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3. oldal Több tízezer forintos
kiadást jelent az iskolakezdés.
Tanácsos még a roham előtt be-
vásárolni, mert akár több ezer
forintot is lehet spórolni a tan-
szereken és a kiegészítőkön.

5. oldal Jó embereket keres a
Médiaunió Alapítvány: olyan hét-
köznapi hősöket, akiknek tettei, kö-
zösségi szerepvállalása példaértékű.
Dr. Kéry Klára szemész szakorvos ér-
demei közül emelünk ki néhányat.

10. oldal Az Antikexpo, Győr régiségvására egy hamisítatlan vá-
rosi sikertörténet, augusztus 18-án lesz tizenöt éves, amit az alapí-
tók, Németh István régiségkereskedő és családja színes vasárnap
délelőttel, sok zenével és nagy tortával kívánnak megünnepelni az
Árkád mögötti piactéren. A jubileumi vásárt az ezüst és a hajó jegyé -
ben szervezik, s felavatják az Antikexpo új cégérét, az ezüsthajót.

Győrben a BL-győztes
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

22–23. oldal  A horvát adriai nyárba, a Győrtől
540 kilométerre fekvő Rab szigetére kalauzoljuk
olvasóinkat Utazás rovatunkban, ahol történelmi
sétára is hívunk Zsámbékra.

Írásunk a 30. oldalon
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és fél ezer jármű gördült le az Audi Hungaria Motor
Kft. gyártósoráról az idei első félévben, míg egy
évvel korábban 21.569. Az idén készült 1.019.595
motor közel húszezerrel kevesebb a tavalyi első fél -
évben gyártottnál. 

13 500 millió forintos beruházással bővíti gyártókapacitását a
medencéket és medencelefedéseket gyártó Aquaco-
met Kft. városunkban. A beruházás keretében megva-
lósuló technológiai fejlesztéshez 150 millió forint támo-
gatást nyert el a cég a Gazdasági Operatív Programból. 

NAPRÓL NAPRA
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Augusztus 5.

Augusztus 6.
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Információs pont. Országszerte
hét helyen – köztük városunkban is –
nyitott tankönyves információs pontot
a Könyvtárellátó Nonprofit Kft., ahol a
tankönyvekkel összefüggő teljes körű
ügyintézés lebonyolítható.

Tűzeset. Tűz ütött ki a Büchl Hungá-
ria műanyaghulladék-feldolgozó
üzemben a Hűtőház utcánál. A tüzet
gyorsan sikerült megfékezni, személyi
sérülés nem történt.

Vádemelés. Vádemelést javasol a
rendőrség azzal a soproni buszsofőr-
rel szemben, aki június közepén itta-
san ült egy helyi buszjárat volánja
mögé. A 45 éves sofőr útközben több
balesetet okozott, hat közlekedési táb-
lának is nekiütközött.

Hamis áru. Közel 25 millió forint ér-
tékű hamis ruházati termékre bukkant
a pénzügyőrség, amikor Győr és Vá-
mosszabadi környékén egy szlovén
és egy cseh teherautót ellenőrzött. 

Üzleti klub. Üzleti klubot tartottak az
ETO Park Hotelben. A jelenlévők töb-
bek között az ügyfélhiány, a szűkülő
piac, illetve a külső körülmények keze-
lésében szerezhettek ismereteket. 

Duna-projekt. Az árvízvédelmi be-
ruházás folytatódik a Dunán. Mecsér
térségében már végzett a kivitelező az
építési terület megtisztításával és
megkezdte az új töltéstest alapozását.

Lángra kapott. Csütörtök hajnal-
ban tűz ütött ki a Rába Quelle fürdő
külső medencéjénél. Az épület mel-
letti napernyők és strandbútorok nagy
lángokkal égtek, a tűz megfékezésére
három tűzoltóautó érkezett a hely-
színre. 

Zárva a híd
Mérföldkőhöz érkezett
a Kossuth híd szélesí-
tése: a napokban össze-
betonozzák az új járda
előre gyártott betontáb-
láit. A munka augusz-
tus 14-én reggel 6 óra-
kor kezdődik. A rezgé-
sek elkerülése érdeké-
ben a gépkocsi- és autó-
busz-forgalom elől a
hidat lezárják augusz-
tus 21-ig. A gyalogosok
és kerékpárosok a
hídon átmehetnek.

Évforduló
Az idén ünnepli a város
a győri megyés püspök,
Simor János születésé-
nek 200. évfordulóját. A
megemlékezés alkalmá-
ból a Simor János püs-
pök téren a plébánia
utcai homlokzatára em-
léktáblát helyeznek,
melyet augusztus 16-án,
a templom búcsúján
avatnak és szentelnek
fel. Az évfordulós ün-
nepség misével kezdő-
dik, majd előadás kere-
tében a megyés püspök
életére és munkássá-
gára emlékeznek. 

Újra üzemel a kút
Tizenöt év után újra üze-
mel Adyvárosban, a Kuo -
pio parkban a szökőkút.
Radnóti Ákos, a terület
önkormányzati képvise-
lője elmondta, Szabó
Erik képviselőtársával
együtt kezdeményezték,
hogy működésbe állítsák
a kutat. Azért ketten,
mert a park a választó-
körzeteik határán fekszik,
s közösen nagyobb lob-
bierőt képviseltek a felújí-
tás mellett.
Radnóti Ákos kifejtette,
másfél millió forintot for-
dítottak a szökőkút fel-
újítására. A Győr-Szol
az összegből kijavította
a gépészeti és elektroni-
kai hibákat, kitisztította
a berendezést. A kör-
nyékére új padokat és
szemeteseket helyeztek
ki. A képviselő hangsú-
lyozta, ivókutat is állítot-
tak a térre, ugyanis a
szökőkút vize ivásra
nem alkalmas. Arra is
felhívta a figyelmet,
hogy ugyanúgy, ahogy

a város más szökőkútjai -
ban sem szabad, az
adyvárosiban is tilos für-
deni.
Szabó Erik hozzátette, a
beruházással a park szé-
pítése nem áll meg, ősz-
szel fákat ültetnek a
térre, így pár éven belül
a Kuopio park a város-
rész igazi közösségi tere,
pihenőövezete lehet.
A közbiztonság érdeké-
ben a Földes Gábor út
elejére egy térfigyelő ka-
merát szereltettek, ami
az egész parkot belátja.
A képviselők a kút át-
adóján kitértek a kör-
nyék útfejlesztési mun-
kálataira is. A park mel-
lett, a Kodály Zoltán és
a Földes Gábor utca ke-
reszteződésében javá-
ban épül a biztonságos
közlekedést bonyolító
körforgalom. Az új cso-
mópont előreláthatólag
szeptember közepére
készül el, addig a kör-
nyéken lakók türelmét
kérik.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

