélyvénás trombózis kialakulásának fő kockázati

tényezője a mozgáshiány, de a rizikót még fokozza, ha
az illető nem a földön, hanem a levegőben tölt el akti-
vitás nélkül több órát, az alacsony oxigénszint és a lég-
nyomás miatt. Óránként álljunk fel a repülőn és csinál-
junk lábtornát a megelőzés érdekében. Olyan orszá-
gokban, ahol az élelmiszer-higiénia nem megfelelő,
csak frissen készült, tűzforró ételt, jól átsütött húst
együnk. Csapvizet és jégkockát ne fogyasszunk, ke-
rüljük a salátákat és a gyümölcsöt hámozzuk meg. 

A hét kérdése: az agresszióról

Válaszol: dr. Feller Gábor pszichiáter,
osztályvezető főorvos

szerző: győrplusz
fotó: illusztráció

Mennyire természetes az agresszivitás különböző
megnyilvánulási formája  az emberek életében?

Mindennapi érdekérvényesítő vitáinkban, csele-
kedeteinkben kulturált formában jelen lehet az eny-
he agresszivitás, hiszen valakiket meg akarunk győz-
ni saját vélt vagy valós igazunkról. Ha azonban elve-
szítjük az indulataink feletti uralmunkat,  azt hisszük,
aki mást gondol vagy tesz, aki ellentmond, azt fizikai
vagy mentális eszközökkel mindenáron le kell győz-
nünk, az a magatartás már kapcsolódhat az antiszo-
ciális személyiségzavarok megnyilvánulásához. 

Mi különbözteti meg a mindenkivel előforduló
hirtelen indulatot, a tartós, agresszív személyiség-
jegyektől?

A gyógyszerek helyes tárolása
A rendkívüli hőségben be kell tartani né-
hány alapvető szabályt a gyógyszertárolás-
sal kapcsolatban az esetleges hatóanyag-
bomlás, illetve mérgezés elkerülése érdeké-
ben. Alapvető szabá-
lyok, hogy sem ablak-
ban, sem autóban
nem szabad gyógy-
szert tartani. A készít-
ményeket a betegtájé-
koztatóban megadott
utasítás szerint kell tárolni, hűtőben vagy
fagyasztóban csak akkor szabad tartani, ha
a tájékoztató nem tiltja. Ha bármilyen rend-
ellenesség észlelhető a gyógyszeren – példá-
ul megváltozik a színe, állaga, nagyon por-
lik vagy elfolyósodik, nem szabad felhasz-
nálni még akkor sem, ha még nem járt le a
szavatossági ideje. 

Biztonságosabb ösztrogénpótló
A XX. század második felében elterjedtek az
ösztrogénpótló készítmények, hogy enyhít-
sék a nők változó kori tüneteit és csökkent-
sék a távlati veszélyek rizikóját. Azonban ki-

derült, hogy e
gyógyszerek növe-
lik a nőgyógyászati
rákos megbetegedé-
sek, a szívbetegsé-
gek és a stroke rizi-

kóját. Egy nemzetközi kutatócsoport az öszt-
rogéntermelés folyamatát tanulmányozva
a szervezetben, olyan „elővegyületre” figyelt
fel, amely csupán az agyban alakult át aktív
hormonná, azaz kiiktatható az esetleges sú-
lyos mellékhatások kockázata.

min tartalmú szerre allergia esetén, szájkrémre, nap-
olajra, leégés utáni balzsamra, valamint orvosi szénre
és hányáscsillapítóra. Babáknak csomagoljuk be
mindazt, amire otthon is szükségük van, ne bízzunk ab-
ban, majd helyben megvesszük.

Terhesség
Kerüljék el a malária- és sárgalázzónákat, mert az

ezek elleni tabletták szedése és az élő oltóanyag alkal-
mazása kockázatos várandós nők számára. Utazásra
legalkalmasabb a terhesség 12. és 36. hete közötti idő,
így kikerülhetők a vetélés és a koraszülés kockázatos
időszakai. Néhány légitársaság elutasítja 36 hetesnél
idősebb terhesek szállítását. 

Napi gyógyszerek
Ha naponta gyógyszert kell szednünk, ne felejtsük

ki a poggyászunkból. Természetesen a gyógyszert,

Hónapokig tartó tervezés és spórolás után
ne hagyjuk, hogy az álomnyaralást elront-
sa a leégés, hirtelen jött nátha vagy gyo-
mor-bél hurut. 

Az utazás megtervezése
Mielőtt lefoglaljuk az utat, tájékozódjunk az úti cé-

lunkról. Az emberek gyakran véletlenszerűen foglalnak,
és később szembesülnek a kellemetlen következmé-
nyekkel. Kérdezzük meg háziorvosunkat legalább
nyolc héttel indulás előtt, hogy szükséges-e bármilyen
oltás azokban az országokban, melyet meglátogatunk. 

Mit vigyünk magunkkal? 
Gondoljunk a repülőtéri szabályokra, ne tegyünk a

kézipoggyászba 100 ml-t meghaladó folyadékot.
Szükség lehet az úton manikűrollóra, fertőtlenítő oldat-
ra, kötszerekre, fájdalom- és lázcsillapítóra, antihiszta-

Az agresszív ember  sa-
ját cselekedete után nem
érez lelkiismeretfurdalást,
nem érdeklik tetteinek kö-
vetkezményei, mint mondtam, ő egy antiszociális sze-
mélyiségzavar alapján működik. Viselkedésében az erő-
szak nem valamiféle túlterhelés következtében előálló al-
kalmi kiborulás, amit megbán, amiért elnézést kér, ami-
ből következtetéseket von le, s amin változtatni próbál. 

A munkahelyi karriertörekvéseknek mennyire
hatékony része az agresszivitás?

Manapság sokkal erősebben jelen van az előme-
netelt szolgáló taktikákban, mint amennyire szerin-
tem hatékony és rokonszenves volna. Az önérvénye-
sítés nem egyenlő az erőszakkal, mások lenézésével,
a tudálékossággal, mások eltaposásának kísérleté-
vel. A világcégek szeretik azokat, akik céltudatosak,
sok mindent hajlandóak feláldozni a karrierjükért, de
az erőszakos próbálkozások, a vezetők által felismert
agresszió nem segíti az előremenetelüket. 
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

II. SEEPARTY. Dieses Jahr
finden nunmehr zum zweiten
Mal die Seeparty-Veranstal-
tung um den Adyvároser See
statt, dies am 1. August auf
dem Gebiet, welches sich hin-
ter Adyváros 1 befindet. Die
Ver anstaltung erwartet ihre Be-
sucher mit einem niveauvollen
Programm, Live-Konzerten,
ganztägiger Kinderbeschäfti-
gung, interaktiven Spielen und
Gastfreundschaft.

BAROCKHOCHZEIT. In diesem Jahr zum 23. Mal wird die landesweit einzigarti-
ge Barockhochzeit in unserer Stadt veranstaltet. Die in Fahnenschmuck gekleidete,
pompöse barocke Innenstadt gibt den Veranstaltungen ihr Zuhause. Die Strassen,
Plätze und Schaufensterdekorationen der Geschäfte beschwören die Welt des 17.-
18. Jahrhunderts herauf. Neben den Kinderprogrammen und dem Markt mit Stän-
den gibt es auf der Hauptbühne – der Bühne auf dem Széchenyi-Platz – fortlaufend
Konzerte zu hören und zu sehen und auch im alten unterirdischen Gefängnis der
Stadt finden stundenweise Auftritte statt. Die wirklich grosse Attraktion ist dann
am Sonntag Abend der Barockumzug in den Strassen der Innenstadt und die Ze-
remonie der Barockhochzeit auf dem Dunakapuplatz, welche die aus dem 17. Jahr-
hundert stammenden Adelsgewohnheiten heraufbeschwören. Die Hauptrolle hat
ein echtes Brautpaar inne, welches seine tatsächliche Hochzeit im Kostüm feiert,
dies zusammen mit seinen Eltern, Verwandten und den Bewohnern der Stadt.

Mit einer grossangelegten
Ausstellung schliesst auch
in diesem Jahr die 47.
KÜNSTLERKOLONIE
am 1. August im Rómer-
Haus ab. Die Sammlung
fasst die Produktion der
vor ausgegangenen drei
Wochen zusammen. Die
Ausstellung ist bis 30.
August zu sehen.

Auftritt des PÁTKAI ROZINA QUIN-
TETTS am 7. August um 19:30 Uhr auf
der Verkostungsterasse des Pannonhal-
mer Kloster Viator Restaurants und
Weinbar. Die junge Fomation spielt vor
allem Latein-Jazz, mit der Atmosphäre
der zumeist in portugiesischer und spa-
nischer Sprache gehaltenen Liedern
beschwören sie das letzte Jahrhundert
Lateinamerkas herauf, dennoch ist die
Tonverarbeitung völlig modern, was die
Interpretationen sehr frisch gestaltet.
(bei Regen: im Biomasse-Heizwerk)
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

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!

EMLÉKKIÁLLÍTÁS
NYÍLT BOLDOG
APOR VILMOS ÜN-
NEPÉRE a Püspökvár-
ban. A kiállítás Boldog
Apor Vilmos vértanúsá-
gának állít emléket: be-
mutatja életét, tevé-
kenységét, megidézi ál-
dozatát és vértanúhalá-
lát. A püspök naplórész-
letei mellett tárgyi emlé-
kek, dokumentumok,
zene, fényhatások és
különböző audiovizuális
eszközök segítségével
elevenítik fel Apor püs-
pök vértanúságig me-
nő életáldozatát. A kiál-
lítás szeptemberig láto-
gatható.

