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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

3. oldal Győr az egyedüli megyeszékhely Magyarországon, ahol a
lakosság folyamatosan növekszik. Egyes becslések szerint 25-30 év
múlva a város létszáma elérheti 160-200 ezret. Ehhez azonban még
sokat kell dolgozni, tudatos tervező, építő munkával érhető el, hogy a
változás zökkenőmentesen menjen végbe – mondja Tóth Péter szo -
cio lógus, a Széchenyi István Egyetem munkatársa.

12–13. oldal Vajon milyen lehet egy olyan
„boly gón” élni, ahol a fekete-fehér szinte nem is lé-
tezik, mert minden csupa-csupa szín? – erre a kér-
désre is választ kaphatunk Hölgyvilág rovatunk-
ban, de olvashatunk a masszázsokról és Balogh
Edina dietetikus nyári étkezési tanácsairól is.

4. oldal A közelmúltban tartot-
ták az ETO Park Hotel szakmai
megnyitóját. A létesítmény 103
szobával és Magyarországon
egyedülálló stadionpanorámával
várja vendégeit.

9. oldal Kerek évfordulóhoz érke-
zett a Barokk Esküvő, az idén nyá-
ron már a huszadik pár mondja ki 
a boldogító igent. A szervezők 
győri kötődésű párt választottak 
a jubileu mi alkalomra. 

6. oldal A parkour egy olyan extrém utcai sport,
ahol a futó az útjába kerülő akadályokat ugrások és
akrobatikus mozdulatok segítségével küzdi le. 
A  műfaj egyre divatosabbá válik Győrben is.

A vilag tetejen
Olimpiai mellékletünk a 27–29. oldalon

’ ’
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

millió forintos beruházás keretében műanyag-újra-
hasznosító üzemet épít Tatabányán a Grabo plast. A fe-
leslegessé vált PVC-padlót felaprítják és folyékony nit-
rogénnel lehűtik. Az üveg keménységű anyagot porrá
őrlik, így az visszadolgozható a késztermékbe.

800 400 járművezető fújta meg a szondát a Győri Rendőrka-
pitányság közlekedésrendészeti osztályának villám -
akciója alatt a Földes Gábor és Ifjúság út kereszte-
ződésében. Az mintegy félórás ellenőrzés során
nem találkoztak ittas sofőrrel a rendőrök. 

NAPRÓL NAPRA

Július 27.

Július 28.

Július 29.

Július 30.

Július 31.

Augusztus 1.

Augusztus 2.

Ellenőrzés. Az üdülőhelyek, fesztivá-
lok és szabadtéri rendezvények mel-
lett az útszéli zöldség-gyümölcs áru-
sokra is kiterjeszti a fokozott ellenőrzé-
seket a NAV. Az akciókat a visszaélé-
sek miatt rendelte el a hatóság.

Kékfestő. A győri kékfestő műhely
remekeit is bemutatták az Országos
Kékfestő Fesztiválon Nagynyáradon. A
ma már kevesek által gyakorolt mes-
terség termékeire több ezren voltak kí-
váncsiak.

Villámcsapás. Nyolc beteget szállí-
tottak megfigyelésre a győri Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház kardioló-
giai osztályára, miután villám csapott
egy agyagosszergényi focipályára. A
balesetben két férfi sérült meg súlyo-
san, már az ő állapotuk is stabil.

Anyanyelvi tábor. Kárpátaljai, er-
délyi, felvidéki és délvidéki magyar
ajkú középiskolások részvételével
anyanyelvi tábor nyílt Győrben. A tíz-
napos program a fiatalok nemzettu-
datának, identitásának erősítését,
anyanyelvi ismereteik bővítését, el-
mélyítését szolgálja.

Támadás. Ököllel ütötte arcon a dok-
tornőt a győri pszichiátrián egy férfi,
mikor őt távozásra szólította fel. A tá-
madó elmenekült, de a rendőrök a Ko-
dály Zoltán utcában elfogták.

Melegvíz-szünet. Karbantartás mi -
att szünetelt a melegvíz-szolgáltatás a
városban. Mivel a GYŐR-SZOL időben
elvégezte a munkát, este minden ház-
tartásban helyreállt a szolgáltatás.

Biztonságérzet. Kérdőívekkel mérik
fel, mennyire érzi magát biztonságban
megyénk lakossága. A kérdéssor
Győrben és környékén több mint 200
közintézményben tölthető ki. 

Őszre készül el
a krízisszálló
November közepére ké-
szülhet el Győrben az új
Hajléktalanokat Ellátó
Krízisközpont. A Szar-
vas utcai épületet mint -
egy 250 millió forintból
újítják fel. Az új telephe-
lyen hatvan férőhelyes
nappali melegedőt, téli
krízisszállót hoznak
létre, és biztosítják a fe -
dél nélküliek egész -
ségügyi ellátását is.

Szűrővizsgálat
Szűrőbusszal járja az or-
szágot a Generali a Biz-
tonságért Alapítvány.
Az egészségügyi szűrő-
busz szombaton dél-
előtt 10 órakor érkezik
Győrbe az Aranyparta,
amelyen lehetőség lesz
ingyenes  vizsgálatokra,
koleszterinszint-, test-
zsír-százalék mérésre,
valamint szemészeti,
bőrgyógyászati és mela-
nómaszűrésre is. 

Szabály-
követő taxisok
A taxisokat ellenőrizte
Győrben a Megyei Kor-
mányhivatal Fogyasz-
tóvédelmi Felügyelő-
sége. A hatóság munka-
társai a taxisok enge-
délyeit, a gépkocsik
műszaki állapotát, a
taxamétert, annak hi-
telesítettségét, és az ár-
felszámítás helyessé-
gét vették górcső alá.
Az ellenőrök csupán
két esetben találtak ki-
sebb hiányosságot. 

Ismét sikeres félévet zárt
az Audi Hungaria Motor
Kft. A vállalat már az év
első hat hónapjában
meghaladta a milliós da-
rabszámot a motorgyár-
tásban. Az eredmény az
előző év ugyanezen idő-
szakához képest 10,7
százalékos növekedés-
nek felel meg.
A cég júniusban jubileu-
mot is ünnepelt a motor-
gyártásban, a kétmillio-
modik hathengeres dízel-
motort. Néhány héttel ké-
sőbb felavatták a Kísérleti
Motorgyártó Központ új,
önálló épületét. Ezáltal
egy tető alá került a kísér-
leti motorokkal kapcsola-
tos minden fejlesztési és
gyártási tevékenység. 

Az Audi TT RS 2,5 literes,
turbófeltöltéses FSI-agg -
regátját ebben az évben
immáron harmadik alka-
lommal választották az
év nemzetközi motorjá-
nak (International En-
gine of the Year). Az első
félévben 21.569 jármű
hagyta el a gyár gyártó-
csarnokát. 
Az Audi Hungariánál
2012. január elejétől jú-
nius végéig mintegy 300
millió euró értékű beru-
házást valósítottak meg,
ezzel az összberuházás
értéke a vállalat 1993-as
alapítása óta 5 milliárd
euróra növekedett. 2012.
június 30-ra a foglalkoz-
tatottak száma elérte a 
8.322 főt. 

Sikeres félévet zárt
az Audi
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A győri Paukovits Tamás két barátjával a norvégiai
Haugesund városából tekert haza Győrig. A fiatal
kardiológus egy kollégájával és geofizikus barátjá-
val vágott neki a több mint 1700 kilométeres táv-
nak. A kitűzött célt teljesítették, két hét alatt – egy
pihenőnappal – átszelték fél Európát, és július 27-
én este begördültek a győri városháza előtti térre.
Paukovits Tamás elmondta, barátaival életük egy-
egy szakaszát akarták lezárni a hazatekeréssel.

Kitartásból jeles
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Itt van, eljött, megkezdődött! A
világ Londonra, a XXX. nyári
olimpiai játékok programsoro-
zatára figyel.  Meggyőződésem,
hogy ez az a verseny, amelyet
nemcsak a sportrajongók, tel-
jesítménycsodáló fiatalembe-
rek, hanem a máskor ilyesmi
iránt közömbös fiatal lányok,
a tévé elé fakanállal a kézben
be-berohanó háziasszonyok is
figyelemmel követnek. Hiszen
tudjuk, az ötkarikás játékokon
nem csupán olimpikonok ver-
sengenek, a szereplés minden
országban közügy, sőt, nemze -
ti ügy.  A világ, mondom, mert
az olimpia ma sem csupán a
sport ünnepe: bármilyen pate-
tikusan is hangzik, az olimpia
ma is a békés egymás mellett
élés, a fair play tovább élésé-
nek nagy nemzetközi de -
monst rációja. Mondom mind-
ezt annak ellenére, sőt, talán
ép pen azért, mert ez az ünnep
is a soha nem látott bizton-
sági előkészületek jegyében
zajlik. „Vigyázz, vigyázz, mert
megőrült a sátán!” – és 2001.
szeptember 11-e óta tudjuk, Jó-
zsef Attilának igaza van, a ren-
dezők minden erőfeszítése in-
dokolt: gondoljunk a Temzén
horgonyzó hadihajókra vagy a
készültségbe helyezett kato-
nákra. A világ, mondom, mert
Londonban mégis öt konti-
nens több mint 200 országá-
nak mintegy 10.000 legkülön-
félébb ábrázatú, vallású, meg-
győződésű sportolója de monst -
rálja a következő hetekben,
hogy a béke, a tisztesség, a sze-
retet a norma; a háború, az al-
jasság, az erőszak a kivétel, a
deviancia. Köztük a mieink, a
magyarok. Akiknek a szerep-
lése nálunk is nemzeti ügy,
ennek megfelelően szurko-
lunk ne kik teljes szívünkből.
Mi, győriek pedig a szokásos-
nál is jobban figyelünk, hiszen
az ötkarikás játékok kistestvé-
rét, az Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vált jó eséllyel itt rendezhet-
jük, alig több mint egy olim -
piá nyi ciklus múlva. Ami óriá -
si lehetőség a város további
fejlődésére. Úgyhogy nagytest-
vér, most mi figyelünk téged!
Ozsvárt Tamás

Istenek hegye

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Győr az egyedüli megyeszék-
hely Magyarországon, ahol a la-
kosság folyamatosan növek-
szik. Egyes becslések szerint 25-
30 év múlva a város létszáma el-
érheti a 160-200 ezret. Ehhez
azonban még sokat kell dol-
gozni, tudatos tervező, építő
munkával érhető el, hogy a vál-
tozás zökkenőmentesen menjen
végbe – mondja Tóth Péter szo-
ciológus, a Széchenyi István
Egyetem munkatársa.

Egy, az évtized elején készített prog-
nózis szerint 30-40 év múlva is 10 mil-
lió körül alakul Magyarország lakos-
ságszáma. Egy másik, kevésbé opti-
mista becslés szerint viszont 2050-
ben a lakosság száma mindössze 7,5
millió lesz. A folyamatosan csökkenő
tendencia bizonyítéka, hogy már
most 10 millió fő alatt vagyunk. A
vészjósló jeleket azért nem vettük
észre eddig, mert a '90-es években
sokan költöztek Magyarországra Szlo-
vákia vagy Románia magyar ajkú terü-
leteiről. Ők ellensúlyozták a hiányt,
ami a meg nem született gyermekek
számából adódott volna.

Győr viszont szinte szembemegy
a statisztikákkal, az egyetlen olyan
megyeszékhely, ahol egyre többen
laknak.

„Győr egy minden szempontból ér-
dekes város” – mondja Tóth Péter. A
szociológus kifejtette, annak ellenére
nő a város lakosságszáma, hogy
egyre többen költöznek ki a panellaká-

sokból a környező településekre. Első-
sorban a fiatal, kisgyermekes csalá-
dok keresnek házakat a Győr melletti
falvakban. Az ő helyüket a pályakez-
dők veszik át, ezért nem indul el a
csökkenés. A Széchenyi István Egye-
tem munkatársai megfigyelték, az itt
és az Apáczai-karon tanuló diákok a
diploma megszerzése után a város-
ban akarnak maradni. Akik nem kez-
denek egyszerre dolgozni, inkább ki-
várnak, mint hogy továbbálljanak,
vagy hazaköltözzenek a családjukhoz.
Vonzza őket a hangulat, tetszik nekik
a város. Miután egzisztenciát szerez-
nek, továbbköltöznek a városon belül
vagy házat vesznek valamelyik kör-
nyező faluban – vetíti előre Tóth Péter.

A legnagyobb szívóereje az Audi-
nak és az itt kínált munkalehetőség-
nek van – szögezi le a szociológus.
Ennek köszönhetően folyamatosan
fia talodik a település.

Tóth Péter el-
mondta, a város sze-
retné 160-170 ezer
fősre növelni a lakos-
ságszámát. Ez azon-
ban folyamatos, na-
gyon tudatos ter-
vező, építő munkát
igényel, ami nehéz
feladat. Meg kell te-
remteni annak lehetőségét, hogy a
város ennyi embert be tudjon fogadni,
és ehhez terjeszkedni kell. Mivel a
város déli részén autópálya húzódik, az
északi rész zöldövezetes terület, Gyár-
város környékén lehetne kialakítani
egy új városrészt. Az sem kizárt, hogy
egyszer Győrszentiván és Győr össze-
nőjön – magyarázza a szakember.

Nagy kérdés, hogy honnan jönné-
nek Győrbe az emberek. Térségünk a
kelet- és dél-magyarországiak köré-
ben is vonzó, bár a Mercedes most
komoly vetélytársat jelent az Audinak,
egymás orra elől halásszák el a mun-
kavállalókat. Tudni kell azt is, hogy a
magyarok nehezen hagyják el az ott-
honukat – hangsúlyozta a szocioló-
gus. Hozzátette, sokan 20 évre hitelt
vettek fel, hogy lakáshoz jussanak. Ha
a lakóhelyüktől 200 kilométerre mun-
kát kapnak, legtöbbször csak áldoza-
tok árán tudnak túladni eddigi ottho-
nukon. Amennyiért például egy mis-
kolci ember el tudná adni az Avas-la-
kótelepi lakását, annyiból nem tudna
itt másikat venni. A problémára meg-
oldást jelentenének a bérlakások,
amiket pályázati rendszerben kiadhat-
nának fiatal pályakezdőknek. Ők a
nem magas bérleti díj mellett vala-
mennyit félre tudnak tenni, és ha meg-

van a kezdő részletre való, el tudnak
indulni – fejti ki a szociológus.

Tóth Péter szerint ha elérnénk a ter-
vezett létszámot, egy másfajta fejlő-
dés indulhatna el a városban, a turiz-
musban, a szolgáltatások területén is
új lehetőségek nyílnának meg előt-
tünk. Azzal együtt, hogy nyugodt, át-
látható és élhető város maradna Győr.

Győr szembemegy a statisztikákkal

A magyarok 
nehezen hagyják el 

az otthonukat
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A közelmúltban tartották az ETO
Park Hotel szakmai megnyitóját,
amely az első stadionpanorámás
szálloda Magyarországon. A lé-
tesítmény egyszerre kívánja ki-
szolgálni az üzletemberek, a tu-
risták és a sportolók igényeit.

Az ETO Park Hotel**** Business&Sta-
dium elnevezésű szálloda 103 szobával
és Magyarországon egyedülálló stadi-
onpanorámával várja vendégeit. A szo-
bák közül kettőt kifejezetten a mozgás-
sérültek igényeinek megfelelően alakí-
tottak ki. A 98 superior szoba mellett öt

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Egy éve hunyt el Halbritter Má-
tyás, a Győri Keksz egykori veze-
tője. Tiszteletére emléktáblát
avattak a kekszgyár nyugdíjasai.

Egy évvel ezelőtt, 2011. július 26-án,
67 éves korában hunyt el Halbritter
Mátyás, akinek neve egybefonódott a
Győri Keksz- és Ostyagyár történeté-
vel. A főiskolát már úgy végezte, hogy
közben a győri gyár munkatársa volt,

majd – különböző beosztásokban –
több mint négy évtizeden át az is ma-
radt, egészen a nyugdíjba vonulásáig.
Több mint húsz éven át vezette a vál-

Halbritter Mátyásra emlékeztek
lalatot, amely idő alatt a gyár komoly
technikai fejlődésen ment keresztül.

Halbritter Mátyás Győr közéletében
is aktív szerepet játszott, többek között
társelnöke volt a megyei iparkamarának,
tagja volt az Universitas Győr Alapítvány-
nak, az Első Győri Lions Klubnak, utób-
binak később vezetője lett. Alapítványt
hozott létre a kekszgyár nyugdíjasainak,
és számos jótékony kezdeményezésben
vállalt aktív szerepet.

Az általa létrehozott Győri Keksz
Nyugdíjasainak Alapítványa halálának
egyéves évfordulóján állított emléket

Halbritter Mátyás-
nak. Az ipari park-
ban található üzem
emeletén leplezték
le az emlékkövet és
a kekszgyári vezető
életét megörökítő
tablót.

Az ünnepségen
egykori munkatár-

sai, barátai, a kekszgyár nyugdíjasai
vettek részt. A város nevében Simon
Róbert Balázs alpolgármester kö-
szöntötte a jelenlévőket. Mint
mondta, Halbritter Mátyás igazi lokál-

Kertész Péter, a Kraft Foods PR-ve-
zetője úgy fogalmazott, a Győri Keksz
egykori vezetőjének élete a hűségről
szól, hiszen életét egyetlen cégnek
szentelte, a főiskolás évektől egészen
nyugdíjazásáig. 

Nagy Imre a Győri Keksz Nyugdí-
jasainak Alapítványa elnökeként, és
jó barátként beszélt Halbitter Mátyás-
ról. Hangsúlyozta, a vállalatnál min-
denki bizalommal fordulhatott hozzá,
ha tudott, segített. Nem igazgató úr
volt ő, hanem „a Mátyás” – tette
hozzá.

Dr. Kiss László, a Kisalföld Füszért
volt igazgatója szintén barátként em-
lékezett vissza az egykori kekszgyári
vezetőre. Kiemelte, Halbritter Mátyás
az életben úgy érte el sikereit, hogy
közben másokat is segített. A beszé-
dek elhangzása után Benkő László, az
Omega legendás művésze hangüze-
netben köszöntötte a jelenlévőket és
zongorajátéka mellett leleplezték az
emlékművet.

Az ünnepség végén Halbritterné
dr. Raffai Judit mondott köszönetet
azért, hogy létrejöhetett az emlékhely
férje tiszteletére.

apartmant kínálnak a vendégek szá-
mára. A hotelben több mint ezer négy-
zetméternyi konferenciaterületet alakí-
tottak ki, a bálterem pedig 400 fő befo-
gadására alkalmas. A helyiségeket úgy
építették meg, hogy azok nagyobb ren-
dezvényeket is ki tudnak szolgálni, ki-
sebb létszámú programok esetén
pedig szekcionálhatóak. Az épületben
összesen tíz rendezvény- és multifunk-
ciós terem található. A százfős étterem
terasza a stadionra néz, így az egyedül -
álló „meccsvacsorák” helyszíne lehet. A
szállodában drink bár és kártyaszoba is
helyet kapott.

Tarsoly Csaba, a Quaestor Csoport
elnök-vezérigazgatója a szálloda bemu-
tatása során elmondta, olyan hotelt ál-

modtak meg, amely valóban részt tud
vállalni Győr egyre erősödő idegenfor-
galmából. Széles körű szolgáltatások-
kal szeretnék kiszolgálni a városba ér-
kező üzletembereket, másrészt színvo-
nalas szállást kívánnak nyújtani a
Győrbe érkező turistáknak.  Az elnök ki-
fejtette, az ETO Park területén több
mint ötszáz gyerek sportolási lehetősé-
gét biztosítják, és alapítványi gimnáziu-
mot, illetve kollégiumot működtetnek.
A komplexum akár edzőtáborok hely-
színe is lehet, ezért nem túl meglepő,
hogy a szálloda harmadik célcsoport-
jába a sportolók és a sport területén te-
vékenykedő szakemberek tartoznak. Ki-
fejtette, a szálloda várja a városban ven-
dégszereplő csapatokat, sportolókat.

Simon Róbert Balázs a szakmai
megnyitón kifejtette, az önkormányzat
évek óta kiemelt figyelmet fordít az ide-
genforgalom fejlesztésére. A város tö-
rekvéseit igazolja a vendégéjszakák fo-
lyamatos emelkedése és az idegenfor-
galmiadó-bevételek növekedése is.
Hozzáfűzte, Győr ma már kedvelt turisz-
tikai célpont látványosságai és kulturá-
lis kínálata miatt, és ezt a palettát színe-
síti tovább a most átadott négycsillagos
szálloda, amely a város konferenciatu-
rizmusát is erősítheti. 

A beruházó a kereskedelmiszállás-
hely-fejlesztési pályázata révén 250 mil-
lió forint európai uniós támogatást is el-
nyert, a projekt révén 69 új munkahelyet
teremtett.

patrióta volt, aki nem csak cégveze-
tőként, de a civil életben végzett tevé-
kenységéért is tiszteletet érdemel.
Ezt a munkásságát ismerte el az ön-
kormányzat a Pro Urbe Győr díjjal. A
város iránti elkötelezettsége példaér-
tékű az utókor számára.

A város iránti elkötele-
zettsége példaértékű
az utókor számára

Négycsillagos szállodával gazdagodtunk
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szerző: szigethy teodóra
fotó: sz. t.

A közösségi közlekedés verseny-
képességének javítása érdeké-
ben új tarifarendszer kidolgozá-
sát tervezi a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM). Elsőként
szeptembertől módosul a közös-
ségi közlekedésben alkalmazott
díjrendszer. Az emelt szintű szol-
gáltatások pótjegyárai az uta-
zási távolsággal arányosan ala-
kulnak. A módosítás versenyké-
pesebbé teheti a vasúti InterCity
(IC), EuroCity (EC) járatokat. A
MÁV felkészült az esetleges vál-
tozásokra.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a
közlekedési társaságokkal kötött köz-
szolgáltatási szerződésekben határoz-
hatja meg a tarifákat. A díjrendszer ter-
vezett átalakítása az igényekhez, a fize-
tőképes kereslethez és a szolgáltatási
színvonalhoz rugalmasabban alkalmaz-
kodó tarifaszintek kialakítását célozza.
A véglegesítés alatt álló szerződésmó-
dosítások 2012. szeptember elsejével
léphetnek életbe – olvasható a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Kommuniká-
ciós Főosztályának közleményében.

Az átalakítás első lépcsőjében az
eddig egységes tarifarendszert orszá-
gos, elővárosi és regionális szolgáltatá-
sokra bontott elemek váltják fel, döntő
részben változatlan díjtételekkel. Az új
felosztás a későbbiekben lehetőséget
nyit többszintű díjszabás alkalmazá-
sára az eltérő minőségű szolgáltatások
igénybevételekor.

Az IC, EC, EN járatokon fizetendő
pótjegy díja az utazási távolsággal ará-
nyosan, a menetjegyek övezeti besoro-

lásához igazodva nő. A kiegészítő díj a
280 kilométernél rövidebb utazások
esetében a jelenlegi, 400 forintos szint
alatt marad, így több vidéki megyeszék-
hely és a főváros közötti utazás is ol-
csóbban tehető meg szeptembertől.

A kezdetben korlátozott körben be-
vezetendő minőségi autóbuszos felár
szintén a távolsági övezettel arányosan
nő. A magasabb autóbuszos díj beve-
zetésével megszűnik a vasút verseny-
hátránya.

A helyközi díjszabás legkisebb díjté-
tele alacsonyabb, mint a helyi közleke-
dési tarifa, s az állandó költségeket
sem fedezi. A tarifarendszerek közötti
feszültségek feloldása érdekében a
jegyek esetében megszűnik az 5 kilo-
méteres tarifa. A helyközi bérletek vál-
tozatlanul kiválthatók a legalacsonyabb
díjövezetre is, így a napi rendszeresség-
gel kis távolságra utazók kiadásai nem
nőnek.

A módosítások az előzetes becslé-
sek szerint jelentősen növelik a szolgál-
tatók bevételeit – olvasható a közle-
ményben.

Azt, hogy az új tarifarendszer ho-
gyan hat a Kisalföld Volán Zrt. tevékeny-
ségére, még nem tudni. Pócza Mihály,
a Kisalföld Volán vezérigazgatója la-
punk megkeresésére azt közölte, rész-
leteket nem tudnak, ugyanis még jó né-
hány dolog egyeztetés alatt van, több
kérdés a decemberben esedékes me-
netrendváltozásig nem derül ki.