A prostituált édesanyukádat,
te kis hetéra! – hangzott a
reggeli buszváró csendben az
agresszív kiáltás, megijesztve
a magukba mélyedő néhány
elmélázott embert. A megszó-
lításhoz az idegen, kit csak
nehezen fedezett fel a közeli,
életre felkészítő iskola kerí-
tése mögött a kis közösség,
felajánlotta, segít a gyermek-
nemzésben is. (Természete-
sen nem ezekkel a szavakkal
szólította meg a buszváró
csoport egy tagját, de a mon-
datokat nem tűrné a nyom-
dafesték.) Hogy nyomatékot
adjon mondanivalójának,
nagy lendülettel egy vízzel
töltött lufit hajított a lábak
elé, ami ugyan egy embert
célzott, de kicsit mindenkit
beterítve fröccsent szét az
aszfalton. Hangos röhögés
hallatszott, majd a meglehe-
tősen fiatal kamasz fiú elsza-
ladt a barátjával, aki egyéb-
ként díjazta a kis műsort. A
felajánlkozás egy, a munkába
igyekvő, húszas éveiben járó
csinos hölgynek szólt, aki
szinte a többiek előtt mente-
getőzve igyekezett törölgetni
magáról a vízcseppeket. Egy
ötvenes úr sietett segítségére,
felajánlva néhány zsebken-
dőt. Tett néhány megjegy-
zést, hogy az ő idejében még
azért másképp fejezték ki
magukat a fiatalemberek. A
45-50 év körüli hölgy szintén
rosszallóan rázta a fejét, tudo-
másul véve, hogy ez a reggel
sem indul jól. S talán azon
gondolkozott, amikor ő
ennyi idős volt, az ellenkező
nem képviselői csak egy-egy
– ugyan kellemetlen – fütty-
szóval kísérték, mikor el-
ment a közeli építkezés mel-
lett. A piacra igyekvő nyugdí-
jas hölgy mérgesen tekintett
hol az elsurranó fiúk után,
hol a vizes fiatal nőre. A han-
gulatot fokozva még a botjá-
val is koppantott néhányat.
Végül hangosan megjegyez -
te: Ezek a mai fiatalok!
Szigethy Teodóra

(Kamaszokról szóló írásunk
a 11. oldalon)

Mai fiatalok

szerző: sz. t.
fotó: o. jakócs péter

Több tízezer forintos kiadást je-
lent idén is az iskolakezdés. Azt
tapasztaltuk, tanácsos még a
tanévkezdő roham előtt bevásá-
rolni, mert akár több ezer forin-
tot is lehet spórolni a tanszere-
ken és a kiegészítőkön. 

Idén korábban kezdődött az iskola-
kezdési bevásárlás. Azoknak, akik
még ki akarják használni a hosszú
hétvégét egy nyaralásra, alig egy hét
áll rendelkezésükre, hogy elcsípjék a
papírboltok akciós kínálatát. Az üzle-
tek általában augusztus 20-ig hirdetik
a kedvezményes vásárt, amivel több
ezer forintot is megtakaríthatnak a kis-
iskolás gyermekek szülei.

László Ferencné, az egyik bevásár-
lóközpont Kontúr Papírboltjának veze-
tője úgy tapasztalta, a szülők 2-3 rész-
letben szerzik be a szeptemberre szük-
séges holmikat. Először az iskolatás-
kát és a tolltartót választják ki, majd az
iskola által készített listán mennek
végig, végül megvásárolják, amit
addig elfelejtettek.

Az iskolatáskák ára 15 ezer forint
körül mozog, bár ebből is akad olyan
modell, amit 30 ezerért kínálnak.
László Ferencné elmondta, a legtöbb
táskát már olyan ergonómiai rend-
szerrel látják el, ami védi a gerincet,
nem terheli meg a kicsik hátát. Az
újabb darabok masszívak, aljukon

Iskolakezdés: a korán ébredők
több ezer forintot spórolhatnak 

védő műanyag van, ami csökkenti a
táska a kopását, ha esetleg a fáradt
gyerek a földön húzná. Ez a szülőnek
nagy segítség. A kisebbek körében
természetesen az éppen aktuális me-
sefigurás táskák a kedveltek, de érde-
mes meggondolni, hogy az idei divat-
tal tervezhetnek-e a szülők néhány
évre, vagy jövőre „le kell cserélni” az
iskolatáskát. Felszerelt tolltartó már
háromezer forintért kapható, de
ebben is vannak divatos, mesefigurás
fajták, amelyek ára borsosabb. László

Ferencné tapasztalata szerint a táskát
és a tolltartót a szülők a gyermekkel
együtt választják ki, ez is segíti
ugyanis a kicsi iskolára hangolódását.

A legtöbb iskola hogy megköny-
nyítse a kezdést, részletes listával látja
el a szülőket, mi kell a gyermeknek a
tanuláshoz a tanévben. Több intéz-
mény még a márkát is meghatározza,
mondja László Ferencné, aki úgy látja,
a szülők is egyre inkább a minőségi
felszerelést keresik, azok ugyanis időt -
állóbbak, ritkábban kell őket cserélni.

A lista egyébként nagyon részletes, a
füzetek mellett többek között borítókra,
címkékre, grafit- és színes ceruzára, filcre,

zsírkrétára, festékre, lapokra, számolást
segítő eszközökre van szüksége az isko-
lakezdőnek. Ennek összege a márkától
és díszítéstől függően 15–30 ezer forint
között mozog. A nagyobb ár felé a füze-
tek márkája vagy borítása billentheti a
mérleget. A hagyományos füzetek 55 fo-
rintba kerülnek, viszont a figurás füzetek
ára 200 forintnál kezdődik. Ezenfelül be
kell szerezni a tornafelszerelést, ami szin-
tén jelentős összeggel terheli meg a csa-
ládi kasszát. Néhány iskola pedig még
alap tisztasági csomagot is kér.

