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4. oldal Újabb mérföldkövé-
hez érkezett a győri kötött gyűj-
tésű kerékpárkölcsönző rendszer
kialakítása: a héten elkezdődött
a GyőrBike egy hónapig tartó
próbaüzeme.

21. oldal Népszerű, ám nagyon
pénzfüggő sport a lovaglás, főleg ha
ezt versenyszerűen űzi az ember.
Saját lova keveseknek van, ám több
olyan egyesület van, ahol e nélkül is
ki lehet próbálni ezt a sportot.

Szombat este Quimby-koncert a Dunakapu téren

Magukat adják

3. oldal Hat év alatt 100 ezer forinttal nőtt a győri panellakások
négyzetméterára – többek között ez derül ki az Ingatlannet.hu össze-
sítéséből, amely arra is rámutat, hogy a kisalföldi megyeszékhely in-
gatlanpiaca a többi vidéki nagyvároshoz képest kiemelkedő fellendü-
lést mutat. Így nem csoda, hogy a szakértők elemzésükben végül ar-
ra jutnak: Budapest után nálunk a legdrágább az ingatlan.

Fo
tó

: G
ál

os
 V

ik
to

r



A vá ros he ti lap ja. Meg je le nik min den pénteken, Győr, Győrújbarát és Győrújfalu köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve.  Ki ad ja: GYŐR+ Média Zrt.
Fe le lős ki adó: Endrődi Péter vezérigazgató.  A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621.  E-mail: szerkesztoseg@
 gy orplusz.hu. Fo tó: O. Jakócs Pé ter, Marcali Gábor. Hir de tés fel adás: 96/511-620.  Nyom dai elő ké szí tés: Kon rád Kiadványszerkesztő Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444. Vezérigazgató: Pallagi Ferenc. Ter jesz tés: LapHír Kft. Tel.: 96/416-438.
E-mail: terjesztes@laphir.hu. ISSN 2062-7912

MOZAIK  KISHÍREK

IMPRESSZUM

2 / + / 2015. augusztus 14.

Több évtizedes, példaértékű óvodapedagógiai
munkája és közösségformáló tevékenysége elisme-
réseként Etler Zsuzsanna, az Erzsébet Ligeti Óvoda
Szivárvány Tagóvodájának vezetője Adyváros Szol-
gálatáért díjat vehetett át a múlt heti Tópartyn Rad-
nóti Ákos alpolgármestertől, a terület önkormány-
zati képviselőjétől. A pedagógus1983 óta dolgozik
óvónőként győri óvodákban: a gyárvárosi intéz-

ményben kezdett, ott 10
évig dolgozott, majd a
Sün Balázs Óvodában
töltött két évtizedet. A
Szivárvány Tagóvodának
2012 óta a vezetője.
„Megtisztelő az elisme-
rés, s azt gondolom, az
óvoda minden dolgozó-
jának szól, hiszen közö-
sen értük el, hogy nép-
szerű az óvoda, rengeteg
adyvárosi szülő választ
minket, mert biztonság-
ban érzi nálunk gyermek-
ét. Fontos, hogy a vezető

úgy szervezze a munkát, hogy az folyamatosan
eredményes legyen” – mondta el Etler Zsuzsanna
és hozzátette, a 41 éves intézmény telt házzal, 9
csoporttal működik. 2012-ben komplett energeti-
kai felújítás valósult meg a Kodály Zoltán utcai épü-
letben, valamint ovifocipályával gazdagodtak, idén
pedig befejeződött a bútorok teljes cseréje.

A Baross úton, a Csónakos szo-
bornál sétálók lehettek szemta-
núi egy villámcsődületnek a Fia-
talok Világnapján, augusztus 12-
én. A hagyományteremtő szán-
dékkal életre hívott új, országos
megmozdulás célja a kulturális
értékteremtés. Egyszerre húsz
nagyvárosban, ugyanabban az
időpontban, néhány perces kul-
turális produkcióval lepték meg
a fiatalok az épp arra járókat. 

Győrben a Jade mozgásstúdió
tanára és táncosainak közreműkö-
désével tanulhattak be egy táncot

Elhasználódott a marcalvárosi kiserdő-
ben található futópálya mulcs futófelüle-
te. A faforgács pótlásáról a Győr-Szol
gondoskodott, Rózsavölgyi László önkor-
mányzati képviselő kezdeményezésére.

A képviselő kérdésünkre válaszolva
elmondta: „Nem csak a Győrben kü-
lönlegesnek számító futópálya felülete
újult meg, hanem új padok is kikerültek
a futókör mellé. Így a pálya melletti
nyújtószigettel kiegészülve, már komp-
lex sportolási lehetőség várja a győrie-
ket. Nem véletlenül érkeznek a futni vá-
gyók más városrészekből is, őket meg-
újult gépkocsibehajtóval várjuk.”

Emlékkönvy kiadására készül a Győri
Ipartestület. A kötet egyik támogatója,
Barcs Gábor, az A-Grafi Kft. tulajdo-
nosa, aki szakmai munkája mellett

fontosnak tartja a közéleti szerepválla-
lást is, melyet a Győri Ipartestületnél
tölt be. „Ezúton ajánlom minden kis-,
mikro- és nagyvállalkozásnak, hogy
minél többen kerüljünk bele ebbe a
csodálatos kiadványba, hogy utóda-
ink láthassák, Győr vállalkozói 2015-
ben hogyan, mivel dolgoztak. Adjuk
meg a lehetőséget gyermekeinknek,
hogy büszkék lehessenek szüleikre,
nagyszüleikre. Az A-Grafi Kft. 1995-

ben alakult. Elsődle-
gesen bélyegző- és
névjegykártya-gyártás volt a fő profil,
később ez a gravírozással egészült ki.

A kötet másik támogatója a Beuty
Center esztétikai szalon tulajdonosa,
Csikár Krisztina mesterkozmetikus.
Az utánpótlás magas szintű képzése
érdekében 2002-ben eredményes
mestervizsgát tett. Azóta több mint

30 fiatal sajátítot-
ta el nála a szak-
mát. Komplex
szépségápolási
s z o l g á l t a t á s t
nyújt vendégei-
nek, a legkorsze-
rűbb kezeléseket
végzi. Az ipartes-
tületnél vezető

tisztségviselő. Fontosnak tartja az
emlékkönyv támogatását, melyre biz-
tatja szakmatársait, hogy méltó em-
léket állítsunk az utókornak. 

A dicsô elôdökre emlékeznek Lôgyakorlatot tartanak

Pedagógusi munkáját
ismerték el

A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred értesíti a la-
kosokat, hogy a győrszentiváni katonai lőtéren szeptember 1–2-ig, 08.00–
15.00 óráig éleslövészetet hajtanak végre. A lövészet idején a biztonsági
területre belépni és ott tartózkodni szigorúan tilos és életveszélyes!

Kiserdei futópálya: újratöltve

A felújítás összköltsége eléri a 3
millió forintot, mely a városvezetés tá-
mogatásával, képviselői keretből való-
sult meg.

Látványos flashmob
a Fiatalok Világnapján

a jelentkezők. A Felix Jaehn Edno-
bady című számára készült, dance-
aerobik elemekből álló négyperces
koreográfiát több mint tucatnyian
táncolták a Belvárosban.  A Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Házak
hálózatának szervezésében zajló,
az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma által támogatott eseményt a
szervezők szeretnék nemzetközivé
tenni, és elérni, hogy a világon mi-
nél többen megmutassák a fiata-
lok, hogy tudnak értékes, maguk
által létrehozott kulturális progra-
mot bemutatni.

Harmonikaszó
a Dunakapu téren

Augusztus 14-én, pénteken 19
és 20 óra között Kulcsár Béla
harmonikaműsora szól a Duna-
kapu téri piacon. A műsorban a
60-as, 70-es évek slágerei, ka-
tonadalok, virtuóz harmonika-
darabok szólalnak meg.



szerző: w. a.
fotó: marcali gábor

Hat év alatt 100 ezer forinttal
nőtt a győri panellakások négy-
zetméterára – többek között ez
derül ki az Ingatlannet.hu össze-
sítéséből, amely arra is rámu-
tat, hogy a kisalföldi megye-
székhely ingatlanpiaca a többi
vidéki nagyvároshoz képest ki -
emelkedő fellendülést mutat.

Ki ne vágyna egy hűsítő csobbanásra,
főleg, ha csak pár lépést kell megten-
nie az udvarra ahhoz, hogy a szauná-
zás után felfrissüljön a medencében –
a hetekben tapasztalható hőségre ala-
poz az egyik eladó győri családi házat
hirdető ingatlanközvetítő iroda. Azaz,
ha valaki nehezen viseli a meleget, és
véletlenül éppen van 150-200 millió
forintja, akkor jó eséllyel hamar talál
magának a helyi piacon olyan ingat-
lant, amelyben minden nap felér egy
nyaralással. A luxusingatlanok eseté-
ben persze érthető a csúcsár, a sta-
tisztikák azonban azt mutatják, hogy
a győri ingatlanpiac átlagos négyzet-
méterárai is a topon vannak. Amíg a
Rába-parti városban átlagosan
264.191 forintba kerül egy négyzet-
méter, addig a hasonló méretű me-
gyeszékhelyeken ennél olcsóbban le-
het lakáshoz jutni. Szám szerint Deb-

recenben 240.702,  Kecskeméten
230.132, Szegeden 196.455, Pécsett
191.813, Nyíregyházán 185.417, Mis-
kolcon pedig 148.367 forint/négyzet-
méterért. Az Ingatlannet.hu szakértői
Győr elsőségét azzal magyarázzák,
hogy az életszínvonal Magyarország
tekintetében itt, a nyugati régióban a
legmagasabb, mivel a bérek közelíte-
nek az európai átlaghoz, sőt sokan na-
pi ingázással dolgoznak külföldön.
Hozzáteszik azt is, hogy a külföldi fize-
téssel Győrben és környékén élők
mellett nagy jelentősége van a több
ezer egyetemi hallgatónak is, akik kö-
zül sokan a felvételi ponthatárhúzás

után rögtön eladó lakás után néznek,
vagy a győri kiadó lakások kínálatát
fürkészik.

Ennek köszönhetően vásárlóként
már a panelben sem bízhatunk, vagy -
is ezekért a lakásokért is többet kell
adnunk, mint a válság előtt. Győri pa-
nellakást legolcsóbban 2009 körül vá-
sárolhattunk, ekkor az átlagos négy-
zetméterár 150 ezer forint körül moz-

gott. Ezzel szemben az aktuális reálár
a júniusi adatokat tekintve már több
mint 249 ezer forint/négyzetméter
volt, vagyis hat év alatt 100 ezer forint-
tal emelkedett. Ehhez természetesen
hozzátartozik, hogy 2009 óta még
több lakás esett át panelprogramos
felújításon, így tehát jóval drágábban,
de jobb állapotú lakásokat is kapunk
a pénzünkért, mint pár éve. A korsze-
rűsítéseknek köszönhetően kevesebb,
takarékosabb rezsifogyasztásra szá-
míthatunk – áll az elemzésben. A töb-
bi vidéki városhoz mérten, Győrben
körülbelül 13-14 millió a panellakások
átlagos ára, míg például Szegeden és

Debrecenben ez kö-
rülbelül 10 millió Ft.

Ami a téglát illeti:
míg egy eladó győri
téglalakás átlagos
négyzetméter ára öt
évvel ezelőtt 230-240
ezer forint volt, mára
ott tartunk, hogy a

legfrissebb adatok szerint 304.827 fo-
rint, ami több mint 70 ezres átlagár-
növekedést mutat. Más, hasonló mé-
retű településekkel összehasonlítva,
itt az átlagárak a piac beindulása előtt
is magasabbak voltak, és a fellendü-
lés is nagyobb mértékben jelentkezik.
Budapest után tehát Győrött vehe-
tünk legdrágábban lakást – összegez-
nek az Ingatlannet szakemberei.
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A nyári szünet utolsó hetében, au-
gusztus 24–27. között második al-
kalommal rendezik meg a Széche-
nyi István Egyetemen az „Ötletből
innováció” címet viselő nyári egye-
temet. A közel egyhetes esemény
célja a résztvevők kreativitásának,
kezdeményezőkészségének fokozá-
sa, valamint (technológiai) üzleti öt-
letek 2–4 fős csapatokban történő
kifejlesztése, majd prezentációja,
neves szakemberekből álló zsűri
előtt. Dr. Dőry Tibor, a nyári egye-
tem szervezője bízik benne, hogy a
komoly szakmai munka mellett a
résztvevők jól is fogják érezni magu-
kat a rendezvény ideje alatt. A
workshopok, a reggeli, illetve az esti
beszélgetések azt szolgálják, hogy
a résztvevők közreműködő társakat
is találjanak majd az innovatív pro-
jektek megvalósításához. 

A nyári egyetem augusztus 24-
én hétfőn 10 órakor kezdődik, hely-
színe a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ, valamint a Bridge Hallgatói
és Oktatói Klub. A program rendkí-
vül színesnek és változatosnak ígér-
kezik. Szerepelnek benne inspiratív
előadások és a résztvevők projektöt-
leteinek továbbfejlesztését célzó
gyakorlati workshopok is. A nyári
egyetem csúcspontja, a „pitching”,
amikor a fejlesztői csapatok neves
szakemberekből álló zsűri előtt mu-
tatják be projektjeiket. Az eredmény-
hirdetés után a résztvevők egyeztet-
hetnek projektjeik folytatásáról a
meghívott helyi üzleti angyalokkal,
befektetőkkel és természetesen
egyetemi oktatókkal. 

A Széchenyi István Egyetem
rendezvényére nemcsak egyete-
misták jelentkezését várják. Szíve-
sen látják és dolgoznak együtt
győri és Győr környéki projektgaz-
dákkal is, akik egyetemi hallgatók
bevonásával szeretnék megvalósí-
tani innovációs fejlesztéseiket.

A nyári egyetemre a http://krea-
tivegyetem.sze.hu/jelentkezes olda-
lon lehet jelentkezni, ahol megtalál-
ható a rendezvény részletes prog-
ramja és előadói is.

Szeretnéd megvalósítani
üzleti ötletedet? 

Jelentkezz
a 2. SZE
kreatív nyári
egyetemre!

Bartók Gertrud és Zsigmond Péter az egykori XVII. századi magyar
főúri szokás szerint fogadott egymásnak örök hűséget szombat
este a Dunakapu téren. A szertartás előtti felvonuláson mintegy
kétszáz jelmezes kísérte a párt a házasságkötésükre. A násznép
haján 37 fodrász dolgozott a Zichy-palotában. A főszervező, Sar-
kady Lívia elmondta, a kreativitás szabhatott csak határt a frizu -
ráknak, a hajakra virágok, levelek, póthajak, hajemelők, csatok szá-
zai kerültek. Idén először fodrászverseny is volt, 14 szakember ver-
sengett egymással: mindegyikőjük 3–3 frizurával nevezett.