Peiper Károly, a MÁV-START Zrt.
kommunikációs igazgatóságának szak-
értője lapunknak elmondta, bíznak
benne, hogy a változás tovább javítja a
vonatok kihasználtságát. Hozzátette,
folyamatosan figyelik az esetleges vál-
tozásokat, s szükség esetén megerősí-
tik a vonatokat.

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Évente átlagosan 40 súlyos
baleset történik vasúti átjá-
rókban, közülük 20 halállal
végződik. A balesetek csak-
nem 100 százalékát a gépko-
csivezetők figyelmetlensége,
agresszivitása okozza. Azért,
hogy az esetek száma csök-
kenjen, a vasúttársaságok
megelőző kampányt kezdtek.

Győr-Moson-Sopron megyei vas-
úti átjárókban az elmúlt évben hét
baleset történt. A vizsgálatok sze-
rint ezek 99 százalékát az autóve-
zetők figyelmetlensége, a KRESZ
előírásainak megszegése, a
gyorshajtás és a vezetés közbeni
mobilhasználat okozza. A fülhall-
gató nélküli telefonálás elterelheti
a vezető figyelmét, így előfordul-
hat, hogy a vasúti átjáró tilos jelzé-
sét nem veszi észre a sofőr. Gyak-
ran tapasztalható, hogy a gépjár-
művezetők nem néznek körül az
átjáróba történő behajtás előtt, il-
letve a csúcsforgalomban a ke-
reszteződésben ragadnak, ahol
tilos és életveszélyes megállni. Ki-
emelt veszélynek vannak kitéve
azok a gondatlan kerékpárosok és

gyalogosok, akik anélkül halad-
nak át a kereszteződéseken, hogy
körülnéznének. 

Amellett, hogy az ütközések tra-
gédiát okoznak családoknak, nagy
erkölcsi és anyagi kárt jelentenek a
balesetért felelős sofőröknek és a

vasúttársaságnak: a menetrend fel-
borul, ami több ezer utasnak jelent
kellemetlenséget.

Azért, hogy az ilyen tragédiák
számát csökkentsék, a MÁV Zrt. a
rendőrséggel közösen csatlakozott
a Nemzetközi Vasútegylet és az Eu-
rópai Unió által 2009-ben életre hí-
vott „Közlekedj biztonságosan a
vasúti átjárókban!” nevű Nemzet-
közi Útátjárós Biztonsági Kampány-
hoz. Ennek célja a tragédiába tor -
kolló vasútátjárós balesetek meg-
előzése.

A GYSEV Zrt. is jelentős lépése -
ket tesz a balesetek elkerülése ér-
dekében, egy közlekedésbizton-
sági projekt keretében még idén je-
lentős összegű fejlesztéseket hajt
végre, melynek keretében me-
gyénkben öt átjáróban telepítenek
félcsapórudas sorompót, amelyet a
hagyományos izzóknál sokkal job-
ban látható, LED-es fénysorompók-
kal egészítenek ki. Ezen túl további
15 vasúti átjáróban épít ki LED-es
fénysorompót a társaság.

A szakemberek országszerte
több kiemelt helyszínen ellenőrzik
egyebek között a fénysorompók,
csapórudak és optikák, a vasúti át-
járót jelző közúti táblák, útburkolati
jelek állapotát és láthatóságát, to-
vábbá szórólapokkal hívják fel a fi-

gyelmet arra, hogy a KRESZ szabá-
lyainak betartásával a balesetek
megelőzhetőek.

A programmal tudatosítani kí-
vánják a közlekedőkben, hogy rend-
kívül veszélyes, ha a vasúti átjárókra
vonatkozó szabályokat megszegik. 

Életek múlhatnak egy
kis körültekintésen 

Megszűnhet 
a Volán versenyelőnye
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SZABADIDŐ PARKOUR

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Ti nem vagytok normálisak,
miért csináljátok ezt, még fejre
estek” – mondja és gondolja ren-
geteg járókelő Győrben, amikor
például a Füles-bástyánál vagy a
Püspökvárnál lát ugráló, szal-
tózó, falakon futó fiatalokat. Az
Arabona Parkour tagjai szerint
nem veszélyesebb a többi sport-
nál, amit ők űznek. 

Hogy mi az a parkour? Egy olyan ext-
rém utcai sport, ahol a futó az útjába ke-
rülő akadályokat ugrások és akrobati-
kus mozdulatok segítségével küzdi le. A
sokak által szabad- vagy akadályfutás-
ként emlegetett műfaj egyre divato-
sabbá válik, a győri Arabona Parkour
csapatában 10-15 állandó tag van, és
körülbelül 100-an próbálták már ki
náluk ezt a testmozgást.

„A nevünket direkt írjuk egy „r”-rel, ez
a rejtett marketing része” – figyelmeztet
Nagy Richárd, a csapat vezetője már az
elején, akinek videóira lettem figyelmes
az interneten. Elképesztő mutatvá-
nyokra képes, szinte száll a levegőben.
Nyolcadik éve űzi a parkourt, előtte 13
évig szertornázott, egy térdsérülés
miatt hagyta abba. „Az edzések egyéb-
ként is szabályok közé szorítottak, rá -
adásul ingerszegénynek éreztem a
sportágat, valami izgalmasabbra vágy-
tam. Szuper környezetben nőttem fel, a
barátokkal rengeteget ugráltunk a sza-
badban. Aztán a gyerekkornak vége lett,
de a vágy megmaradt. Láttam egy fil-
met, melyben megismertem a par -

Városi akrobatika: 
fűben, falon, levegőben

kourt. Ezután kerestem meg a győri
csapatot” – meséli Richárd, hogyan ke-
rült az extrém világ közelébe.

Ma már ő irányítja, oktatja a lelkes és
bátor fiatalokat, mint mondja, a szertor-
názás alatt azt is megtanulta, hogyan
kell másoknak átadni, amit már elsajátí-
tott. A 21 éves fiatalember számára élet-

forma a parkour, a hétköznapjai részévé
vált ez a mozgáskultúra, ami sokak szá-
mára elég kockázatosnak tűnik. „Azt
szoktam erre mondani, hogy annyira ve-
szélyes, amennyi eszed van hozzá. Min-
den egyes mozdulatot át kell gondolni,
csak azt szabad kipróbálni, amiről tud-
juk, hogy képesek vagyunk rá. A gyakor-
lással rá kell éreznünk a saját hatá -
rainkra. Ami pedig nem megy, azt nem
szabad erőltetni” – hangsúlyozza, és
hozzáteszi, szerinte csak a pingpongnál
veszélyesebb, a többi sportban ugyan-
úgy fennáll a kocká-
zat. És nem is illegális,
csak ha magánterü-
letre ugranának, illet -
ve műemlékeken sem
szabadna gyakorolni.
Az évek során egyéb-
ként nem volt a csa-
patnak a hatóságok-
kal konfliktusa. Persze a rendőröknek is
megakad a szemük a szaltózó, ugráló
fia talokon, ugyanúgy, mint a járókelők-
nek vagy az ablakokból kitekintőknek.

„Vannak, akik ellenségesek velünk,
de nekik próbálom elmagyarázni, hogy
semmi rosszat nem teszünk, és még

csak hangosak sem vagyunk. Akadnak
persze, akik azt kérik, ne csináljuk, mert
bajunk lesz. Nekik megköszönöm az ag-
gódást, és biztosítom őket, vigyázunk
magunkra.”

A városi testgyakorlás ezen formájá-
hoz egyébként nem kell semmi más
szabadidőruhán és jó cipőn kívül.
Utóbbi fogyóeszköz, hamar kilyukad-
nak a falakon koptatott csukák.  A fiúk,
akik egyébként néhány éve az egyik or-
szágos tehetségkutató műsorban har-
madikak lettek, egyre népszerűbbek
Győrben és az országban is, számos
rendezvényre hívják őket fellépni. A
nemrég megrendezett Szent László-
napokon is szerepeltek, mint udvari ak-
robaták. Ahogy mondják, nagyon krea-
tívak, nem volt még olyan, hogy ne ta-
lálták volna fel magukat. Richárd az ok-
tatás mellett kaszkadőrködéssel is sze-
retne foglalkozni a jövőben, és a lovas
extrém mutatványok is érdeklik. A csa-
pat egy másik húzó tagja, Vargyas Vik-
tor szintén lovagol és kaszkadőrködik,
kettőjük produkciója sokak lélegzetét
állította már el. A győri parkourosok
egyébként egy baráti társaságot is al-
kotnak. Meglátásuk szerint manapság
az emberek többsége a számítógép
előtt ül, nekik meg csak egy füves placc
kell a szabadidő hasznos eltöltésére. 

„A parkour nagy szabadságot is ad,
és jó érzés, hogy olyat tudunk, amit
sokan nem. Ha valaki kedvet érez, hogy
csatlakozzon hozzánk, keressen bátran.
Aki szeretné elkezdeni a sportot, annak
először a megfelelő kondíciót kell elér-
nie, aztán lassan, lelkiismeretesen ha-
ladni a trükkökkel. De sokkal hatáso-
sabb és biztonságosabb, ha segít valaki
a gyakorlásban. Sokan el sem tudják
képzelni, hogy mit tudnak csinálni a tes-
tükkel” – fűzi hozzá Richárd.

Egyébként rendeznek már parkour-
világversenyt és európai bajnokságot is,

de Magyarországon még nem alakult ki
a sport kultúrája, szponzor nélkül a
győri fiatalok nem jutnak el külföldi
megmérettetésekre.

„Reméljük, hamarosan eljön a mi
időnk is” – zárják a bemutatóval egybe-
kötött beszélgetést.

A gyakorlással rá 
kell éreznünk 

a saját határainkra
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KULTÚRA HIRDETÉS

LAKOSSÁGI KÖZZÉTÉTEL

A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Főépítészi Csoport az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdése szerint bemutatja 
Győr Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott településrendezési tervének: 
SZTM 2012-001 sorszámon indított 
Pinnyéd–Sziget–Újváros közlekedési összekötése tárgyú településrendezési esz-
köz módosítását. 
A tervmódosítási javaslatok 2012. augusztus 3-tól számított 30 napig tekinthetők meg az önkor-
mányzat előcsarnokában, valamint az internetes oldalán: http://www.gyor.hu/.
Kérjük az érintetteket, hogy ha kívánnak, akkor a 9021 Győr, Városház tér 1. címen 30 napon belül
(de legkésőbb 2012. 09. 07-ig) írásban tegyenek javaslatokat, észrevételeket a tervmódosítási ja-
vaslattal kapcsolatban. 

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: napra.hu

A Napra zenekar a magyar
világzenei élet kiemelkedő
együttese, és külföldön is
számon tartják őket. Zenéjük
a Kárpát-medencei kultúrá -
ból gyökerezik, dalaikban a
népi hangszerek harmóniá-
ban állnak az elektronikus
hangszerekkel. Az együttes
vezetőjével, a „gitárprímás-
ként” elhíresült Both Miklós-
sal beszélgettünk.

Autodidakta módon tanul-
tál gitározni, ma pedig már
azt tartják rólad, hogy a vilá-
gon egyedülálló módon
használod a hangszered.
Hogy jutottál el ideáig?

Úgy kezdtem el a tanulást,
mint bármelyik más gitáros. A
meghatározó változás a népze-
nével való ismerkedés volt. Fur-
csa helyzetet teremtett, hogy
évek óta nem hallgattam gitárze-
nét, sokkal inkább olyanokat,
amiket hegedűsök játszanak. Ez
elkezdett hatni a gitározásomra,
majd ki is alakítottam egy olyan
hangszert, amin négy húr van,
mint a hegedűn. Ez pedig spe -
ciá lissá tette a hangzást.

Mit szólsz a rád aggatott
gitárprímás jelzőhöz?

Amikor először olvastam, ne-
vettem, másfelől számos terüle-
tet nem fed le, mert a második
nagylemezünknek, a Radnóti-
anyagnak például abszolút nincs
köze a prímássághoz. A jelző a
Rendhagyó prímástalálkozó ne -
vű formációból ered, melyet gi-
tárral vezetek, ez érdekes képza-
vart képes okozni.

A Napra együttes a Kár-
pát-medencei kultúrát dol-
gozza fel, értelmezi át. Ho-
gyan?  Mi lesz a forrásból?

A Napra zenéje alapvetően
attól érdekes, hogy teljesen
más világban és kultúrában
gyökerező zenék adják a tiszta
forrását. Ez a fajta másság az,
ami az egész zenét folyamato-
san frissíteni tudja. Az együttest
olyan zenészek alkotják, akikre
nagy hatással volt a Kárpát-me-
dence népzenéje. Olyan mélyen
érintett meg minket, hogy alko-
tás közben nem tudunk eltekin-
teni ettől. Viszont azt látni kell,
hogy például a Led Zeppelinre
is hatott a blues, mégis a saját
zenéiket játsszák. Így van ez a
Naprával is.

Mennyire hasonló az ed-
digi munkásságotokhoz a
tavasszal megjelent új kis-
lemez?

Az első lemezünk két ismert
londoni producer munkálatával

jelent meg, és elnyerte az év
nagylemeze díjat. Ebben az
anyagban összefonódott a nép-
zenei és rockos hagyomány. A
következő anyagunk – egy Rad-
nóti-album, ami verseket dolgoz
fel – teljesen más jellegű volt,
mint az első. Ez a lemez kapott
egy Budai-díjat. Az ezután követ-
kező Holdvilágos című anya-
gunk megint teljesen más volt az
előzőekhez képest. Az új anya-
gunk szintén más gondolat men-
tén halad. Szerintem fontos egy
zenekarnak, hogy tudjon és
akarjon változni.

Ezek szerint a kalandos
jelző nem csak az élet-
utadra jellemző. (Végig-
stoppolta Szíriát, bejárta
Kínát, zenét gyűjtött Erdély-
ben, hegyet mászik – a
szerk.)

Ez alkati kérdés. Az ember
nem tud kivetkőzni önmagából,
és ha alapvetően keresi az újakat
a magánéletében, a hobbijában,
akkor ez ugyanúgy megjelenik a
szakmájában is.

Most milyen témák fog-
lalkoztatják a kalandort?

Azt hiszem, minden zenekar
egyetérthet azzal, hogy a szere-
lem és a halál a két legfontosabb
dolog, amiről érdemes beszélni,
és érdemes feldolgoznunk, illetve
folyamatosan újragondolnunk.

„A szerelem és a halál, amiről
érdemes beszélni”
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Róbert Vanda győri textilmű-
vész nemezeléssel készít hét-
köznapi használati tárgyakat és
kiállításokon megcsodálható
művészi alkotásokat. Munkáját
tisztelők és tanítványok egyre
gyarapodó tábora figyeli. 

Azt hiszem, nem árt, ha az ala-
poknál kezdjük. Tulajdonképpen
mi is az a nemez, a nemezelés? 

A nemez filcszerű, vastag anyag.
Meleg és viszonylag vízálló. Ezek a jó
tulajdonságai, amelyek miatt a legkü-
lönbözőbb használati tárgyakat készí-
tik belőle. A nemezelés lényege, hogy
meleg vízzel és kevés szappannal ösz-
szedolgozzuk a gyapjút. A gyapjú -
szálak a meleg víz hatására összehú-
zódnak, a dörzsölés, nyomkodás ha-
tására egymásba akadnak. Innen a
nemezelés neve. Ez az alap, de renge-
teg technika létezik. Lehet szabni,
varrni, festeni, díszíteni. 

Mit tudunk a nemezelés múlt-
járól, eredetéről? 

Herman Ottó az ősmesterségek
közé sorolta, s valóban ősrégi, Ázsiá -
ból származó technikáról van szó. A
nomádok a juhok gyapjának felhasz-
nálásával készítettek jurtákat, taka-
rókat, ruhákat. Így készültek a csi-
kóskalapok és a nyergek is. Egy
időre elfeledkeztek róla az emberek,

napjainkban azonban újra felfedez-
ték a nemezt, s egyre több haszná-
lati tárgy, művészi alkotás készül a
régi technikával, a mai ízlésvilágnak
megfelelően.  

Ön hogyan ismerkedett meg
a nemezeléssel? 

Esztétikát tanultam a pécsi egyete-
men, amikor megjelent az első isme-
retterjesztő könyv ebben a témában.
Nekem is, édesanyámnak is megtet-
szett a dolog, de akkoriban csak neki
volt ideje ezzel foglalkozni. Én akkor
döntöttem el, hogy nemezelő leszek,
amikor anyukám nyíregyházi kiállítá-
sán megismertem későbbi meste-
rem, Kaszás Ákos munkáit. 

Azt mi dönti el, hogy milyen
tárgyakat készít, milyen techni-
kát alkalmaz? 

Több korszakom volt, sokféle tech-
nikát kipróbáltam, de elsősorban a
használati tárgyak, a táskák, szőnye-
gek, lakástextilek, ruhák, kiegészítők
érdekelnek. A minták és a színek is
változtak, az alapot a natúr, visszafo-
gott gyapjúszínek és a geometrikus
motívumok adták. Számos technika
létezik, például a zsinóros díszítés, a
rátétes minták, az applikált díszítés
vagy a kézi tűzéssel díszített nemez.
Én szeretek mindent kipróbálni. Ka-
szás Ákos mesterem a szkíta, avar
motívumokkal kísérletezett, nekem a
mongol, a tibeti, a kínai motívumvilág

tetszett meg. Szenvedélyesen kuta-
tom ezeket a múzeumokban, könyvtá-
rakban, levéltárakban. 

Min dolgozik, milyen tervei
vannak, hol láthatjuk a munkáit
legközelebb? 

Mostanában kezdtem el művészi
munkákkal foglalkozni, installációkat,
nemezszobrokat készítek. Új techniká-
val is kísérletezek, a nemezt textíliával
vegyítem. Emellett készülök a mester-
ségek ünnepére, amin minden év au-
gusztus 20-án részt veszek a főváros-
ban. Még egy tervem van, több hölgy-
gyel közösen szeretnénk feldíszíteni a
város egy-egy fáját, utcabútorát saját
kézműves munkáinkkal. Én egy fa tör-
zsét tervezem nemezzel bevonni. 

szerző: gy. p.

Lezárult a város által „Megra-
gadó pillanatok Győrben”
címmel meghirdetett fotópá-
lyázat. A megadott határ-
időig összesen 107 győri pil-
lanatot ábrázoló kép érkezett
be a felhívásra. A fotókra a
www.gyorplusz.hu honlapon
lehetett szavazni július 27-ig. 

A közönségszavazás alap-
ján az első helyezett dr. Gyar-
mathy László: A kivilágított vá-
rosháza című fotója lett (ké-
pünkön). Szoros versenyben
a második legtöbb voksot Ve-
hovsics Erzsébet: Szent Ist-
ván lovas szobor című képe

Nemezelés, a népszerű
kézműves iparág 

Elsősorban
a  táskák,

szőnyegek,
ruhák, 

kiegészítők
érdekelnek

Megragadó pillanatok Győrben
kapta, míg Zsoldos Lászlóné:
szinkronban, illetve Tolner Ve-
ronika 5. számú képe harma-
dik helyezést ért el.

A legtöbb szavazatot ka-
pott képek készítői Győr
város ajándékcsomagjában
részesülnek, amelyeket a
nyertesek a Látogatóköz-
pont (Baross Gábor u. 21.)
első emeleti Tourinform-iro-
dájában, nyitvatartási időben
vehetnek át. Gratulálunk a
nyerteseknek!

Azok a pályázók, akiknek
a fotóját a szakmai zsűri be-
válogatta a Győrről készülő
könyvbe, erről külön értesí-
tést kapnak. 
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Kerek évfordulóhoz érkezett a
Barokk Esküvő, hiszen az idén
nyáron már a huszadik pár
mondja ki a boldogító igent a ba-
rokk rendezvény keretein belül.

A szervezők győri kötődésű
párt választottak a jubileumi al-
kalomra. Az idei Barokk Eskü-
vőn Miholics Adrienn és Mer-
sich Gergely fogad egymásnak
örök hűséget. A pár egyébként
először hagyományos esküvő-
ben gondolkodott, de a vőle-
gény édesanyja biztatására
végül jelentkeztek a felhívásra,
és örömmel vették, hogy rájuk
esett a választás.

A rendhagyó esküvő mára
Győr egyik szimbolikus esemé-
nye, amelyre barokk ruhát ölt a
város apraja-nagyja. Az első
múltidéző barokk esküvőt

egyébként 1993-ban rendezték
Győrben, azóta minden évben
egy igazi jegyespár mondja ki a
boldogító igent a korabeli szoká-
sok szerint.

A Barokk Varázsa rendez-
vénysorozatot idén augusztus
10–12. között rendezik. Pénte-

ken a hagyományokhoz híven to-
borzót tartanak, a vőlegény
pedig szerenáddal kedveskedik
a menyasszonynak. Eközben az
Opera buffa keretében híres
operák dalai csendülnek fel kari-
katúra-szerűen.

Szombaton egész nap színes
programok várják az érdeklődő-
ket a belvárosban kézműves vá-
sárral, mutatványosokkal, barokk
játszótérrel, bábszínházzal, tán-
cosokkal, toronyzenével, külön-
böző együttesek előadásaival.
Megnyílik a rémségek pincéje az
egykori városi börtön, a mai vá-
rosi levéltár alagsorában, látha-
tunk fegyveres, táncos játékot,
este pedig a barokk esküvői fel-
vonulást és a bolondesküvőt is.

A valódi ceremónia 19.45-
kor kezdődik a víziszínpadon,
ahol barokk pompában, a kora-
beli szokások szerint kel egybe
az ifjú pár. A ceremóniában a

Győri Nemzeti Színház művé-
szei közreműködnek: az est nar-
rátora Rupnik Károly, a vőlegény
násznagya Nagy Balázs, a meny-
asszony násznagya Máté Ri-
chárd, a kardos násznagy pedig
Klinga Péter lesz. Az esküvővel
egy időben a Széchenyi téren

Moliére: A mizantróp című da-
rabját tekinthetik meg a színház
kedvelői.

A barokk forgatag vasárnap
is folytatódik, a szombatihoz ha-
sonló napközbeni programok-
kal, illetve ezen a napon rende-
zik meg a Frizurette – I. Nemzet-
közi Barokk Fodrászversenyt is,
ahol igazi hajköltemények szü-
letnek majd pop-rock-barokk és
klasszikus barokk stílusban.

A programsorozat sajtótájé-
koztatóján dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester úgy fogalmazott,
Győr történetében a barokk kor-
nak kiemelkedő jelentősége volt,
ami a város arculatán is érezteti
hatását. „A barokk hagyományo-
kat immáron húsz éve ápoljuk a
Barokk Esküvőn és a hozzá kap-
csolódó kísérő programokon ke-
resztül, és ma már nemcsak a
győriek, hanem a turisták szá-
mára is közkedvelt látványosság
a rendezvény”. Serfőzőné Tóth
Andrea kulturális igazgató hoz-
zátette, a város támogatása mel-
lett jelentős országos média-
megjelenést is biztosítanak a
rendezvénynek, hogy arról minél
többen értesülhessenek ha-
zánkban.

Keglovich Ferencné, a Győri
Művészeti és Fesztiválközpont
munkatársa kifejtette, a győriek
is magukénak érzik a programot,
hiszen több mint kétszáz jelmezt
kell biztosítani a beöltözni vá-
gyók számára. A belvárosi üzle-
tek idén is csatlakoztak a ren-
dezvényhez azzal, hogy barokk
díszbe öltöztetik kirakatukat. 

Augusztus 10–12. között
tehát a belváros igazi időutazás
helyszíne lesz, és ez cseppet
sem barokkos túlzás.

Részletes program: www.fesz -
tival koz pontgyor.hu. 

Barokk „igen” huszadszor

Apor Vilmos püspökről elnevezett templomban is
énekelt a Győri Pedagógus Énekkar erdélyi koncert-
körútja során a Brassó melletti Négyfaluban. A kórus
a székelyudvarhelyi Székely Dalegylet Férfikarának
baráti invitálására érkezett Székelyföldre. A nagyrészt
magyar lakta Székelyudvarhelyen nagy sikerű közös
koncertet adott a két zenei együttes, amely egy 16
éve fennálló dalos testvéri kapcsolat elmélyítését szol-
gálta. A koncertkörút következő állomása a világörök-
ség részét képező székelyderzsi unitárius erődtemp-
lom volt, ahol a település közösségének vasárnapi
áhítatát tette bensőségessé a pedagóguskórus zenei
szolgálata. Az utazást Győr város önkormányzata pá-
lyázat útján támogatta.

A GYÕR-SZOL Zrt.  
Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételre keres

• hegesztő szakmunkást.

Előnyt jelent, ha a munkavállaló 
rendelkezik csőhegesztésre érvényes
bevont elektródás vagy AWI-
minősítéssel.

Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezés levélben, 
önéletrajzzal:
9024 Győr, Orgona u. 10.
Munka-bérügyi osztály.

Jelige: Hegesztő.
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A FRIENDS BIG BAND és Malek Andrea lép
fel a pannonhalmi Jazz-Terasz következő estjén,
augusztus 10-én este fél nyolckor. A helyszín a
pannonhalmi apátság pincészetének kóstolóte-
rasza. Előzetes regisztráció szükséges.

KULTURÁLIS kínáló  

A CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS nyáron is
várja látogatót a Fruhmann-házban, a Kiss János u. 9. szám
alatt. A legendás győri mester egykori otthonában és műhe-
lyében kialakított tárlat a győri és a város környéki kályhásság
történetét dolgozza fel a kezdetektől a 20. század közepéig.
Helyet kaptak itt a régészet módszereivel feltárt korai, 15. szá-
zadi tárgyak éppúgy, mint a népi cserépkályhák helyi alaptípu-
sai, s a győri kályhásság 18–20. századi történetét illusztráló
műtárgyak. A kiállítás hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra
között látogatható.

A GYŐRI KŐTÁR keddtől vasárnapig, 10 és
18 óra között látogatható. A Bécsi kapu téri vár-
kazamatában római és újkori kőemlékek tekint-
hetők meg. A 16–17. századi püspöki vár kaza-
matáiban és a Sforza-félbástyában helyezték
el a főként római síremlékekből és újkori kövek-
ből álló gyűjteményt. Itt láthatóak az 1858-ban
lebontott Bécsi kapu faragott kövei és a Fehér-
vári kapu épen maradt, vaslemezekkel borított
szárnya is. Az udvart a török kori vár kazamatái -
nak folyosórendszerével kötötték össze. A szűk,
lépcsősen emelkedő folyosókon sétálva római
kori szarkofágokkal, sírkövekkel és oltárkövek-
kel ismerkedhetünk meg.

CLASS NYÁR. A győri szabad
strandra látogatókat augusztus 4-
én, szombaton a Class Nyár 2012
koncertsorozat várja. Az aranyparti
programot 14 óra 45 perckor a
Káosz Központ indítja, majd Varga
Viktor, a Bikini, a Hooligans, vala-
mint Kasza Tibi és Kocsis Tibor lép
színpadra. Este kilenckor az Első
Emelet ad koncertet.

INGYENES IDEGENVEZETÉS. A TIT Jelky
András Egyesület Idegenforgalmi Műhelye au-
gusztus 5-én és 12-én 15 órától ismeretter-
jesztő városnéző sétát tart két óra időtartam-
ban, magyar nyelven. Indulás a vagongyári em-
lékhelytől az Árkád hátsó bejáratától. 

A SANI SINGERS ÉNEKEGYÜTTES ad
koncertet augusztus 5-én, vasárnap délelőtt
11 órától a Radó-szigeti Zenepavilonban. Az
1982-ben alakult együttes kórusműveket, val-
lásos műveket, zenés színpadi művek részle-
teit, népzenéket és dzsesszt ad elő. Az együttes
alapítója és vezetője Szombathelyi Szaniszló, a
Révai Miklós Gimnázium énektanára. 

A GALGÓCZI ERZSÉBET városi könyvtár
központi könyvtára leltározás miatt augusz-
tusban zárva tart. Ebben az időszakban újsá-
gokat a klubban (kedd kivételével) hétfőtől
péntekig 9–17 óráig olvashatnak a látogatók.
Nyitás szeptember 3-án. A fiókkönyvtárak
nyitva tartása változatlan. 

A VIRSKY Ukrán Állami Népi Együttes lép fel
a víziszínpadon augusztus 5-én, este fél kilenc-
kor. A 84 tagú társulat egy lélegzetelállító és
egyedülálló produkcióval érkezik Győrbe. A 75
éves együttes produkciója szenvedélyes és lát-
ványos, csodálatos és izgalmas. A kimagasló
művészi színvonal, a szakmai tudás, a lebilin-
cselően kreatív koreográfia, a színpompás
kosztümök az egész világon elkápráztatják a
közönséget. A táncos szólisták akrobatikus tu-
dása, a női és férfikarok sokoldalú virtualitása,
a tudatosan értékmegőrző szellemiség, a
bölcs és optimista tartalom együttesen adják
a társulat szinte mágikus, lelket felemelő ere-
jét. Esőnap: augusztus 6., hétfő, 20 óra 30 perc.



Augusztus 10. péntek 
17.00 Piranesi álma
Veduták és várábrázolások a XVIII. századból.
Helyszín: Városi Művészeti Múzeum – Ma-
gyar Ispita, Nefelejcs köz 3. 

20.00 Toborzó
Jelmezes felvonulás a belváros utcáin

20.30 Szerenád a meny-
asszonynak

Opera buffa a Gruppo Amarcord 
Komolyzene Társulat előadásában 
(Modena, Olaszország). 
Helyszín: Széchenyi tér

21.30 Ba-rock koncert
Barokk és kortárs művek újszerű hangszerelés-
ben. Közreműködik a Raab Kamarazene Együt-
tes  és Kovács Fery (szólógitár). Helyszín: Széchenyi
tér. Idei produkciójukban a megszokott klasszikus fel-
állás kibővül dobbal, basszusgitárral és énekkel. Kovács
Ferenc, a volt győri Orfeus Együttes alapítója 2006-ban
kereste meg először  a szervező intézményt koncertötle-
tével, hogy a barokk kor zenéjét rock hangszerelésben,
klasszikus zenei kísérettel előadja. Műsoron Gary
Moore, Paul Mc Cartney, Yngwie Malmsteen, Antonio
Vivaldi, Johann Pachelbel, Johann S. Bach művei. 

Augusztus 11. szombat
10.00–20.00  Kézművesek vására,

pantomimesek, táncosok, zenészek
produkciói a belváros utcáin

Barokk játszótér, játékos aranytallér gyűjtése az ötpró-
bán, beváltása a „Piactéren”, kézműves foglalkozások,
körhinta. Helyszín: Széchenyi tér

Biopiac Helyszín: Széchenyi tér.

Rémségek pincéje 10, 11, 12 és 17–20-ig
óránként Győr város régi börtönében – ma a Városi Le-
véltár pincéje. Helyszín: Széchenyi tér

10.00 Toronyzene 
Közreműködik a Richter János Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola Trombita Tanszaka. Vezető: Horváth László
tanár. Helyszín: Király utca

10.10 Offeusz,  a nagyerejű
Bábakalács Bábszínház. Helyszín: Széchenyi tér 

11.00 Muskétás kompánia fegyveres
és táncos színjáték

– Mare Temporis előadásában 

11.40 The Playford Ball
Barokk táncok a Mare Temporis előadásában. Hely-
szín: Széchenyi tér

15.50 Toronyzene
Közreműködik a Richter János Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola Trombita Tanszaka. Vezető: Horváth László
tanár. Helyszín: Király utca

16.00 Az aranyszőrű bárány
A Győri Nemzeti Színház gyermekelőadása. Helyszín:
Széchenyi tér

16.45 Táncok a Napkirály udvarában 
Pavane Táncegyüttes előadása. Helyszín: Széchenyi tér

Augusztus 12. vasárnap 
10.00–20.00 Kézművesek vására,

pantomimesek, táncosok, zenészek
produkciói a belváros utcáin

Barokk játszótér, játékos aranytallér gyűj-
tése az ötpróbán, beváltása a „Piactéren”,
kézműves foglalkozások, körhinta. Hely-
szín: Széchenyi tér 

Biopiac Helyszín: Széchenyi tér

10.00 órától Frizurette Fodrász-
verseny a Városi Művészeti

Múzeumban Széchenyi tér 

Rémségek pincéje 10, 11, 12 és 17–20-ig
óránként az egykori városi börtönben – ma a Vá-

rosi Levéltár pincéje. Megelevenedik az áruló kapi-
tány, Hardegg Ferdinánd, az itt raboskodó „lőcsei

fehér asszony” története. Helyszín: Széchenyi tér

10.00 Toronyzene
Közreműködik a Richter János Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola trombita tanszaka. Vezető: Horváth László
tanár. Helyszín: Király utca

10.10 Széttáncolt cipellők
Csörgősipka Színház gyermekelőadása. Helyszín: Szé-
chenyi tér

10.30 Barokk táncok
Kisalföld Táncegyüttes bemutatója. Vezető: Ruppert
László. Helyszín: Baross út

11.00 Radó promenád
Nosztalgikus matiné műsor. Közreműködik: Európa Koncert
Szalonzenekar. Vezető: Farkas Árpád. Helyszín: Radó-sziget 

15.50 Toronyzene  
Közreműködik a Richter János Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola Trombita Tanszaka. Vezető: Horváth László
tanár. Helyszín: Király utca

16.00 Brémai muzsikusok
Gabalyda Bábszínház gyermekelőadása. Helyszín: Szé-
chenyi tér

17.00 Frizurette Fodrászverseny
eredményhirdetése

Közben a Meggie és az Epizód fellépése 

18.00 Rokokó szalon és táncház 
Közreműködik: Marquise Kamaraegyüttes. Helyszín:
Széchenyi tér

18.00 Barokk koncert
Közreműködik a Grazioso trió. Detvay M. Marcella – he-
gedű. Pertorini Dezső – gordonka. Gál Márta orgona, csem-
baló. Műsoron J. S. Bach és Alessandro Rolla művei. Hely-
szín: Városi Művészeti Múzeum díszterme, Király utca 

19.00 Barokk táncház 
A hajdani középosztály táncai könnyen, gyorsan tanulha-
tóak, és minden korosztály számára szórakoztatóak. A
táncmester Kovács Gábor, a szegedi Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola adjunktusa, számos történelmi táncról
szóló könyv szerzője. Közreműködik a Kisalföld Tánc-
együttes Ruppert László vezetésével és a Camerata Suny-
noma Régizene Együttes. Helyszín: Széchenyi tér 

20.30 Vivaldi: Négy évszak – másképp
Szabó Ádám harmonikaművész koncertje vonósné-
gyes közreműködésével. Helyszín: Széchenyi tér

17.30 The Playford Ball
Barokk táncok a Mare Temporis előadásában. Hely-
szín: Széchenyi tér

18.00 Hárfakoncert
Bélyei Adél közreműködésével 
Helyszín: Városi Művészeti Múzeum

18.00 Muskétás kompánia  fegyveres
és táncos színjáték

Mare Temporis előadásában. Helyszín: Széchenyi tér

18.45 Barokk  dallamok, táncdalok...
Közreműködik: Raab Kamarazene Együttes. Helyszín:
Széchenyi tér

19.00 Barokk esküvői felvonulás
a belváros utcáin

Lovas hintók, trombitások, táncosok, bolond zenészek
és bolond pár, udvarhölgyek és a város apraja-nagyja.
Megelevenednek az ókori erények, a Mértékletesség, az
Igazságosság, a Becsületesség és az Erő, Angyal terjeszti
ki óvó szárnyait a jövendő párra, és nem hiányozhat szá-
mukra a szerencse, a Fortuna Istenasszonya sem

19.30 Bolond esküvő
Bolond vőlegény: Molnár Zsolt – Győri Nemzeti Szín-
ház. Bolond menyasszony: Németh Zsófia. Dáma 1.:
Badis Petra. Dáma 2.: Bogár Barbara. Ceremóniames-
ter: Zugmann Zoltán. Forgatókönyv: Keglovich Fe-
rencné. Zene: Steszli Tamás. Helyszín: Széchenyi tér

19.45 Barokk Esküvő ceremóniája
Menyasszony: Miholics Adrienn. Vőlegény: Mersich Ger-
gely. Elöljáró: dr. Lipovits Szilárd, Győr város jegyzője. Nar -
rátor: Rupnik Károly, Győri Nemzeti Színház. Vőlegény
násznagya: Nagy Balázs, Győri Nemzeti Színház. Menyasz-
szony násznagya: Máté Richárd, Győri Nemzeti Színház.

20.00 Molière: A mizantróp
Zenés színmű 2 részben. Zene: Quimby – Kiss Tibor
dalainak felhasználása. Előadja: Turay Ida Színház Spi-
rit Kamarazínháza. Helyszín: Széchenyi tér.

XX.
BAROKK

ESKÜVŐ
2012. augusztus

10–12. 
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HÖLGYVILÁG A SZEBBIK NEM

szerző: simon barbara
fotó: marcali gábor

Vajon milyen lehet egy olyan
„bolygón” élni, ahol a fekete-
fehér szinte nem is létezik, mert
minden csupa-csupa szín? A
hangokat láthatjuk és érinthet-
jük, a zene ízlelésre vár, a szá-
mok és a betűk pedig a szivár-
vány árnyalatait öltik magukra.
Ez a világ a színesztéták világa,
akik észlelésükben két vagy
több érzékelési területet össze-
kapcsolva komplex, olykor bi-
zarr asszociációkon át szemlélik
a hétköznapokat. 

Farkas-Jenser Balázs, a Megasztár
énekese is a színesztéták közé tarto-
zik, nem csak hallja, de látja is hango-
kat, ez a mentális jelenség pedig a
hang-szín szinesztézia. Balázs erről a
különleges adottságáról beszélt la-
punknak.

Egy laikusnak hogyan magya-
ráznád el a hang-szín szineszté-
zia működését?

Olyan, mintha nyitott szemmel el-
képzelnél dolgokat úgy, hogy azok ön-
kéntelenül jelennek meg, nem kell raj-
tuk gondolkodni, a hangokat hallva
egyszerűen csak előbukik egy szín.
Csukd be a szemed, képzelj el egy
színt vagy egy vízfelületet, a beszéd
hatására láthatod, ahogy mozog, fod-
rozódik és változik a felszíne. Éppen
ezért nagyon könnyen ki tudom
szűrni, ha valaki hazudik, mert akkor
a feszültséget nemcsak érezni lehet a
hangjában, hanem vibrálóbb, idege-
sebb mozgásképpel érzékelhető
maga a beszéd is. 

Ezek szerint mondhatjuk,
hogy inkább áldás, mint átok ez
a képesség?

A masszázs olyan fizikai relaxá-
ció, amely szükséges a kiegyen-
súlyozott idegrendszerhez és a
gyógyuláshoz. Hajlamosak va-
gyunk az érintés fontosságának
alábecsülésére, pedig minden-
kinek szüksége van rá. Az aláb-
biakban néhány masszázsfajtát
mutatunk be röviden.

Mézes
A méz magas vitamin-,

cukor-, enzim- és ásványi-
anyag-tartalma miatt tisztítja,
méregteleníti a szervezetet,
selymessé varázsolja a bőrt. A
kezelés közben nincsenek si-
mító, gyúró vagy ütögető moz-
dulatok. A masszázs speciális
technikával, virágméz vagy
akácméz használatával törté-
nik, melynek következtében
erős vákuumhatás keletkezik, a
vérbőség fokozódik, a pórusok
kitágulnak, a salakanyagok a
felszínre kerülnek.

A japán masszázs
A yumeiho a keleti masz-

százstechnikák egyike. Olyan
komplex ízületstimuláló és
energetikai elemeket is tartal-
mazó, egész testet érintő gyú-
rás, amelynek célja a test szim-
metriájának, és ezzel harmoni-
kus működésének fenntartása
vagy visszaállítása. A yumeihót
eredetileg a shaolin harcművé-
szek testi-lelki teljesítőképes-
ségének fokozására használ-
ták. Ma már az eredeti funkció
mellett mozgásszervi és belső
szervi betegségek kezelésére
alkalmazzák. A terápia ruhá-
ban (a páciens által hozott pa-
mutnadrágban és pólóban)
történik a földön elhelyezett ta-
tamin.

Polinéz masszázs
Ez a masszázs az ősi polinéz

elvekből és hagyományokból
fejlődött ki, a test tisztításának
és energetizálásának, a stressz
és az érzelmi problémák felol-
dásának egyik leghatásosabb
eszköze. Ez a masszázs a fizikai
test, az érzelmek és a lélek
szintjén is segítséget nyújt, a
bioenergia áramlása akadály-
talanabbá válik, mély relaxált
állapot jön létre.

Forrás: fit-mix.gportal.hu

Abszolút. Csak akkor átok, ha nagyon
fáradt vagyok, ugyanis túl sok a bejövő
információmennyiség, a hangokhoz tár-
suló látás mellett még szinesztézia-él-
mények is érnek. Ilyenkor próbálok ma-
gamra figyelni, elvonulni, de alapvetően
nagyon szociális ember vagyok. 

Mit fejeznek ki számodra a
színek?

Az elmém párhuzamot von a
színekkel, ezért a színek nem kife-
jeznek valamit nekem, hanem leír-
nak. Amikor beszélgetek, vagy csak
megfigyelek valakit, akkor a színek
elárulnak róla részleteket, még egy
plusz kötődési pontot adnak ahhoz,
amire éppen rácsodálkoznék. Ez a
bónusz „kábelezés” keresztbeszélge-
tésként is felfogható az egyes agyte-
rületek között. 

Úgy tudom, hogy a kedvenc
színed az azúrkék. Egy szak-
könyv szerint ez az árnyalat az
ambíció színe. 

Valóban ambiciózusnak mondanám
magam. Nagyon sokat és keményen
dolgozom azért, hogy elérjem a kitűzött
céljaimat. Ami még lényeges, hogy
mindezt őszintén teszem, magamnak
sem hazudok arról, hogy mennyire volt
effektív a munkám. Odafigyelek arra,
hogy ha bármikor panaszkodom, akkor
felmérjem azt is, hogy mennyire áll mö-
göttem hatékonyság. 

Van olyan szín, amit magadé-
nak érzel?

Igen, a vöröset, mert ez a hang-szí-
nem. Nagyon jól megtalálom a közös
hangot a „vörös emberekkel”. Általá-
ban dominánsak, intuitívak vagyunk,
szenvedéllyel megspékelve. Az évek
során felmértem, hogy ki milyen színű,
majd megismervén az embereket,
tudtam párhuzamokat vonni azzal
kapcsolatban, hogy milyen szín mi-
lyen személyiségtípusokkal találkozik.

Az esetek kilencven százalékában ez
stimmel, de nem mondható általános
érvényűnek. 

Előfordul, hogy ránézésre
megérzed, „milyen színű” valaki?

Vannak olyan emberek, akiknek a
mozgáskultúrájuk annyira kifejező és
árulkodó, hogy már-már tükrözi a sze-
mélyiségüket. Előfordul azonban az is,
hogy aszinkron van a külső alapján szá-
mított és a tényleges hang-szín között,
ez a fajta differencia számomra felér
egy illúziórombolással. 

Éneklés közben is „bekap-
csol” a színérzékelés?

A saját hangom már nem tűnik fel
annyira, de ez figyelemfüggő is. Ha
koncentrálok, tompábbá válik ez a ké-
pességem. Alapvetően látom a zenét,
egy mozgó, hullámzó kollázsként. A
legjobban úgy lehet kifejezni, hogy a
színek különböző jelenlétei sorakoz-
nak fel egy mozgó masszába gyúrva. 

Mi a helyzet az álmokkal?
Egy kutatás szerint az emberek nagy

része fekete-fehérben álmodik. Annyit
tudok, hogy kicsit kilógva a sorból, én
színesben álmodom.  

Masszázs

Hogy lesz egy kisvárosi lányból si-
keres újságírónő? Lynn Barber élet-
rajzi regényében gyermekkori él-
ményeken, diákkori szerelmeken,
karrierálmokon és csalódásokon
keresztül engedi közel magához az
olvasót.

Adott egy angliai kisváros és
egy lány, akinek az élete nem
éppen izgalmakkal teli, sőt, szinte
már unalmas. Egy nap azonban

egy sportkocsi gördül mellé, a vo-
lánnál pedig egy jóképű idegen, aki
fuvart ajánl. Lynn hirtelen felnőtt
nővé lép elő, elegáns éttermekben
vacsorázik, bejárja a világot, a sze-
relem szele gyorsan megérinti. 

De bízhat-e egy olyan férfiban,
akiről szinte semmit sem tud?
Csak annyit, hogy a neve Simon,
és úgy tűnik, hogy ő az, akitől érde-
kessé válnak a hétköznapok. 

Könyvajánló
Lynn Barber: Egy lányról

Farkas-Jenser Balázs: 
Én színesben álmodom
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„Legyen öreg, fiatal, kicsi vagy
nagy, a vége mindig az, hogy elő-
ásunk valamit s megpróbálunk
fényt gyújtani, közösen megol-
dást találni, vagy egyszerűen
csak lenni és közösen hallgatni”
– osztja meg tapasztalatait Hegyi
Éva Mónika. 

Hegyi Éva Mónika pszicho-
szomatikus terapeutaként és
metafizikai hipnoterapeutaként
támaszt nyújt és tanácsokat ad
a hozzá fordulóknak, vagy éppen
elindítja őket az önismeret felé
vezető úton.

„Amikor az ember meghallja
a belső hívást, nem tehet más-
képp: a kijelölt úton kell járnia. A
gyógyítás szép és fájdalmas is
egyben, sok belső küzdelem
árán válhat valakiből igazi gyó-
gyító. A terápiás folyamatok egy-
től egyig személyiségfejlesztő
hatással bírnak, hiszen lelki szin-
ten kell megszületni az elhatáro-

zásnak: változtatni és változni
akarok. A betegség azt jelenti,
hogy letértünk a harmónia – az
egyensúly – útjáról. A harmónia
zavara azonban mindig a tudat-
ban áll fenn, a testben csak meg-
mutatkozik. Ilyenkor mindig fel
kell tárni, mi az, amit a lélek
üzenni kíván testi szinten” –
mondja munkájáról Hegyi Éva.

Ahogy minden ember más
és más, úgy a problémák is
egyediek, a megoldások tehát
eltérő megközelítést igényelnek.
Általában érzelmi, kapcsolati
problémákkal keresik fel a ta -
nács adót, de az önbizalomhi-
ánytól, alvászavaroktól, fóbiák-
tól szenvedők is bizalommal for-
dulhatnak hozzá. 

Az első találkozás egy feltáró
beszélgetés, melynek során fel-
méri a terapeuta, hogy megvaló-
sulhat-e az együttműködés, kiala-
kulhat-e a kölcsönös bizalom. 

A tényleges terápia összetett és
minden esetben teljesen egyén re
szabott. A terápia során felszaba-
dul a lélek, önmagunkhoz és má-
sokhoz való viszonyunk megválto-
zik. Ez a mély tudatállapot segít-
het elengedni a problémákat, a
múltat, felderíteni gyökérokokat
és kioltani azokat, segít az önérté-
kelési, önelfogadási, életvezetési
zavarok kiküszöbölésében.

Hegyi Éva Mónika szerint
gyak ran azért nem vesszük észre
a lehetséges alternatív megoldást
az adott szituációban, mert maga
a probléma, konfliktus annyira
stresszel bennünket, hogy ez a té-
nyező már-már blokkolja a kiút
meglátását. Ha tudatosítjuk és
megértjük tettünk mozgatórugóit,
sokkal könnyebben vesszük az
akadályokat, ehhez azonban sok-
szor gyökeres változásokra van
szükség.

(X)

„Ha süllyed a csónakod, 
ne úszni tanulj meg, hanem
repülni!”

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

A nyár a legjobb időszak a tisztító
és fogyókúrákra, ilyenkor ke-
vésbé kívánjuk a nehezebb étele-
ket. Ám Balogh Edina dietetikus,
táplálkozás- és életmód-tanács -
adó arra figyelmeztet, ne koplal-
junk ilyenkor sem, inkább töre-
kedjünk vitaminkészleteink fel-
töltésére.

„Ez az a periódus, amikor a szerveze-
tünk számára a legkedvezőbb gyümöl-
csök és zöldségek teremnek. Fantaszti-
kusak a dinnyefélék, a sárgadinnye pél-
dául jó a bőrnek, a szemnek. A barac-
kok és a szilva az emésztést segítik. Ha-
marosan jön a szőlőszezon is, ez a gyü-
mölcs pedig jól salaktalanít, rengeteg
hasznos vitamint, ásványi anyagot tar-
talmaz” – sorolja a szakember, és hoz-
záteszi, azok, akik a parlagfűre érzéke-
nyek, vigyázzanak a dinnye-, uborka- és
tökfélékkel, mert keresztreakciót vált-
hatnak ki.

„Minden szervezet máshogy reagál
az allergénekre, ezért próbáljuk kikísér-

Nyári ínyencségek a dietetikus ajánlásával

letezni, hogy mit ehetünk” – magya-
rázza, és arra buzdít, a friss zöldségek-
ből, paradicsomból, paprikából, retek-
ből, hagymákból készítsünk változatos
salátákat, vagy ízletes fasírozottakat sár-

garépa- és  uborkafélékből például. Íz-
letes krémeket is kreálhatunk, melyeket
többek között paradicsomba, papri-
kába, uborkába, sonkába is tölthetünk
és zöldfűszerekkel gazdagíthatunk.