Sokan még szeptemberben is visz-
szatérnek az üzletekbe, ilyenkor derül
ki, ha valami lemaradt a listáról.

Már elkezdődött a tanévre való fel-
készülés, de nagyon látszik, hogy a
szülők mikor kapnak fizetést. Az igazi
roham pedig csak augusztus 20-a
után jön – mutat rá az üzletvezető. Ám
érdemes még addig bevásárolni, hi-
szen a legtöbb helyen addig tartanak
az akciók. Ahol mi jártunk, ott a leg-
több termékre 20 százalék kedvez-
ményt adnak.

A legfontosabbak pedig, amik az is-
kolatáskába kerülnek, azok a tanköny-
vek. Ezek ára 10 ezer forint körül van.

A győri önkormányzat idén is ingyenes kezdőcsomaggal támogatja a
szeptemberben általános iskolai tanulmányaikat megkezdő elsős diáko-
kat. A város ezzel a gesztussal próbál segíteni azoknak a szülőknek,
akikre gyermekük iskolakezdése miatt megnövekedett anyagi terhek vár-
nak  – mondta Borkai Zsolt polgármester, aki a csomaghoz mellékelt le-
velében hívja fel a gyermekek figyelmét a szorgalmas tanulásra. 
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A HÉT TÉMÁJA  REPÜLŐTÉR

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Közel kétmilliárd forintot költött a
három tulajdonos, a győri önkormány-
zat, az Audi Hungaria Motor Kft. és a
magyar állam a péri repülőtér bizton-
sági fejlesztésére, amelynek eredmé-
nyeként a regionális repterek kategó-
riájában európai szintre zárkózott fel.

Rossz időben, rossz látási viszo-
nyok között bizony előfordult, hogy a
pilóták nem vállalták a péri landolást,
s inkább Bécsben vagy Pozsonyban
tették földre a repülőgépet. A Péren
befejeződött fejlesztések miatt erre a
jövőben ritkábban kerül sor.

Vadász Lászlóval, a Győr–Pér Re-
pülőtér Kft. egyik ügyvezető igazgató-
jával autóba szállunk, s abban a külön-
leges élményben lehet ré-
szünk, hogy a kifutópályán au-
tózhatunk.

– A kifutópálya hosszát
1450 méterről 2030 méterre
növeltük, s mindkét végéhez
egy száz méter hosszú végbiz-
tonsági sávot (stopway) is épí-
tettünk, így akár Airbus 320-as
vagy Boeing 737-es is landolhatna
Péren – magyarázza Vadász László.
– Kiszélesítettük a gurulóutat is, 10,5
méterről 15 méterre.

Győr–péri repülőtér: elkészültek
a biztonsági fejlesztések

– Légy szíves, kapcsold be a PAPI-t
– szól rádión keresztül az irányítóto-
ronynak Vadász László, s felgyullad-
nak a fények. A PAPI ez esetben az op-
tikai siklópálya-adót jelenti, amelynek
négy lámpája azt jelzi a pilótának,
ideá  lis szögben közelíti-e meg a rep-
teret. Ha kettő piros fénnyel, kettő
pedig fehéren világít, a landolás biz-
tonságos lesz. Megújult a reptér fény-

rendszere is, amely éjszakai landolás-
nál vagy nappali, de rossz látási viszo-
nyok közötti leszállásnál segíti a piló-
tát. Tűző napban is olyan luxerővel vi-
lágítanak a jellegzetes reptéri fények
a kifutópálya két szélén, hogy magunk
is elcsodálkozunk a látványon. Ugyan-
csak a biztonságot szolgálja az egy-
szerűsített bevezető fénysor, amely
eddig csak a mezőörs felőli leszállás-

kor segített a pilótának, most már a
Győr felőli oldalon is van. 

Mivel a teherforgalom jó része éj-
szaka bonyolódik, elengedhetetlen

volt az állóhelyeken a térvilágítás kor-
szerűsítése. Eredményeként éjszaka
is szinte nappali fényviszonyokat tud-
nak teremteni. 

Beszerzett a reptér egy teheráru-
röntgent is, a biztonság ma már nem
csak a személyforgalomban elvárás,
bizonyos repterek nem is hajlandók
fogadni azokat a gépeket, amelyek
csomagjai nem estek át teherárurönt-

genen. Ugyancsak a biztonságot szol-
gálja a fékhatásmérő berendezés,
amely téli fagyok idején kiiktathatja a
mechanikus vizsgálatot, csúszik-e és
ha igen, mennyire a leszállópálya?
Télen nagy problémát okozhat a repü-
lőgépszárnyak jegesedése. Megaka-
dályozására egy speciális berende-
zést vásárolt a repülőtér.

– Reményeink szerint még az idén
megkezdi működését a reptéren a
műszeres leszállító rendszer, amely
extrém rossz körülmények között is
biztosítja a biztonságos landolást –
magyarázza Vadász László, akitől
megtudjuk azt is, az ILS-rendszer köz-
beszerzésére kiírt pályázaton augusz-
tus közepén dől el, ki szállíthatja a be-
rendezést.

– Az elmúlt évben csúcsot döntöt-
tünk a személyforgalomban, harminc -
ezer utas még egyetlen korábbi évben
sem járt nálunk – fogalmaz Vadász

László. A csúcshoz az Audi azóta már
felépült járműgyára is hozzájárult, a
multinacionális vállalathoz rengeteg
szakember érkezett repülőn. Mint
ahogy az Audi a repülőtér legnagyobb
használója is heti tizennégy induló és
tizennégy érkező járattal, amelyek

Győr és Ingolstadt között szállítják az
utasokat.  A teherforgalmat az ad hoc
jelleg uralja, s nehéz az évet prognosz-
tizálni. Oka az, hogy az átépítés alatt a
reptér hat hétig zárva volt, két hónapig
pedig sávosan működött, reggel és
este fogadott gépeket. Ez idő alatt
sokan átpártoltak Bécsbe vagy Po-
zsonyba, mert ha délben kellett indulni,
nem várhattak estig. Ezek egy része bi-
zonyára visszatér majd Pérre, miután
az átépítés-korszerűsítés befejeződött. 