BAROKK ESKÜVŐ. Idén 23.
alkalommal, augusztus 7–9-ig
rendezik meg az országosan
egyedülálló Barokk Esküvőt váro-
sunkban. A rendezvénynek a
zászlódíszbe öltözött pompás ba-
rokk Belváros ad otthont. Az ut-
cák, a terek, az üzletek kirakatai-
nak dekorációja a XVII–XVIII. szá-
zadot idézi fel. A rendezvénysoro-
zat pénteken este jelmezes felvo-
nulással kezdődik, mely a meny-
asszonynak szóló szerenádra to-
borozza az érdeklődőket. Szom-
baton és vasárnap jelmezes pan-
tomimesek, zenészek, táncosok
járják a Belvárost. A gyermek-
programok és kirakodóvásár
mellett a fő helyszínen, a Széche-
nyi téri színpadon folyamatosan
koncerteket hallgathat a közön-
ség, a város régi föld alatti börtö-
nében pedig óránként zajlanak
az előadások. Az igazán nagy lát-
ványosság szombaton este a ba-
rokk felvonulás a Belváros utcáin
és a XVII. századi erdélyi főúri
szokásokat felidéző Barokk Eskü-
vő ceremóniája a Dunakapu té-
ren. A főszereplő egy valódi je-
gyespár, akiknek igazi házasság-
kötésén jelmezben ünnepelnek
együtt szülei, rokonai és a város
lakói. Minden korosztály számá-
ra érdekes programokat tartogat
az idei Barokk Esküvő.

JAZZ-TERASZ koncer-
tek keretében a Viktória
Jazz Club zenekarának
előadását hallhatja a kö-
zönség augusztus 7-én
19 órakor, a Hotel Konfe-
renciában.

TERMÉSZETFOTÓ-KIÁLLÍTÁSSAL, LÁTVÁNY -
ETETÉSSEL ÉS ÁLLATSIMOGATÓVAL nyáron is
várja látogatóit a Füles Bástya. A győri Xantus János Ál-
latkert belvárosi bemutatótermében Dél-Amerika élővi-
lágát csodálhatják meg az érdeklődők. Nyitva a hét min-
den napján 10 és 19 óra között. Kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt nagy élményt jelent, ha néhány olyan ál-

latot foghatnak a kezükbe, melyekkel nem
találkoznak gyakran a hétközna-

pokban. A Füles Bástyában
királypiton, óriás leveli-

béka, madagaszkári
büty  kös csótány,

csuk lyáspatkány
és még sza-

kállas agá-
ma simo-
gatásá-
ra is le-
hetőség

van.

A 47. MŰVÉSZTELEP zárókiállítá-
sát  szombaton 18 órakor a Rómer-
teremben Grászli Bernadett múzeum-
igazgató nyitja meg.  A tárlaton a kü-
lönböző, sokszorosított képgrafikai
technikákkal készült alkotások mel-
lett rajzokat, festményeket, fotográfiá -
kat, szobrokat és videoinstallációkat
láthatnak az érdeklődők. A kiállítás
augusztus 31-ig, hétfő kivételével
naponta 10 és 18 óra között látható.

PÁTKAI ROZINA QUINTET lép fel augusztus 7-én 19.30 órai kez-
dettel a pannonhalmi Apátsági Viator Étterem és Borbár kóstolótera-
szán. A fiatal formáció főként latin jazz-ben utazik, a többségében por-
tugál és spanyol nyelvű dalok hangulata egyrészről a múlt század La-
tin-Amerikáját idézi, ugyanakkor a hangszerelés teljesen maivá, frissé
teszi a szerzeményeket A Quintet tagjai: Pátkai Rozina – énekes, Tóth
Mátyás – gitár, Pecze Balázs – trombita, Soós Márton – nagybőgő,
Cseh Balázs – dobok. (Esőhelyszín: Biomassza-fűtőmű.)

JAKAB HEDVIG ORGO-
NAMŰVÉSZ ad koncertet a
Szent Imre-templomban
augusztus 9-én 20 órától.
Közreműködik: G. Horváth
László, Fischer Annie-díjas
hegedűművész.

GYŐR 7 CSODÁJA – Városnéző séta várja
augusztus 2-án 16 órakor mindazokat, akik
új élményekre vágynak a város csodáit ku-
tatva, vagy szívesen felkapaszkodnak a Püs-
pökvár kilátóteraszára. A csodás történetek-
ről idegenvezető gondoskodik. Találkozási
pont a Dunakapu téren.

II. TÓPARTY. Idén má-
sodik alkalommal ren-
dezik meg az adyvárosi
tó körül a Tóparty ren-
dezvényt augusztus 1-
jén, az adyvárosi I. sz. tá-
rozótó mögötti terüle-
ten. A rendezvény szín-
vonalas programokkal,
színpadi koncertekkel,
egész napos gyermek-
foglalkozásokkal, inter-
aktív játékokkal, vendég-
látással várja a kedves
érdeklődőket. A nap fo-
lyamán omnibuszos
utazáson vehetnek részt
a gyerkőcök, és a ren-
dezvény záróprogamja-
ként a 60-as évek tánc-
dalfesztivál-nagyjai, Za-
latnay Sarolta, Koós Já-
nos és Aradszky László
lépnek fel.
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AUGUSZTUS 1., SZOMBAT
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:50 Zegzugos tör-
ténetek 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok 06:30 Világ-
nézet 07:00 Híradó 07:30 Hogy volt!?
08:25 Ybl 200 09:20 Anna 11:00 Épí-
tészkorzó 11:30 Csodabogár 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:55
Térkép 13:25 Ízőrzők: Buzsák 14:00
Tízparancsolat  15:35 Szeretettel
Hollywoodból  16:05 Balatoni Nyár
18:00 Híradó 18:30 SzerencseSzom-
bat  19:30 Volare – Repülni – Dome-
nico Modugno története  21:10 An-
nie Hall  22:50 Anna Bál 2015 
23:20 Dühöngő bika  01:25 Volare
– Repülni – Domenico Modugno tör-
ténete  03:05 Himnusz 03:10 Virág-
zó Magyarország 03:30 Építészkorzó 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:15 Chuck  04:55 Chuck 
05:35 Gossip girl – A pletykafészek 
06:15 Top Shop 06:50 Kölyökklub
10:00 Ízes élet  10:20 Teleshop
11:15 Kalandor 11:40 Street Kitchen
12:10 Egy rém modern család 
12:40 Egy rém modern család 
13:05 Az élet csajos oldala  13:30
Az élet csajos oldala  13:55 A harc
törvénye  15:00 A harc törvénye 
16:00 Apokalipszis itt és most 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
Plusz  19:15 Maverick  21:40 Ha-
lálos meló  23:45 Egyik kopó, másik
zsaru  02:10 Apokalipszis itt és
most  03:35 Az élet csajos oldala 

04:25 Zsaruvér  05:10 Babavilág 
05:35 Super Car  06:00 Egzotikus
Ázsia 06:25 Tv2 matiné 08:20 Állati
dokik  08:45 Astro-Világ 09:50 Ba-
bavilág  10:20 Kandász Travel –
Nyár  11:25 Pimasz úr ott alszik 
12:40 Kasza!  13:55 Kuzey Güney –
Tűz és víz  14:55 Kuzey Güney – Tűz
és víz  15:55 Kutyám, Jerry Lee 
18:00 Tények 19:00 A mag  21:45
Hellboy 2. – Az Aranyhadsereg 
00:15 Kettős játék  02:30 Sportos
02:40 A férjem védelmében  03:25
Rúzs és New York 

04:15 Nikita  05:15 Műsorszünet
05:40 Igazgyöngy  06:25 TV-Shop
07:00 Zöld térben 07:20 Peren kívül
 08:10 Will és Grace  08:45 Will
és Grace  09:15 Szívek szállodája 
10:10 Szívek szállodája  11:10 Dél-
idő  13:05 Monk – Flúgos nyomozó
 14:05 NCIS  15:00 NCIS  16:00
NCIS  16:55 Hip-hop szerelem 
19:15 Anyámon a tanárom  21:00
Ha eljön Joe Black  00:35 Jackie
nővér  01:10 Jackie nővér  01:40
Candleford-i kisasszonyok  02:40
Candleford-i kisasszonyok  03:35
Délidő 

08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Gázfröccs (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Gázfröccs (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Gázfröccs (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Credo 18:30 Jövőkép  19:00
Győri7 20:00 Hello Győr! (ism.) 20:30
Nyugdíjas Egyetem 21:15 Made in
Hungary (ism.) 21:30 Hello Győr!
(ism.) 22:00 Vény nélkül  (ism.)
22:30 Üzleti negyed (ism.) 23:00
Győri7 (ism.) 23:50 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 2., VASÁRNAP
DUNA TV
06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 A sokszí-
nű vallás 06:40 Kérdések a Bibliában
07:00 Híradó 07:25 Hogy volt!?
08:30 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 09:00 Isten kezében 09:25 En-
gedjétek hozzám... 09:35 A pannon-
halmi Apátsági major 10:00 Reformá-
tus ifjúsági műsor 10:10 Evangélikus
ifjúsági műsor 10:20 Úton-útfélen
10:25 Református magazin 10:55
Református istentisztelet – Csillag-
pont – Tata 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Behajtani tilos! 
14:15 Liliomfi  16:05 Balatoni Nyár
18:00 Híradó 18:35 Rámenős páros
 19:30 Némó nyomában 21:15 Mis-
sion: Impossible 3.  23:20 Monty
Python Amerikában  00:35 Annie
Hall  02:10 Himnusz 02:15 A pan-
nonhalmi Apátsági major 02:40
Hogy volt!? 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Maverick  06:00 Fókusz
Plusz  06:20 Top Shop 06:50 Kö-
lyökklub 10:00 Teleshop 10:55 A Mu-
zsika TV bemutatja!  11:25 4ütem
 11:55 Hazug csajok társasága 
12:55 Hazug csajok társasága 
13:50 Agatha Christie: Gyilkolni
könnyű  15:50 Spymaker – Ian Fle-
ming titkos élete  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Cobra 11  19:50 Rág-
csávók  21:35 Amerikai pite 
23:30 A nővérem húga  01:40 Port-
ré – Szörényi Levente  02:10 Dög-
lött akták  02:55 Cobra 11  03:40
Gálvölgyi-show 