Esküvô barokk pompában

A hasonló méretû megye-
székhelyeken olcsóbban
lehet lakáshoz jutni

Topon a gyôri lakásárak 
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HIRDETÉS   KÖZLEKEDÉS

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Újabb mérföldkövéhez érkezett
a győri kötött gyűjtésű kerék-
párkölcsönző rendszer kialakí-
tása: a héten elkezdődött a
GyőrBike egy hónapig tartó
próbaüzeme.

A következő hetekben már találkoz-
hatnak a GyőrBike kerékpárokkal a
győriek: önkéntes jelentkezők és a Ke-
ret Kulturális és Szabadidős Egyesü-
let tagjai tesztelik a kerékpárokat,
dokkolókat, információs oszlopokat.
Ezzel párhuzamosan zajlik az informa-
tikai háttérrendszer finomhangolása,
a rendszer népszerűsítése. A Győr-
Bike „éles” indítása 23 gyűjtőállomás-
sal, 256 dokkolóval, 180 kerékpárral
szeptember 7-én várható, az árakra
vonatkozó tájékoztatás pedig a jövő
hét folyamán.

Az első napok tapasztalatai alapján
a tesztelők véleménye a kerékpárok
megjelenéséről és használhatóságá-
ról pozitív, a kölcsönzés folyamata
könnyen érthető számukra, a rend-
szert magát átláthatónak és kezelhe-
tőnek tartják. Néhány állomás eseté-

Elkezdôdött a GyôrBike próbaüzeme
ben átmeneti áramellátási problémák
nehezítik a rendeltetésszerű használa-
tot, ezeket a kivitelező folyamatosan
javítja és ellenőrzi. 

Borkai Zsolt polgármester a Győr-
Bike kapcsán elmondta, örömteli,
hogy nagy érdeklődés övezi a rend-
szer kialakítását és elindítását. A győ-
riek és a turisták is felfedezték maguk-
nak az állomásokat. „A rendszer kiala-
kításánál igyekeztünk európai és ha-
zai példákat is tanulmányozni, a jó és
hasznos dolgokat átvenni, míg a ne-
gatív tapasztalatokból okulni. A Győr-
Bike állomások meghatározásánál fi-
gyelembe vettük az egyetemisták, kö-
zépiskolások útvonalait, valamint azo-
kat a helyeket a városban, ahol na-
gyobb tömegek fordulnak meg. Mind-
eközben a város turisztikai palettáját
is színesíti a szolgáltatás, amelyet tel-
jes egészében pályázati pénzből sike-
rült megvalósítanunk. Bízom benne,
hogy sokan áttérnek majd ennek a
környezetbarát rendszernek a haszná-
latára, amely a napi mozgás és az
egészséges életmód szempontjából
is sokak életébe hozhat változásokat.
Mindezt az is elősegítheti, hogy az el-
ső fél órás használat ingyenes lesz a
regisztrált felhasználók számára.”

Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a Nyugat-Dunántúli Opera-
tív Program keretein belül „A helyi és
helyközi közösségi közlekedés fejlesz-
tése a Nyugat-dunántúli Régióban” cí-

men nyújtott be pályázatot, Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Önkormány-
zatával és a Vasi Volán Zrt.-vel közös
konzorciumban. A pályázatot a Regio-
nális Operatív Program Irányító Ható-
ság vezetője közel 600 millió forint

összegű támogatásra érdemesnek
ítélte. Ezzel olyan kerékpárkölcsönző
szolgáltatás válik elérhetővé váro-
sunkban, amely jól kiegészíti az autó-
busz-közlekedést, erősíti a közösségi

közlekedés színvonalát. A hálózat
megkönnyíti a győriek, az agglomerá-
cióból érkezők, az egyetemisták és a
turisták közlekedését, valamint hozzá-
járul a Belváros egyéni gépjármű-for-
galmának csökkentéséhez is.
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Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
örök panorámás vízparti lakások eladók.

2016 év közepétôl emelt szintû
szerkezetkész állapotban
átvehetôk!

60 négyzetmétertôl 
113 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Hazánk legjobb borai, nagysze-
rű koncertek, kézilabda-szuper-
kupa és fergetegesnek ígérkező
nyárzáró – ezt kínálja Győr a
nyár utolsó hétvégéjén.

2015. augusztus 27–30. között immár
nyolcadik alkalommal rendezi meg vá-
rosunk a Győri Bor-, Borlovag- és
Gasztronómiai Fesztivált, amelyen hat-
van pincészet kínálja majd a legfino-
mabb borait. „A rendezvény népszerű-
ségére jellemző, hogy az mára kinőtte a
Széchenyi teret, így a megszokott hely-
szín mellett a megszépült Dunakapu tér
is otthont ad a faházaknak és a koncer-
teknek” – mondta el dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester a fesztivál sajtótájé-
koztatóján. Bejelentette, a nyárzáró kon-
cert idei fellépője augusztus 29-én
21.00 órától a Dunakapu téren (esőnap
vasárnap 20.00 óra) a Saragossa Band
lesz, akik olyan világslágereket adnak
elő, mint a Zabadak, az Agadou, a Sun
of Jamaica, a Big Bamboo vagy a Ras-
taman, és akik igazi karibi hangulatot
varázsolnak majd városunkba.

Domanyik Eszter, az önkormányzat
városmarketing és programszervezési
főosztályának vezetője hozzátette, a
szombati nap az idén is az Összefogás
Napja Győrben. Az Audi Hungaria hosz-
szú évek óta segíti a nyárzáró programot,
de 2013 óta számos további városi cég
is csatlakozott a rendezvény támogatá-
sához. A kezdeményezés 2013-ban szü-
letett, amikor a The Straits, tavaly pedig
Tom Jones lépett fel a győriek előtt.

Czechmeister Mónika, az Audi Hun-
garia Motor Kft. kommunikációs vezető-
je kiemelte, a vállalat immár két évtizede
elkötelezett támogatója a győri kultú -
rának, és a nyárzáró nagykoncertet is
11. éve szponzorálja. Hozzátette, az Audi
itthon van Győrben, ezért természetes
az egyre bővülő társadalmi szerepválla-
lása. Csitkovics Tibor, az Agro feed Kft.
ügyvezető igazgatója arany fokozatú tá-
mogatóként  azt hangsúlyozta, hogy si-
keres vállalkozásként feladatuknak érzik
a közösség éle tében való szerepvállalást,
és bízik benne, hogy a koncert nagy örö-
met okoz majd a győrieknek.

Serfőzőné Tóth Andrea, a Győri Mű-
vészeti és Fesztiválközpont igazgatója
kifejtette, a Bornapok az idén is csütör-
töki napon, a borlovagok felvonulásával
kezdődik. Nem csak a borászatok, de a
zenei programok is két helyszínen lesz-
nek megtalálhatók. A Dunakapu téren
és a Széchenyi téren nem egy időben
rendezik a koncerteket, de mindkét
helyszínen figyelemmel követhető a má-
sik téren zajló produkció kivetítők segít-
ségével. „A korábbi évek tapasztalatai
alapján elsősorban háttérzenélést biz-
tosítunk a baráti beszélgetésekhez,
ezért kerül előtérbe a zenei kínálatban a
jazz.” Természetesen az idén is megvá-
lasztják a város borát és a Borászok Éj-
szakája sem maradhat el.

Téglás Szabolcs rendezvényszer-
vező közölte, az idén is fesztiválkártyá-
val lehet fizetni a boros faházaknál, a
gyors ügyintézést a feltöltő pontok
mindkét téren segítik.

A hétvégét egy színvonalas sportese-
mény is színesíti, hiszen szombaton vá-
rosunkban rendezik a női és a férfi kézi-
labda-szuperkupa döntőt. 14.00 órakor
az ETO a Fradival (női döntő), míg 16.00-
kor a Veszprém a Szegeddel (férfidöntő)
mérkőzik meg az Audi Arénában. Aki te-
hát megtekinti a mérkőzéseket, a kon-
certre is bőven odaér. Az estét tűzijáték
zárja majd, a résztvevők hazajutását pe-
dig ingyenes éjszakai buszjáratokkal is
segíti az önkormányzat. A bornapok
részletes programját bemutató kiadvány
beszerezhető a Baross úti Látogatóköz-
pontban, magyar és német nyelven is le-
tölthető a gyor.hu oldalról, valamint a bor-
napokat ismertető applikáció hamaro-
san elérhető lesz a webáruházakban.

A nyárzáró koncert rendezője: Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzata. A
koncert kiemelt támogatója az Audi
Hungaria Motor Kft. Arany fokozatú tá-
mogatói: Agrofeed Kft., Telenor Ma-
gyarország Zrt.  Ezüst fokozatú támoga-
tók: QP Zrt, Vill-Korr Hungária Kft.
Bronz fokozatú támogatók: Patent Hol-
ding Kft., Pannon-Víz Zrt., GYŐR-SZOL
Zrt., Praktiker Magyarország Kft., FÉSZ
Építő Zrt., Leier Hungária Kft., Vidanet
Zrt., Borsodi Műhely Kft., PwC Könyv-
vizsgáló Kft., West Hungária Bau Kft.,
Alcufer Kft. További támogató: Boross
Péter magánszemély.

Karibi hangulat a Bornapokon
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A „zenehallgatás művészetét” sajátíthatják el
a hallgatók egy szeptemberben induló, külön-
leges kurzuson. A Győrben egyedülálló, Jazz -
agóga elnevezésű kezdeményezéssel a jazz
és a világzene szinte valamennyi irányzatának
tematikus megismertetésére vállalkozott a
Prodior Produkció. „Kifejezett célunk, hogy a
zene élvezete mellett lehetőséget adjunk az
elhangzó zeneművek magyarázatán keresz-
tül a zene megértésére” – mondta el Heim
Gábor, a Prodior ügyvezetője és hozzátette, a
zeneművek hallgatása közben gyakran merül
fel, valami hiányzik az élmény teljességéhez.
„Nem értem, mit, miért játszik a zenész, csak
hallom! Velem vannak egykori tanárom, Jáki
Teodóz szavai: Öcsike, megtanítalak a zene-
hallgatás művészetére... Ez hiányzik! Még ott,
a gimnáziumban az ő óráin megtanultuk, mi-

kor csúszkál az emberke a jégen Vivaldi
Négy évszakjában, de azt nem tudtuk
megtanulni, miért azt játsszák a jazz-
zenészek, amit” – magyarázta „a ze-
nehallgatás továbbképző intézeté-
nek” indíttatását. Heim Gábor elhív-
ta a mai magyar jazz és világzene

A zenehallgatás mûvészete indul szeptembertôl
talán legkiválóbbjait, professzorait, tanítsa-
nak, ahogy azt tette az ő tanára hajdanán. Az
előadóművész „oktatók” egy-egy témára épí-
tik az előadásokat, lesz szó például az énekelt,
a gitáros és a fúvós jazz-ről is. Valamennyi
produkciót olyan professzor jegyez, aki nem
csak játékával alkot, alkotott maradandót, de
a képzés terén is kimagasló. „Vizsgát” bárki
tehet, a vizsga maga a zene megértése” –
hangsúlyozta a szervező, és beszélt arról is,
Győrben körülbelül negyven éve volt jazz-
fesztivál, melyet az idő elhalványított, majd el-
nyelt. Ezt a fesztivált szeretnék feleleveníteni,
újra gondolva, átszabva, hagyományteremtő
szándékkal újraindítani. Sorozatonként,
szemeszterenként 5-7 előadást tervez-
nek, melyek ráirányítják a figyelmet a
kulturált szórakozáson túl a zeneér-
tésre, a zenehallgatás művészetére.
A különleges előadás-sorozatot
minden jazz-kedvelőnek ajánlja
Heim Gábor.

A Jazzagóga előadóiról jövő
heti lapszámunkban számolunk
be részletesen.
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

Von 20.-23. August findet in Györ –
beim Hafen Gönyű – bereits das
sechste Mal der FORMULA STU-
DENT HUNGARY Wettbewerb
statt.  Die Formula Student Hungary
knüpft Beziehungen zwischen zu-
künftigen Experten und den ungari -
schen Automobilunternehmen. Zum
diesjährigen Wettstreit erscheinen
44 Mannschaften aus 14 Ländern,
darunter vertreten 20 den Mittelost-
europäischen Raum, unter ihnen vier
aus Ungarn.

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

20. AUGUST IN MARCALVÁ-
ROS! Die Veranstaltungsreihe er-
wafrtet von 19. Bis 21. August alle,
die sich nach einer Auszeit und nach
Unterhaltung sehnen auf dem Mar-
calvároser Zirkusplatz. Unter ande-
rem treten auf: Kaczor Feri, Foky, Bó-
di Guszti, Nótár Mary, Bódi Csabi,
Beatrice, Majka & Curtis, Sík Frida,
Bogi, Fehérvári Gábor Alfréd, Fekete
Dávid. Mehr dazu auf der Webseite
gyorplusz.hu MIKROSLAM IM RÓMER HÁZ! Bzw. Slam Poetry im

kleinen Kreis für alle Interessierten am 17. August um
19:30 im Rómer Ház. Ergänzt wird das Happening durch
die Buchvorstellung von Laboda Roberts „Übertreibun-
gen”  Das Erstlingswerk des Autors kann vor Ort erstan-
den werden. 

PROF. BRUNO
OBERHAMMERS
K L AV I E R KO N -
ZERT gibt es am 20.
August zum Feiert-
tag des Hl. Stephan
um 15:30 in der Pan-
nonhalmer Basilika
zu hören. 

MARKT FÜR ANTIQUITÄTEN
UND KUNSTWERKE am 16.
August von 7-14 Uhr auf dem
Marktplatz der Tarcsay Strasse.
Gemäøde, Drucke, Münzen, Mili-
taria, Porzelan, Möbel, Schmuck,
Tand, Uhren, Statuen, Briefmar-
ken: An- und Verkauf.
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

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

AUGUSZTUS 20. MARCALVÁ-
ROSBAN! A programsorozat augusz-
tus 19-től augusztus 21-ig várja a ki-
kapcsolódásra, szórakozásra vágyókat
a marcalvárosi Cirkusztéren. Fellép
többek között: Kaczor Feri, Foky, Bódi
Guszti, Nótár Mary, Bódi Csabi, Beat-
rice, Majka & Curtis, Sík Frida, Bogi,
Fehérvári Gábor Alfréd, Fekete Dávid.
Részletek a gyorplusz.hu oldalon.

RÉGISÉGEK ÉS MŰALKOTÁSOK
PIACA várja az érdeklődőket augusz-
tus 16-án 7–14 óra között a Tarcsay úti
piactéren. Festmény, nyomat, numiz-
matika, militária, porcelán, bútor, bizsu,
ékszer, óra, szobor, filatélia adásvétele.

PROF. BRUNO OBER-
HAMMER orgonahangverse-
nyét hallhatják, akik ellátogat-
nak augusztus 20-án, Szent Ist-
ván ünnepén, 15.30 órakor a
pannonhalmi bazilikában.