„Ilyenkor van a lecsószezon is, de aki-
nek gyomorproblémái vannak, gyakran
le kell mondania róla. Ők igyanak étke-
zés után kamillateát, megnyugtatja a
gyomrot. Ha tojással keverjük el a le-
csót, akkor változik a savtartalma. Nagy
trükk viszont a köles: főzzük meg előre
a gabonát, keverjük össze a lecsóval, és

főzzük össze. A köles az egyik legjobban
lúgosító gabonánk.”

Nagyon sokan szeretünk a jó időben
grillezni, bográcsozni. Előbbinél viszont
a húsokból káros anyagok szabadulnak
fel. Bizonyos zöldségekkel ellensúlyoz-
hatjuk a hatásukat: társítsunk a grilléte-
lek mellé például párolt karfiolt, brokko-
lit, kelbimbót és káposztaféléket saláta-
ként. Ezek erős antioxidánsok is, segíte-
nek a káros szabadgyökök közömbösí-
tésében. Balogh Edina azt tanácsolja,
bográcsozásnál használjuk olyan alap-
anyagokat, amelyek könnyebb emészt-
hetőséget eredményeznek. Például a
repceolaj jobb, mint a napraforgóolaj,
ha a drágább olívaolajat nem szeret-
nénk a bográcsba locsolni. A szakem-
ber szerint érdemes paprikás-paradi-
csomos „ágyat” készíteni az ételeknek,
ez szintén jótékonyan hat az emész-
tésre. Hangsúlyozta, vigyázzunk, hogy
ne égessük, még csak ne is pirítsuk a
húst és a fűszereket, mert hosszú távon
káros következményei lehetnek a szer-
vezetünkre.

Szintén aktuális a lekvárok, savanyú-
ságok és szörpök készítése, ezekhez a
nádcukrot vagy a fruktózt javasolja.

Recept
Snidlinges túrókrémet paradi-
csomba vagy paprikába töltünk,
mozzarellával és baconnel koronáz-
zuk, majd grillezzük. Önálló ételként
és köretként is fogyasztható.
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FEDEZD FEL GYŐRT! RÉVFALU

szerző: papp zsolt györgy
fotó: marcali gábor

Győrben élünk, nap mint nap el-
sétálunk gyönyörű műemlékeink
előtt, és közben nem is sejtjük,
micsoda értékek birtokában va-
gyunk, milyen kalandos történe-
teket, hihetetlen legendákat rejt
egy-egy belvárosi ház, szobor
vagy festmény. Izgalmas túrára
hívom hát az olvasót, tartson
velem, fedezzük fel együtt Győr
szépségeit! Sétánkhoz Jakab
Petrát, a győri Polgármesteri Hi-
vatal idegenforgalmi referen-
sét kértem fel, kalauzoljon
minket, mutassa meg
nekünk Győr csodás
titkait.

Az egyetemi kam-
puszt elhagyva bekuk-
kantunk a Kálóczy
térre, ahol kellemes
pihenőpark fogad
minket. A közelmúlt-
ban felújított emlék-
oszlop az első világ-
háborúban szolgála-
tot teljesítő 11-es
győri vadászzászló-
aljra emlékeztet. A
zászlóalj története
1813-ban kezdő-
dött, és egészen
az első világhábo-
rúig tartott. 1882-
től csak dunántúli
fia talokkal töltötték
fel a legénységet. 

Az első világháborúban a zászlóalj
mintegy kétezer tagja vesztette életét.
A győri emlékművet az egység meg-
alakulásának 120. évfordulóján, 1933-
ban emelték – tudom meg vezetőmtől,
aki a szemben található Szenthárom-
ság-templomról elmondja, 1780 körül
építették, barokk stílusban épült, Rév-
falu hajdani önállóságának emlékét is
magában hordozza.

Innen indulunk tovább, egészen a
Rónay Jácint–Hédervári–Szövetség
utca csomópontig, ahol az árvizes em-
lékművet tekintjük meg. Petra elmeséli,

1954-ben egy igazán pusz-
tító árvíz öntötte el a Szi-
getköz felől a városrészt.
Az utcákon többméteres
magasságban hömpöly-
gött a víz, éppen a ma is
látható emlékoszlop te-
tejének magasságában.

– Ebben a témában
én is érintett vagyok –
avatom be útitársamat.
Nagyszüleim révfalui

házát szintén elön-
tötte a víz. A ment-
hetőt az ablakokon
keresztül, csónak-
kal szállították el,

míg édesanyám
gyermekként a
padláson talált
száraz mene-
dékre. Szeren-
csére ma már –
a védvonalak ki-

épülésével – ha-
sonló árvizek

nem fenyegetnek.

A Rónay Jácint utcán át indulunk
vissza a belváros felé. Így haladunk el
egykori iskolám, a Tulipános Általános
Iskola mellett, amely egy különleges,
szecessziós épület, homlokzatán meg-
annyi díszes tulipánnal. No meg két ér-
dekes felirattal: A bejáratok felett egy
„Lányok” és egy „Fiúk” felirat áll, amely
mutatja, a ma már természetesen koe-
dukált intézményben egykor elkülö-
nülve tanultak a fiúk és a lányok.

Egy kis kitérőt teszünk a Dózsa rak-
part felé, ahol nemrégiben adták át Be-
regszászi Hegyi László alkotását, a Ta-
lálkozás című térplasztikát, amely egy-
szerre szimbolizálja Révfalu és a város
összetartozását, a győri emberek ba-
rátságát, valamint megjeleníti azt,
hogy Győr a folyók és a találkozások
városa. Lassan visszaérünk a Kossuth
hídhoz, amelynek lábánál áll Nepo-

muki Szent János, a révfalui lakosok
védőszentjének szobra. Megkérem
Petrát, hogy sétáljon át velem a révfalui
oldal másik hídfőjéhez, és itt teszem fel
neki a kérdést:

– Ez a tollaslabda hogy kerül a híd
pillérébe? – mutatok az érdekes for-
mára a Kálóczy tér felőli oldalon.

– Hát most megfogtál. Fogalmam
sincs. Talán kérjük meg a kedves olva-
sókat, ha tudják, írják meg nekünk 
e-mailben. Hadd tanuljunk mi is!

Ebben maradunk. A hídon át vissza-
sétálunk a belvárosi oldalra, ahol meg-
csodáljuk a gyönyörűen kidolgozott tu-
rulmadarakat. Gyalogos túránk ezzel
véget ért, de Petrával megállapodunk,
hogy egy következő alkalommal bicik-
lire pattanunk, és bejárjuk a külső vá-
rosrészeket is, hiszen Győr még renge-
teg kincset rejt magában.

Révfalui találkozások
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

AUGUSZTUS 4., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Erdőjárók
05:55 Magyar gazda
06:25 Szellem a palackból... 

Keserű Sándor 37 éves, volt
vagyonőr, járt rabbiképzőbe,
dolgozott Texasban építkezé-
seken és közben egyetemre
járt. Dolgozott a műanyagipar-
ban egy cég ágazatvezetője-
ként, de még ekkor is gyakran
statisztált filmekben, a különle-
ges járműveivel együtt. 

06:55 Balatoni nyár
09:30 Olimpia 2012 - London 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Olimpia 2012 - London 
17:20 SzerencseSzombat - 

Luxor-show
17:40 Olimpia 2012 - London 
19:05 Ötöslottó számsorsolás
19:20 Olimpia 2012 - London 
20:35 Híradó este
21:05 Időjárás-jelentés
21:09 Abszolút London
21:15 Olimpia 2012 - London 
22:15 Olimpia 2012 - London 
00:00 Olimpia 2012 - London
00:35 Válaszcsapás  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Boci és Pipi  
10:25 Asztro Show
11:25 Törzsutas 
11:55 Autómánia
12:35 Jópofa kofa  
13:05 Míg a halál el nem választ  
13:35 Édes, drága titkaink  
14:45 Chuck  
15:50 Felhők közül a nap  

Az 1940-es években Ed Le-
land (Michael Douglas) ameri-
kai kém azt a rendkívül kocká-
zatos megbízatást kapja, hogy
az egyik legmagasabb beosz-
tású német tiszt, Franz-Otto
Dietrich (Liam Neeson) köze-
lébe jutva titkos információkat
gyűjtsön. 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 Vadkaland 
21:05 Tűzparancs  
23:45 Messze fuss, soká maradj!  
02:00 Fókusz Plusz  

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
09:30 EZO.TV
10:00 Babavilág  
10:25 9 hónap  
10:50 Propaganda  
11:50 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai  
12:50 Duval és Moretti  
13:50 Sheena, a dzsungel királynője 
14:50 Bűbájos boszorkák  
15:50 Rejtélyek kalandorai  
16:55 Sas kabaré  
17:55 Activity  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Hajrá csajok, újra!  

21:20 D-War - Sárkányháború  
23:05 Luxusdoki  
00:05 A médium  
01:00 EZO.TV
02:00 Kalandjárat  

04:15 Dawson és a haverok  
05:25 Tuti gimi  
06:10 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:00 Ki ez a lány?  
07:50 Elvált Gary  
08:15 Elvált Gary  
08:40 Zsírégetők  
09:35 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge  
10:25 Columbo: Gyilkosság 

telefonhívásra  
11:50 Don Camillo visszatér  
13:55 A nagy csapat  

15:55 Óriási nyomozó: 1 uncia 395 
dollár  

17:45 Drágán add a rétedet  
19:30 Osztály, vigyázz!  
21:00 Még mindig tudom, mit tettél 

tavaly nyáron  
22:50 Dorian Gray  
01:00 Három nő - három lehetőség  
02:35 Még mindig tudom, mit tettél 

tavaly nyáron  

VIASAT3
05:25 Balatoni utazás 
06:00 Gazdakör
06:30 Hol volt, hol nem volt... 
06:45 Duna anzix 
07:10 Olimpia 2012 - London 
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:30 Mundruc  
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében 
11:00 Zarándokutakon
11:30 Munka-Társ
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Száműzött magyar irodalom
12:40 Vannak vidékek  
13:10 Heuréka! Megtaláltam!
13:35 Sírjaik hol domborulnak... 
14:05 Talpalatnyi zöld
14:35 Pannon expressz  
15:05 Táncvarázs 
16:00 Családi összeesküvés  
18:00 Híradó - 18:00
18:55 NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

OTP Bank Liga
21:00 Kultikon +  
21:50 Dunasport
22:10 A svéd szépség  
23:35 „Két kontinens” duó koncert 
00:30 Himnusz
00:35 Ivó - Egy gyermek falu lázlapja 
02:10 Csehov nyomában... 
02:55 Szent Anna-napi búcsú mise

AUGUSZTUS 3., PÉNTEK
M1
05:33 Optika
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 P'amende
07:00 Esély
07:30 Híradó
07:45 Sporthírek
07:50 Időjárás-jelentés
08:00 Balatoni nyár

09:30 Olimpia 2012 - London 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:17 Olimpia 2012 - London 
15:10 Olimpia 2012 - London 
16:20 Olimpia 2012 - London 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London
20:10 Olimpia 2012 - London 
23:35 Borvacsora  
00:30 Maupassant történeteiből  
01:30 Maupassant történeteiből  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:15 Bagolyvédők  

16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Sziklaöklű szerzetes  
21:10 CSI: Miami helyszínelők  
22:10 Gyilkos elmék  
23:20 Helyszíni szemle  
00:20 Reflektor  
00:35 Törzsutas 
01:05 Nagyágyúk  
01:50 Autómánia 

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:45 Teleshop
10:50 EZO.TV
12:25 A láthatatlan ember  

Darient Tommy Walker keresi
fel, aki olyannyira kifinomult ér-
zékszervekkel rendelkezik,
hogy még Darient is képes fel-
ismerni, amikor az éppen lát-
hatatlan. Tommy elmondja,
hogy ő egyike azoknak a kísér-
leti alanyoknak, akiket a test-
vére használt fel a tesztjei
során, majd megemlíti Augus-
tin Gaither nevét is.

13:15 A láthatatlan ember  
14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:05 Vadászat a Sas Egyre  
22:55 Aktív  
23:25 Tények Este
00:00 EZO.TV
01:00 Vadászat a Sas Egyre  

05:55 A Nagy Ő - The Bachelor  
06:45 Zsírégetők  
07:40 A nagy házalakítás  
08:35 Gyilkos sorok  
09:35 Doktor House  
10:30 Columbo: Összeesküvők  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Miami Vice  
14:05 Miami Vice  
15:00 Harmadik műszak  
15:55 Harmadik műszak  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Sok hűhó semmiért  

23:30 Jackie nővér  
00:05 Sok hűhó semmiért  
02:10 Zsírégetők  
03:00 Dawson és a haverok  
03:45 Jackie nővér  

VIASAT3
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Sírjaik hol domborulnak... 
07:00 Híradó
07:05 Olimpia 2012 - London 
08:30 Híradó
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:30 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Csellengők  
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Önök kérték!
15:05 Hagyaték 
15:35 Magyar elsők 
15:50 Székely kapu  
16:20 Ízőrzök: Hévíz 
16:50 Mesélő cégtáblák 
17:25 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:40 Kárpát Expressz
18:55 NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

OTP Bank Liga
21:00 Híradó
21:05 Dunasport
21:20 A névtelen vár
22:25 Apa, hány éves vagy?  
23:25 Koncertek az A38 hajón  

Duna Televízió, augusztus 3., péntek, 22:25

Apa, hány éves vagy?
Magyar portréfilm

Sumonyi Zoltán első versei 1962-ben jelentek
meg az Élet és Irodalomban, a Kortársban, vala-
mint az Új Írásban. 1964-től 1966-ig a Tiszta szív-
vel című egyetemi folyóirat szerkesztője volt.
1966 és 1970 között a Művelt Nép Könyvterjesztő
Vállalat sajtópropagandistája és szerkesztője
volt. A következő tíz esztendőben a Magyar Rá-
diónál a bemondók osztályának vezetője. 1980
és 1987 között az irodalmi osztály szerkesztő-fő-
munkatársaként dolgozott. 

Duna Televízió, augusztus 4., szombat, 22:10

A svéd szépség
Svéd filmdráma

Egy igazi nosztalgikus mozi a ‘60-as
évek Svédországából. A fiúk egytől
egyig kamaszok, és szexuálisan izga-
tottak. Másik szenvedélyük a mozi
és a filmkészítés. A helyszín, Järn, ti-

pikus porfészek, ahol nem igazán lehet igazi nőt látni,
mígnem egy nyári napon le nem száll a buszról Sofia, a
„Tűsarkús”. Ő lesz a falu Brigitte Bardot-ja. A pápasze-
mes Anders szíve nagyot dobban, s elhatározza, hogy
filmrendező lesz, filmjének főszereplője pedig Sofia.

RTL Klub, augusztus 4., szombat, 19:30

Vadkaland
Amerikai animációs film

Amint az utolsó gondozó is kiteszi lábát a New York-i állatkert
kapuján, indul a buli, a hancúr. Egyik nap azonban valami meg-
zavarja az állatok felhőtlen jókedvét: Sámson oroszlán egy
szem fiát elhajózzák a természetbe, hogy visszatelepítsék
vadon élő társai közé. Sámson vezetésével mentőexpedíció
indul. Larry, a széllelbélelt anakonda,
Benny, a városi mókus, Bridget és a
városi élethez szokott zsiráf elkísérik
barátjukat a városi dzsungel vesze-
delmein át a rettegett vadonba.

• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok: VIII. 13–24.
• ÖSD, TársalKODÓ, ECL, EURO, Zöld Út, BGF nyelvvizsgára

felkészítés magánbérletes rendszerben is
• Angol gyerekcsoportok 8–12 éveseknek
• IX. 3-tól 60 órás intenzív német nyelvtanfolyamok álláskeresôknek
• Gazdasági szaknyelv
• 1 hetes angol, német iskola elôkészítô kurzusok augusztus utolsó

hetében 
Szuperakciók!
• 20 órás spanyol intenzív nyelvi kurzus kezdôknek VIII.13-24. 

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-20/2539190

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

AUGUSZTUS 6., HÉTFŐ
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Anno  

A hatvanas években jelentős
változáson ment át a Magyar
Néphadsereg. Az eddigi tö-
meghadsereget a technikailag
jó felszerelt katonaság váltotta
fel. Bár így is a sorállománnyal
együtt 200 ezer ember szolgált
a seregben. 

06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:45 Sporthírek
07:50 Időjárás-jelentés
08:00 Balatoni nyár
09:30 Olimpia 2012 - London 
10:30 Olimpia 2012 - London 
12:20 Híradó
12:37 Olimpia 2012 - London 
16:30 Olimpia 2012 - London 
17:40 Olimpia 2012 - London 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London
20:10 Olimpia 2012 - London
23:35 Sakk-matt  
01:40 Rocca parancsnok  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:15 Ruffian, a csodakanca  

Minden idők egyik legjobb tré-
nere, Frank Whiteley (Sam
Shepard) edzi a lóversenyzés
legígéretesebb fiatal kancáját,
Ruffiant. Ilyen lélegzetelállító
eredményt soha egyetlen ló
sem ért el, Ruffian bárhol indul
is, rekordot fut. 

16:15 Marichuy - A szerelem 
diadala  

17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Bújj, bújj, szőke!  
22:05 CSI: A helyszínelők  
23:15 Az ördög naplója  
00:55 Reflektor  
01:10 Hülyeség nem akadály  

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:40 Egy hét Pesten és Budán  

14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:05 NCIS  
22:05 NCIS: Los Angeles  
23:05 Célkeresztben  
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:15 NCIS  
02:10 NCIS: Los Angeles  
03:05 Doktor House  

05:30 Tuti gimi  
06:20 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:10 Zsírégetők  
08:00 A nagy házalakítás  
08:45 Gyilkos sorok  
09:40 Doktor House  
10:30 Honey  

12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Miami Vice  
14:05 Miami Vice  
15:00 Harmadik műszak  
15:55 Harmadik műszak  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Személyes vonatkozás  
23:20 Jackie nővér  
23:50 Dorian Gray  
01:55 Zsírégetők  
02:40 Dawson és a haverok  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:10 A Jászság festője, Gecse Árpád 
06:30 Híradó
06:35 Élő egyház 
07:00 Híradó
07:05 Olimpia 2012 - London 
08:30 Híradó
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:30 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Száműzött magyar irodalom
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hajdú Open Nemzetközi Tánc-

verseny - Hajdúböszörmény 
15:05 Munka-Társ
15:30 Heuréka! Megtaláltam!
16:00 Vannak vidékek  
16:30 Magyar elsők 
16:45 Színes szürkék 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:40 Kárpát Expressz
19:10 A Duna - Utazás ínyenceknek 
19:40 Sophie szerint a világ 
20:10 A Tenkes kapitánya
20:30 Tálentum 
21:20 Híradó

AUGUSZTUS 5., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Szeretettel Hollywoodból  
06:55 Balatoni nyár
09:30 Olimpia 2012 - London 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Olimpia 2012 - London 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London

2012 lesz az az év, amikor az
olimpia történetében újra fó-
kuszba kerülnek a művészetek.
A főszereplő sport mellett az
újkori olimpiai játékok 
történetében a legnagyobb
szabású, felejthetetlen és
egész Nagy-Britannián 
átívelő gazdag kulturális 
programsorozatot szerveznek
az angolok. 

20:10 Olimpia 2012 - London 
23:35 Éjszakai rohanás  
01:35 Nagyon zene  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop
11:30 Törzsutas 
12:15 Dáridó Lajcsival 
12:55 Míg a halál el nem választ  

13:25 Száguldás gyilkosságokkal  
15:55 Szerencse dolga  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 A Gyűrűk Ura - A Gyűrű 

Szövetsége
23:35 Fekete víz  
01:30 Hülyeség nem akadály  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
10:15 Nagy Vagy, Balaton!
10:45 EgészségMánia  
11:15 EZO.TV
11:45 Kalandjárat  
12:15 Borkultusz  

A műsor célja, hogy bemu-
tassa, milyen sokszínű a bor vi-
lága. Külön hangsúlyt fektet a
bor és a gasztronómia elvá-
laszthatatlan egységére. Bor
és gasztro rovatában megmu-
tatja, mely borokhoz milyen
ételeket válasszunk. 

12:45 Stahl konyhája  
13:15 Több mint TestŐr  
13:45 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
14:45 Monk - Flúgos nyomozó  
15:45 Bűbájos boszorkák  
16:45 Hajrá csajok, újra!  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 A múmia  
22:20 D-Tox  
00:05 Összeesküvés  
01:05 EZO.TV
01:40 Napló  
02:30 Vers éjfélkor - magyar 

versek  

05:30 Meztelen szépség  
06:25 Columbo: Összeesküvők  
08:10 Véznák kontra dagik  
09:10 Anya, csak egy van!
09:35 Szerelem nyilasa  
10:25 Szex és New York light  
11:00 Szex és New York light  
11:30 A nagy házalakítás  
12:25 A nagy házalakítás  
13:20 Drágán add a rétedet  

15:05 Krumplirózsa  
17:15 Honey  
19:10 ÁlomÉpítők  
20:00 CSI: Miami helyszínelők  
20:55 A célszemély  
21:50 Ace Ventura - Állati nyomozó  
23:35 Manhattanre leszáll az éj  
01:45 Star Trek 8. - Kapcsolatfelvétel 
03:30 A célszemély  

VIASAT3
05:25 Balatoni utazás 
06:00 Gazdakör
06:25 Hol volt, hol nem volt... 
06:40 Magyar elsők 
07:10 Olimpia 2012 - London 
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:30 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében 
11:00 Új nemzedék  
11:30 Élő világegyház
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:15 Vers
12:20 Magyar elsők  
12:35 Akadálytalanul
13:05 Határtalanul magyar 
13:30 Szerelmes földrajz
14:05 Maga lesz a férjem  
15:25 NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

OTP Bank Liga
17:30 Hazajáró 
18:00 Híradó - 18:00
18:40 Önök kérték! 
19:35 A hercegnő  
21:40 Dunasport
22:00 Vakációs könyv  
23:30 Aladdin - Táncjáték a Botafogo 

Táncegyüttes előadásában 
00:40 Vers
00:45 Himnusz

M1, augusztus 5., vasárnap, 23:35

Éjszakai rohanás
Amerikai kalandfilm

Jack Walsh, az egykori chicagói zsaru össze van bilin-
cselve Jonathan Mardukasszal. Mardukas, a lelkiisme-
retes könyvelő 15 millió dollárt tulajdonított el egy cég-
től, amikor megtudta, hogy az a maffia tulajdonában
van. A könyvelő fejére 100.000 dolláros jutalmat írtak
ki, s persze Walsh nem engedni, hogy bárki is elorozza

tőle ezt az óriási összeget. A  kü-
lönös páros öt, kalandokban, iz-
galmakban igencsak bővelkedő
nap alatt éri el úti célját.

Duna Televízió, augusztus 5., vasárnap, 19:35

A hercegnő
Angol–francia–olasz–amerikai történelmi dráma

A XVIII. század végén játszódó kosztü-
mös dráma a meseszép és elbűvölő
Georgiana Spencer története. Míg
szépsége és karizmája hírnevet szer-
zett neki, extravagáns ízlése, hajlama

a szerencsejátékra és a szerelemre hírhedtté tette. Ifjan
ment hozzá a nála jóval idősebb Devonshire herceghez,
akinek gyerekeket szült. Georgiana egyszerre vált a kor
divatikonjává, odaadó anyává, a politikai közélet eszes
résztvevőjévé, és a köznép imádatának tárgyává.

RTL Klub, augusztus 6., hétfő, 20:05

Bújj, bújj, szőke!
Amerikai akció-vígjáték

A tizenhét éves Jane Ryan felvételi beszélgetésre igyek-
szik New Yorkba, amelyen álmai külföldi ösztöndíját
szeretné elnyerni. Ikertestvére, a zenei karrierről ábrán-
dozó Roxanne egy underground videoklip forgatásán
akar szerepelni, amelytől azt reméli, hogy kedvenc
rockbandája közelébe juthat, és át-
adhatja nekik saját felvételeit. Ám
az ikrek terve kudarcba fullad, ami-
kor  zűrzavaros feketepiaci tranzak-
cióba keverednek.