04:05 Felejthetetlen  04:50 Mrs. Kli-
nika  05:35 Babavilág  06:00 Eg-
zotikus Ázsia 06:25 Tv2 matiné 09:15
Több mint TestŐr  09:45 Astro-Vi-
lág 10:55 ÁllatoZOO  11:25 Apaü-
tők  11:50 Apaütők  12:15 Stahl
konyhája  12:45 Knight Rider 
13:50 Walker, a Texas-i kopó  14:55
Walker, a Texas-i kopó  15:55 Hajrá
csajok 3.  18:00 Tények 19:00 Éj-
szaka a múzeumban  21:15 Agyő,
nagy Ő!  23:40 Rachel esküvője 
02:00 Sportos 02:10 Psych – Dilis
detektívek  02:55 Haláli zsaruk 
03:40 Mrs. Klinika 

05:35 Igazgyöngy  06:20 TV-Shop
06:55 Szívek szállodája  07:40 Szí-
vek szállodája  08:35 Will és Grace
 09:05 Will és Grace  09:30 Will
és Grace  10:00 Will és Grace 
10:25 Will és Grace  10:55 NCIS 
11:50 NCIS  12:50 NCIS  13:45
Az utolsó zsaru  14:45 Hip-hop sze-
relem  17:00 Anyámon a tanárom 
18:50 Rocksztár  21:00 Amerikai
nindzsa 2.: A leszámolás  22:50
Rambóka  00:55 Nikita  01:45 Ni-
kita  02:30 Will és Grace  02:55
Will és Grace 03:20 Will és Grace 

08:00 Credo (ism.) 08:30 Vény nélkül   
(ism.) 09:00 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 09:45 Made in Hungary (ism.)
10:00 Hello Győr! (ism.) 10:30 Jövő-
kép (ism.) 11:15 Képújság 17:45
Győri7 (ism.) 18:30 VoltTimer 19:00
Hello Győr! (ism.) 19:30 Zooo+ (ism.)
20:00 Szabadhegyi találkozások
(ism.) 20:45 Made in Hungary (ism.)
21:00 Hello Győr! (ism.) 21:30 Civil
kurázsi (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 3., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 Roma Magazin 06:30 Domovi-
na 07:00 Híradó 07:20 Rózsák harca
 08:15 Virágzó Magyarország
08:40 Don Matteo  09:40 A szenve-
délyek lángjai  10:25 A hegyi doktor
– Újra rendel  11:15 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Jamie
vidéki konyhája 13:15 Kívánságkosár
15:05 Rex felügyelő  16:00 Balatoni
Nyár 18:00 Híradó 18:25 Időjárás-je-
lentés 18:40 Don Matteo  19:40 A
hegyi doktor – Újra rendel  20:30
J.A.G. – Becsületbeli ügyek  21:25
Sherlock  23:00 Mission: Impossib-
le 3.  01:00 Színhús  02:25 Him-
nusz 02:30 Magyar elsők 02:50 Sze-
relmes földrajz 03:20 Pannon exp-
ressz 03:45 Határtalanul magyar 

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

04:25 Mrs. Klinika  05:10 Csapdá-
ba csalva  05:35 13-as raktár 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:55
Sherlock és Watson  13:55 Magán-
nyomozók  14:55 Az én bűnöm
15:55 Veronica aranya 16:55 Fiorella
 18:00 Tények 19:30 Jóban Rossz-
ban  20:15 Hőhullám  21:20 Hal a
tortán a javából  22:30 Amerikai pi-
te 5. – Pucér maraton  00:40 Té-
nyek Este 01:25 Aktív  01:45 Spor -
tos 02:00 Ezo.TV 03:05 Zsaruvér 
03:50 Kuzey Güney – Tűz és víz 

07:20 Will és Grace  07:45 Monk –
Flúgos nyomozó  08:35 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:30 Szívek szállo-
dája  10:25 Kettős ügynök  11:20
A célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS  17:05 NCIS  18:05 Jóbará-
tok  18:35 Jóbarátok  19:05 Két
pasi – meg egy kicsi  19:35 Két pasi
– meg egy kicsi  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 CSI: A helyszí-
nelők  22:00 CSI: A helyszínelők 
22:55 Amerikai nindzsa 2.: A leszá-
molás  00:50 Az utolsó zsaru 
01:50 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  02:35 Gyilkos körzet 
03:25 A célszemély 

08:00 Hello Győr! (ism.) 08:30 Civil
kurázsi (ism.) 09:00 Hello Győr! (ism.)
09:30 Szabadhegyi találkozások
(ism.) 10:15 Made in Hungary (ism.)
10:30 VoltTimer (ism.) 11:00 Képúj-
ság 18:45 TV torna 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Jövőkép
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Jövőkép (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Jövőkép (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Jövőkép (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság  

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 4., KEDD
DUNA TV
06:00 Srpski Ekran 06:30 Unser
Bildschirm 07:00 Híradó 07:15 Időjá-
rás-jelentés 07:20 Rózsák harca 
08:05 Jamie vidéki konyhája 08:35
Don Matteo  09:35 A szenvedélyek
lángjai  10:20 A hegyi doktor – Újra
rendel  11:05 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Jamie
vidéki konyhája 13:20 Kívánságkosár
15:10 Rex felügyelő  16:00 Balatoni
Nyár 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:40 Don Matteo  19:45 A
hegyi doktor – Újra rendel  20:35
Párizsi helyszínelők  21:30 Az utol-
só angol úriember  22:25 A DAL slá-
gerei  22:55 Földindulás  00:15
Fekete krónika 00:40 Fekete krónika
 01:10 Sherlock  02:40 Himnusz
02:45 Magyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:35 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A mentalista  16:50 A szere-
lem foglyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Két hét múlva örökké  23:20
RTL Klub Híradó 23:55 Tökéletes cél-
pont  00:55 Nevelésből elégséges
 01:25 Reflektor  01:40 A Muzsika
TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek
02:10 A bosszú angyala  03:05 A
bosszú angyala 

04:30 Kuzey Güney – Tűz és víz 
05:10 Csapdába csalva  05:35 13-
as raktár  06:20 Mokka  09:25
Stahl konyhája  09:30 Babapercek
 09:40 TeleShop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:55 Sherlock és Watson  13:55
Magánnyomozók  14:55 Az én bű-
nöm  15:55 Veronica aranya 
16:55 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Hőhullám
 21:20 Hal a tortán a javából 
22:30 Hawaii Five-0  23:35 Last Re-
sort – A belső ellenség  00:40 Té-
nyek Este 01:25 Aktív  01:45 Sport-
os 02:00 Ezo.TV 03:00 Városon kívüli
találkozások 

06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Szívek szállodája  10:25
Kettős ügynök  11:20 A célszemély
 12:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:10 Az utolsó zsaru 
14:10 CSI: A helyszínelők  15:10
CSI: A helyszínelők  16:05 NCIS 
17:05 NCIS  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Két pasi –
meg egy kicsi  19:35 Két pasi –
meg egy kicsi  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 A fegyver két
végén  23:05 CSI: A helyszínelők 
00:00 CSI: A helyszínelők  00:55 Az
utolsó zsaru  01:55 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  02:45 Gyilkos
körzet 

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

GYŐR+ TV
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• GazdálKODÓ,ZÖLD ÚT angol és német nyelvtanfolyamok
az ôszi nyelvvizsgákra

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

• Nyári intenzív tanfolyam: augusztus 10–25.
• 20 órás angol gyerektanfolyam aug. 10–14, 11–12 éves gyerekeknek
• 30 órás angol EURO középfok felkészítô tanfolyam aug. 14–szept. 25.
• ÖSD, ECL, TársalKODÓ nyelvvizsga-felkészítés csoportban

és magánbérletes rendszerben   

AUGUSZTUS 5., SZERDA
DUNA TV
06:00 Hrvatska kronika 06:30 Ecra-
nul nostru 07:00 Híradó 07:15 Időjá-
rás-jelentés 07:25 Rózsák harca 
08:15 Jamie vidéki konyhája 08:45
Don Matteo  09:45 A szenvedélyek
lángjai  10:30 A hegyi doktor – Újra
rendel  11:20 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Jamie
vidéki konyhája 13:15 Kívánságkosár
15:10 Rex felügyelő  16:00 Balatoni
Nyár 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:40 Don Matteo  19:35 A
hegyi doktor – Újra rendel  20:25
Szabadság tér '89 21:15 Szerelem és
vérbosszú  22:20 Római helyszíne-
lők – Árulkodó nyomok  23:15
Aranyfeszt 00:10 A nagy zabálás 
02:20 Az utolsó angol úriember 
03:05 Himnusz 03:10 Magyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:35 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A mentalista  16:50 A szere-
lem foglyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Szulejmán  22:30 RTL Klub
Híradó 22:55 Döglött akták  00:00
Egy rém modern család  00:25 Ref-
lektor  00:45 Esküvőtől válóperig –
A Thália Színház előadása  02:35 A
bosszú angyala  03:20 Gálvölgyi-
show 