BOJTÁR IMRE ÉS GÁL ANIKÓ
HANGVERSENYE. A győr -
szent iváni római katolikus temp-
lomban augusztus 16-án, vasár-
nap 19 órakor ad hangversenyt
az oboa- és zongoraművész.

MIKROSLAM a
Rómer Házban!
Avagy szűk körű
slam poetry-bemu-
tatóra várják az ér-
deklődőket augusz-
tus 17-én 19.30 óra-
kor, a Rómer Ház-
ban. Az esemény La-
boda Róbert Túlzá-
sok című könyvének
bemutatójával egé-
szül ki. Az első köte-
tes szerző műve a
helyszínen megvásá-
rolható. 

SZENT ISTVÁN-NAPI
MEGEMLÉKEZÉSRE
VÁRNAK mindenkit au-
gusztus 20-án 17 órai
kezdettel a győr-szabad-
hegyi Rózsák terén. Az
ünnepi műsor mellett, a
helyszínen kedvezmé-
nyes áron, helyben készí-
tett gulyásételek kapha-
tók, amelynek bevételé-
vel a szervezők a Radó Ti-
bor Általános Iskolát tá-
mogatják.

KULTURÁLIS kínáló  
SZENT ISTVÁN ÜNNEPE alkalmából népzenei kon-
cert és táncház várja az érdeklődőket a Magyar Duda-
zenekarral és a Kobzos Együttessel augusztus 20-án 18
órai kezdettel a Pannonhalmi Főapátságban és a Gyógy-
növénykertben. A koncert ingyenesen látogatható.

QUIMBY alterna-
tív rockegyüttes
élőzenés, szabad-
téri koncertjére vár-
ják a rajongókat au-
gusztus 15-én 21
órakor, a Dunaka-
pu térre.

POCSAI JÚLIA ÉS LENCSÉS
JÚLIA „A természet szerelmesei”
című kiállítása látogatható a Marcal
étteremben.
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szerző: dr. strényer 
ferenc belgyógyász-
kardiológus főorvos

A köszvény oka a
húgysavkristályok lerakódása főleg az ízü-
letekben, de egyéb belső szervekben is,
leg inkább a vesékben.

Veleszületett és szerzett
Köszvényre hajlamosító húgysav-felszaporodást

a túlzott mértékű termelődés vagy a vesén keresz-
tüli csökkent kiválasztás okozhat. Az elsődleges
köszvény veleszületett, öröklött, összetett anyag-
cserezavar. A szerzett köszvény okai lehetnek

gyógyszerek (leggyakrabban vízhajtók), fokozott
sejtszéteséssel járó állapotok (pikkelysömör, daga-
natos betegségek), bőséges táplálkozás, alkoholfo-
gyasztás és igen ritkán ólommérgezés.

Köszvényes roham
A heveny köszvényes roham általában középkorú

férfiakon éjszaka, hirtelen, egy ízületben jelentkezik.
A kezdet látványos és ,,drámai”. Az érintett ízület duz-
zadt, a bőr vörös, feszes, fényes, meleg. A spontán
fájdalom is nagyfokú, és ezt a legkisebb mozdulat
vagy akár csak a takaró érintése is a tűrhetetlenségig
fokozhatja. Típusos esetben a nagylábujj alapízülete
érintett, a kéz és a láb egyéb ízületein, bokában, térd-
ben, csuklóban, könyökben ritkábban fordul elő.

A hét orvosi témája:

A köszvényrôl
Idült köszvény
Tartós húgysavemelkedés ismétlődő heveny ro-

hamok után idült köszvény kialakulásához vezethet.
Erre több ízület együttes érintettsége mellett bőr
alatti húgysavlerakódás (tófuszképződés), veseká-
rosodás vagy vesekövesség jellemző. Az ízületi porc
elfajulása, az ízületek szerkezetének kóros átépülé-
se mozgáskorlátozottságot, fájdalmat okoz.

A heveny roham kezelése
Heveny roham esetén célunk a fájdalom és a gyul-

ladás gyors megszüntetése. Erre még ma is a legal-
kalmasabb az őszi kikerics alkaloidája, a colchicin. De
nagyon fontos ebben a szakban az ágynyugalom is.

A krónikus beteg kezelése
Az ezután következő tünetmentes periódusban

a cél a rohamok ismétlődésének megelőzése, a
húgysav lerakódásának megakadályozása az ízüle-
tekben és az egyéb szövetekben. Ennek egyik mód-
ja a húgysavtermelést gátló vagy a vesén keresztüli
húgysavkiválasztást elősegítő gyógyszerek tartós
adása. A nem gyógyszeres megelőzési lehetőségek
közül fontos a nagyobb mennyiségű alkoholfo-
gyasztás kerülése, mert ez rohamot provokálhat. Az
elhízott betegeknél a fogyás is húgysavcsökkentő
hatású. Kerülni, hacsak nem feltétlenül szükséges
egyéb okból, a vesén keresztüli húgysavkiválasztást
gátló gyógyszerek, pl. bizonyos vízhajtók szedését.
A magas purintartalmú ételek korlátozása minden-
képpen ajánlott, ilyenek pl. a különböző belsőségek
(vese, máj, velő), szardínia, borjúhús, kávé, kakaó.
Bővebb folyadékfogyasztás (napi 2-3 liter) szüksé-
ges, ez egyrészt fokozza a húgysavürítést, másrészt
segít megelőzni a vesekövességet.

Négy orvosgeneráció tapasztalata alapján!

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

2. Q10 koenzim A Q10 nélkülözhetetlen a sejtek energiatermeléséhez! Azok
a betegek, akik a vér koleszterinszintjét csökkentô, úgynevezett „szatin” készít-
ményeket szednek, gyakran panaszkodnak izomfájdalmakra és egyéb kellemet-
lenségekre. Ezek egy része abból ered, hogy a sztatinok blokkolják a szervezet-
ben a Q10 szintézisét, csökkentik a májban történô Q10 termelôdést.

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

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

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

Nyáron se  felejtse elbevenni a 
Magne Q10

tablettát!
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MÁJUS GYŐRKŐC+SZÉPSÉGÁPOLÁS, TREND, ÉLETMÓD BEAUTYBOX

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

Napozószerek és bôrallergia
még testápolónak sem jó. A napozás során tartsuk
meg a fokozatosságot. Napozás előtt az összes koz-
metikumot, parfümöt távolítsuk el bőrünkről. Dél-
előtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüljük a
direkt napfényt, árnyékban is legyünk óvatosak. A
szemünket UV-filteres napszemüveggel, fejünket vi-
lágos színű vászonsapkával, szalmakalappal védjük.
Használjunk jó alapanyagú, speciális fényvédő ajak -
ápoló szert, napozás után E-vitaminos testápolóval
és arckrémmel kenjük be bőrünket. Fokozott figyel-
met, óvatosságot igényelnek a nagyszámú festékes
anyajeggyel rendelkezők, a fehér bőrűek, valamint
azok, akiknek a családjában bőrrák fordult elő, va-
lamint érzékenységük miatt különös tekintettel kell
lenni a napozás során a gyerekekre, cukorbetegek-
re, túlsúlyos egyénekre, kismamákra. Csak a nap-
fény erősségének és bőrtípusunknak megfelelő na-
pozószerrel napozzunk! 

A hét kérdése: a folyadékfogyasztásról

Válaszol: Máté Csongor belgyógyász,
háziorvos

szerző: győrplusz
fotó: illusztráció

Ez a most tapasztalt hőség már afrikai me-
legnek mondható, így aztán különösen fi-
gyelni kell a kellő folyadékbevitelre – taná-
csolja olvasóinknak a szakember, Máté
Csongor belgyógyász, háziorvos.

Meg lehet-e határozni űrmértékben, hogy meny-
nyit igyunk a kánikulában?

Erre szerintem az a jó válasz, hogy minél többet.
Különösen a korosabb emberek, a beteg gyerekek
számára kiemelten fontos a megfelelő mennyiségű
folyadékbevitel. Arra azért vigyázzunk, hogy ne köz-
vetlenül a fagyasztóból kiemelt itallal oltsuk a szom-
junkat, mert az könnyen torokgyulladást okozhat. El-

sősorban az ásványvizet
javaslom mindenkinek,
de szomjoltó a természe-
tes csapvíz is, aki pedig bírja és szereti a szénsavas
italokat, azt is fogyaszthat.

Az alkoholt miért ellenzik, különösen hőség-
ben, az orvosok?

Az alkohol kitágítja az ereket, így előnytelen,
egészségtelen hatást vált ki. Persze nem arról van
szó, hogy egy egészséges felnőtt ember a nyaralás
során ne igyon meg a kánikulában egy-két pohár
sört, de mindenképpen vigyázzunk az alkohollal.

Az idős emberek miért isznak kevesebbet?
Több oka is van. Aki többet iszik, többet jár WC-

re, s bizonyos betegségek esetén ez gondot, kényel-
metlenséget okoz. Észre kell vennünk környezetünk-
ben a kiszáradófélben lévő időseket, akik elgyengül-
nek, szédülnek, nem akarnak felkelni, fáj a fejük, el-
hagyják magukat. Ennek – más bajok mellett – a
megfelelő folyadékmennyiség hiánya is az oka lehet. 

Új teszt a gégerák kimutatására
A gége- és garatrákra utaló genetikai marke-
reket fedeztek fel a kutatók a nyálban és a
vérben – olvasható egy tanulmányban,
amely szerint lehetőség nyílik ezeknek a da-
ganatoknak a hatékony szűrését lehetővé
tévő új technika kifejlesz-
tésére. A kutatáshoz 93
olyan beteg adott nyál-
mintát, 47 pedig vérmin-
tát is, akinél nemrégiben
diagnosztizálták a beteg-
séget. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a
nyál genetikai elemzése a legjobb módszer
a szájüregi rák felfedezésére, a vérben talál-
ható daganat eredetű DNS hatékonyabb le-
het a gége- és garatrák szűrésére.

Gyomorballon fogyáshoz
A gyomorballon megoldást jelenthet túlsú-
lyos egyéneknek, akik más, hagyományos
módszerekkel nem tudnak megszabadulni
súlyfeleslegüktől. Az eljárás során a ballont
behelyezik a gyomorba, majd fiziológiás só-
oldattal töltik fel. A ballon kitölti a teret a
gyomorban, így akadályozza meg a túl sok

táplálék bevitelét
a szervezetbe. Ko-
rábbi vizsgálatok
során szakértők
megállapították,
hogy a ballon se-

gítségével kezelt páciensek hat hónap alatt
testtömegük hét százalékát adták le, a bal-
lon nélküli páciensek 3,3 százalékát. Az esz-
köz eltávolítása után hat hónappal azonban
a ballonos csoport tagjai a korábban leadott
súly több mint kétharmadát visszahízták.

vagy a fény hatására. Ez a fényvédő rendszer vissza-
tükrözi az UV-sugarakat, a bekenés után azonnal
hat, és nem bomlik le egy óra alatt, hanem hosszú
időn át véd az UV-A és UV-B sugárzással szemben.

Allergiát válthatnak ki
Minden kozmetikai készítményben az illatanya-

gok és konzerválószerek is allergiát válthatnak ki,
mely reakciót a napsugárzás tovább erősíthet. Az
allergiára hajlamos emberek különös odafigyelés-
sel válasszák ki kozmetikumaikat! A készítmények
kiválasztásakor alapvető követelmény, hogy ne ká-
rosítsák a bőrt, ne legyenek toxikusak, fényérzéke-
nyítők és a verejtékkel se lépjenek reakcióba. 

Jótanácsok napozóknak
Vásárláskor nézzük meg, nem járt-e le a napozó-

szer, kozmetikum szavatossága. Az ilyen ugyanis

A barna bőr a legtöbb ember számára vonzó jelen-
ség, ám sokszor későn eszmélünk rá, hogy az ész
nélküli napozásért nagy árat kell fizetni. Bőrünk
ugyanis a túlzott mértékű napirritációra kellemetlen
és nemegyszer fájdalmas elváltozásokkal reagál.

Fontos a fényvédelem
A fényvédő készítmények hatóanyagai felfogják

a nap káros sugarait, hatásukat kihasználva a napo-
zással töltött időtartam meghosszabbítható. Egyes
kozmetikumok kémiai (időt igénylő) szűrőket tartal-
maznak, melyek elnyelik a veszélyes UV-sugarakat,
így kb. fél óra elteltével fejtik ki hatásukat. Hátrá-
nyuk, hogy napozás közben elveszítik fényvédő ké-
pességüket. Nagyobb biztonságot jelent, ha olyan
napvédő szert használunk, amely úgynevezett fo-
tostabil fényszűrőt tartalmaz. A fotostabil napvédő-
szer kémiai szerkezete nem változik meg a sugárzás
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AUGUSZTUS 15., SZOMBAT
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:55 Szellem a pa-
lackból 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok 06:30 Hazajá-
ró 07:00 Híradó 07:20 Kerekesszék-
kel a létra tetejéig 07:40 A Pannon kő-
tenger 08:10 Anna 10:00 Építészkor-
zó 10:30 Görögkatolikus Szent litur-
gia 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:50 Térkép 13:20 A félszemű
seriff 15:30 Szeretettel Hollywoodból
 16:05 Balatoni Nyár 18:00 Híradó
18:30 SzerencseSzombat  19:30 A
misszionáriuslány  21:15 Esőem-
ber  23:30 Rosemary gyermeke 
01:45 A misszionáriuslány  03:25
Himnusz 03:30 Hogy volt!? 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:05 Chuck  04:45 Chuck 
05:25 Gossip girl – A pletykafészek 
06:05 Top Shop 06:40 Kölyökklub
09:50 Ízes élet  10:10 Teleshop
11:05 Kalandor 11:25 Street Kitchen
12:00 Agymenők  12:25 Agyme-
nők  12:50 Az élet csajos oldala 
13:15 Az élet csajos oldala  13:40
A harc törvénye  14:45 A harc törvé-
nye  15:45 A prédikátor lánya 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
Plusz  19:10 Asterix és Obelix: Isten
óvja Britanniát!  21:15 Elrabolva 
23:05 A végső állomás 4.  00:40
Notorious  02:55 Döglött akták 

04:25 Zsaruvér  05:10 Babavilág 
05:35 Super Car  06:00 Egzotikus
Ázsia 06:25 Tv2 matiné 08:55 Állati
dokik  09:20 Astro-Világ 10:30 Ba-
bavilág  11:00 Pimasz úr ott alszik
12:10 Kasza!  13:25 Kuzey Güney
– Tűz és víz  14:25 Kuzey Güney –
Tűz és víz  15:25 Büszkeség és bal-
ítélet  18:00 Tények 19:00 Norbit 
21:10 Hitman – A bérgyilkos  23:10
Mint a kámfor  01:35 Sportos
01:45 A férjem védelmében  02:30
Rúzs és New York  03:15 Felejthe-
tetlen 