2012. augusztus 3.   / + / 17

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

AUGUSZTUS 8., SZERDA
M1
05:33 Egészség ABC  
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Hrvatska krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:45 Sporthírek
07:50 Időjárás-jelentés
08:00 Balatoni nyár
09:10 Útravaló

A műsor érdekes és modern
formában tájékoztat, földön,
vízen, levegőben. Bemutatjuk
a legújabb fejlesztéseket, tájé-
koztatást nyújtunk az új szabá-
lyokról, közlekedőknek veze-
téstechnikai tanácsokat
adunk, valamint az Országos
Balesetmegelőzési Bizottság
által közzétett megelőzésekről
is beszámolunk.

09:30 Olimpia 2012 - London 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:17 Olimpia 2012 - London 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London
20:10 Olimpia 2012 - London 
23:35 Palo Alto, Kalifornia  
01:05 Rocca parancsnok  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:15 Riadó a fedélzeten  

Maddie 2001 szeptemberé-
ben Pearl Haborba utazik,
hogy néhány napot az USS
Constellation hadihajón tölt-
sön a katonák hozzátartozói-
nak szervezett Tigris Túrán. 

16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 ...és megint dühbe jövünk  
22:30 A szellemhajó  
00:30 Reflektor  
00:45 Hülyeség nem akadály  

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:45 Stahl konyhája  
09:55 Babapercek  
10:05 Teleshop
11:10 EZO.TV
12:45 Túlvilági papa  

14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:05 Hollywoodi őrjárat  
23:15 Aktív  
23:45 Tények Este
00:20 EZO.TV
00:55 Hollywoodi őrjárat  
02:45 Doktor House  

05:20 Tuti gimi  
06:10 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:00 Zsírégetők  
07:50 A nagy házalakítás  
08:45 Gyilkos sorok  
09:40 Doktor House  
10:30 Fergie és Andrew - Botrány 

az udvarban  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Miami Vice  
14:05 Miami Vice  
15:00 Harmadik műszak  
15:55 Harmadik műszak  
16:50 A főnök  

17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House   
21:20 Candy  
23:20 Jackie nővér  
23:55 Lépéselőnyben  
00:45 Személyes vonatkozás  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Zarándokutakon 
07:00 Híradó
07:05 Olimpia 2012 - London 
08:30 Híradó
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:30 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Nyelvőrző
11:30 Térkép  
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Standard és Tíztánc Országos 

Ranglista - Nyíregyháza 
15:05 Talpalatnyi zöld
15:35 Magyarország tájegységei 
15:55 A világ felfedezése 
16:50 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek (12)
18:00 Híradó - 18:00
18:40 Kárpát Expressz
19:10 Ízőrzők: Kustánszeg 
19:40 Sophie szerint a világ
20:10 Sobri a betyár (12)
21:10 Híradó
21:15 Dunasport
21:35 Agatha Christie apró gyilkossá-

gai: Zátonyok között  

AUGUSZTUS 7., KEDD
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Barangolások öt kontinensen 

Az adás a világgazdaság zöldí-
téséről szól, részben a küszö-
bön álló riói globális környezet-
védelmi konferencia kapcsán,
de szót ejtünk a klímaváltozás
hazánkat is érintő vízügyi vo-
natkozásairól és a sokat emle-
getett, de kevéssé ismert
GMO-k problémájáról.

06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Srpski Ekran
07:00 Unser Bildschirm
07:30 Híradó
07:45 Sporthírek
07:50 Időjárás-jelentés
08:00 Balatoni nyár
09:30 Olimpia 2012 - London 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:17 Olimpia 2012 - London 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London
20:10 Olimpia 2012 - London 
23:35 Gyilkosság a fejben  
01:20 A rejtélyes XX. század  
01:50 Rocca parancsnok  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:15 Az értelem diadala  

16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Castle  
21:05 A mentalista  
22:05 Döglött akták  
23:15 Reflektor  
23:35 Doktor Addison  
00:30 Doktor Addison  
01:25 Doktor Addison  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:25 Stahl konyhája  
09:30 Babapercek  
09:35 Teleshop
10:40 EZO.TV
12:15 Az élet iskolája  

14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:05 Közönséges bűnözők  
23:10 Aktív  
23:40 Tények Este
00:15 EZO.TV
00:50 A kanyaron túl  
02:40 Doktor House  
03:35 TotalCar  

05:30 Tuti gimi  
06:20 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:10 Zsírégetők  
07:40 A nagy házalakítás  
08:50 Gyilkos sorok  
09:50 Doktor House  
10:45 Osztály, vigyázz!  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Miami Vice  
14:05 Miami Vice  
15:00 Harmadik műszak  
15:55 Harmadik műszak  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  

New Yorkban áramszünet van.
Chandler beszorul egy pénzki-
adó helyiségbe Jill Goodacre-
rel, az álommodellel. A többiek
Monica és Rachel lakásában
vannak. A  „Ronda Pucér Pasi”
gyertyával világít és kisebb bal-
eset éri emiatt. 

20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 Doktor House  
22:15 New York-i nyomozók  
23:00 Terepen  
23:55 Jackie nővér  
00:30 Doktor House  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Pannóniától a csillagokig 
07:00 Híradó
07:05 Olimpia 2012 - London 
08:30 Híradó
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:30 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Akadálytalanul
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Táncvarázs 
15:05 Hazajáró 
15:35 Magyar elsők 
15:50 Agárdy Gábor arcai 
16:45 Mesélő cégtáblák
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:40 Kárpát Expressz
19:10 A Duna - Utazás ínyenceknek 
19:40 Sophie szerint a világ
20:10 Öregberény  
20:40 Öregberény  
21:15 Híradó
21:20 Dunasport
21:35 Vicky Cristina Barcelona  

TV2, augusztus 7., kedd, 21:05

Közönséges bűnözők
Amerikai thriller

A rendőrség egy leégett hajót
talál a San Pedró-i kikötőben,
rajta huszonhét halottal. Két túl-
élő marad mindössze: egy égési
sérülésekkel küszködő és halálra

rémült magyar terrorista, és Verbal Kint. Kint kény-
szer alatt hajlandó elmesélni, hogyan robbant fel a
hajó. Története hat héttel korábban kezdődik s lassan
kiderül, hogy Keyzer Soze-nak, a legendás maffiózó-
nak a keze is benne van a dologban...

Duna Televízió, augusztus 7., kedd, 21:35

Vicky Cristina Barcelona
Amerikai–spanyol romantikus film

A két amerikai barátnő – Vicky és Cristina – Barcelonába ér-
keznek egy hosszú vakációra. A józan és jegyben járó Vicky
a katalán kultúrát tanulmányozná, a szertelen Cristina vi-
szont a boldogságot és az élet értelmét szeretné megtalálni,
miután első rövidfilmje a szerelemről
nem hozta el neki a sikert. Mindkettő-
jük életét felkavarja, mikor megismer-
kednek Juan Antonióval, a sármos fes-
tővel és annak szuicid és közveszélyes
exnejével, Maria Elenával.

Viasat3, augusztus 8., szerda, 21:20

Candy
Ausztrál romantikus dráma

Dan költő szeretne lenni, Candy
pedig festő; elsöprő, szenvedé-
lyes szerelmük a legnagyobb
boldogság szabadságával aján-
dékozza meg őket. Hogy még
teljesebben éljék meg szerelmük és érzékeik szabadsá-
gát, a fiú bevezeti a lányt a kábítószerek világába. Candy
nem hajlandó szüleire hallgatni, akik szerint Dan egy
igazi vesztes, hanem egyre jobban sodródik a fiúval és
erősödő drogfüggőségükkel. 
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AUGUSZTUS 9., CSÜTÖRTÖK
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 A rejtélyes XX. század  
06:00 Híradó
06:20 Sporthírek
06:25 Időjárás-jelentés
06:30 Rondó

A műsor egyfajta fórumot je-
lent a kis közösségeknek, be-
mutatja múltjukat, történelmü-
ket, a jelen hétköznapjait és
ünnepeit. Fontos feladatot tölt
be az anyanyelvi kultúra ápolá-
sában, hiszen a forgatott anya-
gok többsége az adott kisebb-
ség nyelvén készül magyar fel-
iratozással.

07:30 Híradó
07:45 Sporthírek
07:50 Időjárás-jelentés
08:00 Balatoni nyár
09:30 Olimpia 2012 - London 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:17 Olimpia 2012 - London 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:04 Abszolút London
20:10 Olimpia 2012 - London 
23:35 Tűzveszély  
01:10 Rocca parancsnok  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Fókusz Reggel  
06:45 Jó reggelt, skacok!  
07:30 Reflektor Reggel  
07:40 Reggeli - Csak csajok  
08:20 A szerelem rabjai  
09:25 Győzike  
10:25 Top Shop
12:05 Asztro Show
13:10 Az éden titkai  
14:15 Macskafogó 2. - A sátán 

macskája  

16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Micsoda nő!  
22:30 A határvonal  
00:35 Reflektor  
00:50 Infománia  

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop
10:50 EZO.TV  
12:25 Rex felügyelő  

Egy lánycsecsemőt elraboltak,
a bébiszitterét holtan találják a
parkban. Kinek áll érdekében
egy ilyen gyerekrablás?
Brandtnerék pszichopata nőre
gyanakszanak, s ezen a nyo-
mon indulnak el.

13:15 Rex felügyelő  
14:25 Marina  
15:25 Doktor House  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:30 Aktív  
20:05 Ezek megőrültek!  
21:05 A dögös és a dög  
22:55 Aktív  
23:25 Tények Este
00:00 EZO.TV
00:35 A dögös és a dög  
02:00 Doktor House  
02:55 Segíts magadon! 
03:20 Vers éjfélkor - magyar versek 

05:30 A Nagy Ő - The Bachelor  
07:10 Zsírégetők  
08:00 A nagy házalakítás  
08:50 Gyilkos sorok  
09:50 Doktor House  
10:40 Columbo: Testvéri szeretet  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Miami Vice  
14:05 Miami Vice  
15:00 Harmadik műszak  
15:55 Harmadik műszak  
16:50 A főnök  
17:45 A főnök  
18:35 Egy kapcsolat szabályai  
19:05 Egy kapcsolat szabályai  
19:35 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Doktor House  
21:20 CSI: New York-i 

helyszínelők  
22:20 Nikita  
23:10 Jackie nővér  
23:45 CSI: New York-i 

helyszínelők  
00:40 Nikita  
01:30 Lépéselőnyben  
02:15 Zsírégetők  
03:05 Dawson és a haverok  
03:50 Jackie nővér  

VIASAT3
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Határtalanul magyar 
07:00 Híradó
07:05 Olimpia 2012 - London 
08:30 Híradó
08:35 Olimpia 2012 - London 
09:30 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Pannon expressz  
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár
14:15 Hogy volt!?
15:05 Szerelmes földrajz
15:45 A világ felfedezése 
16:40 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:40 Kárpát Expressz
19:10 Ízőrzők: Tihany 
19:40 Sophie szerint a világ 
20:10 A falu jegyzője
21:20 Híradó
21:25 Dunasport
21:40 Csinibaba  
23:20 Dunasport
23:30 MüpArt - K.L.B. - A Jazz 

Showcase esti koncertje 

Duna Televízió, augusztus 9., csütörtök, 21:40

Csinibaba
Magyar zenés vígjáték

1962. augusztus 28. Ezen a szombat reg-
gelen is ellátja Simon bá' hírekkel, taná-
csokkal és zenével a háztömbrádión ke-
resztül a rábízott állampolgárokat. Köz-
ben a KISZ meghirdeti a Ki-mit-tud-ot,

amelynek győztesei kimehetnek a Helsinki VIT-re, ami
a vasfüggönyön túl van. Maga az édes élet. 

RTL Klub, auguszuts 9., csütörtök, 22:30

A határvonal
Mexikói–amerikai akciófilm

Tijuanában, az Egyesült Államok és Mexikó
határánál robbanásig feszült a helyzet. A vá-
rost sokáig uraló Salazar halálos beteg. Utód-
jának a forrófejű Pelont jelöli meg, aki nem-
csak kegyetlenül végez azzal, aki ellene van, hanem még
arab terroristákkal is hajlandó üzletelni. Ezt a körzetet
ellenőrző amerikaiak nem nézik jó szemmel.

M1, augusztus 9., csütörtök, 23:35

Tűzveszély
Francia–angol–dél-afrikai–amerikai filmdráma

Dél-Afrika a múlt század viharos nyolcvanas éveiben.
Patrick Chamusso az egyik olajfinomítóban dolgozik
művezetőként. Nem érdekli a politika,
egészen addig, míg ártatlanul börtönbe
nem zárják őt és a feleségét. Chamusso
harcot kezd az országot irányító és el-
nyomó apartheid rendszer ellen. 

TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

Találkozzunk augusztus 25-én az Aranyparton!

A maximum A/4-es méretű, tetszőleges
technikával elkészített pályamunkákat
augusztus 21-ig várják az alábbi címen:
Győr Plusz szerkesztősége,
9002 Győr, Pf. 78.
Jelige: 
Rajzverseny

Augusztus 25-én a győri Aranypart ad otthont a
XXXVIII. Országos Halfôzô Versenynek, ahol a halételek
kedvelői kedvükre megkóstolhatják az ország minden
részéről érkező versenyzők halétel-különlegességeit. 

A rendezvényhez kapcsolódóan a szervező Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet
rajversenyt hirdet 14 év alatti gyermekeknek, amelynek témája:

A nyeremények és az oklevelek
ünnepélyes átadása az augusztus
25-i rendezvényen történik, ahol

a beérkezett pályamunkákból
kiállítás nyílik.

A nyári szünetre
jó rajzolást kívánunk!

A Viator Apátsági Étterem és Borbár szeretettel hívja kedves
vendégeit a luxemburgi SFI Combo augusztus 8-án Pannon-
halmán megrendezésre kerülô jazzestjére. Az est mûsorában
szerepelnek többek között a ’60-as és ’70-es évek diszkó-
dallamainak átiratai, Gloria Gaynor slágereinek válogatott
darabjai, a James Last Orchestra által elôadott népszerû
darabok, híres popszámok feldolgozásai és sok más
szerzemény vidám és üdítô nyári hangulatban…

2012. augusztus 8. szerda, 19.30 óra

Asztalfoglalás és további információ:
Viator Apátsági Étterem és Borbár
9090 Pannonhalma, Vár 1., Kosaras-domb.
Tel.: +36/96/570-200 Mobil: +36/30/213-6000 
E-mail: viator@viator.co.hu 

www.viator.co.hu

SFI COMBO
Luxemburgból
a pannonhalmi Viator étterem színpadán

A BELÉPÉS DÍJTALAN, asztalfoglalás ajánlott!
Patrice Lerech
trombita

Rol Girres ének

Claude Sinner
szaxofon és billentyûs
hangszerek

Jocelyne Lerech
szaxofon

Geoffroy Maire pozan

Sébastien Schleret
trombita
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PANNON-VÍZ, PIAC, GYŐR-SZOL  KÖZSZOLGÁK

szerző: tóth lászló 
fotó: illusztráció 

Rangos elismerést kapott az olimpia
házigazdájának ivóvizet népszerűsítő
kampánya. A „London On Tap" pro-
jekt során Neil Barron dizájner formás
kancsóival népszerűsítették a londoni
ivóvizet. A „Big Tick” díjat felajánló
Procter & Gamble a környezettudatos
gondolkodás terjesztését ismerte el,
amikor odaítélte az egyik legrango-
sabb CSR díjat a „London On Tap"
projektnek. A díj odaítélése egybe -
esett a Nemzetközi Ivóvíz Hatóság
megállapításával, amely a londoni ivó-
vizet kifogástalannak és emberi fo-
gyasztásra tökéletesen alkalmasnak
találta. A kitüntetést a győztes a 
walesi hercegtől vette át. 

szerző: nagy csaba
fotó: n. cs.

Augusztus elején sokféle gyümölcs
kapható a piacon. Közülük napjaink-
ban a dinnyének van szezonja. Nem
ismert, hogy hol ültették először, any-
nyit viszont tudunk, hogy mór hódí-
tók hozták be Európába a 13. század-
ban. A dinnye remek íze, cukortar-
talma és könnyen emészthetősége
miatt kedvelt gyümölcs. Víztartalma
magas, így nyáron a szervezet folya-
dék-utánpótlásában is fontos szere-
pet tölthet be. A vásárcsarnokban az
egyebek között dinnyét is árusító Áb-
rahám és Kőnig Bt. standján tettünk
látogatást. Ábrahám János cégve-

kép és szöveg: pannon-víz

Július utolsó hétvégéjén, szombatról
vasárnapra virradóra hatalmas felhő-
szakadás zúdult Győrre. A vihar súly-
pontja Újvárost és Gyárvárost érintette,
ahol a csapadék intenzitása elérte az
óránkénti 30–40 mm-t. A vihar több
helyen faágakat tépett le. A Pannon-Víz
Zrt. diszpécserközpontjában az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat viharriasz-
tása után azonnal elrendelték a zápor-

kiömlők kinyitását, így az elvezető rend-
szer teljes kapacitással működött. A
város területén a vasárnap reggeli
órákra normalizálódott a helyzet. 

Térszint alatti helyiség elöntéséről
érkezett bejelentés a Táncsics és Cor-
vin utcákból, itt a tűzoltókkal együtt ki-
szívattunk a pincébe került vizet. A
zápor után művezetőink visszatérnek a
helyszínre, kivizsgálják és megszünte-
tik az elöntések okát. Legutóbb egy

Hajnali felhőszakadás Győrben
belvárosi pincében egy rosszul rögzí-
tett csatornakupak vágódott le, ez
okozta ez elöntést. Érdemes jól átnézni
a pince- és szuterénhelyiségek elve-
zető rendszerét, egy laza illesztés vagy
egy rosszul rögzített csatornafedél ko-
moly károkat okozhat. 

Bejelentés érkezett még az Eörsy
Péter, Török Ignác és Damjanich utcák-
ból, a mély fekvésű részeket itt is, ott is
összefüggő víz borította, de hajnalra
mindenhol leürült az elvezető rendszer. 

Az ötvenöt győri közterületi szenny-
vízátemelő közül a Pénzverem, Ciklá-
men, Marcal utcai átemelőkben volt
üzemzavar. A hibaelhárító csapat folya-
matosan járt körbe a darus kocsival,
felemelte és kitisztította a szivattyúkat.
Mindhárom helyen rongy vagy egyéb
szálas anyag tekeredett a szivattyúk já-
rókerekére.

Összefüggő víz borította a Gyepszél
utca mély fekvésű szakaszát a Tél és a

Nyár utca között. Néhány helyen az
előkertekbe is befolyt a felgyűlt csapa-
dékvíz, egy előkertben például a kocsi-
bejáró négy méter hosszban vízben állt,
de több bejárón is nyomot hagyott az
áradás. „Még a vízzel nem is lenne
olyan nagy baj, csak ne maradna ott
utána a fekete iszap” – mondta Kormos
László, az egyik károsult. A szolgáltató
munkatársai korán reggel elkezdték az
elöntött terület és a kocsibejárók lemo-
sását, fertőtlenítését. „A térséget kiszol-
gáló szivattyúk, a Gyepszél utcai és a
Kazamata átemelőkben folyamatosan,
teljes kapacitással működtek. A mos-
tani zápor jóval intenzívebb volt, mint a
tavaly augusztusi, de sokkal kisebb ká-
rokat okozott. A tavalyi záporok után
végrehajtott műszaki beavatkozásaink
eredményesek voltak” – tudtuk meg
Zalka Csabától, a Pannon-Víz Zrt. győri
szennyvízágazatának vezetőjétől. A
szakember hozzátette, a Gyepszél utcai
rendszert záporesőben hatalmas
mennyiségű csapadékvíz terheli, mely-
nek – úgy tűnik – jó része nem a víz-
gyűjtő területről származik. Kollégáim
igyekeznek kideríteni, honnan jut be a
rendszerbe ez a nagy mennyiségű ide-
gen víz – fogalmazott Zalka Csaba. 

Amennyiben valakinek a zivatarral
kapcsolatban hibabejelentése lenne,
éjjel-nappali ügyeletünkön megteheti
a 96/311-753-as telefonszámon.

Dinnyét a vásárcsarnokból

zető szerdán elmondta: a családi vál-
lalkozás közel húsz éve van jelen a pi-
acon. A kínálatban megtalálhatóak a
zöldségek, így például kapható min-
den, ami a levesbe kell, de paprika és
paradicsom is van, újdonságként
pedig a sörretek említhető. A több-
féle gyümölcs közül szeptemberig
megvásárolható az őszibarack és
szilva. A napokban keresett a dinnye.
Ábrahám János egy cecei családi

vállalkozás által termelt dinnyét érté-
kesít. Kapható nála a fekete héjú,
amely régi magyar fajta, de választha-
tunk csíkos héjút is, ami némileg tar-
tósabb. A megfelelő dinnye kiválasz-
tása a piacon vásárlóknak komoly fel-
adat, fontos a fajta és a vásárlás idő-
pontjának összhangja. A dinnyének
szépnek, mosolygósnak, frissnek és
fényesnek kell lennie, nyáridőben a
hideg gyümölcs kiváló frissítő.

Fogyasztói kosár:

Dinnye: 110–120 Ft/kg
Szilva: 250 Ft/kg
Őszibarack: 350–450 Ft/kg
Paprika: 160–250 Ft/kg
Paradicsom: 250–300 Ft/kg

Az olimpia
ivóvize   

Egy hétig zárva tart a győri Ma-
gyar Vilmos Uszoda (volt
GYÁÉV-uszoda).  A létesítményt
karbantartási munka miatt kell
bezárni. Az augusztus 6-tól kez-
dődő leállás alatt a garanciális
javításokat végzik, valamint fej-
lesztik a gépészetet. Az uszoda
várhatóan augusztus 11-én nyit
meg újra a nagyközönség előtt.

Karbantartás 
a győri uszodában
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A cukorbetegség lényege, hogy rend-
ellenesen megemelkedik a vér cukor-
szintje, mert az ennek fenntartásáért
felelős hormont, az inzulint a szerve-
zet nem termeli kellő mennyiségben
vagy nem használja megfelelő mó -
don.  Étkezés után, amint az emésztő-

szerző: dr. czuczor violetta házigyermekorvos
fotó: illusztráció

Nyáron a parlagfű és az üröm pollenjére al-
lergiás gyermekek készülhetnek az augusz-
tusban és szeptemberben tetőző allergiás
szezon tüneteinek megelőzésére. 

Allergiás tünetek
A folyamatos vizes orrváladékozás, orrviszketés,

tüsszögés, az alvást akadályozó orrdugulás rontja a

mindennapok életminőségét, pihenés hiányában
pedig fáradtabbá teszi a mindennapokat. A fő tüne-
teken kívül fejfájás, torokfájás, torokkaparás, hosz-

rendszer megkezdi a munkáját, a vér
cukorszintje emelkedni kezd. Ha a fo-
lyamatban zavarok keletkeznek, cu-
korbetegség alakulhat ki. Barnett Ro-
bert, Temple Diane és Webb Denise
könyve közérthető magyarázatot ad a
cukorbetegség, az inzulinrezisztencia

szan fennálló panaszok esetén szaglászavar is je-
lentkezhet. A gyakran társuló allergiás kötőhártya-
gyulladás viszkető, égő, könnyező, vörös szemeket
okoz. A betegség kialakulását genetikai érzékeny-
ség és bizonyos környezeti tényezők együtt alakít-
ják. A dohányzás, penészgombák, légszennyezés
és a higiénés viszonyok jelentősen befolyásolják.

Szezonális megjelenés
A szezonális allergia jó példája a virágpor-aller-

gia, de a szabadban előforduló penészgombák spó-
rái is nyári csúcsot tartanak. A pollenszám meleg,
száraz időben emelkedik, tartósan nedves, esős
időszakban pedig csökken. 

Nem szezonális allergének
Egész évben okozhatnak allergiás

náthát, elsősorban orrdugulással jelle-
mezhető tüneteket a lakáson belüli pe-
nészgombák, a háziporatka és az állat-
szőr. A lakáson belüli gombák kedvelik
a meleg, párás helyeket, így a konyhát,
fürdőt, a légkondicionáló berendezés
vezetékében is előfordulhatnak és meg-
telepedhetnek a gyakran öntözött cse-

repes növény földjében. 
Diagnózis 
A betegség diagnózisának felállításához a jel-

lemző allergiás tüneteknek és a diagnosztikus tesz-
tek eredményének összhangban kell állnia.

Kezelése
Gyógyszeres kezelés történhet szájon át szedett,

és az orrnyálkahártyára helyileg ható antihisztami-
nokkal, kortikoszteroid tartalmú orrspray-vel, az orr-
nyálkahártya-duzzanatot csökkentő orrcseppel és
többféle hatásmechanizmusú szemcseppel. A ke-
zelés sikerének feltétele a helyes eszközhasználat,
illetve az orrspray használata előtti gondos orrfújás.