04:00 Sherlock és Watson  04:45
Aktív  05:10 Csapdába csalva 
05:35 13-as raktár  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 TeleShop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:55 Sherlock és Watson 
13:55 Magánnyomozók  14:55 Az
én bűnöm  15:55 Veronica aranya
 16:55 Fiorella  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15 Hő-
hullám  21:20 Hal a tortán a javából
 22:30 Sherlock és Watson  23:35
Lángoló Chicago  00:40 Tények Es-
te 01:25 Aktív  01:45 Sportos
02:00 Ezo.TV 03:00 A görög mág-
nás 

06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Szívek szállodája  10:25
Kettős ügynök  11:20 A célszemély
 12:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:10 Az utolsó zsaru 
14:10 CSI: A helyszínelők  15:10
CSI: A helyszínelők  16:05 NCIS 
17:05 NCIS  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Két pasi –
meg egy kicsi  19:35 Két pasi –
meg egy kicsi  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Dermesztő
szenvedélyek  23:30 A fegyver két
végén  01:25 Az utolsó zsaru 
02:20 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  03:10 Gyilkos körzet 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Képújság
18:45 TV torna 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Kamarai Magazin
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság  

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 7., PÉNTEK
DUNA TV
06:00 P'amende 06:25 Öt kontinens
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Rózsák harca  08:10 Jamie
vidéki konyhája 08:40 Don Matteo 
09:40 A szenvedélyek lángjai 
10:25 A hegyi doktor – Újra rendel 
11:10 Rózsák harca  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:40 Jamie vidéki konyhája
13:15 Kívánságkosár 15:10 Rex fel-
ügyelő  16:00 Balatoni Nyár 18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Don Matteo  19:40 A hegyi doktor
– Újra rendel  20:30 Brown atya 
21:25 Columbo: Gyönyörű gyilkos 
22:40 Öt kismalac  00:10 Két apá-
nak mennyi a fele?  02:00 Himnusz
02:05 Magyar elsők  02:20 Szerel-
mes földrajz 02:55 Pannon expressz
03:25 A nap vendége 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:35 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A mentalista  16:50 A szere-
lem foglyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 ...és megint dühbe jövünk 
23:45 RTL Klub Híradó 00:20 A fő-
nök  01:20 Reflektor  01:35 Street
Kitchen  02:05 Kalandor 02:25
4ütem  02:50 A bosszú angyala 

04:30 Zsaruvér  05:10 Csapdába
csalva  05:35 13-as raktár  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Sherlock és
Watson  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  15:55 Veroni-
ca aranya  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Hőhullám  21:20 Hal a tortán
a javából  22:30 Hazudj, ha tudsz! 
23:35 Kettős ügynök  00:40 Tények
Este 01:25 Aktív  01:45 Sportos
02:00 Ezo.TV 03:00 Ringer – A vér
kötelez  03:45 A törvény embere 

05:30 Igazgyöngy  06:15 TV-Shop
06:50 Will és Grace  07:15 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Szívek szállodája  10:25
Kettős ügynök  11:20 A célszemély
 12:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:10 Az utolsó zsaru 
14:10 CSI: A helyszínelők  15:10
CSI: A helyszínelők  16:05 NCIS 
17:05 NCIS  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Két pasi –
meg egy kicsi  19:35 Két pasi –
meg egy kicsi  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Játssz a túlélé-
sért  23:10 Álomcsapda  01:50
Az utolsó zsaru  02:40 Nikita
03:25 Nikita 

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

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Ron-
dó 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:25 Rózsák harca  08:05
Jamie vidéki konyhája 08:35 Don
Matteo  09:35 A szenvedélyek láng-
jai  10:15 A hegyi doktor – Újra ren-
del  11:05 Rózsák harca  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Jamie vidéki
konyhája 13:15 Kívánságkosár 15:10
Rex felügyelő  16:00 Balatoni Nyár
17:45 Szerencse Híradó  18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Don Matteo  19:40 A hegyi doktor
– Újra rendel  20:30 Szívek doktora
 21:20 Két apának mennyi a fele? 
23:10 kult.hu 23:45 Kontroll  01:35
A nagy zabálás  03:40 Himnusz
03:45 A nap vendége 03:55 Határta-
lanul magyar

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dr. Tóth  04:45 Reflektor 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:35 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
13:00 Dr. Tóth  14:00 Fókusz 
14:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:55 A mentalista  16:50 A szere-
lem foglyai  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 CSI: A helyszínelők  22:25
RTL Klub Híradó 22:50 CSI: A helyszí-
nelők  23:55 Győzzön az élet! 
01:45 Reflektor  02:00 A bosszú an-
gyala  02:40 A bosszú angyala 
03:20 Gálvölgyi-show 

05:10 Csapdába csalva  05:35 13-
as raktár  06:20 Mokka  09:25
Stahl konyhája  09:30 Babapercek
 09:40 TeleShop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:55 Sherlock és Watson  13:55
Magánnyomozók  14:55 Az én bű-
nöm  15:55 Veronica aranya 
16:55 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Hőhullám
 21:20 Hal a tortán a javából 
22:30 Doktor Rush  23:35 Ügyféllis-
ta  00:40 Tények Este 01:25 Aktív 
01:45 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Isten kezében 

06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Szívek szállodája  10:25
Kettős ügynök  11:20 A célszemély
 12:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:10 Az utolsó zsaru 
14:10 CSI: A helyszínelők  15:10
CSI: A helyszínelők  16:05 NCIS 
17:05 NCIS  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Két pasi –
meg egy kicsi  19:35 Két pasi –
meg egy kicsi  20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Álomcsapda
 23:50 Dermesztő szenvedélyek 
02:20 Az utolsó zsaru  03:05 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
03:55 Gyilkos körzet 

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

GYŐR+ TV
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HIRDETÉS  PR-CIKK

Augusztus 22-én a Széchenyi téren rendezik
meg a Voices of 2015! koncertet, melyen a
Plácido Domingo’s Operalia világverseny
díjazottjai lépnek a színpadra.

Ez évben a londoni Királyi Opera adott otthont napjaink
legjelentősebb operaversenyének, melynek nagysikerű
döntőjét július 19-én tartották. Az esten a Királyi Opera
Szimfonikus Zenekarát Plácido Domingo dirigálta.  

A világsztár tenor 1993-ban alapította a tehetség-
kutatót, melyet évente más-más országban rendeznek
meg. A zsűriben a legmeghatározóbb operaházak, így
többek között a Metropolitan Opera, La Scala Milan, a
madridi Királyi Opera, a Los Angeles Opera, és a bécsi
Staatsoper vezetői foglalnak helyet. Az Operalia olyan,
ma már világsztár énekesek nemzetközi pályáját indí-
totta el, mint Rolando Villázón, Elizabeth Futral, Joseph
Calleja vagy Erwin Schrott.  

A meghívott díjazott énekesek a versenyt követő-
en immár hagyományosan, elsőként Győr városban
lépnek közönség elé.  A több ezres közönséget vonzó,
napjaink egyik legrangosabb hazai operaeseményé-
nek, közkívánatra, a múlt évben óriási sikert aratott,
nemzetközi hírű tenorista, Stefan Pop lesz az egyik
sztárvendége. Az énekes 2010-ben volt az Operalia
első helyezettje, és azóta a világ legjelentősebb ope-
raházaiban lép színpadra. A programban a népszerű
operarészletek mellett ezúttal is elhangoznak közked-

Voices of 2015! 

Plácido Domingo’s Operalia-díjasok Gyôrben

velt nápolyi és spanyol dalok, operettszerzemények.
A zenei eseményen továbbá fellép az egyik legismer-
tebb spanyol operadíva, és a londoni Operalia 2015
díjazott, Győrbe invitált művésze is.

Győrben első alkalommal lép közönség elé a ne-
ves, fiatal karmester, Israel Gursky, aki többek között
a Washington Nemzeti Opera, a Los Angeles Opera,

a Regensburg Theater és a Birmingham Opera pro-
dukcióit vezényli. A művész Plácido Domingo és And-
rea Bocelli koncertjeinek is rendszeres dirigense.

A rangos eseménynek a Győri Filharmonikus Ze-
nekar az állandó közreműködője. Az estnek Borkai
Zsolt polgármester a házigazdája.

Lendvai Péter

Augusztus 22-én
a gyôri

Széchenyi téren
rendezik meg

a Voices of 2015!
koncertet

A Széchenyi István Egyetem Gyôr és a térség fejlôdésének
kulcsa: magas tudományos minôség mellett, az állami forrásokkal
tudatosan és takarékosan gazdálkodva olyan mérnöki, informatikai,
jogi, igazgatási, mûszaki pedagógiai, nemzetközi, gazdaság -
tudományi, üzleti, egészségtudományi, szociális, zene mû vészeti
szakokon képez jól felkészült, gyakorlati ismeretekkel is rendelkezô,
fitt és lelkileg kiegyensúlyozott diplomásokat, akikre a társadalmi,
gazdasági környezetnek szüksége van.

A jövô Gyôrben épül.

GYÔRBEN TANULNI JÓ!
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GÁZFRÖCCS  MAGAZIN

szerző: nagy roland
fotó: gy. p.

A Győr Plusz Televízió új autós
műsora, a Gázfröccs második
adásában is változatos témákat
járt körbe. Továbbra sem a min-
dent komolyan vevő szakértő,
sokkal inkább az autókedvelő
szemével. A két szerkesztő és az
operatőr próbált igazságot ten-
ni az elektromos, és benzines
gokartok rajongói közötti vitá-
ban, majd tesztelt egy Renault
Kadjart, és megtapasztalta, mi-
lyen a 160 km-es menetszél az
Audi szélcsatornájában.