05:00 Peren kívül  05:45 TV-Shop
06:20 Will és Grace  06:40 Will és
Grace  07:05 Szívek szállodája 
08:00 Szívek szállodája  08:55 Sü-
timester 10:15 Monk – Flúgos nyo-
mozó  11:10 Beethoven 3.  13:15
NCIS  14:15 NCIS  15:10 NCIS 
16:10 Karate kölyök 3.  18:30 Haj-
sza a végzet lándzsája után  21:00
Lézer misszió 22:50 Felkoppintva
01:30 Jackie nővér 02:05 Jackie nő-
vér 02:35 Candleford-i kisasszonyok
 03:35 Candleford-i kisasszonyok 

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 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Hello Győr! (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Épí-tech (ism.) 18:30 Jövőkép
(ism.) 19:00 Győri7  19:30 VoltTimer
(ism.) 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 Jövőkép (ism.) 23:00 Győri7
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP
DUNA TV
04:20 Építészkorzó  04:55 Táncva-
rázs 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Rome Reports – Vatikáni híradó
06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 Refor-
mátus ifjúsági műsor 06:35 Evangé-
likus ifjúsági műsor 06:45 Baptista if-
júsági műsor 07:00 Híradó 07:25
Hogy volt!? 08:20 Mes cégtáblák
08:55 Isten kezében 09:25 Engedjé-
tek hozzám 09:30 Katolikus krónika
10:00 Kolozsvári református temp-
lom megújulása 10:30 Református is-
tentisztelet – Kolozsvár 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Ízőrzők
13:20 Sok hűhó Emmiért  14:40
Házasság szabadnappal  16:15 Ba-
latoni Nyár 18:00 Híradó 18:35 Rá-
menős páros  19:30 Verdák 
21:30 Kettős kockázat  23:15 Ha öl-
ni kell  01:45 Esőember  03:55
Himnusz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 A prédikátor lánya  05:40 Fó-
kusz Plusz  06:05 Top Shop 06:35
Kölyökklub  09:50 Teleshop 10:40 A
Muzsika TV bemutatja!  11:10
4ütem  11:40 Hazug csajok társa-
sága  12:40 Hazug csajok társasá-
ga  13:40 Agatha Christie: A bar-
na ruhás férfi  15:40 Amélia – Ka-
landok szárnyánKözben: 16.05 Ha-
toslottó-sorsolás 18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Cobra 11  19:50 Mackó-
testvér  21:25 Borotvaélen  23:25
Asterix és Obelix: Isten óvja Britanni-
át!  01:35 Portré – Fehér Balázs 
02:05 Cobra 11  02:45 Döglött ak-
ták  03:30 Gálvölgyi-show 

04:00 Mrs. Klinika  04:45 Mrs. Kli-
nika  05:30 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 Apa -
ütők  11:50 Apaütők  12:25 Stahl
konyhája  12:45 Knight Rider 
13:50 Walker, a Texas-i kopó  14:50
Walker, a Texas-i kopó  18:00 Té-
nyek 19:00 Mr. Popper pingvinjei 
21:00 Mission: Impossible – Fantom
protokoll  23:45 Sportos 00:00 Go-
rillák a ködben  02:25 Psych – Dilis
detektívek  03:10 Haláli zsaruk 
03:55 Mrs. Klinika 

05:00 Igazgyöngy  05:40 TV-Shop
06:10 Szívek szállodája  07:00 Szí-
vek szállodája  07:50 Sütimester
09:05 Sütimester 10:20 NCIS 
11:20 NCIS  12:15 NCIS  13:15
Az utolsó zsaru  14:15 Karate kö-
lyök 3.  16:30 Hajsza a végzet lán-
dzsája után  19:00 Soul Kitchen
21:00 Felkoppintva 23:45 Lézer misz-
szió 01:35 Nikita 02:25 Nikita 03:10
Jackie nővér 03:40 Jackie nővér 

08:00 Épí-tech (ism.) 08:30 Vény nél-
kül  (ism.) 09:00 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 09:45 Made in Hungary
(ism.) 10:00 Hello Győr! (ism.) 10:30
Jövőkép (ism.) 11:15 Képújság 18:00
Győri7 (ism.) 18:30 VoltTimer (ism.)
19:45 Gázfröccs (ism.) 20:15 Made
in Hungary (ism.) 20:30 Jövőkép
(ism.) 21:00 Hello Győr! (ism.) 21:30
Gázfröccs (ism.) 22:05 Győri7 (ism.)
22:35 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
23:20 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 17., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 Roma Magazin 06:30 Domovi-
na 07:00 Híradó 07:20 Rózsák harca
 08:05 Jamie vidéki konyhája 08:35
Észak és Dél  09:25 A múlt fogsá-
gában  10:20 A hegyi doktor – Újra
rendel  11:10 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 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:40 Észak és Dél  19:35 A
hegyi doktor – Újra rendel  20:25
J.A.G. – Becsületbeli ügyek  21:20
Sherlock  22:50 Dillinger halott 
00:25 Kettős kockázat  02:05 Him-
nusz 02:10 Magyar elsők 02:35 Sze-
relmes földrajz 03:05 Virágzó Ma-
gyarország 03:25 Pannon expressz
03:55 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 Reggel 08:08
8:08 – Minden reggel  09:10 Ízes
élet  09:35 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:45 Ref-
lektor  13:00 Dr. Tóth  14:00 Fó-
kusz 14:40 Éjjel-nappal Budapest
 15:55 A mentalista  16:50 A sze-
relem foglyai  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont  22:25 Dr. Csont 
23:25 RTL Klub Híradó 00:00 Gyilkos
elmék  01:00 Reflektor  01:15 A
harc törvénye  02:00 A harc törvé-
nye  02:45 A bosszú angyala 
03:25 Gálvölgyi-show 

04:40 Stahl konyhája  05:10 Csap-
dába csalva  05:35 Családi Titkok
 06:20 Mokka  Tények Reggel
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Most Mondd Meg!
Nyerj az EZO.TV-vel 10:45 Astro-Vi-
lág 12:00 Tények Délben 12:25 Aktív
 12:55 Sherlock és Watson  13:55
Magánnyomozók  14:55 Az én bű-
nöm  15:55 Veronica aranya 
16:55 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Zathura –
Az űrfogócska  22:20 Orvlövész 
01:00 Tények Este 01:45 Sportos
02:00 Ezo.TV Jósok, Látók, Médiu-
mok 03:10 Aktív  03:35 Állati dokik


06:35 Will és Grace  07:00 Will és
Grace  07:25 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:15 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:05 Szívek szállodája  10:00
Sütimester 11:15 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 Brooklyn 99 –
Nemszázas körzet  18:35 Jóbará-
tok  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 helyszínelők  22:00
CSI: A helyszínelők  22:55 Soul Kit-
chen 01:00 Az utolsó zsaru  01:55
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
02:45 Gyilkos körzet 

08:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
08:45 Made in Hungary (ism.) 09:00
Hello Győr! (ism.) 09:30 Jövőkép
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 TV-tor-
na 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Üzleti negyed (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Üzleti negyed (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Üzleti negyed (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Üzleti negyed (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 18., KEDD
DUNA TV
06:00 Srpski Ekran 06:30 Unser
Bildschirm 07:00 Híradó 07:15 Időjá-
rás-jelentés 07:25 Rózsák harca 
08:10 Jamie vidéki konyhája 08:40
Észak és Dél  09:30 A múlt fogságá-
ban  10:20 A hegyi doktor – Újra
rendel  11:10 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Jamie
vidéki konyhája 13:15 Kívánságkosár
15:05 Rex felügyelő  16:00 Balatoni
Nyár 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:40 Észak és Dél  19:35 A
hegyi doktor – Újra rendel  20:25
Párizsi helyszínelők  21:20 Az utol-
só angol úriember  22:15 A DAL slá-
gerei  22:40 Farkasasszony 
23:50 Globál menü  00:40 Sher-
lock  02:15 Himnusz 02:20 Magyar
elsők 02:35 Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
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 Jackie Chan: A katona  23:20
RTL Klub Híradó 23:50 Egy rém mo-
dern család  00:20 Nevelésből elég-
séges  00:50 Nevelésből elégséges
 01:15 Reflektor  01:30 A Muzsika
TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek
02:00 A bosszú angyala  02:45 A
bosszú angyala 

04:00 Kuzey Güney – Tűz és víz 
04:45 Aktív  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
Mokka  Tények Reggel 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Most Mondd Meg! Nyerj az
EZO.TV-vel 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:55
Sherlock és Watson  13:55 Magán-
nyomozók  14:55 Az én bűnöm 
15:55 Veronica aranya  16:55 Fio-
rella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Ébredő sötétség
 22:15 Hawaii Five-0  23:25 Last
Resort – A belső ellenség  00:30 Té-
nyek Este 01:15 Aktív  01:35 Sport-
os A PRO4 műsorkínálatából 01:55
Ezo.TV Jósok, Látók, Médiumok
03:00 Tűnt idők mozija 03:30 Tűnt
idők mozija 

07:00 Will és Grace  07:25 Monk –
Flúgos nyomozó  08:15 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:05 Szívek szállo-
dája  10:00 Sütimester 11:15 A cél-
személy  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 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet 
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 Törvényen kí-
vül  23:05 CSI: A helyszínelők 
00:05 CSI: A helyszínelők  01:00 Az
utolsó zsaru  02:00 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  02:45 Gyilkos
körzet 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Üzleti negyed (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Üzleti negyed (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Üzleti negyed (ism.)
10:00 Képújság 18:45 TV-torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello Győr! 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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NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
ENG. SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

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

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

nyelvtanfolyamok az ôszi nyelvvizsgákra
• TOEFL és IELTS felkészítôk

külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által
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Végleges zsíreltávolítás Gyôrben,
az ETO Park Élmény Szigetben!
Egyedi-, világszabadalommal védett technológián alapuló-,
végleges orvosesztétikai zsíreltávolítás. Kezelések végén
akár 15 cm körtérfogat csökkenés plasztikai beavatkozás
nélkül. Hatékony kezelés a stria- és cellulitisz ellen.

KEZELÉSEK MÁR 3 700 FT/ALKALOM ÁRTÓL

AUGUSZTUS 19., SZERDA
DUNA TV
06:00 Hrvatska kronika 06:30 Ecra-
nul nostru 07:00 Híradó 07:15 Időjá-
rás-jelentés 07:20 Rózsák harca 
08:10 Virágzó ország 08:35 Észak és
Dél  09:25 A múlt fogságában 
10:15 A hegyi doktor – Újra rendel 
11:00 Rózsák harca  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjárás-
jelentés 12:45 Jamie vidéki konyhája
13:15 Kívánságkosár 15:10 Rex fel-
ügyelő  16:00 Balatoni Nyár 18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Észak és Dél  19:35 Szabadság tér
'89 20:30 István, a király – Királydom-
bon  22:15 Szerelem és vérbosszú
 23:15 Római helyszínelők – Árulko-
dó nyomok  00:15 Aranyfeszt
01:10 Lány a hídon  02:40 Az utol-
só angol úriember  03:30 Himnusz
03:35 elsők 03:50 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 Reggel 08:08
8:08 – Minden reggel  09:10 Ízes
élet  09:35 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:45 Ref-
lektor  13:00 Dr. Tóth  14:00 Fó-
kusz  14:40 Éjjel-nappal Budapest
 15:55 A mentalista  16:50 A sze-
relem foglyai  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz  19:25 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Szulejmán  22:30 RTL Klub
Híradó 22:55 Döglött akták  00:00
Egy rém modern család  00:25 Ref-
lektor  00:45 Jack Hunter – Ugarit
elveszett kincse  02:35 A bosszú an-
gyala  03:20 A bosszú angyala 

04:00 Tűnt idők mozija  04:25 Sher-
lock és Watson  05:10 Csapdába
csalva  05:35 Családi Titkok 
06:20 Mokka  Tények Reggel 09:25
Stahl konyhája  09:30 Babapercek
 09:40 Most Mondd Meg! Nyerj az
EZO.TV-vel 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:55
Sherlock és Watson  13:55 Magán-
nyomozók  14:55 Az én bűnöm 
15:55 Veronica aranya  16:55 Fio-
rella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 A leleményes Hu-
go  22:50 Lángoló Chicago 
23:50 Lángoló Chicago  00:50 Té-
nyek Este 01:35 Sportos A PRO4 mű-
sorkínálatából. 01:50 Ezo.TV Jósok,
Látók, Médiumok 02:55 Aktív 
03:15 Margot az esküvőn 

04:30 Műsorszünet 05:15 Igaz-
gyöngy  06:00 TV-Shop 06:35 Will
és Grace  07:00 Will és Grace 
07:25 Jóbarátok  07:45 Brooklyn
99 – Nemszázas körzet  08:10
Monk – Flúgos nyomozó  09:05 Szí-
vek szállodája  10:00 Sütimester
11:15 A célszemély  12:10 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  13:10
Az utolsó zsaru  14:10 CSI: A hely-
színelők 15:10 CSI: A helyszínelők
16:05 NCIS  17:05 NCIS  18:05
Brooklyn 99 – Nemszázas körzet 
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 királyság
23:10 Törvényen kívül  01:10 A ki-
rályság 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 Zooo+ 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Zooo+ (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
DUNA TV
05:15 Szerelmes földrajz 05:50 Haj-
nali gondolatok 06:00 P'amende
06:30 Öt kontinens 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:20 Tisza
08:15 Gyerekrablás a Palánk utcá-
ban 09:50 Péntek 13  10:20 A múlt
fogságában  11:10 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Ízőr-
zők: Tihany 13:15 Kívánságkosár
15:05 Rex felügyelő  16:00 A Mosz-
kító-part  18:00 Híradó 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:40 Észak és Dél 
19:35 A hegyi doktor – Újra rendel 
20:25 Brown atya  21:15 Budavári
Palotakoncert 22:15 A nulladik óra 
00:05 A holló  01:50 Himnusz
01:55 elsők 02:10 történelmi arckép-
csarnok 02:40 Szerelmes földrajz
03:25 Pannon expressz  03:55 Ha-
tártalanul   

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 Chuck  04:55 Chuck 
05:35 A pletykafészek  06:15 Top
Shop 06:45 Kölyökklub 08:45 Impy,
a kis dinoszaurusz  10:05 Keresztes
hadjárat farmerban  12:00 Nagy-
talp  13:45 Holdhercegnő  15:45
Vadmacskák  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Mr. és Mrs. Smith  21:05
A pap – Háború a vámpírok ellen 
23:45 Las Vegas-i vagányok  00:35
RTL Klub Híradó 01:10 Jack Hunter
– A Menny csillaga  03:00 Döglött
akták 