Megelőzés
A legfontosabb szempont a kezelés során az al-

lergén kerülése, illetve annak a környezetből tör-
ténő eltávolítása. Állatszőr-allergia esetén a háziál-
lat eltávolítása szükséges. Lószőrallergia esetén ke-
rülendő a lovas sport vagy a cirkusz látogatása,
tollra allergiások cseréljék le párnájukat szintetikus
béléssel rendelkező ágyneműre. Házipor-, penész-
gomba-allergia esetén a szőnyegek, cserepes nö-
vények eltávolítása célszerű a hálószobából, a
plüssjátékok, ágynemű, textíliák rendszeres mo-
sása, valamint 60% alatti páratartalom biztosítása
az ideális. A pollenallergiások gyakran mossanak
arcot, hajat, viseljenek napszemüveget, pollensze-
zonban kevesebbet tartózkodjanak a szabadban,
éjjel szellőztessenek.

elméleti hátteréről. Gyakorlati taná-
csokat ad a megszokott étrend meg -
változtatására. Főzési tippeket, vala-
mint 125 receptet a vércukorszint
egyenletesen tartásáért és 3 hétre
szóló, varázsételekből összeállított ét-
rendjavaslatot is kaphatunk.

Olvasni jó!

Varázsételek az egészséges vércukorszintért

A hét orvosi témája:

Legfontosabb szempont 
a kezelés során 
az allergén kerülése

Allergia 
gyermekkorban
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A hét kérdése: a nyári fertőzésekről

Válaszol: Dr. Hegedűs Irén infektológus-bel-
gyógyász kórházi főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor, k. v.

Az utóbbi hetekben megszaporodtak az
idegrendszeri fertőzések, mondta el lapunk-
nak a szakember. Figyelemre méltó az is,
hogy sok beteget kell az antibiotikumok mel-
lékhatásaként kialakuló makacs hasmenés-
sel kezelni a kórházi osztályon. 

Melyek a jellemzően nyári fertőző betegségek?
Mindenképpen a vírusos hasmenéses fertőzést

tekintjük jellemző nyári betegségnek, de hasonló tü-
neteket okozhatnak a baktériumok is. A betegek
többsége a melegben megromlott étel, a mosatlan
gyümölcs, a nem megfelelően kezelt élelmiszerek fo-
gyasztása által kapják el a fertőzést. Ezek a betegsé-
gek egyszerűbb esetben néhány nap alatt lezajlanak,
s a háziorvos is tudja kezelni őket. Az utóbbi hetek-

A vitaminokról

ben, hónapokban megsza-
porodtak az idegrendszeri
fertőzések is. Ezek egy ré -
sze kullancs okozta vírusos agyhártyagyulladás, de
találkozunk más kórokozó által kiváltott agyhártya-
gyulladással is.   

Vannak-e újonnan felbukkanó fertőzések?
Általános tapasztalat, hogy minden évben hasonló

tünetekkel, fertőzésekkel érkeznek hozzánk a betegek.
Az azonban figyelemre méltó, hogy az utóbbi tíz esz-
tendőben egyre több olyan beteget kell kórházban ke-
zelnünk, akik az antibiotikumok mellékhatása miatt
hetekig tartó hasmenésben szenvednek. 

Mit lehet tenni a megelőzés érdekében?
Az antibiotikum mellé minden esetben javasolt a

patikákban recept nélkül is beszerezhető probiotiku-
mok használata. Fontos, hogy ezeket ne az antibioti-
kumokkal együtt, hanem azt megelőzően legalább
két órával vegyük be. Az élelmiszerek fogyasztására
is jobban figyeljünk: lehetőleg friss ételeket, megmo-
sott gyümölcsöt együnk. Ajánlom azt is, hogy a to-
jást hypós vízben mossuk meg.

A vitaminok a szervezet működéséhez
nélkülözhetetlen szerves vegyületek.
Testünk csak néhányat képes előállí-
tani (a D-vitamint és a bélben élő bak-
tériumok segítségével a K-vitamint),
ezért a táplálékkal kell őket, vagy a
képződésükhöz szükséges előanya-
gaikat felvenni. 

A vitaminhiány tünetei
A jó idő beköszöntével a tavaszi fá-

radtságot vitaminhiánnyal szoktuk ma-
gyarázni. A tavaszi fáradtságot a télen
jelentősen lecsökkent D- és C-vitamin-
szint okozhatja, ha a téli borús időben
nem gondoskodtunk a pluszbevitelről.
Változatos étrenddel a kellő vitamin-
mennyiséget biztosítani tudjuk a szer-
vezetünk számára, így elkerülhető a

tényleges vitaminhiány. Életünket há-
zakban éljük, kevés időt töltünk szabad
levegőn, ez okozza, hogy a világ civili-

zált részein még nyáron is előfordul a
D-vitamin-hiány. Ha ez megszűnne, és
a téli időszakban is pótolná mindenki a
D-vitamint, a daganatok száma harma-
dával, a combnyaktöréseké negyedé-
vel, a kardiovaszkuláris megbetegedé-
seké tizedével csökkenne, és egyes
számítások szerint akár 90%-kal keve-
sebben betegednének meg influenzá-
ban. Májustól szeptemberig a D-vita-
min pótlásához az is elég lenne, ha pó-
lóban, rövidnadrágban elsétálnánk be-
vásárolni, és ezalatt a negyed óra alatt
testfelületünk mindössze ötödét nap-
fény érné.

Természetes vitaminforrások
A zsírban oldódó vitaminokat fő-

ként tej- és tejtermékekben, tojásban,

halakban és növényi olajokban talál-
juk meg. A tőkehalmáj nagyon gaz-
dag D-vitaminban, belőle 1 g már fe-
dezi a napi D-vitamin-szükségletün-
ket. K-vitaminban gazdag a szója, va-
lamint a sötétzöld levelű zöldségek
nagy K-vitamin- és karotintartalom-
mal rendelkeznek. A búzacsíra, teljes
kiőrlésű gabonák, mandula, dió és
mogyoró gazdag E- és B6-vitamin-
ban. Az állati eredetű élelmiszerek
B12-, B6-vitamin és biotintartalma je-
lentős. C-vitaminban gazdag a citrus-
féléken kívül a kiwi, brokkoli, karfiol,
karalábé, sóska és a paradicsom. Vi-
szont hőre és erős fényre lebomlik,
ezért is ajánlott minél többször nyers
zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani.

Kutyatartás 
és csecsemő 
A családdal élő kutya véd-
heti a csecsemőket a lég-
zési problémák kialakulásától és a fertőzé-
sektől – vélik finn kutatók. A Pediatrics
című szakfolyóiratban közzétett tanul-
mány azt mutatja, hogy ezeknek a csecse-
mőknek ritkábban volt szükségük anti -
biotikumra, mint a háziállatot nem tartó
családok gyerekeinek. Egy lehetséges ma-
gyarázat erre az, hogy a lakásba bevitt
baktérium mennyisége nagyobb a kutya-
tartó családokban, és gyorsabb érésre ser-
kentik a csecsemő immunrendszerét.

Hínárból készült fogkrém 
Nagyobb védelmet
nyújthat a fogszuvaso-
dás ellen egy hínáron
élő baktérium által ter-
melt enzim – vélik a

brit kutatók. A szakemberek vizsgálták a
hínár felszínén található Bacillus licheni-
formis elnevezésű baktériumot, amelyből
sikerült elkülöníteniük egy enzimet. Úgy
találták, hogy ez az enzim képes hatéko-
nyabban eltávolítani bizonyos nemkívá-
natos baktériumokat a fogak plakkjáról.

Tanácsok a grillezéshez
Kerüljön kevesebb vö rös hús
a rácsra, viszont jóval több
színes zöldség és gyümölcs,
amelyek értékes fitovegyüle-
teket tartalmaznak. A vörös
húsok egy részét érdemes kiváltanunk
fehér húsokkal, például csirkével és hallal.
Az előpácolt húsokban kevesebb HCA-ve-
gyület keletkezik sütéskor, ezért érdemes
legalább 30 percig citromlében vagy fűsze-
rezett ecetben pácolni a szeleteket. 

EGÉSZSÉGÜGY VÉNY NÉLKÜL
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szerző: hegedüs péter
fotó: illusztráció

135 esztendő telt el azóta, hogy a
legendás brit teniszpályán elő-
ször mérettek meg a világ leg-
jobb játékosai. A „fehér sport” so-
káig az eleganciát, kecsességet
és a légies mozgást jelentette,
manapság azonban egyre in-
kább a pénz kerül előtérbe.
Ebben az elüzletiesedett világ-
ban úgy kopik ki a játékból a báj,
mint a wimbledoni fű. 

Szerva itt…
A brit versenynaptárba aranybetűk-

kel íródik a fantasztikus teniszbajnok-
ság kéthetes időpontja. A csodákra
éhes közönség alig várja, hogy azon a
bizonyos június végi hétfőn feltáruljon a
wimbledoni szentély tökéletes pázsitja.
A verseny 20 pályán zajlik, de természe-
tesen mindenki a központi lelátóra sze-
retne bejutni, ahol a legrangosabb mér-
kőzések folynak. 

A legnagyobb veszélyt az időjárás je-
lenti. A 2001-es verseny idején 2 labda-
szedő és 50 néző esett össze a nyitóna-
pon a szokatlan kánikulában. A vízi
áldás még gyakrabban visszatérő ven-
dég Wimbledonban, de Alan Mills fő-

bíró, a legendás „esőember” mindig
tudta, mi a dolga: segítői egyetlen sza-
vára felhúzták a ponyvát a pályára, így
kímélve meg a nedvességtől. 

A szigorú angol hagyományoknak
megfelelően a versenyzők Wimbledon-

Tenyerespajtások –
A Wimbledon-mítosz

ban csak fehér öltözetben léphetnek pá-
lyára. A walesi herceg 1970-ben, a ki-
rálynő 1977-ben kereste fel utoljára a
fehér sport szentélyét. Ám csak 2003-
ban szűnt meg az a szokás, hogy a
résztvevőknek meg kelljen hajolniuk, a
lányoknak pedig pukedlizniük kelljen az
üres királyi páholy előtt. A végső győz-
tesnek járó díjakat továbbra is a kenti
herceg és hitvese adják át. 

Kötélrojtok és bélhúr
A római trigont a sporttörténészek

közül többen a teniszjáték ősének tart-
ják. Az első olyan játék azonban, ahol a
mai szabályok ősét felfedezhetjük, a
francia eredetű jeu de paume, magyarul
tenyérjáték. Hamarosan megjelentek a
kezdetleges ütők is. A négyszögletes já-
tékszer fejét bőrrel, pergamennel, majd
bélhúrral húzták be. A labdaházakban
felállított küzdőteret középen kötélen
csüngő rojtok osztották két egyenlő
részre. Sokszor azonban lehetetlen volt
eldönteni, a labda a fonal felett vagy
alatta repült-e át. Hogy a kínos vitákat
elkerüljék, ettől kezdve a talajig érő hálót
alkalmaztak. Maga a tenisz szó az ófran-
cia tenez kifejezésből származik, amely
annyit jelentett: „Fogd meg!” 

A számoláshoz egy hatalmas, falra
akasztható óralapot használtak, ahol a

nagymutatóval jelezték a labdamenetek
alakulását, a kismutatóval a játékokét.
Egy poén után negyedórát tolták előre
a nagymutatót: 15, 30, 45. Az angolok
persze, akik büszkék voltak a nemzeti
érzelmeikre, „jelentős” változtatásokat

vezettek be. A kacifántosabb fortyfive
helyett csak forty-t mondtak, és mint-
hogy a franciák a hirdetőtábláikon a fel-
írt nullát tojásnak (1’oeuf) jelölték, az an-
golban ebből lett a love. A tenisz kezdet-
től az előkelők sportjának számított. A
királyok közül a hat feleséget is „elfo-
gyasztó” VIII. Henrik és a francia I. Fe-
renc is kiváló játékos volt. 

„Csak az a szép zöld gyep…”
A mai tenisz feltalálója, Walter Clop-

ton Wingfield őrnagy 1874-ben adta be
szabálykönyvét a londoni szabadalmi hi-
vatalba. A szigetország játékosai a fran-
ciákkal ellentétben azonban a sza-
badba vágytak, ezért három évvel ké-
sőbb meg is rendezték az első igazi nyílt
pályás bajnokságot Wimbledonban, a
mai viadalok helyszínén. Az 1879-es év
bajnoka, John Hartley tiszteletes, mi-
után megnyerte az elődöntőt, lovasko-
csival hazament Yorkshire-ba, hogy
megtartsa a vasárnapi misét. Aztán hét-
főn visszakocsizott Wimbledonba, és el-
vitte a kupát. 

Az 1920-as évektől a franciák vették
át az irányítást az angoloktól, amikor is
pályára lépett a négy francia „muské-
tás”: Borotra, Brugnon, Cochet, és a
krokodilnak becézett Lacoste, aki ké-
sőbb a jellegzetes címkéjű póló név-

adója lett. Ekkoriban már a gyengébb
nem képviselőinek játéka is elismerést
vívott ki a közönségben. Az isteni Su-
zanne Lenglen ruhatárát a párizsi Patou
cég szállította. Hajára olyan kendőt te-
kert, amelyik tökéletesen illett pulóvere

színéhez. A brazil Maria Esther Bueno is
kísérletet tett a férfiszívek elcsábítására,
de amikor 1959-ben rövid teniszszok-
nyája alól kivillant csipkenadrágocskája,
az angol gentlemanek nem győzték
más irányba terelgetni pillantásaikat. A
konzervatív teniszklub vezetősége
ekkor állította össze öltözködési illemkó-
dexét.  A hippikorszak legnagyobbjai a
svéd „jéghegy”, Björn Borg és a heve-
sebb vérmérsékletű amerikai páros,
John McEnroe és Jimmy Conors voltak.
Őket is felülmúlja a cseh Martina Nav-
ratilova. De nem mindenki ismeri el a
női versenyzők létjogosultságát. 1973-
ban az 55 éves, nőgyűlölő Bobby Riggs,
egykori wimbledoni bajnok kihívta a
harcos feminista Billie Jean Kinget, aki
azonban pillanatok alatt lemosta őt a
pályáról. Riggs megszégyenülten kért
bocsánatot a diadalittas amazontól. 

Fullánkok a pályán
Néha furcsa dolgok történnek a te-

niszszentélyekben. 1907 nyarán a nizzai
pályaudvaron Thomas St. Leger Goold,
a neves játékos két hatalmas kofferral
éppen beszálláshoz készülődött, ami-
kor rendőrök léptek melléje, s kinyittat-
ták az egyik bőröndöt. Legnagyobb el-
képedésükre egy fiatal hölgy szétdara-
bolt holttestét találták meg benne. Az
amerikai Jeff Tarango dühödt felesége
1996-ban képelte fel az egyik legtekin-
télyesebb versenybírót, mert úgy vélte,
hogy szándékosan ítélt sorozatban a
férje ellen. Az orosz Marat Szafin egy-
szer a számára kedvezőtlen ítélet után
megpróbálta szétzúzni a gyepen az ütő-
jét. Amikor mégsem volt képes erre a
mutatványra, angoltudását bősz szidal-
makra váltotta. 

Az 1971-es stuttgarti Bungert–En-
gert mérkőzés közben hirtelen fekete,
furcsa „felhő” borította el az eget. A
riadt nézők megdöbbenésére többmil-
lió állatból álló méhraj csapott le a pá-
lyára. Néha azonban még a játékosok
élete is veszélybe kerül. Szinte mind-
egyik nagy sztár kapott már halálos fe-
nyegetéseket pályafutása során. Ám
amikor Günter Parche egy hamburgi
mérkőzés közben beleállított egy kést
Szeles Mónika hátába, a biztonságiak is
kezdték komolyabban venni a dolgukat.
Dubravko Rajcevicnek, egy horvát szár-
mazású ausztrálnak Martina Hingis zak-
latása miatt kellett börtönbe vonulnia. A
veszélyek azonban keveseket tántoríta-
nak el ettől a kitűnő sporttól, hiszen az
idei wimbledoni nyertes markát átszá-
molva csaknem félmilliárd forint üti. 
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ÉLETMÓD HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

Vannak italok, amelyek
gyönyörködtetik a szemet,
frissítik a testet és a lelket.
Orbán László mixert, a Nap-
sugár Koktélbár vezetőjét
arra kértük, készítse el szá-
munkra az idei nyár legdi-
vatosabb győri koktéljait. 

A nyári puncs egy alkoholmentes,
kerti partikhoz ajánlatos ital.
Gyorsan, nagy mennyiségben el-
készíthető. Négy személy részére
kell hozzá 12 cl bodzaszörp, 12 cl
lime, 25 cl ásványvíz, 50 cl almalé,
továbbá sok jégkocka és szezo-
nális gyümölcs. Elkészíteni rá -
érünk a vendégek érkezésekor
oly módon, hogy egy nagy bólés-
tálat negyedéig töltünk jéggel,
beleöntjük az alapanyagokat,
megkeverjük és hozzáadjuk a
gyümölcsöket. Orbán László
trükkje, hogy a jeget pár csepp
szörp hozzáadásával készíti, így

szerző: földvári gabriella 
fotó: marcali gábor

A mai, nehéz gazdasági
helyzetben mindenki azon
töpreng, hogyan tarthatná
fenn megszokott életszínvo-
nalát, milyen módszerekkel
kereshetne több pénzt, te-
remthetne anyagi jólétet,
biztonságot. Az ősi kínai kul-
turális gyakorlat, amely az
ember és a környezet össz-
hangját hirdeti, természete-
sen választ ad ezekre a kér-
désekre is. Okleveles feng
shui-szakértőnk, Kerecsényi
Éva tanácsai következnek. 

Kerecsényi Éva szerint azzal ér-
demes kezdeni, hogy kritikus
szemmel tekintünk otthonunkra,

s kiválasztjuk, majd kihajítjuk
azokat a tárgyakat, amelyekre
már nincs, és soha nem is lesz
szükségünk. Ezzel helyet terem-
tünk az új dolgoknak, szabad
utat engedünk az energia áradá-
sának. A gazdaggá válás első fel-
tétele, hogy képessé váljunk el-
engedni  a haszontalan dolgokat. 

Ezt követően az otthonunk be-
járatától számított bal hátsó sa-
rokra koncentráljunk, a feng shui
alapjául szolgáló bagua térkép
szerint ez a gazdagság és a siker
területe. Alaposan takarítsuk ki, s
távolítsunk el minden olyan tár-
gyat, fo tót, régi ruhát, könyvet,
számlát, ami a pénztelenségre
emlékeztet. Ha vécé van ezen a
területen, az ülőke fedelét tartsuk
lehajtva, az ajtót zárva.

Ha már a tisztaság és a rend
uralkodik, díszítsük a helyet olyan

tárgyakkal, amelyek a bőséget
és a gazdagságot jelképezik.
Itt helyezhetjük el az ara -
nyat, ékszert, értékpapírt

őrző széfet és a ház legérté-
kesebb festményét, szobrát. A

zöld növények közül a pénzvirág
segíti elő leginkább bankszám-
lánk gyarapodását, az energiák
áramlásának a zöld, a bíbor, a

piros színek kedveznek.  Ide tehe-
tünk akváriumot teknőssel vagy
mini szökőkutat, csobogót, ami az
anyagi biztonság jelképe. A vágya-
inkról szóló fényképek, poszterek
is itt vannak a legjobb helyen. A
feng shui-kellékek közül a három-
lábú béka, a nevető Buddha, a fel-
álló ormányú elefánt és a piros fo-
nállal összekötött három kínai
pénzérme segítheti a gazdagodá-
sunkat. Kerecsényi Éva befejezés-
ként arra figyelmeztet, hogy a feng
shui szimbolikus elemei önma-
gukban keveset érnek, kedvező
hatást csak a tan tudatos alkalma-
zásával érhetünk el. Hinnünk kell
benne, s biztosan kell tudnunk,
hogy mi a célunk. A feng shui a
gazdagság, a siker fogalmát a tisz-
tességes munkával, a tudás által
szerzett javakkal azonosítja.   

színes és ízes jégkockákat kap. A
bólét felönthetjük ízlés szerint
rummal, könnyű fehér borral
vagy pezsgővel is.

Az idei nyár slágere az ola-
szok fröccse, az Aperol spritz. Az
Aperol egy padovai származású
keserűlikőr, 1919-es születési
dátummal. A Camparira erősen
emlékeztető ital narancskivonat,
rebarbara, kínafakéreg és gyógy-
növények egyedi kombinációjá-
ból áll. Egy pohár fröccsöt úgy

k é -
szíthe-
tünk, hogy a
po hár aljára jeget
töltünk, erre öntünk 5
cl száraz bort, 5 cl szó-
dát, végül 2 cl likőrt. Bor-
nak a prosecco a legmegfele-
lőbb. Az Aperol koktél szóda hoz-
záadása nélkül is készülhet,
ilyenkor megbolondíthatjuk egy
kis vodkával, gyümölcssziruppal. 

A Hello melon a sárgadinnye
szezonjának itala, és egyben a
győri mixer kedvence. Igazi nyári
üdítő. A 4 cl vodka alapra 2 cl
sárgadinnyeszirupot és ugyan-
ennyi sárgadinnyelikőrt töltünk,
narancslével vagy birsalma levé-
vel felöntjük, egy szelet sárga-
dinnyével díszítjük. 

Hűsítő koktélok

Hogyan legyünk gazdagok? 

A győri Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- 

és Jogtudományi Kara

pótfelvételt hirdet 
az alábbi szakokon:

• jogász 
(nappali, levelező)

• nemzetközi igazgatási BA 
(nappali)

• európai és nemzetközi 
igazgatás MA
(nappali, levelező)

• jogi asszisztens FSZ 
(nappali)

Miért válaszd a győri jogi
kart?
 Mert nálunk a legalacsonyabbak

a képzési és lakhatási (kollégiu -
mi) költségek az országban;

 mert nálunk a számos egyetemi
(pl. tanulmányi, kulturális,
sport teljesítményért járó) ösz-
töndíj-lehetőség mellett sokféle
magán-, alapítványi és céges
ösztöndíj is vár téged;

 mert itt az elméleti tudás mellé
jól hasznosítható gyakorlati is-
mereteket is tanulsz;

 mert itt mindennapi, személyes
kapcsolatban lehetsz az oktató-
iddal, és bármikor fordulhatsz
hozzájuk a kérdéseiddel;

 és mert Győr olyan igazgatási
és igazságszolgáltatási centrum,
ahol diploma után számos ki-
váló álláslehetőség vár rád!

Ne felejtsd el: a közelmúltban dön-
tött a kormány arról, hogy a dip-
loma után a közszférában (pl. bíró-
ság, ügyészség, közigazgatás) el-
helyezkedő fiatalok számára a fel-
vett Diákhitel 2 összegét az állam
jóváírja.

A pótfelvételivel kapcsolatban
bővebb információt

a http://felveteli.sze.hu 
honlapon találsz.
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Parasztsonkában sült harcsa
friss lecsóval, rizstallérral 

Fokhagymás gnocchi 
paradicsommal, mozzarellával

Hozzávalók négy
személyre: 80 dkg filézett
harcsa, 4 nagy, de vékony
szelet parasztsonka, sütés-
hez kevés olaj, 4 adagnyi
friss lecsó. A rizstallérhoz
60 dkg párolt rizs, 1 tojás,
10 dkg reszelt sajt, 2 evőka-
nál liszt, összevágott petre-
zselyem, só, bors, a sütés-
hez vaj vagy olaj.

Elkészítése: Először
készítsük el a rizstallért! Egy
tálban keverjük össze a hoz-
závalókat, és tegyük félre. A
harcsafilét vágjuk négyfelé,
enyhén sózzuk és tekerjük
köré a sonkát. A sonka alá

Hűségesebb olvasóink már ismer-
hetik Alexovics Róbert főztjét, a
négycsillagos Famulus Hotel Pó-
dium éttermének konyhafőnöke
emlékezetes fogásokat, grillezett
halakat, olasz tésztákat, gyümöl-
csös desszerteket vonultatott fel
tavaly nyáron Szakácsklub rova-
tunkban. Séfünk a gazdag magyar
hagyományok elkötelezett ápo-
lója, s egyben a mediterrán
konyha híve. Régi receptúrákra
ugyanúgy számíthatunk tőle,
mint könnyű nyári ételek leírásai -
ra.  Itt van rögtön a gnocchi, az
olasz krumplis galuska, a mi no-
kedlink őse. Állítólag ez volt a
római légiók katonáinak legfőbb
eledele, bár akkoriban még gabo-
nából készültek a tésztagombó-
cok. A gnocchit készen is megvá-
sárolhatjuk, de Alexovics Róbert
szerint a házi készítésű ízletesebb,
a mellékelt recept alapján bárki
megpróbálkozhat vele otthon. Az
olaszok sósan, előételként fo-
gyasztják, séfünk paradicsommal
és Itália fehér aranyával, a zsíros
bivalytejből készült mozzarella-
sajttal tálalja számunkra.
Lecsószezon van, már csak ezért
is érdemes kipróbálni Alexovics
Róbert másik receptjét, a paraszt-
sonkában sült harcsát friss lecsó-
val és rizstallérokkal. Séfünk sze-
rint ha parasztsonka éppen nem
kapható, nyugodtan használjunk
baconszalonnát. A recept hozzáva-
lóiban szereplő 60 deka párolt rizs
húsz deka nyers rizsnek felel meg.     