Az Audi Hungaria Motor Kft. ezúttal
is meglepetéssel várta a műsor készí-
tőit, hiszen bemutatta a csúcsmodern
szélcsatornáját. A 250 négyzetméte-
res épületben fontos teszteket végez-
nek a mérnökök a Győrben gyártott
modelleken. Háromtonnás ventilátor-

befúvó gyorsítja a levegőt akár 160
km/órás sebességre, amely egy orkán
erejű szélnek felel meg. Ilyen körülmé-
nyek között vizsgálják egyebek mellett
az autók belső terének zajszintét is.

A gokartok szerelmesei között
megoszlanak a vélemények az elekt-
romos és a benzines gépek előnyeiről,
hátrányairól. Előítéletekkel, tapaszta-
lat hiányában hajlamosak vagyunk rö-
vid úton elintézni magunkban a vá-

Gázfröccs a Gyôr+
Televízióban is

In der neuen Auto-Show von
Győr Plusz Television wurden
auch in der zweiten Ausgabe
von „Gázfröccs” die unterschied -
lichsten Themen behandelt. Di-
es weiterhin nicht mit den Au-
gen eines Experten, der alles
ernst nimmt, sondern vielmehr
mit denen des Autoliebhabers.
Die beiden Redakteure und der
Kameramann versuchten der
Diskussion zwischen den Fans
von Elektro- und Benzin-Go-
karts gerecht zu werden. Da-
nach testeten sie einen Renault
Kadjar und erfuhren wie sich der
160 km/h-Fahrtwind im Audi
Windkanal anfühlt. 

Demnach hat Audi Hungaria Motor Kft.
bei den Programmmachern mit einer
neuen Überraschung aufgewartet, ha-
ben sie ihnen doch den hypermoder-
nen Windkanal gezeigt. In ihrem 250-
Quadratmeter-Gebäude führen die In-
genieure an den in Győr hergestellten
Modellen wichtige Tests durch. Eine
Dreitonnen-Ventilatorschraube be -
schleunigt die Luft auf bis zu 160 km/h
Geschwindigkeit, was dem Wind der
Kraft eines Orkans gleichkommt. Ne-
ben anderem wird unter solchen Um -
ständen auch der Lärmpegel der Auto-
innenräume untersucht.

Unter den Go-kart-Fans sind die
Meinungen geteilt, was die Vor- und
Nachteile der Elektro- und Benzinma -
schinen betrifft. Mit Vorurteilen behaf-
tet und aus Mangel an Erfahrung ist
man geneigt, dies mit einer vorschnel-
len Antwort zu erledigen. Das eine
Camp sagt, man braucht das Ge -
räusch der Motoren, den Dampf des
Benzines und des Geruch des Öls. Die
andere Seite hält es für wichtig, dass
die Maschinen sauber seien und um-
weltfreundlich und dass sie über un -

lasztást. Kell a motorhang, a benzin-
gőz, az olajszag – mondja az egyik tá-
bor. Fontos, hogy tiszta legyen, kör-
nyezetbarát, és a gépek hihetetlen
nyomatékkal rendelkeznek – tartja a
másik oldal. A szerkesztők a „jobb láb
a gázon, bal láb a jobb lábon” amatőr
szabályt betartva, tesztelték mindkét
változatot, és aztán döntetlenre hoz-
ták ki az eredményt, majd megnézték,
hogy mit tud a pályán egy-egy profi pi-
lóta ezekkel a kisautókkal. Az esemé-
nyekről a kamerák sem maradtak le.

A Renault Kadjar a gyártó által is el-
ismerten a Nissan Qashquai közeli ro-
konaként kerül a piacra. A crossover te-
hát tovább gyarapítja az amúgy is né-
pes és rendkívül népszerű városi terep-

járók táborát. De, hogy mivel is nyújt
többet ez a tipus? Talán erre is sikerült
választ találni a Gázfröccs stábjának,
miután városban, autópályán, és tere-
pen is tesztelték a Kadjart, annak is egy
110 lóerős dízel változatát. Az autó ren-
geteg extrája közül a parkolást segítő
rendszer azt is megmutatta, hogy a kor-
mánynál ülve, akár feltett kézzel is vé-
gignézhetjük, ahogy a gép áll be helyet-
tünk egy szűk parkolóhelyre. 

Oldtimer- und Rennautos im Mittelpunkt der ersten Sendung 

glaubliche Drehmomentzahlen verfü-
gen. Die Redakteure probierten in Ein-
haltung der Regel „rechter Fuss aufs
Gas, linker Fuss auf den rechten” bei-
de Versionen aus und kamen so dann
auf ein Unentschieden. Danach schau -
ten sie, was jeweils ein Profipilot mit di-
esen Kleinfahrzeugen auf der Bahn
kann. Von den Ereignissen blieben
auch die Kameras nicht weit entfernt.

Der Renault Kadjar kommt selbst
vom Hersteller zugegebenermassen
als naher Verwandter des Nissan
Qashquai auf den Markt. Der Crosso-
ver vermehrt also noch weiter das so-
wieso schon recht bevölkerte und aus-
sergewöhnlich beliebte Lager der City-
Geländewagen. Was bietet dieser Typ
also mehr? Vielleicht konnte auch da-
rauf von der Gazfröccs-Crew eine Ant-
wort gefunden werden, nach dem die-
se den Kadjar – und davon auch eine
110 PS Diesel Ausgabe -  in der Stadt,
auf der Autobahn und im Gelände ge-
testet haben. Unter den zahlreichen
Extras des Fahrzeugs zeigt auch das
Parkhilfssystem, dass man am Steuer
sitzend auch sogar mit erhobenen
Händen dabei zuschauen kann, wie
das Auto sich an unserer Stelle in eine
schmale Parklücke einparkt.

Veterán- és versenyautók az elsô adás középpontjában

A  Gázfröccs  magazint  az                                                                                                 támogatja

„Gázfröccs” auch
im Fernsehen

von Gyôr+ 

A Gázfröccs második adását keressék a Győr Plusz Televízió műsorán
és a tévé internetes honlapján, a www.tv.gyorplusz.hu-n.

Die zweite Ausgabe von „Gázfröccs” gibt es im Programm von Győr Plusz
Television und auf der Webseite des Senders zu sehen, www.tv.gyorplusz.hu
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SKANDINÁV REJTVÉNY

A megfejtés beküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címe bekerüljön a Home Relax Hungary Kft. adatbázisába, és a cég ajánlatával
felkeresse Önt. A megfejtést jövô hét szerdáig küldjék el szerkesztôségünkbe. A beküldôk között a Home Relax Hungary Kft. jóvoltából 4 db otthoni
levegô- és matractisztítást sorsolunk ki. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Elôzô
rejtvényünk szerencsés nyertesei :  Molnárné Marosi Edit, Kiss Lajos, Écsi Balázs, Huszár Zsanett.
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Az idei év tavaszán nyitotta meg kapuit
a megújult makiZOO a győri állatkert-
ben. Ahova belépve a látogatók szó sze-
rint Madagaszkárra érkeznek, ahol kije-
lölt sétaúton szabadon barangolhatnak
a makik között, továbbá aki csak a hosz-
szú állatkerti séta közben megpihenni
szeretne, az ő számukra a kifutóban
több pad is elhelyezésre került. A sze-
rencsés látogatók a múlt hétvégén már
megtekinthették a kifutó két új lakóját
is, ugyanis a július 18-i hétvégén, két
kölyökkel gyarapodott a makik csapata. 

A gyűrűsfarkú makik csoportos ál-
latok, nappal aktívak, emellett külse-
jük révén is mindig elnyerik a látoga-
tók rokonszenvét. Ez az érdeklődés
azonban még tovább nőtt az elmúlt
években, elsősorban a nagy sikerű
animációs gyermekfilm, a Madagasz-
kár nyomán. Az állatkerti makicsapat
vezér hímje, Julien király is innen kap-

Gyûrûsfarkú makikölykök az állatkertben
ta nevét. Mivel a makiknál a hímek
nem vesznek részt a kölykök nevelésé-
ben, ezért Juliennek nem kell apai kö-
telességei miatt izgulnia. Az újszülöt-
tek többnyire anyjuk hasán kapasz-
kodnak, majd ahogy nőnek, egyre
több időt töltenek a nőstény hátán lo-
vagolva. A kölykök 5 hónapos korukig
szopnak, azonban már 2 hónapos ko-
ruktól kezdve fogyasztanak szilárd
táplálékot is. Lenke és Fáncsi kitűnő
anyának bizonyul, a kölykök szépen
cseperednek, így a látogatók már
megtekinthetik őket a gyűrűsfarkú
makik kifutójában. A makik természe-
tesen nagy érdeklődéssel közelednek
mindenkihez, viszont az anyaállatok
és a kölykök nyugalmának biztosítása
érdekében az állatkert munkatársai
arra kérik a látogatókat, hogy a kifutó
bejáratánál kifüggesztett házirendet
fokozottan tartsák szem előtt. A köly-
kökről további képek megtekinthetők:

www.zoogyor.com

Ôkmindannyian egy-egy
Kuka Berci ajándékcso-
maggal lettek gazdagab-

bak, melyet a Baross úti Gyôr+ Média
Pavilonban vehetnek át!

GRATULÁLOK 
A NYERTESEKNEK, 

Mikhely Leventének,

Jakab Dórának ÉS

Molnár Melindának!

A beküldôk közül MOHÁCS NOÉMIT, 

a Sün Balázs Óvoda 
kis kertészét sorsoltam ki!

Köszönöm a képeket a Kuka Berci
Fûfejekrôl, melyeket közösen ké-
szítettünk a Gyôr kôcfesztiválon!

Öntözzétek és gondoskodjatok róluk to-
vábbra is szorgosan, hogy sokáig szépek
maradjanak! 