Jelentősen felfuthat a nyaralóhe-
lyekre induló charterjáratok száma a
péri repülőtéren. Egy kimutatás sze-
rint magas a Győrből és környékéről
nyaralni indulók száma, akik eddig
Bécsből, Pozsonyból vagy Budapest-
ről chartereztek.

– E területen is komoly feladatokra
számíthatunk, megoldást kell talál-
nunk a tömeges utasforgalomra, nem
mindegy ugyanis, hogy egy kisgépet
vagy utasokkal teli nagygépet kell-e
fogadnunk – mondja Vadász László. A
helyzetet bonyolítja az is, ha egy gép
nem az unióból érkezik, ilyenkor határ-
és vámvizsgálat is szükséges. További
speciális helyzetek is vannak, amikor
uniós országból jön a repülő, csak
éppen nem a schengeni övezet tagja,
vagy amikor schengeni övezethez tar-
tozik, csak éppen nem az EU tagja.
Mindig az adott helyzet dönti el, csak
vámos kell-e, csak határrendőr-e
avagy egyik sem. 

A bonyolult európai helyzettel a péri
repülőtéren naponta szembesülnek.

Az elmúlt évben
csúcsot döntött

a személyforgalom
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Jó embereket keres a Médiaunió Alapít-
vány: olyan hétköznapi hősöket, akiknek
tettei, életszemlélete, társadalmi, közös-
ségi szerepvállalása példaértékű. A jelöltek
között négy győri is van, e heti számunkban
dr. Kéry Klára szemész szakorvos érdemei
közül emelünk ki néhányat.

„Ilyen pici voltam, mikor már tudtam, orvos leszek”
– mutat a derekára dr. Kéry Klára, mikor a kezdetek-
ről kérdezzük. A mindig mosolygó szemorvos nem
véletlenül választott segítő szakmát, különleges nyi-
tottsággal, empátiával fordul betegeihez és magán-
emberként is példaértékű kezdeményezéseket vál-
lal. 34 éve már, hogy Győrben gyógyít, először kór-
házban és szakrendelőben dolgozott, 1992-ben
nyitotta meg szemészeti magánrendelőjét elsők kö-
zött az országban. „Egy olyan helyet szerettem
volna, ahol úgy dolgozom, ahogy én szeretnék és
annyi időt töltök a beteggel, amennyit kell” – hang-
súlyozza a doktornő, akihez a páciensek sürgős,
rendkívüli esetekben is fordulhatnak. Magánrende-
lője a lakásán van, „így akinek egy jó szemüvegre
van szüksége vagy porszem ment a szemébe és
szenved, vagy éjszaka begyullad a szeme a hegesz-
téstől, esetleg kötőhártya-gyulladást kap a hétvé-
gén, azok engem bármikor felhívhatnak”. Dr. Kéry

Klára, aki a városban először illesztett kontaktlen-
csét, 1995-ben lett tagja az Első Győri Lions Club-
nak. A szervezettel a háta mögött folyamatosan tá-
mogatja a rászorulókat: a vakok és gyengén látók,

További készülékek: www.klimatizal.webnode.hu

Klimatizálási megoldások minden esetre:

Anemo Optima Kft. 9025 Győr, Tarkarét u. 67.
Tel.: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861 anemooptima@gmail.com

Egész éves komfort
Tökéletes megoldás otthonában

DAIKIN és SINCLAIR
KLÍMABERENDEZÉSEK
széles választéka 3 év teljes
körű garanciával. Inverteres
klímaberendezés 2,6 KW hűtő,
3,0 KW fűtőteljesítmény
99 365 Ft + ÁFA

Gondoskodunk az ön tiszta levegőjéről
LÉGTISZTÍTÓK 45 000 Ft + ÁFA-tól

A természetes választás:
hőszivattyúk fűtésre,
használati meleg víz
előállítására.

Jó ember kerestetik – dr. Kéry Klára
a gyerekek, az idősek, a hajléktalanok mindig szá-
míthatnak emberi és szakmai segítségére. Az egyik
év karácsonya előtt például kollégáival egy hétvé-
gét a likócsi hajléktalanszállón töltöttek, hogy az ün-
nepre elkészülhessen 270 darab szemüveg ingyen.
Évek óta részt vesz az otthontalanok karácsonyán,
s mindig sikerül
örömet szereznie:
előfordult, hogy
egy másik Lions
klubtól kapott
több ezer könyvet,
azokat osztotta
szét. De vitt már
csomagokat a
nyug díjasoknak
Mi kulás-sap ká -
ban, kaptak általa
a mentősök, ápo-
lók is kozmetikai
csomagot, a höl-
gyek hajfestéket.
Van egy borítékja,
melybe azoknak a
gyerekeknek a
neve kerül, akikről
a vizsgálat közben
kiderül, hogy ne -
héz sorsúak. „Ha
jön egy jó lehetőség, akkor pedig előveszem a név-
sort. A Mosoly Alapítvány szervezésében 2000 és
2010 között évente kísértem nehéz sorsú, gyengén
látó gyerekeket Párizsba, a Disneylandbe, illetve
több busznyi gyermeket vittem a fővárosba jóté-
konysági színház- és opera-előadásokra is”. Né-
hány fiatal sorsát azóta is figyeli. Legbüszkébb arra
a pártfogoltjára, aki azóta vakvezető kutyával jogi
egyetemet végzett. „Bodnár Zsoltit 12 évesen is-
mertem meg, az iskolában figyelemhiányosnak hit-
ték, de az édesanyja elhozta hozzám. Most PhD-
hallgató, egyetemi tanár lesz. Nagyszerű fiú, na-
gyon jó barátok lettünk. Ott voltam a ballagásán, az
érettségijén, a diplomaosztóján.” 

Szintén jó barátságot ápol az ország legidősebb
emberével, a 109 esztendős Gallai Rezső bácsival.
„99 évesen ismertem meg, mikor bejött az optikába,
hogy az utóbbi időben kicsit megromlott a látása.