04:25 Hárman az örökkévalóságnak
 06:00 Egzotikus Ázsia 06:25 Tv2
matiné 08:55 Egérmese 2. – Egérkék
a Vadnyugaton  10:15 Ébredő sö-
tétség  12:10 Johnny English újra-
töltve  14:05 Hárman az örökkéva-
lóságnak  16:00 Matilda, a kiskorú
boszorkány  18:00 Tények 18:50
Evolúció  21:00 Koszorúslányok 
23:35 Sose halunk meg!  01:25 Rin-
ger – A vér kötelez  02:05 Sportos
A PRO4 műsorkínálatából. 02:20
Vadlovak földjén  03:40 Matilda, a
kiskorú boszorkány 

04:45 Műsorszünet 05:15 Igaz-
gyöngy  06:00 TV-Shop 06:35 Will
és Grace  07:00 Will és Grace 
07:25 Jóbarátok  07:50 Brooklyn
99 – Nemszázas körzet  08:15
Monk – Flúgos nyomozó  09:05 Szí-
vek szállodája  10:00 Sütimester
11:20 Robotok 13:10 A kincses szi-
get titka  15:20 Bagolyvédők 
17:15 Dr. Dolittle  18:55 Ki nevel a
végén? 21:00 Szex és New York 
23:55 A kincses sziget titka  02:00
Nikita 02:45 Nikita 03:35 Műsorszü-
net 

07:00 Erzsébet út (ism.) 07:50 Jövő-
kép (ism.) 08:30 Erzsébet út (ism.)
09:15 Made in Hungary (ism.) 09:30
Hello Győr! – Best of (ism.) 10:00
Gázfröccs (ism.) 10:40 Civil kurázsi
(ism.) 11:15 Képújság 18:45 TV tor-
na 19:00 Hello Győr! 19:30 Erzsébet
út (ism.) 20:15 Hello Győr! (ism.)
20:45 Made in Hungary (ism.) 21:00
Erzsébet út (ism.) 21:45 Épí-tech
22:15 Hello Győr! (ism.) 22:40 Jövő-
kép (ism.) 23:10 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
07:00 Híradó  07:20 A világ kertjei
07:30 Miért ferde a kereszt a Szent Ko-
ronán?  07:55 Hagyaték 08:30 Zász-
lófelvonás 09:15 elsők 09:35 Freskó-
sors 10:00 Szentek és boldogok  10:30
Ország története 11:00 Szent István
Rend díjak átadása 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó  12:45 Ízőrzők: Kus-
tánszeg 13:15 Kívánságkosár 15:10
Szerencse Híradó 15:20 Szent István
emlékezete a XX. században 15:45
Szentek és boldogok – Szent István
16:15 Szent István Díj 2015. 16:50
Szent Jobb körmenet 19:05 Történel-
mi arcképcsarnok 19:30 Híradó 20:25
Szent István Díj 2015. 21:00 Tűzijáték
21:35 Budavári Palotakoncert 22:35
kult.hu 23:05 Ének a búzamezőkről 
00:30 Lány a hídon  01:55 Himnusz
02:00 Debreceni Virágkarnevál 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 Chuck  04:55 Chuck 05:35
Gossip girl – A pletykafészek  06:15
Top Shop 06:45 Kölyökklub 08:05
Scooby-Doo! Rettegés a táborban 
09:15 Csodakavics  10:50 Dallas:
Ahogy kezdődött  13:35 Zimmer
Feri 2.  15:30 Bűnvadászok  18:00
RTL Klub Híradó 18:45 Hidalgo – A
tűz óceánja  21:20 A rettenthetet-
len  00:50 RTL Klub Híradó 01:25
Jack Hunter – A fáraó sírja  03:10
Döglött akták 

04:45 Lángoló Chicago  05:35 Ak-
tív  06:00 Egzotikus Ázsia 06:25
Tv2 matiné 09:30 Egérmese  11:00
Egri csillagok  14:05 Hárman az
örökkévalóságnak  16:00 Mancs 
18:00 Tények 18:50 Johnny English
újratöltve  19:30 Jóban Rosszban 
21:00 Kémes hármas  01:50 Hi-Lo
Country  03:40 Ügyféllista 

04:05 A célszemély  05:20 Igaz-
gyöngy  06:05 TV-Shop 06:40 Will
és Grace  07:05 Will és Grace 
07:30 Jóbarátok  07:55 Brooklyn
99 – Nemszázas körzet  08:20
Monk – Flúgos nyomozó  09:15 Szí-
vek szállodája  10:10 Sütimester
11:30 Csenő manók  13:25 A kin-
cses sziget titka  15:35 Robotok
17:25 Bagolyvédők  19:20 Dr. Do-
little  21:00 Ki nevel a végén? 23:10
Másodpercekre a haláltól 02:00 A
kincses sziget titka  03:55 Gyilkos
körzet 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Zooo+ (ism.) 10:00 Képújság 18:45
TV torna 19:00 Erzsébet út (ism.)
19:50 Jövőkép (ism.) 20:30 Erzsébet
út (ism.) 21:15 Made in Hungary
(ism.) 21:30 Hello Győr! – Best of
(ism.) 22:00 Gázfröccs (ism.) 22:40
Civil kurázsi (ism.) 23:15 Képújság 

GYŐR+ TV
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A Roland Divatház meséje
A Roland Divatház egy nyakkendő történetét meséli el és azt, hogy hogyan vált a márka Magyar-
ország legnagyobb divatcégévé. Olyan, világszinten elismert márkák mint a Hugo Boss, Tommy
Hilfiger, Marc O’Polo, Napapijri, Victorinox vagy épp a Calvin Klein tartoznak a divatház neve alá,
emellett említésre méltó az is, hogy az ország legnagyobb médiumaiban, mint például az MTVA,
TV2, RTL Klub és az ATV-n feltűnő műsorvezetők is a Roland Divatház által forgalmazott márkák
ruháit viselik a kamerák előtt. Fontos megemlíteni azt is, hogy a sport lényeges szerepet tölt be a
cég életében. A Magyar Labdarúgó Válogatott, a Magyar Kézilabda Válogatott, a Magyar Vízilabda
Válogatott, a Magyar Úszó Válogatott és a Magyar Jégkorong Válogatott formaruhájáról is a
Roland gondoskodik.

Azonban a Divatháznál nem csak a
siker az egyetlen mérce, a külde-
téstudatosság is ugyanilyen fon-
tos. Ezért hozta létre a Boldog
Gyapjú névre keresztelt programot,
ami egyedülálló Magyarországon.
Mindannyian vásárolunk és mind-
annyian fogyasztók vagyunk, de az
etikus fogyasztó abban különbözik
az átlagos vásárlótól, hogy minden
egyes vásárlása alkalmával jó és tu-
datos döntést hoz. Ő maga ideális
esetben olyan cégeket és terméke-
ket támogat, amelyekben hisz, és
amelyek hasonló értékrendet kö-
vetnek. Egyszerűen fogalmazva ez
azt jelenti, hogy etikus fogyasztó-
ként olyan termékeket, szolgáltatá-
sokat vásárolunk, amelyeket fenn-
tarthatóan működő vállalatok he-
lyes módon állítottak elő, illetve
forgalmaznak. A Roland Divatház
olyan gyapjúból előállított szövetet
használ fel termékei előállításához,
amely igazoltan megfelel a szigorú
követelménynek, így igazán kör-
nyezetbarát lehet a cég operatív te-
vékenysége. A környezetbarát ter-
meléssel előállított gyapjúszövet-
ből készített öltönyök ezért kaphat-
ják meg a Boldog Gyapjú címkés
megjelölést. 

A cég története egy mesével azonos, az 1987-es indulása óta teljesen átala-
kult. Az otthoni nyakkendőgyártástól indulva, innovációt innovációra hal-
mozva eljutott mai állapotáig. Elődje a Vetex Gmk, azaz Vegyes Textil Gmk
néven indult el, mely elnevezés passzolt az akkori viszonyokhoz. Az első
nyakkendőt, a tulajdonos nagymamája készítette el, az édesapja egyik szét-
szedett nyakkendőjére hagyatkozva. A gyártást később otthonukban dol-
gozó varrónők folytatták. Később Budán, egy kis faházban megnyílt az első
műhely. 1992-ben a nyakkendők után már elkezdődött a Roland öltönyök
gyártása is. 1997-ben már részvénytársasággá vált a cég. A Hugo Boss már-
kát 1999-től forgalmazza a Roland, majd 2004-től már a Tommy Hilfiger is
partner. Megnyílt Budapest belvárosában az első Tommy Hilfiger franchise
shop, az első üzlet pedig szintén a Fashion Streetre költözik: ez Európában
azóta is az egyik legnagyobb Hugo Boss üzlet. Itt került megrendezésre
többször is a már-már hagyományossá vált, a Hugo Bossal és McLaren Mer-
cedessel közösösen megrendezett fogadás, amit minden alkalommal a te-
levízió is közvetített. 

Ma már ennél is több márkát kép-
visel a Roland, illetve külön érde-
kesség az is, hogy 2012-ben a Ro-
land Divatház elnyerte a Londoni
Nyári Olimpiai Játékokra utazó
Magyar Olimpiai és Paralimpiai
csapat forma és felvonuló ruhájá-
nak gyártását. Sőt, 2011-ben még
egy kalocsai virágmintás overál is
napvilágot látott a Formula 1-es
együttműködés tiszteletére. 
Mit jelent ma, hogy Roland Divatház?
Tökéletesre szabott férfiöltönyt, in-
get és nyakkendőt. Luxus márkák
otthonát. Megbízható formaruha-
gyártót és sportcsapatok hű támo-
gatóját. A fenntarthatóság elkötele-
zett hívét és egy tanulságos mesét. 
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A Plácido Domigo’s Operalia díjnyer-
tes sztárénekesei lépnek színpadra,
augusztus 22-én a „Voices of 2015!”-
koncerten. A Széchenyi téren, este 8
órától megrendezésre kerülő szabad-
téri esemény műsorában népszerű

opera- és operettrészletek, nápolyi
dalok szerepelnek. Az estnek Borkai
Zsolt polgármester a házigazdája, a
Brit Nagykövetség ideiglenes ügyvivő-
je, Adam Kettle-William a védnöke. 

A világsztár által 1993-ban alapított
Operalia Világverseny döntő fordulóit
ez évben a londoni Covent Garden Ki-
rályi Operában rendezték meg. Az ope-
ranemzedék új sztárjai, immár hagyo-
mányosan, nyaranta Győr városában
lépnek közönség elé.  Az esemény ma
már az egyik legjelentősebb, határain-
kon átívelő magyarországi zenei prog-
ram. A „Voices of 2015!” azért is külön-
leges, mert a zenei esményt Győr váro-
sa ajándékba adja, és így a közönség
évről évre díjmentesen tekintheti meg
a fergeteges gálakoncertet. 

Ez évben az elbűvölő, nemzetközi
hírnévnek örvendő bravúros szoprán,
Sabina Puértolas lesz a koncert egyik
sztárvendége. A Madridban élő ope-
racsillag a milánói Scala színpadán
2001-ben, Verdi Álarcosbál Oscar
szerepében debütált, a produkciónak
Riccardo Muti volt a karmestere. Az

Gyôr meghívja Önt!

Plácido Domingo’s Operalia
sztárjai Gyôrben

énekes rendszeresen fellép többek
között London, Párizs, Bécs, Tokió,
Amszterdam dalszínházaiban és kon-
certtermeiben.  

Az Operalia 2015 meghívott díj-
nyertese, Edward Parks első alkalom-
mal lép közönség elé Magyarorszá-
gon. A fiatal bariton 2009-ben mutat-
kozott be a New York-i Metropolitan
Opera színpadán, és azóta többek kö-
zött a Bo hémélet, Nyugat lánya, Figa-
ró házassága produkcióban látható.
Az Atlanta Operában Gounod Faust
operájában Valentin szerepével ara-
tott hatalmas sikert. 

Közkívánatra ismét Győrben éne-
kel napjaink egyik legkeresettebb te-
noristája, Stefan Pop. A 2014-ben vá-
rosunkban is kirobbanó sikert aratott
művész Európa vezető operaházainak
állandó vendége.  A tenorista Győrből
a Menuhin Fesztiválra utazik, ahol
Don Ottavio szerepét énekli, többek
között Erwin Schrot és Tatiana Lisnic
partnereként.

A koncertnek ez évben a Győri
Nemzeti Színház közkedvelt szólistája,
Lázin Beátrix a vendége, és Mester-
házy Gyula Soós Imre-díjas színmű-
vész a moderátora. 

A Győri Filharmonikus Zenekart a
kiváló amerikai karmester dirigálja.  A
Regensburg Theater, Washington
Nemzeti Opera, Los Angeles Opera
produkciói mellett Plácido Domingo,
valamint Andrea Bocelli koncertjeit is
rendszeresen vezényli. 

Lendvai Péter



„...hát, szívem, nekem nem kell egy hisztis, csak kényez-
tetésre való kutya, már megbocsáss!" Ezt a mondatot
hallottam már néhányszor társasági fajtával kapcsolat-
ban, és nem győztem az illető úrnak néhány fontos, az
ilyen típusú kutyákat alapvetően jellemző tulajdonsá-
gokról szót ejteni. A bichon havanese a kubai uralkodó
osztály kedvelt fajtájaként a mindennapi élet állandó
szereplője volt: az üzlet, a szórakozás, a bevásár-
lás, üdülés állandó „kellékei". Egy „hisztis",
a kelleténél több odafigyelést igénylő
kutya szóba se jöhetett volna ál-
landó kísérőjéül gazdájának.

A havanese egy végtele-
nül kedves, alkalmazkodó,
ha kell teljesen meg-
szűnni tudó fajta. A
gyönyörű szőrtakaró
azonban izmos tes-
tet, aktív életre alkal-
mas játékosságot,
elevenséget takar.
Könnyen motiválha-
tó, remek fizikai
adottságokkal ren-
delkezik, így látványos
szereplője lehet bármi-
lyen ügyességi, szabad-
idős tevékenységnek.

Több színben találkozha-
tunk velük, kedveltek a fehér, vö-
rös, foltos egyedek. A kiállítási szőr
elérése rengeteg munkával jár, túl a ma-
gas minőségű takarmány biztosításán,
állandó kozmetikai odafigyelést igényel.

Javaslom bárkinek, aki a közvetlen fizikai je-
lenléten kívül egy energikus, jól terhelhető szabad-
idős társat/kutyát keres!

Csiba Zsolt, kinológiai szakértő

ZOOO+ AUGUSZTUS

BEMU

E heti mellékle-
tünkben Nagy
Ferenc ismét

szemezgetett a
Zooo+ televíziós

magazin tartalmából.
Írásainkban meg is mer -

ked  hetnek egy végtelenül kedves kutyával, a
bichon havanesével, a legbarátságosabb nyúl-
fajtával, a kosorrú törpenyúllal és egy ôsi ga-
lambfajtával, a pávagalambbal.