SZERETNÉL TE IS AJÁNDÉKCSOMAGOT?
Gyere el augusztus 1-jén szombaton
az Adyvárosi Tópartyra és játssz velem! Kis szerencsével
akár Tiéd is lehet a következô ajándékcsomag!

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

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

07. 31.—08. 07.
DELIKÁT

Mangalica kolbász
csípôs, csemege

Coca-Cola light
2 l, 125 Ft/l

2599,-kg

250,- db

109,- db

Hajdúsági
paraszt-
kolbász

999,-kg

399,- kg

Faros csirkecomb

Pápai
sertészsír
0,5 kg, 218 Ft/kg

80,-kg

Görögdinnye, magyar

MANGALICA TERMÉKEK 
széles választékban kaphatók!
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HIRDETÉS APRÓ

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Győr, Déry T. u. 11/a  Tel.: 96/431-330 
info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

AJÁNLATA aug. 1–2., szombat, vasárnap
Levesek: tyúkhúsleves, hideg gyümölcsleves

Főételek: (a menük árai levessel együtt értendők)
• pácolt sertéskaraj rántva,vegyes köret,

saláta, sütemény: 1100 Ft.
• Tejszínes gombás pulyka apró,

penne tésztával, sütemény: 1100 Ft.
• Baconnal, sajttal töltött csirkemell,

vegyes köret, saláta, sütemény: 1200 Ft.
• Sült kacsacomb, főtt burgonya,

párolt káposzta, sütemény: 1200 Ft.

Asztalfoglalás a 431-330-as telefonszámon,vagy személyesen az étteremben!

Gyôri autóipari
vállalathoz keresünk

középfokú végzettséggel

Gyôri, Gyôr környéki lakosok jelentkezését várjuk, önéletrajz elküldésével
az alábbi címre: correct.bt@gmail.com

(bármilyen szakmunkásképzô, OKJ-s képzés stb.)
rendelkezô munkatársakat, betanított fizikai

munkára, több mûszakos munkarendbe.
Minôség-ellenôrzésben szerzett tapasztalat

elônyt jelent, de nem feltétel. 

Választható képzéseink (BSc, MSc, FOSZK):
• Állattenyésztô mérnöki
• Élelmiszer-mérnöki
• Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
• Környezetgazdálkodási agrármérnök
• Mezôgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök
• Mezôgazdasági mérnök
• Növényorvosi
• Tanári (agrármérnök-tanár)

ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Gázkészülék szervizelé-
sében, szerelésében gyakorlat-
tal rendelkező munkatársat ke-
resünk győri munkahelyre, kie-
melt bérezéssel. Érdeklődni a
06-20/239-9898 számon.

CNC-megmunkáló köz-
pontba keresünk önállóan
dolgozni tudó szakmunkásokat
(programírás és gyártás, egyedi és
kisszéria-gyártás). Kiemelt bérezés.
Azonnali kezdés. Utazás biztosított.
Tel.: 06-70/601-2595. E-mail: szu-
permunka@index.hu

Gyártósori operátoro-
kat keresünk, győri munka-
végzésre, három műszakos munka-
rendbe. gyor@minosegellenor.hu
06-30/697-2156

CNC-gépkezelőket
keresünk győri munkahely-
re (egyedi gyártásra). 1500 Ft-
os órabér! Telefon: 06-70/366-
5722, 06-70/941-0185, e-mail:
munka15@index.hu

A GDN Ingatlanháló-
zat országosan 72 irodával ren-
delkező, Győrben nyíló belvárosi
irodájába keres ingatlanértékesí-
téshez kollégákat. Rugalmas mun-
kaidő, kiemelkedő kereset, szak-
mai fejlődés, tanácsadói képzések,
több 1000 értékesíthető ingatlan.
Önéletrajz: stop@gdn-in-
gatlan.hu

Mindenféle házimun-
kát, idősgondozást vállalok ott la-
kással. Tel.: 06-70/225-3812.

SZOLGÁLTATÁS

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

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo-
gozást, lapostető-szigetelést, falak
javítását-festését garanciával, en-
gedménnyel vállalom. Tel.: 06-
30/376-2712.

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

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges holmit el-
szállítok. Akár egész lakás üríté-
sét is vállalom. Tel.: 06-70/500-
1291, 06-70/882-6590.

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

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

Győrben élő idősek ottho-
ni ápolását, gondozását vállalja nagy
gyakorlattal rendelkező, középkorú
nő. Hívjon bizalommal! 06-30/451-
5367

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
06-20/944-6667 

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

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készíté-
se, lakatosmunkák, aj-
tó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő megol-
dások. Tel.: 06-70/223-
7957.

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

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

EGYÉB

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK
SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK
GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE
Samodai +36-30/754-3112
www.egeszseg-ovo.hu

Magas áron vásárolok
festményt, porcelánt, hagyatékot,
antik tárgyakat, trófeát, agancsot.
Tel.: 06-70/395-5385.

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

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

Készpénzért antik bútort,
festményeket, herendi és Zsolnay-
porcelánt, ezüsttárgyakat, könyve-
ket, antik órákat, szőnyeget, teljes
hagyatékot vásárolunk. Hívjon bi-
zalommal! 06-70/640-5101. Ké-
résre házhoz megyünk!

INGATLAN

Nyúlon, a Mandulafa utcában
kis családi ház eladó akár 4 millió fo-
rinttól. Győri csere is érdekel. Irányár:
7,2 millió Ft. 06-30/725-1382

Győr peremkerüle-
tén melegkonyhás
étterem (300 nm) –
amely több más tevékenységre is
alkalmas lehet (pl. kifőzde, raktár,
termelőüzem, esetleg munkás-
szállás stb.) – tulajdonjoga
eladó! Érd.: 06-30/215-8190.

LAKÁSCSERE

Kismegyer, 1 szobás, 43 nm-es,
félkomfortos, egyedi, szilárd tüzelésű,
sorházi, elkerített udvaros, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 55–
80 nm-es, 2–4 szobás, határozatlan-
határozott bérleményre. Sziget, Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 484.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne, 36–
45 nm-es, 1-2 szobás, határozatlan ide-
jű bérleményre. Újváros, Sziget, Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám: 485.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 42 nm-
es, komfortos, egyedi gázfűtéses, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 36–42 nm, 1 vagy 1+ fél szobás,
határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 486.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 2 szobás, 54
nm-es, komfortos, egyedi gázfűté-
ses, felújított, műanyag ablakos,
határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 54–68 nm, határo-
zott-határozatlan idejű bérlemény-
re. Sziget, Újváros, Bán Aladár ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 487.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 43 nm-es,
komfortos, gázfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
2 szobás, 50-60 nm, belvárosi, ná-
dorvárosi, határozott- határozatlan
idejű bérleményre, maximum 1
emeletig. (Hirdetésszám: 488.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 44
nm-es, komfortos, egyedi gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 44 –55 nm-es, 1+
2 szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 489.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Parkolóüzemeltetési Üzletága felvételt hirdet az alábbi 
munkakör betöltésére:

Feltétel: mobiltelefonon elérhető internetes felület felhasználói szintű kezelése • precíz, pon-
tos munkavégzés • tiszta, jól olvasható íráskép • jó állóképesség • jó kommunikációs és konf-
liktuskezelő készség • szombati napokon történő munkavégzés vállalása. Előnyt jelent: ide-
gen nyelv ismerete • érettségi.

Szakmai önéletrajzát a következő címre várjuk: Győr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi osztály 9024
Győr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.  A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a „parkolási ellenőr” jeligét. 

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 3.

parkolási ellenor´́

Befejeződött Győrben a Bercsényi li-
get Híd utca és Erkel Ferenc utca kö-
zötti részének felújítása és ezzel pár-
huzamosan 41 új parkolóhely kialakí-
tása. A fizető parkolóhelyek használa-
táért 2015. július 28-tól a Bercsényi li-
get Híd utca és Erkel Ferenc utca kö-
zötti szakaszán mindkét oldalon díjat
kell fizetni a III. övezetre érvényes díj-
szabás szerint.

Szünetel 
a melegvíz-
szolgáltatás!
Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat,
hogy karbantartási munkálatok
miatt a melegvíz-szolgáltatást
augusztus 4-én,  kedden 00 órá-
tól 21 óráig a város egész terüle-
tén szüneteltetjük. Kérjük fo-
gyasztóink szíves megértését.

GYŐR-SZOL ZRT.

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény
útján értékesíti az alábbi beépítetlen terület megnevezésű ingatlanának
cca. 7600 m2 nagyságú részét.

Cím Helyrajzi szám Terület Kikiáltási ár 

Győr-Sziget városrész 8170
cca.