Lecsószezon

Augusztus séfje: 
Alexovics Róbert

Szerző: Gaál József
Recept: Alexovics Róbert
Fotó: O. Jakócs Péter

Hozzávalók négy személyre: 50
dkg gnocchi, 20 dkg mini mozzarella-
golyó, kis doboz koktélparadicsom, 8
dkg fekete, mag nélküli olívabogyó, olí-
vaolaj, 4 gerezd fokhagyma. 

Elkészítése: A gnocchit sós,
forró vízben megfőzzük, majd leszűr-
jük és hideg vízzel leöblítjük. Egy ser-
penyőben megmelegítünk 3-4 evő-
kanálnyi olívaolajat, ebben 10-15
másodperc alatt megpirítjuk a felsze-

letelt fokhagymát, s beletesszük a
paradicsomot meg az olívabogyót.
További egy perc pirítás után jöhet a
megfőtt gnocchi, amivel még egy
percig tovább melegítjük serpe-
nyőnk tartalmát. Amikor levettük a
tűzről, öntsük bele a lecsepegtetett
mozzarellagolyót. Egy utolsó keverés,
és már lehet is tálalni. Fűszerezzük
frissen őrölt borssal, ízesíthetjük ba-
zsalikommal, petrezselyemmel vagy
snidlinggel. 

A gnocchit készíthetjük házilag is.
Egy kiló burgonyát megfőzünk, mele-
gen megpucoljuk és burgonyanyo-
móval összetörjük. Gyúródeszkára
tesszük, ütünk bele egy tojást, meg-
sózzuk, majd összedolgozzuk annyi
liszttel, amennyit felvesz. Ez 25–35
dkg lehet. Egy órát pihentetjük, majd
rudakat formázunk és három centi-
méteres darabokra vágjuk a tésztát.
Villával megformázzuk, pár perc alatt
sós, forró vízben készre főzzük.

friss fűszernövényt is tehe-
tünk, például zsályát, bazsa-
likomot vagy rozmaringot,
így sokkal ízletesebb lesz.
Melegítsük meg a lecsót és
tegyünk fel egy serpenyőt
olajjal, egyet meg vajjal me-
legedni. Az olajosban, ha
már meleg, a harcsaszele-
tek mindkét oldalát süssük
4-5 percig. A vajasba szag-
gassunk olajos kézzel há -
rom centiméter vastag rizs-
tallérokat, 3-4 perc alatt
süssük meg mindkét olda-
lukat, s azonnal tálalhatjuk
is. Díszítésnek snidlinget
vagy friss petrezselymet
használjunk. 
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékosok belépőjegyet nyerhetnek Csesznekre, az
István, a király című rockoperára. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78.
vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvé-
nyünk megfejtése: Hogy tetszik az új emeletes házunk, szívem? Nyertesek: Fülep
Tímea és Hajnal Marianna (Győr). Nyereményüket a szerkesztőségben (Or-
gona u. 10., B épület, tetőtér) vehetik át augusztus 13-tól.

SUDOKU

Sarki poszt

A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    
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APRÓ HIRDETÉS

Gyárvárosi, 1+fél szobás, 54 m2-es,
gázfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses, igényesen felújított lakást cse-
rélne 3 szobás, 60–68 m2-es lakásra
Sziget, Újváros, Kisbácsa, Kisme-
gyer, Gyirmót vagy Szentiván város-
rész területére (hird. szám: 279).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 3 szobás, 62 m2-es, 3 szo-
bás, erkélyes, távfűtéses, felújított, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2–3 szobás, erkélyes, liftes ház-
ban lévő lakásra. Nádorváros, Adyvá-
ros, Marcalváros, Gyárváros, Szabad-
hegy területére (hird. szám: 280). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 1+fél szobás, 36 m2-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást külső szigeteléssel és
költségmegosztós fűtéssel cserélne 3-
4 szobás belvárosi, nádorvárosi, ady-
városi, szabadhegyi vagy marcalvárosi
bérleményre (hird. szám: 284). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1+2 fél szobás, 63 m2-es, gáz
központi fűtésű, különálló konyhával ren-
delkező, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 1–1+fél szobás, 36–
42 m2-es bérleményre Újváros és Szi-
get kivételével (hird. szám: 285). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I-en 55 m2-es, össz-
komfortos, távfűtéses, részben fel-
újított, csempés, járólapos, határo-
zatlan ide jű szerződéses lakást cse-
rélne 1+fél szobás, határozatlan
idejű szerződéssel rendelkező la-
kásra Sziget és Újváros kivételével
(hird. szám: 288). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 36 m2-es, táv-
fűtéses, felújított, nyugodt helyen
lévő, határozott idejű szerződéssel
rendelkező lakást cserélne 45–55
m2-es bérleményre Sziget, Újváros
és Szabadhegy kivételével (hird.

Tetőjavítás, átrakás, lapos-
tető-szigetelés és homlokzatjavítás
és -festés. 30/376-2712.  

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.  

Üdülési csekk, SZÉP-
KÁRTYA elfogadása és bevál-
tása. Tel.: 70/564-2280.

Tankönyvek eladók! A győri Apáczai-
kar szociálpedagógia szakán hasz-
nált tankönyvek kedvező áron. A
könyvek nagyon jó állapotban van-
nak. Listát e-mailben kérésre küldök.
Érd.: 06-30/403-3079.         

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki
termék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. 30/422-6164.

ÜZLET 

Győr-Szigetben, a Semmelweis u. 8.
sz. alatti bérházban utcafronti, 27
m2-es üzlethelyiség kereskedelmi,
szolgáltatói tevékenységre vagy iro-
dának hosszú távra kiadó. Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es
konferenciaterem hosszú távra vagy
alkalmakra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

LAKÁSCSERE

Újvárosi, 1 szobás, 33 m2-es, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2-3 szobás, 50–65 m2-
es, határozott vagy határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra Marcalváros
I–II. kivételével (hird. szám: 286). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

ÁLLÁS

Érettségizett ügyfélkapcsolati és telefo-
nos munkatársat biztosítóhoz felve-
szünk. Rugalmas munkaidő, cafetéria.
06-70/2678-190, furyliza@ gmail.com. 

EGYÉB

PARLAGFŰIRTÁS, kaszá-
lás, fűnyírás, fakivágás, gyökérkivétel,
kerti munkák! 96/826-322, 06-
30/403-6810

Hajat veszek 50 cm felett, vá-
gott vagy vágni valót, jó áron. Tel.:
30/990-9530. 

FESTÉS, mázolás, tapétá-
zás! Igényes munka! Tel.: Jádi,
30/9377-972. 

TANKÖNYVVÁSÁR!
Aug. 6-tól! TAN-
MOLYDA. Szigethy
A. út 90. 70/258-8518

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

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Feleslegessé vált
holmiját elszállítom. Tel.:
70/500-1291.

Ablaktisztítást, takarítást, szőnyeg-
és kárpittisztítást vállalok intézmé-
nyek és lakosság részére. Ugyanitt
ipari takarítógépek, kárpit- és sző-
nyegtisztító gépek kölcsönözhetők.
Érd.: Fazekas Mihály, 20/9833-577.

Költöztetést, bútor-
szállítást, lomtalanítást pony-
vás teherautóval vállalok.
30/529-7589.

szám: 289). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

INGATLAN

Győr-Gyárvárosban háromszobás,
43 m2-es, teljesen felújított társas-
házi lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft. Érdek-
lődni: 06-70/338-6708.

Keszthelyen, a vízparttól 10 percre
40 m2-es apartman eladó, teljes fel-
szereléssel. 06-96/319-468.

Győr-Sashegyen, Volán utcában 800
m2-es zártkert, 30 m2 téliesített, alá-
pincézett, beépíthető tetőterű tégla-
házzal eladó. Víz, villany van. Ár: 3,8
M Ft. 20/801-5541.

Győr-Nádorváros elején 4 szobás,
113 m2-es, első emeleti, világos tég -
la lakás eladó a tulajdonostól. Zárt ud-
varon kocsibeállási lehetőség. 06-
30/401-2042.

Albérleteket keresek újonnan Győr -
be költöző, megbízható ügyfeleim ré-
szére! Érd.: 06-70/977-7838.

Építési telek Győrzámo-
lyon, Tölgyfa út elején ELA DÓ!
Közművesített, bekerített, 820 m2-es,
18 m utcafronttal, családi házas öve-
zetben. Érd.: +36-30/9370-230. 

Győr-Adyvárosban teljesen korszerű-
sített és szépen felújított, 53 m2-es,
2 szobás lakás sürgősen eladó. Ára:
8 M Ft. Érd.: 06-70/977-7837.

Győrszentiván-Kertvárosban, Auditól
5 km-re téliesített, 23 m2-es nyaraló
eladó. Irányár: 3.200.000 Ft. Érd.:
30/585-9607

Győr-Adyvárosban 1 szoba+étkezős,
36 m2-es, hőszigetelt, műanyag ab-
lakos, redőnyös, egyedi mérős panel-
lakás eladó. Ár: 6,7 M Ft. 06-
20/3468-994.

SZOLGÁLTATÁS

Izomsorvadást, bénulást,
isiászt, porckorongsér-
vet  gyógykezelek. Samodai
Péter gyógymasszőr, 30/7543-114
www.egeszsegovo.hu

GARÁZS 
GARÁZS, 15 m2-es (5,2
mx2,9 m), kitűnő állapotban, saját vil-
lanyórával, Győr-Szigetben eladó! Ér-
deklődni: 06-30/9370-230. 

TÁRSKERESÉS
40-es, magas(abb), sportos, roman-
tikus hölgyet keresek egy életre.
20/538-6211

KISÁLLAT
Német juhász anyától, német vizsla
apától, fekete, 8 hetes kutyakölykök
eladók. 20/538-6211

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

A Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvû Középiskola,
Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképzô Iskola 9024 Gyôr,

Örkény István u. 8–10. (tel.: 510-672) kezelésében lévô 
büfé bérleti jogát 5 évre nyilvános licitálás útján meghirdeti. 

A kereskedelmi funkciós egység az 1500 fô tanulót és 140 fô köz-
alkalmazottat látja el. Kikiáltási ár: nettó 180.000 Ft/hó.

A licitálási feltételek augusztus 3-tól az intézmény gazdasági 
irodájában 9–13 óráig átvehetôk. 

A licitálás idôpontja: 2012. augusztus 22., 10 óra, a helyszínen.

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

ÚJ NYÁRI ÉTLAPPAL,
KIVÁLÓ BOROKKAL,

FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk 

kedves Vendégeinket 
Duna-parti grillteraszunkon!
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Olimpiai melleklet’

Magyar szempontból meglehetősen
rosszul kezdődött az olimpia, hiszen a
hivatalos megnyitó előtt egy nappal de-
rült ki, hogy a nemzetközi Sportdöntő-
bíróság (CAS) döntése értelmében
doppingvétség miatt nem indulhat Lon-

donban Kővágó
Zoltán Eu-

rópa-baj-
noki

b r o n z é r -
mes diszkosz-
vető. Az athéni já-
tékokon ezüstér-
mes dobóatléta,

aki idei eredmé-
nyei alapján Lon-

Az Olimpiai Stadionban tartott pén-
teki, szombatra átnyúló ünnepélyes
megnyitóval elkezdődtek a XXX. nyári
ötkarikás játékok Londonban. A csak-
nem tízmilliárd forintos költségvetés-
sel összeállított műsort – melynek
mottója „Ez mindenkinek szól" volt –
Danny Boyle filmrendező álmodta
meg. A 15 ezer fős szereplőgárda elő-
adása 13 részből állt és Nagy-Britan-
nia történelmének jelentős vívmányait
bemutatva a helyi emberek kreativitá-
sát, termékeny szellemiségét és nagy-
lelkűségét szimbolizálta. A rendkívül
szórakoztató műsorban fellépett töb-
bek között Mike Oldfield, valamint a
színész Kenneth Branagh, Daniel
Craig és Rowan Atkinson is, az elő-
adás pedig William Shakespeare-től
Harry Potteren és Mary Poppinson át
a popzenéig bemutatta a brit kultúra
sokszínűségét. A forgatókönyv az ígé-
reteknek megfelelően nem nélkülözte
a humort sem. 

A mintegy másfél órás, rendkívül
szórakoztató műsort követően a részt-
vevő 204 nemzet bevonulása csak-
nem ugyanennyi ideig tartott. A ma-
gyarok 84.-ként érkeztek a stadionba,
a küldöttség élén a piros-fehér-zöld
zászlót a háromszoros ötkarikás baj-
nok vízilabdázó, Biros Péter vitte. A
sorban ott volt Borkai Zsolt, a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke és Molnár
Zoltán MOB-főtitkár is. A megnyitót –
száznál is több elnök, kormányfő és
koronás fő között – Áder János, Ma-
gyarország köztársasági elnöke is a
helyszínen tekintette meg.

Sebastian Coe, a szervezőbizott-
ság elnöke és Jacques Rogge, a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság első em-
bere köszöntője után II. Erzsébet indí-

Rekordok. A londoni olimpiai
sajtószolgálat összesítése szerint
egy kínai férfi kosárlabdázó az
olimpiai faluban lakó sportolók
legmagasabbika. Csang Csao-
hszü (Zhang Zhaoxu) 2,19 méte-
resre nőtt, míg ellenpontként a
leg alacsonyabb titulust egy vene-
zuelai atlétanő, a 200 méteres
síkfutásban nevezett Necerly
Soto érdemelte ki mindössze 132
centiméteres termetével. A sajá-
tos testsúly-vetélkedőt – mond-
hatni, hogy ismételten, vagyis a
pekingi olimpiához hasonlatosan
– a guami cselgáncsozó, Ricardo
Blas Jr. nyerte, aki alatt a mérleg
217 kilogrammot mutatott. A leg-
könnyebb olimpiai résztvevő
ugyanakkor kevesebb, mint egy-
heted ennyit nyom: a japán ritmi-
kus gimnasztikázó Teramoto
Aszuka alig 30 kiló. (MTI)

totta útjára a játékokat, amikor azt
mondta: „A londoni olimpiát megnyi-
tom". Ezután felvonták az ötkarikás
zászlót és felhangzott az olimpiai him-
nusz. A sportolók nevében Sarah Ste-
venson brit taekwondós felesküdött a
sportszerű és tiszta versenyzésre.

Szakítva a hagyományokkal, a jövőt
és a reménységet szimbolizálva hét fia -
tal, 16–19 éves brit versenyző közösen
gyújtotta meg a lángot. A látványos tű-
zijátékkal és Sir Paul McCartney elő-
adásával zárult nyitórendezvényt a
szervezők becslése szerint világszerte
több mint egymilliárd tévénéző követte
figyelemmel. (MTI)

Ez mindenkinek szol”

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Fotó: MTI/Kollányi Péter

Csokkent a magyar csapat letszama
donban is éremesélyesnek számított,
kétéves eltiltást kapott. A Sportdöntőbí-
róság ítélete jogerős, további fellebbe-
zésre nincs lehetőség.

Kővágó Zoltán ellen a nemzetközi
szövetség, az IAAF indított eljárást ko-
rábban, ám a háromtagú független ma-
gyar doppingbizottság felmentette a
versenyzőt, mivel úgy ítélte meg, hogy
nem követte el a „terhére rótt cselek-
ményt", s nem szegte meg doppingel-
lenes kötelezettségeit. A nemzetközi
szövetség ezek után fordult a CAS-hoz.

Kővágót tavaly augusztusban akarta
ellenőrizni Szolnokon két doppingelle-
nőr, de a megadott címen nem találták.
A doppingellenőrök állítása szerint ez-
után felhívták az atlétát telefonon, aki
megtagadta a találkozást, azaz az ellen-
őrzést. Ezért pedig kétéves eltiltás jár.
Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szö-

vetség főtitkára a csak csütörtökön nyil-
vánosságra került esetről elmondta, Kő-
vágó tanúkkal és tényekkel tudja bizo-
nyítani, hogy nem találkozott az ügyben
érintett két osztrák doppingellenőrrel. –
Semmilyen tárgyi bizonyíték nincs arra,
hogy Kővágó Zoltán megtagadta a dop-
pingellenőrzést – jelentette ki Gyulai
Márton. Hozzátette: amíg a versenyző
számos tárgyi bizonyítékkal támasz-
totta alá igazát, addig a másik oldalon
egyetlen ember, a vizsgálatot vezető
doppingellenőr ellentmondásokkal teli
vallomása áll.

Eredetileg két magyar diszkoszvető
szerzett jogot a londoni részvételre, de a
másikat, Fazekas Róbertet már be sem
nevezte a MOB, mivel a dobóatléta szer-
vezetében egy versenyen kívüli ellenőr-
zés során az anabolikus szteroidok közé
tartozó sztanozololt mutattak ki. (MTI)

’’”

’
”
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Olimpiai melleklet’

A londoni olimpián szereplő magyar
csapat vezetése a nemzeti himnusz le-
cserélésre kérte a szervezőket azt kö-
vetően, hogy a kardozó Szilágyi Áron
vasárnap szerzett aranyérmét köve-
tően a magyar Himnusz nem megfe-
lelő verziója hangzott el.

„A magyar olimpiai csapat veze-
tése sajnálattal tapasztalta, hogy első
londoni olimpiai bajnokunk, Szilágyi
Áron éremátadó ünnepségén a ma-
gyar Himnusz nem megfelelő verziója
hangzott el” – állt a Magyar Olimpiai
Bizottság (MOB) hétfői közleményé-
ben. „A csapatvezetés haladéktalanul
kérte a helytelen mű lecserélését, me-
lyet a LOCOG (Londoni Szervezőbi-
zottság) nemzetközi igazgatója enge-
délyezett. A LOCOG ígéretet tett az
azonnali intézkedésre és a magyar
kérés teljesítésére a vonatkozó nem-
zetközi protokollszabályokkal össz-
hangban.” 

Szerda este Gyurta Dániel tisztele-
tére már a Himnusz megszokott válto-
zata csendült fel a Vizesközpontban
tartott eredményhirdetésen.

Minden idők legeredményesebb olim-
pikonjává lépett elő kedd este 
Michael Phelps, az amerikaiak úszó -
sztárja. A 27 éves versenyző 200 m
pillangón ezüst-, a 4x200-as gyors-
váltó tagjaként pedig aranyérmet
nyert kedden Londonban, ahol koráb-
ban második lett a 4x100-as gyorsvál-
tóval. Ezzel összesítésben már 19 öt-
karikás éremnél tart, amelyből 15
arany, 2 ezüst és 2 bronz. Az eddigi
csúcstartó az olimpiák történetében
Larissza Latinyina szovjet tornász volt,
aki 1956 és 1964 között 18 medált
gyűjtött (9/5/4). 

Himnuszcsere

Michael Phelps
csucsdontese

Forrás: LOCOG Ltd. – www.london2012.com
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Ungvári M
iklós

CsernoviczkiÉva

A kardozó Szilágyi Áron aranyérmet
szerzett a fegyvernem vasárnapi
egyéni versenyében a londoni olim-
pián, miután a fináléban rendkívül ma-
gabiztosan, 15–8-ra legyőzte az olasz
Diego Occhiuzzit. Ez a magyar ví-
vósport 35. ötkarikás elsősége, Ma-
gyarország 161. aranyérme. A brit fő-
városban Szilágyié volt az első magyar
diadal. 

„Örülök, hogy Gerevich Aladárhoz
hasonlítottak, mert fia, Gerevich György
volt a nevelőedzőm, s iszonyatosan
sokat köszönhetek neki. Sajnos 2008
óta már nincs velünk” – nyilatkozott a
22 éves vívó, aki magabiztos verseny-
zéssel szerezte meg az aranyérmet. 

„Úgy érzem, a maximumot kihoz-
tam magamból, folyton a topon kel-
lett lennem, ami nagyon nehéz volt.
Ahogy egy kicsit elkalandozott a fi-
gyelmem, mint a negyeddöntőben a
német vívó ellen, máris feljött az el-
lenfél. Igyekeztem mindig a követ-
kező meccsre koncentrálni, nem fi-
gyelni másra. Próbáltam azt mutatni,
hogy az égvilágon semmi sem zök-
kenthet ki, sokat dolgoztunk azon a
mesteremmel, hogy ne idegeskedjek
azért, mert én vagyok az egyetlen
magyar kardozó az olimpián.”

Szilágyi Áron hozzátette, még
nem fogta fel, mit jelent olimpiai baj-
noknak lenni.

„Egy órája vagyok olimpiai bajnok,
de biztos hetek kellenek hozzá, hogy
ezt feldolgozzam. Most csak hihetetle-
nül felszabadult és boldog vagyok,
semmi mást nem akarok, csak meg-
ölelni a szeretteimet.”

Szilágyi azt mondta, nem érezte te-
hernek, hogy egyedüli kardozóként ju-
tott ki az olimpiára, amelyről a csapat
lemaradt.

„Nem én fogom megmenteni a
magyar vívást, ez nem ilyen egyszerű,
egy fecske nem csinál nyarat. Vannak
a vezetésben megfelelő emberek, akik
ezen dolgoznak. Az én feladatom,
hogy ha Rióban lesz kardcsapatver-
seny, ott legyünk a csapattal.” (MTI)

Szilagyi Arone 
az elso magyar 
arany

’

Fotó: MTI/Illyés Tibor
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Gyurta Dá-
niel 2:07.28
perces világ-

c s ú c c s a l
a ra ny  é r m e t

nyert 200 méte-
res mellúszásban

szerdán, ezzel a magyar
küldöttség második győ-
zelmét aratta. 

„Azt gondolom, ez
volt életem úszása, na-
gyon-nagyon nehéz volt
az utolsó tíz méter, jöttek
rám, ez szokatlan érzés
volt” – nyilatkozott Gyur -
ta pár pillanattal a célba
érkezés után. „A csalá-
domra, édesanyámra
gon doltam, ez erőt adott

Vilagrekord
és segített nyerni. Nem
nagyon tudom még eze-
ket a perceket feldolgoz -
ni. Tisztában voltam vele,
hogy az olimpiai bajnoki
címet nem adják köny-
nyen, elképesztően örü-
lök, hogy sikerült győz-
nöm. Akkor igazi olim-
piai bajnok valaki, ha ez
nem változtatja meg az
életét, ugyanolyan szeré-
nyen éli a mindennapjait,
mint addig. Igaz, több
érem lesz a vitrinben.
Végig láttam a többieket,
de volt elég erőm
magam mögé utasítani
őket, nagyon boldog va-
gyok.” (MTI)

’

’
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Olimpiai melleklet’

Julius 28., szombat
Az úszók közül Cseh László kilence-
dik, Verrasztó Dávid a 22. helyen vég-
zett 400 méter vegyesen. Szilágyi
Liliá na a 34. helyen zárt 100 m pillan-
gón. A Mutina Ágnes, Verrasztó
Evelyn, Risztov Éva, Dara Eszter ösz-
szeállítású 4x100 méteres gyorsváltó
15. lett. Kis Gergő a hatodik helyen
végzett 400 m gyorson. Hosszú Ka-
tinka negyedik, Jakabos Zsuzsa kilen-
cedik lett 400 méteres vegyesúszás-
ban. Gyurta Dániel bejutott a 100 mé-
teres mellúszás döntőjébe. 
Az asztaliteniszezők közül Tóth
Krisztina 4–3-ra nyert, majd ugyan-
ilyen különbséggel kikapott. Pattan-
tyús Ádám sima vereséget szenve-
dett, ezzel búcsúzott. Zwickl Dániel 4–
1-re győzött és bejutott a legjobb 48
közé. 
A teniszező Szávay Ágnes két sima
játszmában vereséget szenvedett.