A

A nyuszik tökéletes társai lehetnek az embernek,
emellett nagyon könnyen szobatisztaságra nevelhe-
tők, egy hordozóban, vagy nyuszihámmal kísérhetik
el gazdájukat az utazások vagy a hétköznapok alkal-
mával. A kosorrú törpenyúl szelekciós folyamat révén
kialakított fajta, mely rendkívül sok színben elismert.
Sziámi, vasderes, fekete és csincsilla színekben te-
nyésztik őket. A nyulak körében jellemző betegségek
ellen szerencsére létezik védőoltás, mely a szúnyog-
csípéssel terjedő mixomatózis és RHD ellen nyújt vé-
delmet. A törpenyuszik 6-8 hetes korukban kerülnek
származási lappal és tetoválással új gazdájukhoz,
amihez néhány alapvető előkészület szükséges.

Táplálásuk elsődlegesen a tenyésztő útmutatá-
sa alapján történjen. A kereskedelmi

forgalomban rendkívül változa-
tos méretben és színben

kaphatók kisállatketre-
cek. A kosorrú törpe-

nyusziknak a mini-
mum 1 méter

hosszú, 50 cm
magas és 50
cm széles he-
lyet kell bizto-
sítani, persze
emellett a na-
pi játék, kien-
gedés, moz-
gatás is elen-

gedhetetlen a
boldog ked-

venc–gazdi
kapcsolathoz.
A nyuszikkal

kapcsolatos to-
vábbi információk el-

érhetők a tenyésztők hon-
lapjáról. Akiknek felkeltet-

te az érdeklődését a törpe-
nyuszik tartása, sok sikert kívánunk a

beszerzendő kis szőrpamacsokhoz!

Csepi Tamás
törpenyúl-tenyésztő

Kutyadolog: 
Bichon havanese

Kis emlôsök: a kosor
avagy a legbarátságo
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(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese keresse havi műsorunkat a G



A pávagalamb egy ősi galambfajta, amelynek erede-
te nem ismert. Úgy hisszük, a pávagalamb őshazája
India, ahonnan kereskedők hozták el Európába. A ko-
rabeli pávagalamb megjelenésében teljesen külön-
bözött attól, ahogy ma ismerjük. Akkoriban a kicsi,
gömbszerű farok, tollas lábak és lábfejek, bóbita jel-
lemezte, a mellkasa pedig csak alig, vagy egyáltalán
nem emelkedett ki járás közben. A modern stílus ak-
kor kezdett megmutatkozni rajta, amikor a skót és
angol tenyésztők elkezdték kiállítási galambfajtává fi-
nomítani a pávagalambot. Habár eredetileg másmi-
lyen volt, az angol és skót típusok keveredéséből ala-

kult ki az, amit ma pávagalambként ismerünk.
A XIX. században kezdték ezeket a

madarakat Amerikába be-
vinni, és az Egyesült

Államokban el-
kezdődött a

p á v a  -

g a l a m b -
tenyésztés.

Jelenleg az a
nemzetközi szövet-

ség egyik célja, hogy nö-
velje a pávagalamb-te-

nyésztés iránti érdeklő-
dést, minőségi tenyészállomány

biztosításával, a kezdők számára. Emellett kiadják a
legmagasabb színvonalú közlönyt, ami a legkülön-
bözőbb témakörökben ad tájékoztatást, és évente
több kiállítást szponzorálnak, amelyeken kényelmes,
szervezett környezetet biztosítanak, míg a bírálóket-
recekben kemény verseny folyik. Új színek és mintá-
zatok kifejlesztését szintén elsődleges feladatnak te-
kintik, ez irányban több tag is tesz erőfeszítéseket,
hogy a jövőben a tenyésztők számára nagyobb szín-
választékot kínálhassanak.

Forrás: Gáspár Csaba és Szűcs Gyula
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Elérhetőségünk:
9022 Győr, Széchenyi tér 7. Tel.: 96/950-950.

info@aprivatbankar.hu • www.aprivatbankar.hu

MAGASABB HOZAMOT
szeretne elérni befektetésein?

Forduljon hozzánk bizalommal!

• Rövid és hosszú lejáratú állampapírok,
prémium állampapírok

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

• Tőzsde (hazai és külföldi részvények,
határidős termékek)

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

tanácsadás, oktatás

Szárnyra kelôk: 
a pávagalamb

rú törpenyúl,
sabb nyúlfajta

Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebook-on és a you tube-on is megtalálja.)

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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A Győr-Szol Zrt. nagy figyelmet fordít a közterületek
tisztántartására. A napokban a szárazság és a hőség
ad külön munkát a városüzemeltetési igazgatóság
munkatársainak. A kitartó kánikula miatt a platánfák-
kal beültetett utcákban megkezdődött a lombhullás.
Ezeken a helyeken a Győr-Szol Zrt. munkatársai már
takarítják a falevelet. A fasorok alatt általában parko-
lók vannak, a járművek állapotának megőrzése érde-
kében a lombgyűjtést kézi erővel lehet elvégezni. Így
a tízfős munkacsoport gereblyével és lombseprűvel
takarítja össze a fákról lehullott zöldhulladékot. A
technológiát lombszívó gép egészíti ki. A munkatár-
sak a Bartók Béla úton, az Ifjúság körúton és a Szent
Imre úton már végeztek, a hét közepén a Táncsics ut-
cában, a hét második felében pedig a Damjanich ut-
cában tevékenykednek.

Csatornabúvárok munkája mi-
att kell útszűkületre számítani
a Petőfi téren, a zsinagógánál.
A szakemberek csatornát tisz-
títanak, majd
az új és a régi
csatornave-
zetéket kötik
össze négy-
m é t e r e s
mélységben
a felszín alatt.
A Petőfi téren
épül a város
legnagyobb
szennyvízát -
emelője, mely-
nek üzembe
állása után a
távolról érkező szennyvizek
már nem a győri  belvárosi csa-
tornákon, hanem közvetlenül

Egy szép tűzcsap, egy ötletes ivókút, egy különleges víztorony – bi-
zonyára sok szép és érdekes vizes látnivalóval találkoznak nyaralásuk
során. Ha ilyet látnak és megosztják velünk, pannon-vizes tűzcsapos
pendrájvot nyerhetnek. A beküldött képekre szavazni is lehet, a sza-
vazók közt hetente egy állatkerti belépőt sorsolunk ki. A képeket a
jubileum130@pannon-viz.hu címre várjuk, szeptember 15-ig. Rész-
letek a www.pannon-viz.hu weboldalon. 

Nyári vizes látnivalók
A komfort fokozatú lakáshoz tartozik a 3775/1 helyrajzi számú
ingatlan udvarán található, XLI. számú, 4,20 m2 nagyságú
kamra kizárólagos használati joga. A GYŐR-SZOL Zrt. igény
szerint megtekintési lehetőséget biztosít az érdeklődőknek.

A teljes hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon
tekinthető meg.

További információ a GYŐ R-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgató-
ságánál (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel: 06-96/511-423, e-mail: vagyon-
kezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben, 8–16 óra között.

Cím Helyrajzi szám Terület 

Győr-Nádorváros,
Babits M. u. 25/A II/11. 3775/1/A/11 49,94 m2

Értékesítési hirdetmény
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó
Zrt. hirdetmény útján értékesíti az alábbi lakás megnevezésű
ingatlanát 

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága felvételt hirdet az
alábbi munkakör betöltésére:

GÉPI FORGÁCSOLÓ
Feltétel: • szakmunkás-bizonyítvány • egyetemes forgácsológépeken szer-
zett gyakorlat. Előnyt jelent: • 3324. szerinti vezetőüléses targoncavezetői
jogosítvány. Bérezés: megegyezés szerint.

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 28.

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

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága felvételt hirdet az
alábbi munkakör betöltésére:

GÉPJÁRMUVEZETO
Feltétel: • A, B, C kategóriás hivatásos jogosítvány. Előnyt jelent: • 3324.
szerinti vezetőüléses targoncavezetői jogosítvány • 1111. szerinti traktor ala-
pú univerzális földmunkagép-jogosítvány. Bérezés: megegyezés szerint.

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 28.

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

´́ ´́

Épül a város legnagyobb
szennyvízátemelôje

Takarítás a fasorok alatt

egy főnyomó-vezetéken ke-
resztül jutnak majd el a szenny-
víztisztító telepre. A munkála-
tok befejezéséig az ott lakók és

az arra közlekedők szíves türel-
mét és megértését kéri a Pan-
non-Víz. 

A Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. szolgáltatásai -
hoz kapcsolódó ünnepi tudnivalók a www.gyorszol.hu és
a www.gyhg.hu weboldalon lesznek olvashatóak. 

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

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

08. 14.—08. 21.
DELIKÁT

Pannon Aqua
ásványvíz

1,5 l, 33,33 Ft/l

50,- db

1599,-kg

Marhalábszár

169,-kg

Étkezési paprika
(2015. 08. 14—08. 15.)

109,- db

Pápai sertészsír 0,5 kg, 
218 Ft/kg

Hajdúsági
paraszt-
kolbász

999,-kg

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

129,-db
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ÁLLÁS
Angol

nyelvtanárokat 
keresünk!

Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

CNC-gépkezelőket
keresünk győri munkahelyre
(egyedi gyártásra). 1500 Ft-os óra-
bér! Telefon: 06-70/366-5722,
06-70/941-0185, e-mail: mun-
ka15@index.hu

Gyártósori operátorokat
keresünk győri munkavégzés-
re, három műszakos munkarendbe.
gyor@minosegellenor.hu, 06-30/
697-2156

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

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kő-
művesmunkák végzése.
Tel.: 06-30/355-6991.

Környezetvédelmi szak-
értő cégek ügyintézését vállalja. E-
mail: korved15@gmail.com

Duguláselhárítás, villanyboj-
ler-szerelés, vízkőtelenítés, vízvezeték-
szerelés. Víztisztítók beszerelése. 06-
30/846-6009

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo-
zást, lapostető-szigetelést, falak javítá-
sát-festését garanciával, engedmény-
nyel 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 pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit elszál-
lítok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/500-1291,
06-70/882-6590.

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

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló le-
rakása, díszítő festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton-rendsze-
rek kivitelezése. Tel.: 06-70/245-
8931.

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

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény szerint
rakodókkal, teljes körű elszállítással,
akár díjmentesen, hétvégén is. 06-
20/944-6667 

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

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készítése,
lakatosmunkák, ajtó-,
ablak- és zárjavítás, költ-
ségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/223-7957.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pincé-
jéből, padlásáról, lakásából, ill. ud-
varáról. 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. Bármilyen
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

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

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

Készpénzért antik bú-
tort, festményeket, herendi és
Zsolnay-porcelánt, ezüsttárgya-
kat, könyveket, antik órákat,
szőnyeget, teljes hagyatékot vá-
sárolunk. Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101. Kérésre ház-
hoz megyünk!

INGATLAN

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

Győri kertvárosi téliesí-
tett, vízzel, villannyal, fűtéssel, ri-
asztóval ellátott, alápincézett tég-
laház nagy terasszal és díszkerttel
eladó. Ár: 7 millió Ft. Tel.: 06-
30/282-5101

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

Győr-Ménfőcsanakon, 66
nm-es, téglaépítésű lakás eladó. 1 + 3 fél
szobás, 1. emeleti, erkélyes. 06-20/241-
4514, www.ingatlan.com/21662280

LAKÁSCSERE
Nádorvárosi, 1 szobás, 43 nm-
es, összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 36–50 nm-
es, 1+ fél vagy 2 szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű, erkélyes bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros és Bán A. ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 490.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 37 nm-
es, összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 37–49 nm-
es, 1+ fél vagy 2 szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre. Nádorvá-
ros és Marcalváros II előnyben. (Hirde-
tésszám: 491.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, 3 szobás, 68 nm-
es, összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 kisebb,
49–55 nm-es, 1+ fél vagy 2 szobás, ha-
tározott-határozatlan idejű bérlemény-
re. Nádorváros, Marcalváros I– II, Sza-
badhegy, Kismegyer városrészen levő
bérleményre. Bán Aladár u. kizárva.
(Hirdetésszám: 492.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 48 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 35 nm-es, 1 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses, földszinti, gázfűté-
ses bérleményre. Újváros és tartozás
kizárva. (Hirdetésszám: 370.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 32 nm-
es, összkomfortos, fűtés-korszerűsí-
tett, parkettás, műanyag ablakos, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne erkélyes, 45–55 nm-es,
1+fél vagy 2 szobás, határozatlan-ha-
tározott idejű bérleményre. Sziget,
Újváros, Gyárváros, tartozás kizárva.
(Hirdetésszám: 371.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Marcalváros II., 4 szobás, 67
nm-es, csendes környéken lévő, össz-
komfortos, teljesen felújított, műanyag
nyílászárós, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 50-62 nm-es,
1+2 fél szobás, összkomfortos, tartozás
nélküli, részben felújított, határozatlan
idejű bérleményre. Nádorváros, Gyár-
város, Szabadhegy, Marcalváros I, Mar-
calváros II, városrészeken. (Hirdetés -
szám: 372.) 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

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 augusztus 20–21–22–23.

Asztalfoglalás 
a 431-330-as 

telefonszámon,
vagy személyesen 

az étteremben!

Levesek: májgombóc leves, tyúkhúsleves, hideg gyümölcsleves

Főételek: (a menük ára levessel együtt értendők)
• Sült csirke tejszínes snidlinges sajtmártással,

párolt rizs, sütemény: 1100 Ft
• Pácolt sertéskaraj rántva, vegyes köret,

saláta, sütemény: 1100 Ft
• Baconnal, sajttal töltött csirkemell, vegyes köret,

saláta, sütemény: 1200 Ft
•  Fűszeres sült csirkemellfilé, friss kevert salátával,

balzsamecetes öntettel, sütemény: 1200 Ft

A 2 személyes Marcal tál ára 4400 Ft helyett 2800 Ft!

Amennyiben megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát
és motivációs levelét 2015. augusztus 23-ig az allas@somogyi.hu e-mail címre.