Adatfelvétel közben derült ki, mennyi idős. Nagyon
megszerettük, kapott ajándék szemüveget, meg-
tiszteltetés, hogy hozzánk fordul.” Rezső bácsit
rendszeresen látogatják, egyik alkalommal történt,
hogy az idős férfi azt mondta, nem tudja elképzelni,
hogy az egykori vagongyár helyén más épület áll. El-

vitték az Árkádba,
„ekkor 105 éves
volt már, úgyhogy
kicsit elfáradt a
n é z e l ő d é s b e n ,
ezért egy gurulós
székben toltam
végig a bevásárló-
központon” – idé -
zi fel mo so lyog va.

Dr. Kéry Klára
filozófiája szerint
aki ad, annak
szebb lesz min-
den napja, ün-
neppé válnak hét-
köznapjai. Azt
mondja, ő csak a
dolgát teszi, de
mindent azonnal,
soha nem halo-
gatja a feladatait.
„Szerencsére nincs

szükségem sok pihenésre, mindig éjjel negyed ket-
tőkor fekszem le. Amikor beindult a magánrendelő,
fél négyig tevékenykedtem. Most, hogy megszüle-
tett a második unokám is, nem dolgozom látástól
vakulásig”.

A betegeken és a nehéz sorsúakon túl mindig
maradt ideje családjára, akik a legfontosabbak szá-
mára. Férje mindenben támogatja s két lányuk is
roppant büszke az édesanyjukra: a rendelő 20 éves
évfordulójára egy évkönyvvel lepték meg, melyben
összegyűjtötték, mi mindent tett a doktornő a kör-
nyezetéért. Ezt forgatta egyik fővárosi szemész ba-
rátnője, mikor megjegyezte: Klárika, most már han-
got kellene adni annak, mennyit segítesz. Mintha
csak ezt hallotta volna meg Harcsás Judit, a Győr+
Rádió munkatársa, aki jelölte dr. Kéry Klárát a „Jó
embert keresünk – Keressük Magyarország példa-
képeit" kampányban.

JÓ EMBER KERESTETIK HIRDETÉS

A beérkezett, érvényes pályázatokat a Média-
unió Alapítvány által felkért szakmai zsűri elő-
értékeli, majd a beérkezett, érvényes pályáza-
tok közül 2013. augusztus 31-ig kiválasztja a
legérdekesebb, leginspirálóbb történeteket.
A közönség is kiválaszthatja kedvencét, like-
olhatja a történeteket a pályázat Facebook-ol-
dalán, ezzel inspirációt nyújtva a zsűrinek. A
zsűri azonban önállóan dönt, nem köteles a
közönség szavazatait figyelembe venni.
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GYÓGYSZERFELÍRÁS  ZÁLOGHÁZ

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Szeptember 1-jétől újra lehet háromhavi
gyógyszeradagot felírni a vényekre – szere-
pel az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Emmi) egészségügyért felelős államtitkár-
sága hétfőn kiadott közleményében. La-
punknak korábban egy gyógyszerész azt
nyilatkozta, sok betegnek könnyebbséget
jelent, ha újra egy vényen írják fel a három-
havi mennyiséget.

A gyógyszerrendelést és -kiváltást érintő szabályo-
zás változásával szeptember 1-jétől könnyebbé és
rugalmasabbá válik a krónikus betegek gyógyszer-
kiváltása. A változás lényege, hogy az 50 ezer forint-
nál alacsonyabb fogyasztói árú, krónikus betegsé-
gek kezelésére szolgáló gyógyszerek esetében az
orvos három hónap időtartamra is elláthatja a be-
teget gyógyszerrel úgy, hogy a vényen nem kell fel-
tüntetni a gyógyszer legkorábbi kiváltásának idő-
pontját. A vények három hónapos érvényességi ide-

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Megugrik a zálogházak for-
galma az iskolakezdés előtt,
gyorsan kell a pénz a súlyos tíz -
ezrekbe kerülő tanszerekre,
könyvekre, iskolatáskára. Ré -
gen beadták a kerékpárt is, ma
már csak az arany megy. Né-
hány hónapja viszont zuhanni
kezdett a nemesfém ára.

Az értéktárgyak hó eleji kiváltása, il-
letve a hó végi zálogosítása még min-
dig tipikusnak nevezhető, illetve meg-
figyelhetőek olyan időszakok is, mikor
az átlagosnál több ügyfél keresi fel a
zálogfiókokat. Télen a gázszámla emel-
kedése, a karácsonyi ajándékvásárlás,
nyáron a nyaralási kedv, most pedig az
iskolakezdés érezhető az üzletekben,
de még az adóbevallási időszakban is
emelkedik a forgalom. A zálogházakra
viszont ma már nem szabad a „szegé-
nyek bankjaként” gondolni, a társada-
lom szinte minden rétege megjelenik
az üzletekben, csak a motiváció más –
hangsúlyozták az egyik belvárosi fiók-
ban. Az ügyfelek gyakran el is mesélik,

Iskolakezdés ékszerből
miért van szükségük a pénzre: előfor-
dul, hogy ki kell fizetni egy alvállalkozót,
de az is, hogy a kuncsaft halaszthatat-
lanul meg szeretné vásárolni a cipőt,
amit meglátott egy kirakatban. A Topáz
Zálogház egyik kereskedője szerint a
fió kok előnye a többi kölcsönnel szem-
ben a gyorsaságban és az anonimitás-
ban rejlik, hiszen sorban állás nélkül jut-
hatnak hozzá az ügyfelek a pár ezertől
a több százezer forintig terjedő össze-
gekhez, adatokat pedig csak egy bizo-
nyos értékhatár felett kérnek. A kondí-
ciók is elfogadhatóak, 20 százalék kö-

rüli a kölcsönösszeg éves kamata. A
zálogintézetek viszont rövid lejáratú hi-
telt adnak, minden hosszabbításnál ke-
zelési költséget kell fizetni. A 15 éve ott
dolgozó kereskedő a legtöbb hozzájuk
betérőt ismeri, mint mondja,
az emberek ragaszkodnak
az egyes zálogházakhoz. Aki
pedig hűséges, előnyöket él-
vezhet, hiszen a kiadható
összeg nem fix, esetenként
növelhető. Természetesen
visszatérő vásárlóik is van-
nak, akik akár fel is iratkoz-

hatnak bizonyos ékszerekre, és értesí-
tést kapnak, ha lesz a készleten eladó.