Harcsa Zoltán bejutott a nyolcaddön-
tőbe a férfi ökölvívók 75 kg-os súly-
csoportjában.
A tőröző Mohamed Aida 15–10-re
győzött, majd 8–7-re kikapott, így a
13. helyen zárt. 
Az evezősök versenyében a kormá-
nyos nélküli kettesek között a Simon
Béla, Széll Domonkos duó ötödik lett
előfutamában. 
Lovassy Krisztián országúti kerék-
páros nem ért célba. 
A tornászok közül Hídvégi Vid har-
madik, Berki Krisztián pedig ötödik
helyen jutott be a lólengés vasárnapi
döntőjébe. 

Julius 29., vasarnap
Csonka Zsófia a 16. helyen végzett a
női légpisztolyosok mezőnyében. 
Az asztaliteniszező Póta Georgina
4–1-re győzött, majd ugyanilyen kü-
lönbséggel kikapott. Zwickl Dániel 4–1-
re nyert és bejutott a legjobb 32 közé. 
Az úszók közül Povázsay Eszter a 37.
helyen zárt 100 m háton, Sztankovics

Anna a 31. lett 100 m mellúszásban.
Bohus Richárd a 22. helyen ért célba
100 m háton, Risztov Éva a 16., Kapás
Boglárka pedig a 17. helyen végzett
400 m gyorsúszásban. A Balog
Gábor, Bernek Péter, Kis Gergő, Ta-
kács Krisztián összeállítású 4x100
méteres férfi gyorsváltó a 14. helyen
zárt. Kozma Dominik egyéni csúccsal
a tizedik helyen végzett 200 méteres
gyorsúszásban. Gyurta Dániel új or-
szágos csúccsal negyedik lett 100
méteres mellúszásban. 
A teniszező Babos Tímea két sima
játszmában nyert. 
Az ökölvívó Varga Miklós pontozá-
sos vereséget szenvedett a 60 kg-
osok első fordulójában.
A könnyűsúlyú kétpárevezősök kö-
zött szereplő Hirling Zsolt, Varga
Tamás kettős negyedik lett vasárnapi
előfutamában. 
A tornász Böczögő Dorina összetett-
ben a 49. helyen zárt.  

A címvédő magyar férfi vízilabda-
válogatott 14–10-es vereséget
szenvedett a szerb csapattól. 
A férfi kézilabdacsapat 27–25-
ös vereséget szenvedett a dán válo-
gatottól. 

Julius 30., hetfo
A kormányos nélküli kettesben
érdekelt Simon Béla, Széll Domonkos
evezős duó 13. lett.

Sidi Péter 14. lett az alapversenyben,
így nem jutott döntőbe a férfi lég-
puskások között.
Az asztaliteniszező Zwickl Dániel
vereséget szenvedett és kiesett. 
Szász Emese első mérkőzésén vere-
séget szenvedett a női párbajtőr-
versenyben.
Az 57 kg-os Karakas Hedvig ötödik
lett cselgáncstornán. 
Babos Tímea és Szávay Ágnes vere-
séget szenvedett a teniszezők pá-
rosversenyének első fordulójában. 
A női vízilabda-válogatott 14–13-
ra kikapott az amerikai csapattól. 
Berecz Zsombor két futam után a 32.
helyen állt a Laser hajóosztály küz-
delmeiben. 

Az úszók közül Mutina Ágnes a 22. he-
lyen végzett 200 m gyorson. Biczó Ben -
ce 9., Cseh László 12. helyen zárt 200 m
pillangón. Hosszú Katinka az ötödik leg-
jobb idővel bejutott a 200 méteres ve-
gyesúszás keddi döntőjébe, ugyan akkor
Verrasztó Evelyn a 9. helyen fejezte be a
számot, így lemaradt a fináléról. 

Julius 31., kedd
A címvédő férfi vízilabda-válo-
gatott második csoportmérkőzé-
sén 11–10-es vereséget szenvedett
Montenegrótól.

A könnyűsúlyú kétpárevezősök kö-
zött szereplő Hirling Zsolt, Varga
Tamás kettős második lett keddi re-
ményfutamában, így bejutott a közép-
döntőbe. 

A férfi kézilabda-válogatott 22–
19-re legyőzte a dél-koreai csapatot.
Csoknyai László helyezetlenül zárt a csel-
gáncsozók 81 kg-os kategóriájában. 
A teniszező Babos Tímea két játsz-
mában vereséget szenvedett a máso-
dik fordulóban. 
A szörfös Detre Diána a 16., Gádorfalvi
Áron a 33., a vitorlázó Berecz Zsombor
pedig a 23. helyről várta a folytatást. 
Az úszók közül Gyurta Dániel bejutott a
200 m mellúszás szerdai döntőjébe, Mol-
nár Ákos a 20. helyen zárt. Jakabos Zsu-
zsanna bejutott 200 m pillangón a más-
napi döntőbe, míg Hosszú Katinka kilen-
cedik lett. Utóbbi nyolcadik lett 200 m ve-
gyesen, akárcsak a Kozma Dominik,
Cseh László, Bernek Péter, Kis Gergő ösz-
szeállítású 4x200 méteres férfi gyorsváltó. 

Augusztus 1., szerda
A 90 kg-os Madarász Tamás és a 70
kg-os Mészáros Anett is helyezetlenül
zárt a cselgáncstornán.
Imre Géza 15–8-ra nyert, majd 15–7-re
kikapott a férfi párbajtőrözők között. 
Csonka Zsófia a hatodik helyen végzett a
női sportpisztolyosok versenyében. 
A női vízilabda-válogatott 11–10-
re legyőzte a kínai csapatot.
A vitorlázó Berecz Zsombor a 22., a
szörfös Detre Diána a 17. helyről
várta a folytatást. 
Az úszók közül Dara Eszter a 23. helyen
végzett 100 m gyorson, Sztankovics
Anna a 29. lett 200 m mellen. A Mutina
Ágnes, Jakabos Zsuzsanna, Hosszú Ka-
tinka, Verrasztó Evelyn összeállítású női
4x200 méteres gyorsváltó kilencedik he-
lyen végzett. Cseh László bejutott a csü-
törtöki döntőbe, Verrasztó Dávid 35. lett
200 m vegyesen. Balog Gábor 11., Ber-
nek Péter 12. helyen végzett 200 m
háton, míg Jakabos Zsuzsanna hetedik
lett 200 m pillangóban. 

Csernoviczki Éva
szerezte meg a ma-
gyar küldöttség első
érmét, miután bronz -
érmes lett a női csel-
gáncsozók 48 kg-os
versenyében. 

A 66 kg-os Ungvári
Miklós ezüstérmet
nyert vasárnap a lon-
doni olimpia csel-
gáncstornáján. 

Csupán a második versenyna-
pig kellett várni az első magyar
aranyéremre: Szilágyi Áron
győzött a kardozók egyéni ver-
senyében.

Gyurta Dániel világ -
csúccsal olimpiai
bajnok lett 200 mé-
teres mellúszásban.

Fotó: MTI/Kollányi Péter

Fotó: MTI/Kollányi Péter

Fotó: MTI/Illyés Tibor

’
”’ ’ ’

’ ’

’

Naprol napra – A magyarok szereplese’
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Megkezdte felkészülését a követ-
kező szezonra a SZESE Győr NB
I/B-es férfi kézilabdacsapata,
amely ezüstérmes lett a legutóbbi
bajnokságban. Az egyetemiek cél-
kitűzése természetesen nem válto-
zott, a klub ismét a feljutást vette
célba. Deáki István napi két edzést
vezényel játékosainak, emellett
számos felkészülési mérkőzés is
vár majd a csapatra. A kapus Hoff-
mann Ákos csak kevesebb edzé-
sen tud részt venni a jövőben, Hor-
váth Adrián pedig munkahelyi el-
foglaltságai miatt abbahagyta a já-
tékot. A keretben további változá-
sok is várhatóak, ezekről bőveb-
ben következő számunkban olvas-
hatnak. 

A Győr Pluszban már beszámoltunk
arról, hogy a Rába ETO futsalcsapatá-
ban folytatja pályafutását a spanyol
Európa-bajnok játékos, Juan Ramón
Rodríguez Calvo, művésznevén Ju-
anra. A 29 éves sportoló készséggel
nyilatkozott első benyomásairól. 

Korábban Európa legerősebb
futsalbajnokságában játszott. Mi
miatt döntött úgy, hogy Magyar-
országra, az ETO-ba szerződik?

Ki akartam magam próbálni egy
közép-európai csapatban, meg akar-
tam ismerni egy másik kultúrát. Spa-
nyolországban a válság miatt nehéz a
gazdasági helyzet, így a szerződésem-
ben a biztos anyagi háttér is szerepet
játszott. Az ETO három éve meghatá-
rozó csapat Magyarországon, és
nekem nagyon fontos, hogy az UEFA
Futsal Cup-ban játszhassak. 

Európa-bajnok, Futsal Cup-
győztes, tehát mindent meg-
nyert már. A magyar bajnoki
címet is szeretné begyűjteni?

Mivel magyar bajnoki címem még
nincs, természetesen szeretném be-

gyűjteni és hozzá a Magyar Kupát is.
Azért jöttem Magyarországra, hogy
megpróbáljak minden mérkőzést
megnyerni, és hogy a győri szurkoló-
kat lenyűgözzem a játékommal.

Milyennek látja az ETO-t, pár
nap után mi a véleménye játé-
kostársairól?

Tetszik, amit eddig tapasztaltam. A
csapatban sok jó játékos van, az
egész klub nagyon szervezett. Mar-
cos Angulo kiváló edző, és a játékosok
igyekeznek minden utasítását magas
szinten végrehajtani. Lassan minden-
kivel megismerkedem, és bízom
benne, hogy a pályán összeszokott já-
tékot fogunk produkálni. 

Marcos Angulo személye sze-
repet játszott-e abban, hogy az
ETO-hoz igazolt?

Igen, ez is szerepet játszott
abban, hogy ide igazoltam. Bízik
bennem, ő javasolta a szerződteté-
semet, amit a klub vezetői akceptál-
tak. Nagyszerű munkát végez Győr-
ben, vele a klub jó úton halad Eu-
rópa legjobb csapatai felé.

Ha minden tervei szerint ala-
kul, jövőre is zöld-fehérben ját-
szik-e majd?

Egyelőre egyéves szerződést kötöt-
tem, de ha minden jól alakul, akár több
évre is maradnék az ETO-ban. Sok min-
den befolyásolhatja a döntésemet, de
az első benyomásaim nagyon jók, szép
a város, az emberek kedvesek és a lá-
nyok szépek. Ezt már magyarul is
tudom, és szeretném megtanulni ezt a
nehéz, de szép nyelvet.

Edzésben
a SZESE

Felbőgnek a motorok

Németországi felkészülési tornán
lép pályára Wittlichben augusztus 4-
én és 5-én a magyar női kézilabda-
válogatott, ahol német és dán
klubcsapatokkal játszik kétszer 25
perces mérkőzéseket. A keret tagjai
szerdán találkoztak Győrben, a
közös gyakorlás után városunkból
utaztak tovább a torna helyszínére.
Karl Erik Böhn szövetségi kapitány
a Győri Audi ETO KC csapatából
Herr Orsolyát, Orbán Adriennt, Pla-
néta Szimonettát, Rédei-Soós Vik-
tóriát, Görbicz Anitát és Kovacsics
Anikót válogatta be. 

Hat győri
válogatott

Edzőmeccsek. A Rába ETO
napi két edzéssel készül a kö-
vetkező szezonra, a fárasztó
munka mellett pedig már felké-
szülési mérkőzéseket is játszik
a csapat. A zöld-fehérek csü-
törtökön a szlovák első ligás
Nové Zamky csapatát győzték
le 6–0-ra hazai pályán, a gólo-
kat Ramada (2), Lódi, Al-Ioani,
Fabio és Harnisch szerezték.
Hétfőn az Aramis látogatott a
Magvassyba, a győriek ezúttal
is fölényesen, 8–3-ra győztek.
Ezúttal Harnisch (3), Al-Ioani,
Fabio, Ramada, Juanra és Ra-
vasz volt eredményes. 

Augusztus 17. és 20. között
ismét felbőgnek a motorok az
ETO Park parkolójában, ami-
kor negyedszer rendezik meg
az Extrém Motorsport Feszti-
vált. Az esemény idejére min-
den évben nemzetközi gokart -
istállók, extrém technikai be-
mutatók, különleges autócso-
dák, szaktekintélyek költöz-
nek Győrbe. Tavaly nyolc nem-
zet közel százötven pilótája
vett részt a nemzetközi go-
kartversenyen. Kálmán Péter,
a Kálmán Motorsport és a
fesztivál szakmai vezetője
idén hasonló érdeklődésre

számít. A fesztivál fő programja
a magyar bajnokság 11-12.
fordulója is lesz egyben.

Vasárnap rendezik meg a III.
Alexovics Szlalom Kupát is az
Arrabona Rally Club szervezé-
sében. Újdonság, hogy hétfőn
az amatőröké lesz a pálya, au-
gusztus 20-án ugyanis Amatőr
Utcai Gokartversenynek ad ott-
hont a fesztivál. A programot
kiállítás, rally-, drift- és street-
fighter-bemutató és koncertek
színesítik. A folyamatosan fris-
sülő, részletes program a
www.etopark.hu honlapon ta-
lálható. 

Régi Péter (Arrabona Rally Club), Fekete Balázs (főszervező), Kálmán Péter (Kál-
mán Motorsport)
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A Győri ETO FC súlyos vereséget szen-
vedett az OTP Bank Liga nyitányán.
Pintér Attila együttese 4–1-re maradt
alul a címvédő Debrecen otthonában
(Gsz.: Sidibe 8., 26., Szakály 10., Kul-
csár 45., ill. Andric 11.). A zöld-fehérek
utoljára hat évvel ezelőtt kaptak ki ha-
sonlóan nagy különbséggel, akkor a
Honvéd bizonyult jobbnak az ETO-nál. 

Helyzetei ugyan a győrieknek is
voltak, ezek azonban rendre kimarad-

A csehországi Plsenben rendezték meg a masters erőemelő Európa-bajnokságot. A megmé-
rettetésen két női és három férfiversenyzőt indított a Magyar Erőemelő Szövetség. Köztük ver-
senyzett a győri Standinger István „Masters 3” korcsoportban, 105 kg-os súlycsoportban. Stan-
dinger István összetettben ezüstérmet szerzett, felhúzás gyakorlatban pedig Európa-bajnoki
címet nyert, megelőzve Lovász Györgyöt, az erőemelő legendát, akit példaképének tekint.

tak, Trajkovic ráadásul büntetőt is hi-
bázott. A zöld-fehérek védelme
ugyan akkor átjáróház volt, a bajnok -
csapat könyörtelenül kihasználta a
hátsó alakzat által elkövetett hibákat. 

Először szerepelt az ETO-ban
Andric, Lang, Lipták, Svec, valamint
a csereként beállt Kronaveter és Di -
na, akik aligha ilyen bemutatkozás-
ról álmodtak. Egy mérkőzésből még
korai lenne bármire következtetni,

Győri sport-
legendák
mesélnek

Európa-bajnok erőemelő

az azonban egyértelmű, hogy a csa-
pat még nem állt össze a bajnoki
rajtra. A zöld-fehérek szombaton 19
órakor a Haladás ellen javíthatnak
hazai pályán. 

További hír a csapattal kapcsolat-
ban, hogy Szabó Ottó Pápán foly-
tatja pályafutását, Valentin Babic és
George Ganugrava szerződését pe -
dig közös megegyezéssel megszün-
tették. 

Bemutatkozott
az új edző

Súlyos vereség
a nyitányon 

A Győri Audi ETO KC nyolcszáz néző előtt játszotta le
első felkészülési mérkőzését az Érd csapata ellen a Mag-
vassyban. Az első játékrészben még kevésbé sikerültek
a győriek akciói, többször is hiba csúszott a támadá-
sokba, így az Érd megérdemelten vezetett 30 percnyi
játék után 17–14-re. Fordulás után Herr Orsolya lehúzta
a rolót, negyedórán át csak két találatot engedélyezett a
vendégeknek. Az utolsó tíz percben a spanyol tréner a
fia taloknak is lehetőséget adott. A végeredmény 31–27
lett az ETO javára, Ambros Martin tehát győztes mecs-
csen mutatkozott be a Magvassy közönségének.

– A kezdet nehéz volt, kicsit idegesek voltunk, véde-
kezésünk nem állt össze. Szünetben megbeszéltük a
hibáinkat, és ezeken sikerült is a második félidőben ja-
vítanunk. A keményebb védekezés megadta az önbi-
zalmat játékosaimnak, így jobban sikerültek a táma-
dásaink – értékelte a látottakat a vezetőedző.

Nagyszerű folytatása ez a könyv a 2008-
ban, majd 2009-ben hasonló címmel
megjelent két kötetnek. A Városi Sport-
történeti Bizottság által, dr. Gönczöl
László elnök és dr. Gönczöl Lászlóné
szerkesztésében kiadott munka Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzata hat-
hatós támogatásával jelenhetett meg.

Amint a bevezetőben olvasható, ezt
a kötetet is azoknak ajánlják, akik érdek-
lődést mutatnak és figyelemmel követik
Győr város sportéletét, a sportolók,
sportegyesületek, sportvezetők munká-
ját, eredményeit. A bemutatott szemé-
lyek ezúttal is a város egykori aktív spor-
tolói, sportvezetői, ma is példát adó sze-
mélyiségek. Duck Zoltán révén a kézi-
labda, Gremola Ferenc által a labdarú-
gás, Mráz László világbajnok személyén
keresztül a teke, Palla Dénes által a torna
és az atlétika, Jungi Csaba révén a bir-
kózás és a cselgáncs, Röck Samu meg-
személyesítésében pedig mindenek-
előtt a torna, és azon keresztül a sportra
nevelés a fő téma. Az értékes képanyag-
gal gazdagon illusztrált, 144 oldalas
kötet tartalmas, megismételhetetlen-
nek mondható beszélgetések anyagát
tükrözi, amelyek során a győri sportle-
gendák saját életükről, sportpályafutá-
sukról, a velük kapcsolatba került szá-
mos érdekes személyiségről, s a város
sportéletében történtekről emlékeztek. 

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
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Kalauz

Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer u.
57.  Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16
órától másnap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 órá ig,
pénteken 14 órától 7 óráig.
Munka szü ne  ti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbeje-
lentés Éjjel-nappal hívható:
96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat A 96/50-50-50-es
számon munkanapokon 7 és
16 óra között hívható. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.  
A pénztár 30 perccel előbb
zár.  Tel.: 96/512-570.  

Orgona utca Az ügyfélszolgá-
lat 8 órakor nyit. Hétfőtől szer-
dáig 16 órakor, csütörtökön
17 órakor, pénteken 14 órakor
zár.  A pénztár 30 perccel
előbb zár.  Tel.: 96/505-051.
Fax: 96/505-099. 

ETO Park Az ügyfélszolgálat
hétfőtől péntekig 9–17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabeje-
lentés: 96/311-753. Közterü-
leti hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld
számon. Ügy félszolgálat:
96/522-630.  Hétfőtől csütör-
tökig 7.30 és 15.30, pénteken
7.30 és 13.30 között.

KOS
Végre itt a pihenés ideje, ne is gon-
dolkozzanak más tevékenységen. Legye-
nek sokat párjukkal, szervezzenek közös
programokat. Ez a párkapcsolat ideje is, ha
nincs társuk, járjanak nyitott szemmel. Az
étkezésre figyeljenek.

BIKA
Tervezzék meg távlati céljaikat, ez
az álmodozás ideje. Ha kell, írják le ezeket
a terveket, hogy tudják a későbbiekben azt
követni. Gondoljanak a párkapcsolatra is.
Ez az előkészítés ideje. 

IKREK
Az események sűrűjében érezhetik
magukat, ennek nagyon örülnek, végre
érzik, hogy élnek, hogy hasznosak lehet-
nek. Ne higgyenek azonban mindenkinek.
Ingatlanügyekre nagyon jó ez az időszak. 

RÁK
Figyeljenek jobban barátaikra,
hátha szükség van az önök segítsé-
gére valamelyikük életében. Ha valaki el-
marad önök mellől, annak oka van, ne
akarják visszatartani az illetőt. Vigyázza-
nak gyomrukra, az étkezésre. 

OROSZLÁN
A társaság középpontjai lehetnek
most, amit nem bánnak igazán. Barátaik
aggódnak önökért, ideje kicsit többet be-
szélgetni velük. Pihenjenek többet, ha tud-
nak, utazzanak el, élvezzék egyszerűen az
életet. 

SZŰZ
Próbáljanak kicsit lazítani, ne ro-
hanjanak, ne agyaljanak sokat, most nem
ennek van itt az ideje. Foglalkozzanak
olyan dolgokkal, amiket szeretnek, töltsék
el lazítással a mindennapjaikat. Ez a pihe-
nés ideje. 

MÉRLEG
Koncentráljanak most magánéle-
tükre, sok mindenre fény derül, sok kér-
dést meg tudnak vitatni párjukkal. Bará-
taik jó tanácsot adhatnak önöknek, hall-
gassanak rájuk. Munkájukban előrelépés
várható. 

SKORPIÓ
Fejük fölött kissé összecsaptak a
hullámok. Próbáljanak kiúszni ebből a
helyzetből, rendszerezzék életüket, úgy
sokkal könnyebb lesz. Foglalkozzanak töb-
bet családjukkal, náluk megnyugvást ta-
lálnak. 

NYILAS
Nagy lépések előtt állnak, csak a fej-
lődésre koncentráljanak. Kapcsolataik bő-
vülnek, érdemes nyitott szemmel járniuk.
Nagyon pozitív ez az időszak, használja-
nak ki minden adódó lehetőséget. 

BAK
Ejött végre a pihenés ideje. Rendez-
zék össze gondolataikat, vágyaikat, rakja-
nak rendet maguk körül. Ez magányos fel-
adat, nem is kívánják más társaságát.
Azért lazítsanak is egy kicsit. 

VÍZÖNTŐ
Életükben a fejlődésé, a változásé a
főszerep, ami felüdítő az önök számára.
Csak saját maguk állhatnak saját útjukban,
ne tegyék ezt. Akár új munka is adódhat,
járjanak utána, és hallgassanak megérzé-
seikre. 

HALAK
Életükben a magánélet került elő-
térbe, szerelmük újra fellángol, illetve akár
új szerelem is indulhat. Élvezzék ki ezt az
időszakot, tervezzenek, álmodozzanak. 
Próbáljanak pihenni is, munkájuk most
könnyebb.  

Horoszkóp

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának, kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222

NYÁRON SE HAGYJA ÉRTÉKEIT ÔRIZETLENÜL!

kép és szöveg: xantus-állatkert

A hét végén a győri állatkert
két új lakóval gyarapodott:
megérkeztek a Benett kengu-
ruk, akiket gondozóik Szepinek
és Sziporkának kereszteltek el.

Nagy fülük és hosszú farkuk nagyon
jellegzetes. Hátsó lábuk erőteljes, az
ugrálva történő közlekedéshez alkal-
mazkodott. A Benett kenguruk bun-
dája a nyakon és a vállnál vöröses;
vastagabb, mint sok más wallaby
bundája. A fajnak albínó színválto-
zata is létezik. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint Szepi, hiszen ő is egy
fehér bundájú, piros szemű kenguru. 

Az albinizmus örökletes tulajdon-
ság, amely a színanyag termelődésé-
nek zavara következtében jelenik
meg. A természetben az albínó ken-

Fehér kenguru 
az állatkertben

Segítünk kiválasztani 
az önnek legideálisabb

klímaberendezést, légtisztítót
lakásába, irodájába!

A SINCLAIR és a japán DAIKIN 
cég teljes termékskáláját 

kínáljuk önnek kedvezô áron.
Valamennyi készülék 3 év teljes körû 
garanciával. Rövid szállítási határidô.

Anemo Optima Kft. 
9024 Gyôr Kálvária u. 4—10.

Tel.: 96/200-220, 20/921-5861

guruknak nem sok esélyük lenne a ra-
gadozókkal szemben, annyira feltű-
nőek a zöld környezetben, állatkert-
ben azonban életben maradhatnak.
Az új jövevények már birtokba vették
kifutójukat és nagyon jól érzik magu-
kat új otthonukban.

Nyerjen masszázst!
Masszázsutalványt nyerhet, aki velünk ját-
szik. Nem kell mást tenni, csak helyesen vá-
laszolni kérdéseinkre, melyhez segítséget
ad lapunk Hölgyvilág rovata.
1. Mire jó a mézes masszázs?
2. Melyik masszázsfajtát használták a

harcművészek a teljesítőképesség
fokozására?

3. Melyik masszázsfajta a stressz és az
érzelmi problémák feloldásának esz-
köze?

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre
várjuk augusztus 8-ig. Fábián Janka Virág-
szál című könyvét Dobos Helga nyerte.