A gyôri székhelyû Somogyi Elektronic® Kft.
folyamatos fejlôdésének biztosítása céljából,
beszerzési csapata bôvítéséhez keres

BESZERZÉSI ASSZISZTENS 
munkatársat központi irodájába

FŐBB FELADATOK:
• A beszerzési osztály munkájának támogatása
• Napi kapcsolattartás belföldi és külföldi

partnerekkel
• Készletszintek figyelése, ajánlatok bekérése,

rendelések bonyolítása és szerződések előkészítése
• Fuvarszervezés, fuvarmegbízások tendereztetése,
ajánlatok kiértékelése

ELVÁRÁSOK:
• Folyékony angol nyelvtudás

szóban és írásban
• Aktív rendszerszemlélet, precíz,
felelősségteljes, önálló munkavégzés

• Kiváló kommunikációs készség
• Felhasználói szintű MS Office 

számítógépes ismeretek

ELŐNYT JELENT:
• Hasonló területen

szerzett 3-5 éves 
szakmai tapasztalat

• Tárgyalóképes
német nyelvtudás 



Győr-Marcalváros
I-en, az Ikva utcá-
ban eladó ez a gyö-
nyörűen felújított
panellakás. A ház
rendezett környé-
ken, játszótérrel,
parkosított kerttel
rendelkezik. Kultu-
rált környezet és
kulturált lakók! A
lépcsőház tiszta és szép. A nappali + 2 félszo-
bás lakás a 4. emeleten található, teljesen fel-
újított állapotú. A lakásban minden vezeték ki
lett cserélve, a műanyag nyílászárókon redőny
és szúnyogháló, a lakás klimatizált. A ház pa-
nelprogramban részt vett, szigetelt, egyedi hő-
mennyiségmérőkkel ellátott. A környék infrast-
ruktúrája kiváló. Üzletek, boltok, posta, patika,
iskola, óvoda, minden a közelben található.
Ár: 13,9 M Ft • Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győrzámolyon eladó ez a 80 nm-es ikerház.
300 nm telek tartozik hozzá, elosztása 3 szo-
ba+nappali. 30-as Porotherm téglából épül, 10
cm-es szigeteléssel. Az ingatlan energetikai be-
sorolása: A. A válaszfalak igény szerint még
változtathatóak. Igényeinek megfelelően vá-
laszthatja ki a belső burkolatokat, a fal színét.
Csendes, családbarát környéken, nyugodt kö-
rülmények között élheti mindennapjait, ha ezt
az ingatlant választja. Az ár emelt szintű fűtés-
kész ár, ami tartalmazza a telekhányadot is.
Van lehetőség kulcsrakész befejezésre is!
Kulcsrakész ár: 17,9 M Ft. Várható átadás:
2016. tavasz. Szoc.pol + támogatott hitel igé-
nyelhető! NE KÉSLEKEDJEN, KIHAGYHA-
TATLAN AJÁNLAT!

Ár: 16,4 M Ft• Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Formálja és alakítsa az igényeinek megfelelő-
en! Itt a lehetőség! Győr-Ménfőcsanakon eladó
ez a felújítandó társasházi lakás. A 105 nm-es
lakásban 3 szint található, pince, emelet és te-
tőtér.  Mindhárom szinten kialakításra került
vizesblokk, ezért otthoni vállalkozásra is kivá-
ló lehetőség. A tetőtérben kialakításra kerülhet
két szoba, a földszint pedig kiváló lehetőség
egy amerikai konyhás nappali számára. A klí-
ma bevezetéséről nem kell gondoskodnia, hisz
mindkét szinten beépítésre került. Fűtése gáz-
kazánnal történik. Garázs vásárlására is van le-
hetőség!
Ár: 14,5 M Ft • Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr városközponttól 5 percre kiadó ez a gyö-
nyörűen berendezett, teljesen felújított lakás.
A 127 nm-es, erkélyes lakás az első emeleten
található. Az amerikai konyhás nappali mellett
megtalálható egy nagyszoba, két félszoba, gard-
róbszoba, mosókonyha, valamint két fürdőszo-
ba, egyikben zuhanykabinnal, másikban fürdő-
káddal. A lakást 2009-ben teljesen felújították,
a víz-, villanyvezetéket kicserélték, az összes

épülnek. Minden lakáshoz saját kondenzá-
ciós kazán tartozik. Az ingatlan energetikai
besorolása "A". Emelt szintű fűtéskész ára
11 millió Ft. Kulcsrakészen is kérhető, ez
esetben Ön választ ki hozzá mindent, így
az ára 12,5 millió Ft. LEGYEN EZ ÖNNEK
AZ ÉDES OTTHON!

Ár: 11 M Ft • Érd.: 06-70/425-5590.
info@edesotthongyor.hu

Még BOMBA ÁRON juthat álmai lakásához!
Győr-Kisbácsán épül ez a kiváló kivitelezésű
társasház! Ez az 56,88 nm-es lakás az első
emeleten található. Elosztását tekintve nappa-
li + 2 szobás. A nappalihoz csatlakozik egy 5
nm-es erkély. A lakás fekvésének köszönhető-
en, világos! Pár perc alatt a belvárosba érhet,
mégis madárcsicsergésre ébredhet. A társas-
ház 30-as Porotherm téglából készül, 10 cm
szigeteléssel. 5 légkamrás, műanyag nyílászá-
rók kerülnek beépítésre. Fűtése turbó gázka-
zánnal történik. A lakások emelt szintű fűtés-
készen kerülnek  átadásra, de lehetőség van
kulcsrakész befejezésre is. Udvari gépkocsibe-
állók vásárolhatók!

Ár: 15,3 M Ft • Érd.: 06-30/640-8794. 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Pinnyéden, új kialakítású utcában
épül ez a 6 lakásos, impozáns társasház.  L1
lakás:  Földszinti,  65,79 nm, nappali + 2
szoba. Ajándék:  kert és  9 nm terasz. A la-
kás rendkívül jó elosztású és világos. Au-
gusztus 31-ig a földszinti lakásokhoz a ker-
tet és a teraszt Ön ajándékba kapja! A társas-
ház főfalai 30-as téglából épülnek 10 cm-es
hőszigeteléssel. A födém 20 cm-es kőzetgya-
pot szigeteléssel lesz ellátva.  Korszerű, 7
légkamrás ablakok kerülnek beépítésre. A
fűtést turbós kazán biztosítja, a hőleadás ra-
diátorokkal történik, de lehetőség van pad-
lófűtéssel kombinálni, felár ellenében. Vár-
ható átadás:  2015. de cember, emelt szintű
fűtéskészen, de vállaljuk a kulcsrakész befe-
jezést is. Most kiváló áron foglalhatja le ott-
honát! Részletekért hívjon!

Ár: 18,2 M Ft • Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

helyiség új burkolatokat kapott, valamint egy
modern, teljesen gépesített konyhabútor került
beépítésre. Fűtése gázkazánnal történik. Rezsi-
je a téli hónapokban sem magas. A társasház
tiszta és rendezett, valamint rendkívül csendes.
Különlegessége, hogy a
lakáshoz közös udvar-
rész is tartozik. A lakás
megbízható albérlők-
nek hosszú távra kiadó
vagy eladó. Kiválóan al-
kalmas nagyobb csalá-
dok számára vagy főis-
kolásoknak.
Az ingatlan kiadási
ára 210.000 Ft +rezsi+ 2 havi kaució, eladási
ára: 44.900.000 Ft.
Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Adyváros szívében eladó ez a 10. emele-
ten lévő, 36 nm-es kis garzonlakás. Adyváros
kiemelkedő környékén található ez a 36 nm-es,
egyszobás +konyha, étkezős kis lakás. A ház
panelprogramban részt vett, szigetelt, egyedi
hőmennyiségmérős és műanyag ablakokat ka-
pott, a hálószoba belülről is be lett szigetelve.
A hálószobában tolóajtós gardróbszekrény ke-
rült beépítésre, ami rendkívül nagy pakolási le-
hetőséget biztosít. A házban két lift is van, nyu-
godt, rendezett és tisztántartott a lépcsőház. Pá-
roknak és befektetőknek egyaránt ajánlanám.
Ár: 9,99 M Ft Tel.: 06-20/579-1037.
Érd.: horvath.klaudia@edesotthongyor.hu 

Jó és tiszta levegőn, családbarát környéken
szeretne élni? Akkor megtalálta! Győr-Piny-
nyéd kedvelt utcájában épül ez a 6 lakásos,
modern sorház, kiváló minőségben és kivite-
lezésben. A 90 nm-es, két szinten elhelyezke-
dő lakások elosztása nappali + 3 szoba. Az al-
só szinten az amerikai konyhás nappali mel-
lett egy külön hálószoba is található, míg az
emeleten a másik két háló és egy nagyobb mé-
retű fürdőszoba kapott helyet. Minden lakás-
hoz saját kert tartozik!!! A lakásokhoz most
jár egy ajándék gépkocsibeálló és egy önálló
tároló! Fűtéskész átadás: 2016. tavasz. Kérhe-
ti kulcsrakészre is! Ebben az esetben Ön vá-
lasztja ki a belső burkolatokat, beltéri ajtókat,
ami az ízlésének megfelel! Várom hívását,
biztos megegyezünk!

Ár: 23,9 M Ft • Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr-Ménfőcsanak csendes zsákutcájában vár-
ja gazdáját ez a 100 nm-es, minimál stílusú
ikerház, amihez tartozik 251nm saját kertrész.

Kihagyhatatlan lehetőség azok számára, akik
ebben a városrészben szeretnének élni. Kitűnő
infrastruktúrával rendelkezik, pár lépésre az
óvoda, iskola, körzeti orvos. Az elosztása nap-
pali+ 3 szoba, ezért nagyobb családok részére
is kitűnő választás lehet. A válaszfalak még mó-
dosíthatóak, illetve kandalló kialakítására is
van lehetőség. Az ingatlant magas minőségű ki-
vitelezés jellemzi, referencia megtekintésére is
van lehetőség. A ház „A” energetikai besorolá-
sú. A lakás ára emelt szintű fűtéskészen érten-
dő, de lehetőség van kulcsrakész befejezésre is.
Várható átadás: 2015. október.

Ár: 26,9 M Ft • Érd.: 06-20/579-1037.
horvath.klaudia@edesotthongyor.hu

Győr-Révfalu csendes utcájában, a belváros-
hoz közel eladó ez a 150 nm-es kertkapcsolatos
garázsos sorház. A 80-as években épült ház 7
éve teljes felújításon esett át. A tetőt kicserél-
ték, korszerűbb szigetelést kapott, így a téli hó-
napokban sem magas a fűtés költsége. A vil-
lany-, vízvezetéket áthúzták. A szobákban cso-
daszép faablakok, redőnyök találhatók. A kony-
ha teljesen gépesített, még mosogatógéppel is
felszerelt. Fűtése gázkazánnal történik. Az in-
gatlan kiválóan alkalmas nagyobb családok szá-
mára, de befektetőknek is, hisz a sok szoba kü-
lön-külön kiadható. Ne hagyja ki ezt a kiemel-
kedő ajánlatot!

Ár: 42,5 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Ménfőcsanakon, a Százszorszép lakó-
parkban épül ez a 8 lakásos társasház. Min-
denkinek ajánlom, aki gyönyörű zöldöveze-
ti, panorámás részen szeretné élni minden-
napjait. A házban még földszinti kertkap-
csolatos és tetőtéri lakások vásárolhatóak.
Ez a lakás tetőtéri  br. 54 nm-es. Az elosz-
tása is kitűnő 1 szoba +nappali. Kihagyha-
tatlan ajánlat, mert ebbe az árba még egy
zárt gépkocsibeálló is beletartozik. 30-as
porotherm téglából, 10 cm szigeteléssel
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szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Népszerű, ám nagyon pénzfüg-
gő sport a lovaglás, főleg ha ezt
még versenyszerűen is űzi az
ember. Saját lova keveseknek
van, ám több olyan egyesület
van, ahol e nélkül is ki lehet pró-
bálni ezt a sportot. Ilyen a győri
Baldauf Team is, ahol mára 70-80
gyerekkel foglalkoznak rend-
szeresen, és vannak köztük,
akik már versenyeznek is.

Baldauf Attila fia, Attila miatt kezdett
el foglalkozni a lovas sporttal, neki kö-
szönhetően szerette meg, és mára
több versenyzőjük is van.

„A gyermekem 16 évvel ezelőtt kez-
dett el lovagolni, általa tetszett meg ez a
sport. Ebből fakadóan gondoltuk úgy,
hogy az ő versenyzését is segítjük, és el-
indítunk gyerekeknek képzést és ezt az
egyesületet, bár ez utóbbi csak később
alakult ki rendesen. Amikor már verseny-
zett a fiam, kellett egy olyan helyet keres-
ni, ahol télen-nyáron lehet lovagolni. Pé-
ren laktunk, és ott nem volt fedeles lovar-
da, ami pedig nagyon fontos a verseny-
zéshez. Akkor még az Integrálé volt ez a
lovarda, tőlük béreltük ezt a helyet, és
kezdtük el a komoly munkát az egyesü-
lettel, hat-hét évvel ezelőtt.”

Az elején nem volt egyszerű, árulta
el a sportegyesület vezetője.

„Az elején csak egy-két ember járt
hozzánk, most pedig már 70-80 gye-

rek lovagol itt. Valamint idősebbek is
jönnek, hiszen a lovaglás kortalan
sport, és hobbi szinten is sokan űzik.
Aztán tavaly ősszel indítottunk el
olyan versenysportot, amelyen a gye-
rekek már a díjugratás előszobájában
járnak. Díjlovaglással, gyerekügyessé-
gi versenyekkel, díjugratással egybe-
kötött versenysorozatot indítottuk el
három megye – Veszprém, Zala és
Győr-Moson-Sopron – összefogásá-
val, a megyében található sportegye-
sületeknek, hogy kipróbálják magu-
kat. Már volt egy-két szép eredmé-
nyünk is, és szerencsére egyre jobbak.
A fiam továbbra is lovagol, igaz, most
épp külföldön. Mi pedig a párommal
együtt dolgozunk, míg a fiam haza nem
tér és ő is bekapcsolódik a munkába.”

Baldauf Attila bízott a sikerben,
ahogy mondja, nagyon szeret gyere-
kekkel foglalkozni.

„Nekem ez az életem, szeretek gye-
rekekkel foglalkozni. Egyelőre 10 ver-
senyzőnk van, mert ez azért lófüggő
is. Az én lovaimmal versenyeznek,
csak egy-két lovasnak van sajátja. Ez
nagyon pénzfüggő. Jó esetben a szü-
lő tud vásárolni a gyermeknek, ha
nem, akkor én adok lovat, és így fog
tudni elkezdeni versenyezni. Sok min-
den függvénye, az hogy mitől lesz va-
laki jó lovas. Kell hozzá tehetség, szor-
galom, érzék és természetesen a
sporttárs révén ló is.”

A vezető elárulta, gyerekkorban na-
gyon sokat tud segíteni egy tapasztalt
ló. A fiatal lovakat még be kell lovagol-

ni, és nagyon sok mindenre megtaní-
tani, ugyanúgy, mint a lovasokat.
Ezért nem mindig előnyös egy fiatal ló
a lovasnak. 

„Én sohasem kötöm azt korhoz,
hogy mikor lehet elkezdeni ezt a
sportot. Ha a gyerek már szót tud fo-
gadni, meg tudja csinálni azokat a fel-
adatokat, amiket kap, valamint fél-egy
órán keresztül tud koncentrálni, akkor
már el lehet kezdeni. Az első gyakorla-
tokkal még csak ismerkedünk a lóval,

Baldauf Team:
a díjugratás elôszobájában
járnak

aztán ahogy a gyermek nő, úgy lehet
előre lépni. Minél többet lovagolni,
többször lejárni edzésekre, és fokoza-
tosan szépen kifejlődik az a tudás, ami
kell, 10 éves kortól pedig már el lehet
kezdeni versenyezni díjugratásban.”