7600 m2

240.000.000 Ft
+áfa

A GYŐR-SZOL ZRT. – a szükséges rendezésiterv-módosítást követően, melynek várható hatályba lépési időpontja
2015. október 18. – értékesíteni kíván a Győr, belterület 8170 hrsz.-ú ingatlanból hozzávetőlegesen 7600 m2 te-
rületrészt, fejlesztési célra. A rendezésiterv-módosítást követően, előbbi terület önálló ingatlanként kerül bejegyzésre
az ingatlan-nyilvántartásban – várható időpont: 2015. december 20. Az adásvételi szerződés megkötésére, a fenti
területrész önálló ingatlanként történő feltüntetése és az illetékes földhivatal általi bejegyzése után kerülhet sor.
Végleges adásvételi szerződés megkötésének várható időpontja: 2015. december 20. napja. Vételár megfizetése:
A nyertes ajánlattevő a bánatpénz megfizetését követően fennmaradó vételár 50%-át, az adásvételi előszerződés
megkötésének napján, míg az utolsó vételárrészt az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés és végleges adásvételi szer-
ződés aláírásának napján köteles a GYŐR-SZOL ZRT. részére megfizetni. Alkalmassági feltétel: Pályázónak jogerős
használatbavételi engedéllyel rendelkező, minimum 200 lakás megépítését kell igazolnia 1 projekt keretén belül
az elmúlt 5 naptári év vonatkozásában. Az értékesítésre szánt terület vonatkozásában –   legkésőbb 2016.
február 29. napjáig –, a pályázó, legalább 200 lakást is magába foglaló felülépítményre vonatkozó jogerős építési
engedélyt köteles szerezni. A felülépítmény elsősorban a 2017. évben megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál (a továbbiakban: EYOF) szállásigényei egy részének kielégítésére hivatott (Olimpiai falu egy része), arra
legkésőbb 2017. június 01. nappal a nyertes pályázónak jogerős használatbavételi engedéllyel kell rendelkeznie.
Az EYOF lebonyolításához  – 2017. június 1.–augusztus 31., – fent részletesen körülírt, a felülépítményt  Győr Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata – továbbiakban Önkormányzat – bérleti jogviszonyt létesít – legalább a 2017. jú-
nius 1.–augusztus 31. közötti időszakra – a nyertes pályázóval, ha a felülépítményben található legalább 200 lakás
jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik legkésőbb 2017. június 1-jén. A bérleti díj összege mindösszesen
– a teljes időszakra és az egész felülépítményre vonatkozóan – legfeljebb  165.000.000,– Ft + ÁFA, azaz egyszáz-
hatvanötmillió forint + ÁFA lehet. Pályázó az általa megvalósított felülépítményben lévő lakások értékesítését már
a jogerős építési engedély kiadását követően megkezdheti, de azok birtokba adására 2017. szeptember 01. napját
követően, de legkorábban a bérleti jogviszony megszűnése utáni napon kerülhet sor.  

A nyertes pályázó a lakások közül legalább 200 db lakást kulcsrakész készültségi fokban köteles megvaló-
sítani. Konyhabútor és mobiliák be- és felszerelése csak 2017. augusztus 31. napja, illetve a bérleti jogviszony
megszűnése után lehetséges. Az EYOF idejére a lakások bebútorozása, valamint az EYOF lezárultát követően,
azok kiürítése az önkormányzat feladata. Valamennyi lakáshoz legalább 1 gépkocsibeállónak kell tartoznia. Pá-
lyázatot kiíró kötelezettséget vállal arra, hogy míg a nyertes pályázó az általa megvalósított lakások legalább
80%-át nem értékesítette, addig a zrt. a 8170 hrsz. ingatlan másik lakóterület funkciójú részén, lakóépületet
nem értékesít. Előbbi kötelezettségvállalás 2017. december 31. napjáig köti a GYŐR-SZOL ZRT.-t.

Részletes tájékoztatás: www.gyorszol.hu

Elkészültek
a parkolók

Egy szép tűzcsap, egy ötletes ivókút, egy különleges víztorony – bizonyára sok
szép és érdekes vizes látnivalóval találkoznak nyaralásuk során. Ha ilyet látnak
és megosztják velünk, pannon-vizes tűzcsapos pendrájvot nyerhetnek. A be-
küldött képekre szavazni is lehet, a szavazók közt hetente egy állatkerti belépőt
sorsolunk ki. A képeket a jubileum130@pannon-viz.hu címre várjuk, szeptem-
ber 15-ig. Részletek a www.pannon-viz.hu weboldalon. 

Nyári vizes látnivalók

A vásárlói igényekhez igazítja a Dunaka-
pu téri termelői piac nyitva tartását a
Győr-Szol Zrt. A tér felújítását követően
a közelmúltban újra megnyitott piacon
a tapasztalatok azt mutatják, hogy a
nyári időszakban a pénteki nyitva tar-
tást érdemes a késő délutáni, esti idő-
szakra kitolni. A kereskedők kérésével
összhangban július 24-től pénteken-
ként 16 és 20 óra között lesz kereske-
dés a Dunakapu téri termelői piacon. A
keddi nyitva tartás nem változik, a hét
második munkanapján továbbra is 8 és

Péntekenként estig tart nyitva
a Dunakapu téri piac

12 óra között kínálják áruikat az őster-
melők. A felhozatal továbbra is a kisal-
földi termelők kézműves termékeire
épül. A standokon találunk többek kö-
zött háztájiból származó ízletes kolbász-
féléket és töpörtyűt, sajtféleségeket. A
piacon kézműves édességeket, mézet
és lekvárt is kérhetünk. Ugyanitt a leg-
nagyobb gondossággal készített házi
szörpöt is beszerezhetjük, de homoktö-
visből készült termékek is kaphatóak. A
környékbeli kertekből származó zöldsé-
gek, gyümölcsök szintén elérhetőek.

Vannak a városban olyan vízterüle-
tek, ahol nem biztonságos a vízben
tartózkodás, ezért a 19456-7/2008.
számú jegyzői határozatának értel-
mében tilos fürödni az adyvárosi tá-
rozótóban, a József Attila-lakótelep
területén létesített kettő tározótó-
ban, az Iparcsatorna teljes hosszá-
ban, a Rába folyó mindkét felén, a
bácsai vízáteresztő zsilip környékén
(Holt-Duna-ágban), a pinnyédi híd
győri hídfőjénél, a püspökerdei átvá-
gás teljes hosszában, Győr-Újváros-
ban a Mákos-dűlői volt kavicsbányá-
ban, Győr-Gyirmóton a Marcalban,
a bácsai bányagödrökben, a Holt-
Marcalban (rabkerti tóban) és a
győrszentiváni volt szabad strandon.

A Kovalter pihenőpark területe
kizárólag napozásra használható.

Tilos fürdeni!

Győrben, a Tarcsay úti piacon augusz-
tus 1-jén, szombaton és augusztus 5-
én, szerdán a gombavizsgáló műkö-
dése szünetel. A gombaszedők au-
gusztus 8-án, szombaton hozhatják
ismét szakértőhöz termékeiket. 
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www.vidrauszoiskola.hu

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 96/322-657, 30/272-2064
Kovács Aliz 70/947-9409

A LEGUTOLSÓ TÁBORI HÉT
a Vidra Úszóiskolában!

augusztus 3–7.

• A győri strand területén 5 éves kortól
• Minden hétfőn indul, heti turnusokban,

naponta 7.30-tól 16.15-ig 
• Táborvezető és úszóedző-

tanárok felügyeletével 
• Ebéd (választható)

és uzsonna 

Programok:
úszásoktatás, úszóedzés,
football-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság,
aerobic, vízitorna,
játékos vetélkedők,
ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS!

A demenciával kapcsolatban kevés is-
meret és sok tévhit él a köztudatban.
Általánosan az öregedés természetes
részeként kezelik a szellemi hanyat-
lást, noha a korral együtt járó feledé-
kenység és a demencia szindrómák
között óriási a különbség. A hiányos
ismeretekkel részben összefügg,
hogy gyakori a betegséggel kapcsola-
tos megbélyegzés, kirekesztés – ez je-
lentősen késlelteti a segítségkérés
időpontját. Pedig a diagnózis korai fel-
állítása számos előnnyel jár a beteg és
a család, valamint az ellátórendszer
számára is. A diagnózist követően
egyénre szabott segítséget, életveze-
tési, illetve gondozási tervet kaphat-
nak az érintettek, a szakemberek fel-
térképezik a lehetséges támaszokat. 

Vannak olyan, a betegség progresz-
szióját befolyásoló tényezők, amelyek
beavatkozással megváltoztathatók, ke-
zelhetők. Ilyen kezelhető faktorok lehet-
nek például az elhízás, a dohányzás, a
cukorbetegség. A beteg és a család
egyaránt fel tud készülni a későbbi sú-
lyosabb állapotokra, akkor a romlás ke-
vésbé drámai. Sajnos, jelenleg nem is-

Segítség a demenciával
küzdô családoknak

merünk olyan terápiát, amivel meg tud-
nánk állítani az idegsejtek pusztulásá-
nak folyamatát. A korszerű gyógysze-
res kezelés (a cholinészteráz-gátlók)
azonban lassíthatja a betegség előre-
haladását. Többek között a rendszeres
agytorna a demencia prevenciójának
hatékony és olcsó eszköze.

„Demenciához kapcsolódó inter-
professzionális szolgáltatások meg-
alapozása” című európai uniós pro-
jekt keretében a Római Katolikus Egy-
házi Szeretetszolgálat és partnerei a
tájékoztatás több módját tervezik
megvalósítani. Az egyik kiemelt lehe-
tőség a helyi szintű fórumok szervezé-
se. Itt a szociális szolgáltatásokat már
igénybe vevők vagy azok iránt érdek-
lődők hozzátartozói, közvetlen környe-
zetében élő, őt támogató személyek
számára kínálnak találkozási lehetősé-
geket. Cél, hogy a családok érezzék,
nincsenek egyedül, van kihez fordulni
problémáikkal. A fórumok kínálnak te-
ret arra is, hogy a szociális és egész-
ségügyi ellátások rendszerében való
eligazodást segítsék, megismerjék a
lehetséges támogatási formákat.

Az előző szezonban a labdarúgó NB II-ben
3. helyen végző Gyirmót FC Győr is gő-
zerővel készül a hétvégi bajnoki rajtra,
ahol a Szeged lesz az ellenfél idegen-
ben. A tavalyi csapat és a szakmai stáb
is teljesen átalakult az idei évre. 11 játé-
kos távozott és teljesen új struktúrát
próbálnak felépíteni a klubon belül. En-
nek első jeleként szakmai igazgatónak
Szentes Lázár érkezett, aki az itt töltött
idő alatt olyan szakmai munkát indított
el, amellyel mindenki elégedett lehet. A
szakember később olyan lehetőséget
kapott, amit nem utasíthatott vissza,
így jelenleg ez a poszt betöltetlen, de a
klub a közeljövőben szeretné ezt a kér-
dést is megoldani. 