Régebben kerékpárokat, ruhákat,
műszaki cikkeket is zálogosítottak, ma
azonban ezek már nem értékállók, mire

lejár a három hónapos futam- és az egy-
havi türelmi idő, már a boltokban is esnek
a termékek árai. A legtöbb zálogház már
csak arany ékszert vesz be, az ezüstöt
sem kedvelik annyira a kereskedők, mivel
ha nem váltják ki a kuncsaftok, nehezen
tudják eladni. Az arany ára viszont néhány
hónapja zuhant, emiatt alacsonyabbak
lettek a kifolyósított összegek. A keres-
kedő elmondta, mikor a válság idején
megugrott az arany ára, sokan eladták a
tartalékaikat, illetve rengetegen fektették
pénzüket a nemesfémbe. Utóbbiaknak
lehet intő jel a mostani zuhanás, hogy a
világgazdasági folyamatok kiszámíthatat-
lanok – vélekedett.

Előny a gyorsaság
és az anonimitás

Szeptembertől újra
fel lehet írni háromhavi
gyógyszeradagot

jén belül a beteg dönthet, hogy egyszerre vagy re-
ceptenként kívánja a számára felírt gyógyszereket
kiváltani.

A tárca közölte, a változtatást azt tette lehetővé,
hogy időközben jelentősen csökkent a generikus
gyógyszerek árszintje, illetve számos, korábban is
kórházban beadott drága gyógyszert tavaly óta a
kórházak rendelnek meg a betegeknek. A legna-
gyobb költségű (50 ezer forint feletti árú) gyógysze-
rek kiváltása esetében a takarékos gyógyszerfel-
használás megvalósítása érdekében – meghatáro-
zott eseteket leszámítva – továbbra is indokolt,
hogy a gyógyszereket 30 naponta váltsák ki.

„Szükség van a módosításra, hiszen sok negatív
tapasztalatunk van a jelenlegi rendszerrel, felesle-
ges terheket ró az orvosokra és főleg a betegekre”
– nyilatkozta lapunknak dr. Hídvégi Tibor, a Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház IV. Belgyógyászatának
osztályvezető főorvosa, mikor még csak rendelet-
tervezetről volt szó.

Egyetértett vele Butsy Lászlóné patikus, aki
szerint elsősorban a betegeknek okoz gondot,
hogy három vényen írják fel a három hónapra

szóló adagot. Úgy tapasztalta, nehézséget jelent
az időpontok betartása, sokan lejárt vénnyel akar-
nak gyógyszert kiváltani vagy összekeverik a re-
ceptek sorrendjét.

Októbertől lehetőség lesz arra is, hogy egy
beteg külföldön váltsa ki gyógyszerét. Ezt a vények
kölcsönös elismeréséről szóló uniós irányelv hazai
szabályozásba ültetése teszi lehetővé. Az orvosnak
lehetősége lesz arra is, hogy a kiváltás országában
ismert nyelven állítsa ki a receptet.
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RABLÁS HIRDETÉS

www.robinsontours.hu

7 és 10/11 éjszakás turnusok
Pozsonyból is repülővel!

BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!

BULGÁRIA REPÜLŐVEL (Pozsonyból)

2013. 08. 13 – 11 nap/10 éj!
Central Plaza Ap.  4*, ÖE (2+2 ap. 4 fô esetén)

78 100 Ft-tól/fő/10 éj
Hotel Avliga Beach 3*, FP 143 300 Ft-tól/fő/10 éj

MONTENEGRÓ egyéni utazással, 2013. 08.17.

Foglalható és bővebb  információ partnerirodáinknál:
Air Tourist, Ciklámen T., ÉTK Print, Kisalföld
Volán, Medici Travel,  Quaestor, OTP Travel,

Summer Time Travel, Vista Ut. I., 
Start Ut. és az összes győri utazási irodában!

Reptéri parkolás foglalható!
*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

BULGÁRIA BUSSZAL, győri felszállással, 2013. 08. 16.

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

Central Plaza Ap. ház 4* ÖE (2+2 ap. 4 fő es.)
38 900 Ft-tól/fő/7 éj

Aparthotel Ruby 4*, ÖE (2+2 ap. 4 fő es.)
38 900 Ft-tól/fő/7 éj

Budva/Hotel Park 2* HN FP 72 600 Ft-tól/fő/7éj

TÖRÖKORSZÁG Budapestről, 2013. 08. 27.
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Alanya/ Hedef Kleopatra Golden S. 3*, AI
121 900 Ft-tól/fő/7 éj 

Side/ Hera Park Hotel 4*, AI
122 900 Ft-tól/fő/7 éj

Alanya/ Monte Carlo 4*, AI
132 900 Ft-tól/fő/7 éj

szerző: gy. p.
illusztráció: marcali gábor

A rablás a vagyon elleni erőszakos bűncselekmé-
nyek közé tartozik, azoknak az egyik legsúlyosabb
formája. Abban különbözik a lopástól, hogy a rabló
az értéktárgyakat nem csupán eltulajdonítja,
hanem az áldozattól erőszakos módon, fenyegetés
és/vagy bántalmazás útján szerzi meg – magya-
rázta Kiss Tibor, a Győri Rendőrkapitányság Bűn-
megelőzési Alosztályának kiemelt főelőadója. Kifej-
tette, bűncselekménynek minősül az is, ha az elkö-
vető részletes tervet dolgoz ki annak érdekében,
hogy felkészüljön a rablásra. A rabló – ha elfogják –
attól függően, hogy mekkora értéket tulajdonít el,
és csoportosan vagy akár fegyveresen támad-e az
áldozatra, akár tizenöt év börtönbüntetést is kaphat. 