A Baldauf Team 10 versenyzővel
próbál egyre sikeresebb lenni, már az
is előfordult, hogy egy viadalon az el-
ső nyolc helyezett lovas tőlük került ki. 

„A versenyek egyre nehezebbé vál-
nak. A díjugratásban fogunk versenyez-
ni a jövőben, ennek követelménye lesz
a sikeres rajtengedély vizsga. Csak
azok mehetnek díjugrató versenyekre,
akik megfelelnek ezen a vizsgán. A Bal-
dauf Team lovasai között is vannak olya-
nok, akiknek sikerülhetne a vizsga,
amelyet minden év elején rendeznek.
Úgy gondolom, a jövő évben már lesz
legalább 4-5 olyan versenyzőnk, aki el-
éri azt a szintet, ami a díjugratáshoz
megfelel, és részt tud venni a rajtenge-
dély vizsgán.”

Álmok, elérendő célok mindig van-
nak, ám a lehetőségeik kötöttek. Azt
a lovardát, ahol jelenleg edzenek, árul-
ják, ők pedig csak bérlők. Szeretné-
nek nyugodt helyszínen és körülmé-
nyek között készülni. 

„Persze Győrben és környékén is
vannak magánlovardák, ahol ugyan-
ezt csinálják, de ez mindig pénz kérdé-
se. Ha valakinek van 100 milliója, ak-
kor nyugodtan létrehozhat egy lovar-
dát. Szoktam viccesen mondani: Tud-
ják-e, hogy a lovas emberből, hogy
lesz milliomos? – Ha előtte milliárdos
volt. A díjugratás Magyarországon
nem annyira ismert, és mivel nagyon
sok pénz szükségeltetik hozzá. Min-
denkinek csak ajánlani tudom, mert
nagyon jó mozgásforma, és a ló bará-
tunkká is válhat.” 
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Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, szerencsére sikerült áttörnünk a „sztá-
lingrádi védelmet”, és úgy érzem, sokkal többet tettünk a győzele-
mért, mint az ellenfelünk. A vendégek ki se akartak jönni a tér-
felükről, még 1–0-s vezetés után sem. Nagyon nehéz mér-
kőzésen vagyunk túl, ez a felnőtt labdarúgás, itt már
csak az eredmény számít. Nem vagyunk elégedetle-
nek, a lehetőségeink megvoltak, hogy még egyet rúg-
junk, sajnos nem jött össze. Nemcsak a nagy meleggel kellett megküzdeni, hanem ezt a vé-
delmet fel is kellett törni, ez egyszer sikerült. A játékosaim kezdik megérezni, milyen is a fel-

nőtt futball. 

Alaposan kicserélődött a tavalyi
évhez képest a Rába ETO Fut-
sal Club játékoskerete. A futsa-
los zöld-fehérek is beálltak a
sorba és elkezdték a felkészü-
lést a 2015/2016-os bajnoki
szezonra. Az ötszörös magyar
bajnok már túl van az első né-
hány edzésen is, sőt azóta már
csapatépítő összetartáson is
jártak a kislődi Sobri Jóska Él-
ményparkban. 

Végh András magyar bajnok triál -
versenyző 12 éves korában is-
merkedett meg a kerékpársport-
tal, amibe nagyon hamar bele is
szeretett. Már lassan 10 éve ver-
senyez triálosként, de még mesz-
sze a csúcs. András azonban egy
lépést mindenképpen szeretett
volna tenni céljai megvalósítása
érdekében, az ausztriai tirál világ-
kupán, ahol a világ legjobb 100
versenyzője állt rajthoz. A vöck-
labrucki viadalon András végül a
legjobb 25 között végzett, ami jó-
nak mondható. A verseny 5 pá-
lyából állt, melyeket kétszer kel-
lett teljesíteni. Az elődöntőben 6
hibapontja lett a győri bringás-
nak, amivel legjobb magyarként,
egy világbajnokot is legyőzve,
kvalifikálta magát a top 25-be. Ez
András eddigi legjobb világkupa-

Kettôbôl kettô
A pályaválasztói jog felcserélése miatt újra hazai
pályán kellett bizonyítania az ETO FC Győrnek
a labdarúgó NB III nyugati csoportjának 2. for-
dulójában. A mieink kezdték jobban a találkozót
a Tatabánya ellen, igaz büntetőből, de már a ta-
lálkozó elején meg is szerezték a vezetést.
Mayer esett el Krupánszki mellett a tizenhato-
son belül, amiért a játékvezető büntetőt ítélt,
amit Illés értékesített. A folytatásban is a győri-
ek irányították a találkozót, bár komoly helyzetet
csak elvétve tudtak kialakítani. 

A fordulást követően visszavett az iramból az
ETO, a vendégek pedig igyekeztek egyenlíteni.
Ám a győri kapu nem igazán forgott veszélyben.
Végül maradt az 1–0, Illés büntetőből szerezett
góljával nyert Németh Zoltán együttese. 

A Csorna elleni győzelem után, a hétvégén a
Tatabányát is felülmúlta az ETO FC Győr, és ez-
zel másodszor is begyűjtötte a három bajnoki
pontot, ismét szép számú közönség előtt. A
zöld-fehérek ezzel a sikerrel, hibátlan mérleggel
a tabella 3. helyén állnak.

Birkózók, figyelem!
A Győri Dózsa-pályán működő birkózócsarno-
kot a győri birkózók közössége saját erőből, két-
kezi munkával építette fel 1984-ben. Sok szép
emlék fűződik ehhez a teremhez: kemény edzé-
sek, eredményes versenyek, edzőtáborok és
életre szóló barátságok. A terem neve 2010-től
az első és eddig egyetlen győri világbajnok bir-
kózó, Sillai László nevét viseli. Az idei év egy
újabb mérföldkő a győri birkózás történetében:
lebontásra kerül a mára már elavult, rossz álla-
potú csarnok. A Győri Atlétikai Club Birkózó
Szakosztálya és a Győri Birkózó Klub SE ezért
2015. augusztus 22-én 17 órakor egy ünnepé-
lyes, jó hangulatú búcsúzásra hívja a birkózós
társadalmat. Szomorkodásra azonban nincs
ok, ugyanis az Európai Ifjúsági Olimpia (EYOF)
rendezvényeihez épülő új, XXI. századi követel-
ményeknek megfelelő, minden igényt kielégítő
küzdősport csarnok fog otthont adni a győri
birkózóknak. 

Gyôri triálos a legjobbak között
eredménye, ám úgy érzi, ez még
csak a kezdet. 

András nemcsak a verseny-
zéssel foglalkozik ilyen komolyan,
hanem folyamatosan bemuta-
tókra jár kis csapatával, hogy egy

kicsit közelebb hozza a sportágat
a hétköznapi emberekhez. Nem
mellékesen persze le is nyűgözze
őket trükkjeivel, látványos moz-
dulataival, amitől mindig eláll a
nézők szava. 

Németh Zoltán —
vezetôedzô, ETO FC Gyôr

Címvédéssel kezdték
meg a felkészülést

A nyáron távozott a csapattól
a spanyol légiósok zöme. Noé,
Vevé, Palomeque, Solano és Mi-
mi, a fiatalok közül pedig Bognár
és Takács, valamint Fehér Zsolt
másodedző is Dunaújvárosban
folytatja, Püspök Péter pedig a
Veszprémbe igazolt. Jócskán
kellett tehát erősítenie a bajnok-
nak az idei évre. A Slov-Matic
Bratislava három meghatározó
játékosa, Tomas Drahovski,
Michal Seidler, Gabriel Rick
Győrbe szerződött. Emellett visz-
szatért az ETO-hoz Amrani. A
zöld-fehéreket erősíti a Barcelo-
na B csapatától érkező Álex, va-
lamint Alasztics Marcell, Jaka-
tics Ádám. Mellettük még több

fiatal magyar tehetség is csatla-
kozhat, ám ez augusztusban fog
csak realizálódni. 

Az érkező játékosoknak nagy-
szerű lehetőség volt a bemutat-
kozásra a bécsi Mitrópa Kupa,
amelyen címvédőként indultak a
zöld-fehérek. Az első csoport-
meccsen osztrák ellenfelüket le-
győzték Lódiék, majd a mezőny
egyik legerősebb csapatának
tartott cseh Chrudim ellen 1–1-es
döntetlennel zárult a meccs. A
csoportelsőként továbbjutó ETO
a házigazda Stella Rosán keresz-
tül került a fináléba, ahol nagy
csatában verte a szlovén Dobo-
vecet 3–2-re, Dróth, Juanra és
Álex góljaival.
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A Magyar Fogorvosok Egyesülete és az
Orbit idén is folytatja tavaly indított száj-
higiéniai oktató kampányát. Regionális
kutatással, helyi tájékoztatókkal és az
Orbit neve által fémjelzett, szülőknek
szóló, gyerek szájhigiéniai kampánnyal
szélesítik ki az ismeretterjesztést.

A kampány szükségességét a 2014.
év elején elvégzett, megközelítőleg 1300
fős országos, reprezentatív kutatás indo-
kolta, amely lesújtó eredményeket muta-
tott a 14 és 50 év közötti lakosság e témá-
ban való ismereteiről, szokásairól – derült
ki egy győri sajtótájékoztatón. Az elmúlt
másfél évben a szervezők több frontos tá-
madást indítottak a szájhigiéniai oktatás
területén, hogy elérjék elsődleges célki-
tűzésüket, a magyar lakosság szájápolási
tudásszintjének javítását, száj- és fogápo-
lási attitűdjének, illetve rágózási szokásai -
nak megváltoztatását. 

„Fogorvosként legfontosabbnak a
prevenciót tartom. Szükséges, hogy
minél több emberhez jussanak el az
üzeneteink, egyre többen tanulják
meg a helyes fogápolási technikákat,
hogy tudatosan figyeljenek oda az
emberek a szájhigiéniájukra. Ennek az
oktatását minél fiatalabb korban el
kell kezdeni – mondta el dr. Balsai Ta-
más, fogszakorvos.

Fogas kérdések
Az országos átlaggal összehasonlít-

va, a Nyugat-Magyarországon élők
sokkal tájékozottabbak és tudatosab-
bak a szájhigiéniát érintő kérdésekben.
Ebben a régióban élők többsége (75%)
évente legalább egyszer meglátogatja
fogorvosát, és a megyénkbeli válasz -
adók több mint háromnegyede (77%)
rágózik legalább hetente egyszer.

Látva az elmúlt időszak sikereit, hogy
kézzelfogható hatása van mindannak,
amit teszünk, úgy döntöttünk, hogy 2015
nyarától amellett, hogy továbbra is támo-
gatjuk az MFE munkáját, elindítunk egy
kifejezetten gyerekes szülőknek szóló
szájhigiéniai edukációt – egészítette ki
Kolozs Rita, az Orbit  Brand menedzsere.

Az MFE-Orbit szájhigiénia-kampá-
nyának központi eleme a szájápolással
kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
gyűjtőoldalaként definiált www.szajhar-
monia.hu, mely az Orbit jóvoltából ősztől
kiegészül, egy gyermekes szülőket meg-
szólító aloldallal, gyerekszáj névvel. Az ol-
dalon a szájhigiéniával kapcsolatos ku-
tatási eredmények, érdekességek és is-
meretterjesztő cikkek mellett olyan hasz-
nos funkciók is segítik a felhasználókat,
mint az országos „Fogorvoskereső”
adatbázis, vagy a „Szakértő válaszol”
menüpont.  (x)
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Izgalmasan telik a nyár a győri állatkert-
ben. Az idei évben szinte hétről hétre kis
állatok születéséről számol be az intéz-
mény. Így az ormányosmedve-kölykök,
kis huszármajmok, a 4 fehér bengálitig-
ris-kölyök és a mókusmajom-cseme-
ték, a gyűrűsfarkú makikölykök után, is-
mét egy aprósággal gyarapodott az in-
tézmény, az új kis lakó az Afrika-kifutó
állományát erősíti, ugyanis július 29-én
egy zebracsikó jött a világra. 

A zebrakanca 12 havi vemhesség
után egy csikót hoz a világra. A kis zebra
hamar talpra áll, sőt egy óra múlva már
futkos. A csikók 7–11 hónapos korukig
szopnak, bár egy hét után már képesek
füvet is enni. Az újszülött zebrának egé-
szen furcsa testarányai vannak. Az apró
testhez aránytalanul hosszú végtagok
tartoznak, ám ahogy a kiscsikó fejlődik,
fokozatosan kialakulnak a felnőttekre jel-
lemző testarányok. A zebracsikók és
édesanyjuk között erős kapocs alakul ki.

Az állatkert legújabb lakója:
egy zebracsikó

A kicsi és mamája remek egészség-
nek örvend, a kiscsikó szépen csepere-
dik, egyelőre szorosan a mamája mellett
lépked, és kíváncsian szemléli az Afrika-
kifutó többi lakóját. Néhány hétig egy
számukra elkülönített részen tartózkod-
nak, így a látogatók csak távolról tekint-
hetik meg őket. Erre a csikó biztonsága
érdekében van szükség, hiszen az Afri-
ka-kifutó az állatkert talán legfajtagazda-
gabb része, itt a látogatók együtt tekint-
hetik meg a zsiráfokat, zebrákat, jávoran-
tilopokat, fakó lóantilopokat és fekete ló-
antilopokat. A kiscsikó kedvenc elfoglalt-
sága a vidám nyargalászás. 

Az állatkert régi és új lakói minden-
kit szeretettel várnak!

További képek: www.zoogyor.com

Óriásplakáttal lepték meg gyermekei
Fügi Andreát, aki 62 évesen, július vé-
gén, Nagyatádon megcsinálta élete
eddigi legnagyobb sportteljesítmé-
nyét: ironman-befutó lett.

A plakáton is olvasható a
nem mindennapi ered-
mény: Fügi Andrea 3,8
km-t úszott, 180 km-t
kerékpározott és lefutot-
ta a maratoni távot,
42,2 km-t, több mint
16 óra alatt hőségben,
majd éjszaka viharban.
A teljesítményhez Ko-
vács István Kokó is személyesen gra-
tulált. Együtt versenyeztek.

„Édesanyám egy éve készült erre a
versenyre, sokat jelentett neki, ezért
úgy döntöttünk, óriásplakáttal lepjük
meg a Jereváni úton, az otthonától
nem messze. Büszkék vagyunk rá és
szerettük volna ezt másoknak is meg-
mutatni. Hadd legyen példa ez min-
denkinek, akinek talán csak ennyi kell

Ironman lett
62 évesen
a gyôri hölgy

ahhoz, hogy menjen a célja felé. Mind-
egy, hogy az sport vagy valami egé-
szen más” – mondta el lapunknak lá-
nya, Magyar Gabriella. 

A plakát még majdnem két hétig
lesz kint a Jereváni út és a József At-
tila utca sarkán lévő hirdetőfelüle-
ten, Győr „ironlady”-jével pedig ha-
marosan foglalkozunk még lapunk
hasábjain.