A vezetőedzői pozíciót a DVTK-tól
érkező Bene Ferenc tölti be, akivel 1+1
éves szerződést kötöttek. A szakember
elmondta: „Kitűnő csapatmunka zajlik
itt, és ehhez egy nagyon jó stábot kap-
tam. Az a feladatunk, hogy ezt össze-
gyúrjuk egy erős, ütőképes csapattá,
az előjelek nagyon biztatóak. Nagy
könnyebbség, hogy minőségi játéko-
sokkal tudok együtt dolgozni, akik a
csapatérdeknek képesek mindent alá-
rendelni.” A vezetőedző munkáját pá-
lyaedzőként Krecska János, kapused-
zőként pedig Tőkés László segíti.

Úton az elsô osztály felé
Ha a játékoserősítést nézzük, 9-en

érkeztek eddig a csapathoz, ám mivel
még az átigazolási időszak nem zárult
le, elképzelhető, hogy még lesz érkező
a kék-sárgáknál. Eddig Sebők Zsolt, Si-
mon Attila (csapatkapitány), Simon
András, Balogh Béla, Horváth Adrián,
Völgyi Dániel, Farkas Zoltán, Szegi Vin-
ce és Vass Patrik írt alá a csapathoz. A
csapatkapitány elmondta: „Az első pil-
lanattól érzi a csapatban a tenni akarást,

ezt a mentalitást kell átmenteni a bajno-
ki mérkőzésekre is. Az infrastrukturális
fejlesztéseknek köszönhetően pedig
minőségi munkát tudunk végezni.”

A fejlesztések költsége 900 millió fo-
rintra rúg – árulta el Margitai Zoltán
klubigazgató. Ennek 70 százaléka TAO-s
pénz, 30 százaléka pedig önrész. Az inf-
rastrukturális újításokat persze nem-
csak a felnőtt csapat élvezi, hanem az
a közel 350 fiatal is, aki a klub utánpót-
lásában pallérozódik. A 4500 fős UEFA
C kategóriás stadion a tervek szerint bő
egy hónap múlva készül el, így az első
pár bajnokit idegenben fogja játszani
az együttes. A stadionavató várhatóan
a bajnoki szünetben, szeptember 5-én
lesz, az ellenfél a tervek szerint egy kül-
földi csapat lesz. 
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Az elmúlt héten zárult az ETO SZESE által szervezett
hagyományos kézilabdatábor. A fiatalok három hé-
ten át, több turnusban jöhettek a táborba, ám olyan
résztvevő is volt, aki mindegyik héten koptatta az
Apor-iskola tornatermét. A tábor záróakkordjaként
az ifjú labdazsonglőrök a felnőtt csapat tagjaival
játszhattak egy jót. Az örömjátékot a fehér és a kék
pólósok is nagyon élvezték, igaz, a fiatalok sokkal ko-
molyabban vették a dolgot. Szerették volna megmu-
tatni, hogy mit tudnak, és hogy egyszer majd számol-

14. alkalommal emlékeztek az egykori kiváló ra-
liversenyzőre, Horváth „Bocira” az elmúlt hétvé-
gén. Az emlékverseny ezúttal is a Magyar Ama-
tőr Rally Bajnokság része volt, ami a Fenesi Au-
tószerviz-kupáért zajlott. Az abszolút versenyt
végül az ifj. Géringer–Somodi páros nyerte,
megelőzve az ifj. Fogarasi–Toloczkó duót és a
Kuselbauer–Rennhofer kettőst. 

Ötödik állomásához érkezett a Mr. Universe, Kiss Jenő
által fémjelzett Biotech USA Road Show. A helyszíne
ezúttal Győr volt, ahol sokan voltak kíváncsiak a „nagy-
emberre”. Először egy interaktív bemutató edzés kere-
tein belül meg lehetett lesni, hogyan is edz a Kiss Jenő,
majd tanácsot is kaphattak a bajnoktól. A többszörös
magyar és nemzetközi bajnok, az egyetlen magyar Mr.
Universe nagyot álmodott, ugyanis szeretne elindulni
a Mr. Olimpián is. A roadshow még folytatódik, így a
testépítés szerelmesei még találkozhatnak Kiss Jenő-
vel az ország különböző városaiban. 

A közelmúltban, Kolumbiában
rendezték meg az Atlétikai Ifjúsá-
gi Világbajnokságot, ahol a Győri
Atlétikai Club színeit ketten, egy
sportoló és egy edző képviselte.

A Magyar Labdarúgó Szövetség elkészítette a
harmadosztályú bajnokság menetrendjét. A
nevezések alapján az NB III-ban háromszor 17
csapat küzd majd a feljutásért. A bajnokság vé-
geztével a három csoport – keleti, közép és
nyugati – utolsó helyezettjei esnek ki a megyei
első osztályba, míg a három csoport 1–2. he-
lyezettje, valamit a legjobb 3. helyezett csapat
feljut a következő szezontól a 20 csapatos NB II-be.
A bajnokság 2015. augusztus 1-jén kezdődik
és 2016. június 5-én zárul. A kisorsolt párosítás
szerint az ETO FC Győr a Csorna ellen kezd ha-
zai pályán, augusztus 1-jén 18 órakor, így a
szurkolók már az első fordulóban láthatják az
újjáalakult csapatot. Ezt követően jöhet egy kis
tatabányai kiruccanás egy héttel később. 

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron
Megyei Szövetsége a múlt hétvégén, két fordulóban,
szombaton és vasárnap rendezte meg a TÍMÁR MIX
Megyei Profi-bajnokságot, Mosonszolnokon. A me-

gye legnagyobb versenyének is tekinthető megmé-
rettetésen összesen hat horgászegyesület csapata
indult, egy alakulat hat főből, öt felnőtt és egy ifjúsági
versenyzőből állt. A mosonszolnoki Nagy Tó komfor-
tos és ideális helyszíne volt a versenynek, a jól halasí-
tott vízhez remek szervezés is társult.

Az első nap időjárása az előrejelzésekhez képest
kegyes volt. A várt erős napsütés és 40 fok helyett
borús, nyomott idő volt, egy-egy zápor is kialakult.
A keszegek mellett jó pár amur és ponty is horogra
akadt. A második napot már tűző napsütésben hor-
gászta végig a 36 fő. A fogások valamivel jobbak
voltak a szombati naphoz képest. A zsákmánysúlyo-
kat ezen a napon inkább a pontyok „dobták" meg.

Jó eredményt azok tudtak elérni, akik jól válasz-
tották meg a keszegezés és a pontyozás közti váltá-
sok időpontjait. A keszegféléket főleg spicc- és ra-
kós bottal, a pontyokat rakós és match-bottal lehe-
tett megfogni. 

A versenyt végig vezetve a Nádorvárosi Sport-
horgász Egyesület nyerte 32 pontszámmal. Nagy
küzdelem után a második lett a Gönyűi Horgász
Egyesület 37 ponttal, míg a dobogó harmadik foká-
ra a Győr-Gyárvárosi és Elektromos Horgász Egye-
sület léphetett 40,5 helyezési számmal.

A két fordulóban az összes halfogás 186 kg volt,
az egy főre jutó eredmény 5,1 kg lett.

A győri Nádorvárosi Sporthorgász Egyesület fo-
lyamatban a harmadik alkalommal nyerte meg a
professzionális bajnokságot, így a csapat végleg ha-
zavihette a győzelemért járó vándorserleget.

Nagy Csaba

Együtt játszottak kicsik és nagyok
hatnak velük is a „nagyok” között. A három hét alatt
nemcsak a játék alapjaival foglalkoztak a résztvevők,
hanem ennél tovább is léphettek. A fiatalok nagy ré-
sze már játszik korosztályos bajnokságokban, így ne-
kik egyfajta alapozásként is szolgált a tábor. 

A gálamérkőzés igazságos 50–50-es döntetlen-
nel zárult. Abban azonban már biztosak lehetünk,
hogy ezek a fiatalok ott lesznek a szeptember 12-i
első hazai találkozón, és hangosan kiabálják: Hajrá,
ETO SZESE!

Elkészült a menetrend

Sérülés után ifi-vb
Sorok Klaudia, valamint edzője,
Farkas Roland is tagja volt az uta-
zó keretnek. Utóbbi nemcsak Kla-
udiát, hanem az ifjúsági váloga-
tott több tagját is segítette a ver-
seny alatt. Sorok Klaudia 100 mé-
teres gátfutásban állt rajthoz, ahol
az előfutamokból idei legjobb
eredménnyel továbbjutott az elő-
döntőbe. Itt futamában a 6. he-
lyen ért célba, ami a döntőhöz
nem volt elég, de összességében
nem lehet elégedetlen, az elődön-
tőben is javítani tudott, így össze-

sítésben a 13. helyen végzett. Ám
hozzá kell tenni, hogy Klaudia fel-
készülését sérülés nehezítette. 3
hónapos kihagyás után kiderült,
hogy lábtörése nem javul, így de -
cemberben meg kellett műteni,
amely újabb 3 hónapos szünetet,
rehabilitációt követett. A tavaly
EYOT-győztes, Ifjúsági Olimpián,
negyedik helyen végző gátfutó 12
hét felkészüléssel érte el ezt az
eredményt. A továbbiakban Klau-
dia már a Felnőtt Országos Baj-
nokságra készül.

Professzionális 
horgászbajnokság
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