Mivel szinte bárhol, bárki rablás áldozatává vál-
hat, nem árt néhány óvintézkedést szem előtt tar-
tani – figyelmeztet Kiss Tibor. A legfontosabb, hogy
az értékek védelme, megtartása érdekében nem ér-
demes súlyos sérüléseket szenvedni vagy éppen el-
lenállni az erőszakos fenyegetésnek. Nem ajánlott
szórakozóhelyre nagyobb értékekkel érkezni, hiszen
a tömegben a rabló könnyebben kiszemelheti áldo-
zatát, akinek a figyelmét elterelve az italába csem-
pészett tudatmódosító szerrel akár öntudatlan álla-
potba is hozhatja. A szórakozóhelyről hazafelé
tartva – főleg éjszaka – érdemes elkerülni az eldu-
gott és elhagyatott területeket, csoportosan közle-

Rablás: bárki áldozattá válhat
kedni, hiszen így nagyobb biztonságban telhet az
út, és a segítség is kéznél lehet az esetleges táma-
dás esetén. Amennyiben a támadás már megtör-
tént és van rá lehetőség, az értékeket hátrahagyva

tanácsos futásnak eredni vagy az erőszakosság
ellen bármilyen eszközzel védekezni. A jogos vé-
delmi helyzet viszont csak addig áll fenn, amíg a ve-
szély el nem hárul. A hangos kiabálás és segítség-

kérés is célravezető lehet, de nem minden esetben
javasolt – sorolta a szakember. 

Ha rablás szemtanújává válunk, azonnal értesít-
sük a rendőrséget, közbeavatkozni csak akkor érde-

mes, ha feltételezhe-
tően sérülés nélkül meg-
akadályozható a vagyon
elleni bűncselekmény.
Ha azonban egy pénzin-
tézet vagy bolt a rablás
színhelye, akkor az ellen-
állást mindenképpen el-
kerülve, mások ve-
szélybe sodrása nélkül
engedni kell az elkövető-
nek. A bűncselekményt
követően azonnal értesí-
teni kell a rendőrséget,
ugyanis a rabló elfogása
annál gyorsabb, minél
kevesebb idő telik el a
rablás és a bejelentés
között. Az elkövető ala-
pos megfigyelése, majd
részletes jellemzése
nagymértékben hozzá-

járulhat a hatóság sikeres munkájához. A tulajdono-
sok üzleteiket biztonsági kamerával, képrögzítővel,
esetleg külső riasztóval tehetik biztonságosabbá –
javasolta Kiss Tibor. 

• jogász (nappali, levelező)
• európai és nemzetközi igazgatás MA

(nappali)
• jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés

(nappali és levelező)

Miért válaszd a győri jogi kart?
• Mert nálunk a legalacsonyabbak a képzési

és lakhatási (kollégiumi) költségek az or-
szágban;

• Mert nálunk a számos egyetemi (pl. ta-
nulmányi, kulturális, sportteljesítményért
járó) ösztöndíj-lehetőség mellett sokféle
magán-, alapítványi és céges ösztöndíj is
vár téged;

• mert itt az elméleti tudás mellé jól hasznosít-
ható gyakorlati ismereteket is tanulsz;

• mert itt mindennapi, személyes kapcso-
latban lehetsz az oktatóiddal és bármikor
fordulhatsz hozzájuk a kérdéseiddel;

• és mert Győr olyan igazgatási és igazság-
szolgáltatási centrum, ahol diploma után
számos kiváló álláslehetőség vár rád!

A pótfelvételivel kapcsolatban bővebb
információt a http://felveteli.sze.hu
és a http://dfk.sze.hu honlapokon
találsz.

Deák Ferenc Állam-
és Jogtudományi Kara

PÓTFELVÉTELT
hirdet az alábbi szakon:
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Hanyistók, A kocka hatalma, Afrikai nyomo-
zás, Az istenek hegye – csak néhány cím a
megannyi lenyűgöző világba repítő fantasz-
tikus kalandregény közül, ami a győri Tőke
Péter Miklós nevéhez fűződik. Az alkotó
szombaton ünnepli 68. születésnapját.

A belvárosban nőtt fel, ma is itt él, mindig is
ragaszkodott Győrhöz. Miért ez a szoros kö-
tődés?

Tősgyökeres győri vagyok, a felmenőim is itt
éltek és a gyermekkorom meghatározó élményeket
adott az alkotói munkámhoz. Mindig belvárosiak
voltunk, nagyapámé volt az Aranyhajó-épület és az
ott működő vegyeskereskedés is. Ennek a háznak
a tetőteraszán rendeztem be a saját kis dzsungele-
met. Nagyapám saját készítésű „Kuc-Kuc” teájának
dobozaiból építettem állatkertet, amiket a gipszál-
lataimmal töltöttem meg. A barátaimmal a Radó-
szigeten gyűjtöttünk lepkéket, a folyópartokon is
rengeteget játszottunk. Így alakult ki bennem a ter-
mészet szeretete, és ez adta később a fantasztikus,
elképzelt világok alapjait. Az első könyvélményem a
Robinson Crusoe volt, amely aztán az én írói irá-
nyultságomra is nagy befolyással bírt. Persze a bo-
gárkergetés mellett fociztunk is, mint minden nor-
mális gyerek, a Széchenyi téren óriási meccseket
vívtunk. Győri kötődésem egyébként számos mű-
vemben visszaköszön, A nyevigák című novelláskö-
tetem több írásában is megjelennek a győri helyszí-
nek, élmények és jó barátok. A gyermekkori lepke-
vadászatokból megmaradt gyűjtemény pedig ké-
sőbb több illusztráció elkészítéséhez is segítséget
nyújtott számomra. 

A Hanyistókkal vált igazán ismertté. Ho-
gyan született ez a mű?

Kétségtelen, hogy a Hanság mocsaraiban élő fiú
története a legsikeresebb művem, amely először
1979-ben, majd ’84-ben is húsz-húszezer példány-
ban jelent meg. Gyermekkoromban ismertem meg
Hany Istók legendáját, de akkor még nem gondoltam
arra, hogy egyszer regényt írok majd belőle. A főiskola
elvégzése után grafikusként dolgoztam a győri Cent-
rum Áruháznál és dekoratőr társaimmal a tévében lá-
tott Tarzan filmről beszélgettünk, melynek Johnny
Weissmüller játszotta a főszerepét. Ekkor jutott az
eszembe, hogy nekünk is van egy „vademberünk”, aki
akár a magyar Tarzan, vagy még inkább a magyar Ma-
ugli is lehetne – csak éppen meg kellene írni. A mun-
katársaim tréfásan biztatni kezdtek, hogy ez a feladat
alighanem rám vár, én pedig elhatároztam, hogy

„A célom, hogy munká
értékeset tudjak adni az

Alkotónak tartom
magam,
engem az alkotás
öröme hajt

Tőke Péter Miklós 1945. au-
gusztus 3-án született Győ-
rött. A Liszt Ferenc utcai Álta-
lános Fiúiskola után a Révai
Miklós Gimnáziumban érett-
ségizett, majd a győri Magyar
Vagon- és Gépgyárban dolgo-
zott, itt született meg a Bubu
nevű képregényfigura, amely
a gyári lapban jelent meg.
1970-ben matematika-rajz
szakos tanári diplomát szer-
zett a Pécsi Tanárképző Főis-
kolán. A főiskola elvégzése
után a győri Centrum Áruház
grafikusa, majd a Művelt Nép
Könyvterjesztő Vállalat deko-
ratőre lett. A hetvenes évek-
ben üzemi ösztöndíjas festő-
művészként tevékenykedett,
első önálló kiállítását 1971-
ben rendezte. 1974-ben jelent
meg első könyve, A robot és a
madár című tudományos-fan-
tasztikus mese. A műből ké-
szült színdarabot 1977-ben
mutatták be. 1981-től 1992-ig
szabadfoglalkozású íróként
működött, majd – a rendszer-
váltást követően – tizennégy
éven át a győri Prohászka Ot-
tokár Orsolyita Közoktatási
Központban tanított, innen
ment nyugdíjba 2007-ben.
Legismertebb műve, a Han-
ság mocsaraiban élő lápi
ember története, a Hanyistók
1979-ben jelent meg először.
Írói munkásságára leginkább
az ifjúsági és tudományos-fan-
tasztikus regények jellemzők,
de Peter Stock álnéven több fel-
nőtteknek szóló regényt is írt.
Műveit a saját rajzaival illuszt-
rálta. Életéről, munkásságáról a
honlapján található bővebb in-
formáció: www.tokepeter.hu.
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magam terveztem, illetve készítettem. Egészen addig
játszották, míg a társulat egy tagja nem disszidált.
Utána lekerült a műsorról. Egyébként azóta elkészí-
tettem a darab modernizált, multimédiás változatát
is, örülnék, ha egyszer színpadra kerülhetne.

Néhány művészeti ágról már esett szó, de
– ha jól tudom – szobrászkodik is.

Ez így azért túlzás, de az igaz, hogy készítettem
egy 28 centiméteres szobrot, amely Hany Istókot
ábrázolja. A „láp fiát” egy kapuvári pályázat kapcsán
formáztam meg. Bár a közönségnek ez a mű tet-
szett a legjobban, a zsűrinél nem én nyertem, ezért
nem készült el belőle a nagyméretű alkotás. A szob-
rocska most a dolgozószobámat díszíti, sajnos má-
soknak nem nyújthat vizuális élményt. 

A művészeti ágak sora ezzel nem ért
véget, hiszen a fotózással, ráadásul annak
egy különleges válfajával is foglalkozik.

A háromdimenziós fotózás a hobbim. A térhatású
élmények mindig magukkal ragadtak. Még gyermek-
koromban jutottam hozzá egy amerikai View-Master
készülékhez, amelyen sztereó képeket lehet néze-
getni. Mondanom sem kell, az egyik kedvencem a
Tarzan történetét elmesélő képsorozat volt 3D-ben.
Azóta magam is sok ilyen képet készítettem, így haza
tudtam hozni magammal például a Hanság különle-
ges miliőjét, de még A robot és a madár képkockái is
megvannak három dimenzióban. Ezek egyébként a
terveim szerint egy új kiadás illusztrációi lehetnek.

Ezek szerint ma is nagyon aktív és to-
vábbra is az alkotásnak szenteli az életét. 

Hát, nem unatkozom. Az elmúlt időszakban a
műveim újrakiadásával foglalkoztam. Ezek közül
többhöz új illusztrációkat is készítettem. A Rubik-
kockáról szóló A kocka hatalma eredetileg rajzok
nélkül jelent meg, most ezt a hiányt is pótoltam.
Emellett írok és persze fotózom is néha, de jelenleg
leginkább az eddigi életművem összerendezésével
töltöm az időmet.

Van olyan terve, amit még mindenképpen
szeretne megvalósítani?

Nem is egy! Szeretnék újra festészettel foglalkozni,
mert van még néhány téma, amit ki kell festenem ma-
gamból. A vágyaim közé tartozik, hogy egyszer talán
megfilmesítik A kocka hatalma című művet. A Rubik-
kocka olyan hungarikum, aminek érdemes lenne
méltó emléket állítani, és – remélem, nem szerényte-
lenség – ez a kalandos regény alkalmas lehetne erre.
A Hany Istók szintén egy olyan mű, amelyet érdemes
lenne filmre vinni. A Tüskevár generációk kedvenc ifjú-
sági filmje volt, a mocsári ember története hasonló
mozi lehetne. Erről jut eszembe, a „mi Mauglink” szto-
rija még nem ért ám véget! A folytatás itt van a fejem-
ben, már csak papírra kellene vetnem.

immal
embereknek”

csakugyan megírom „a magyar vadember” történe-
tét. A mű sikerét mutatja az is, hogy a Fertő-Hanság
Nemzeti Park felkért a folytatásra, így 1999-ben
ismét megjelent a mű a második résszel (Víziember)
együtt, de most már Hany Istók, a láp fia címen. Ami-
nek nagyon örülök, hogy 2012-ben sikerült újra ki -
adatnom a regényt, amely teljes egészében tartal-
mazza a hozzá készített illusztrációimat is.

Tőke Péter inkább tanár, író, grafikus
vagy festőművész?

Ha egy szóval akarnám összefoglalni, akkor azt
mondanám, alkotónak tartom magam. Engem az al-
kotás öröme hajt. A célom, hogy munkáimmal valami
értékeset tudjak átadni az embereknek. Biztosan pe-
dagógusi mivoltomból adódik, hogy ifjúsági regénye-
imben is a szórakoztatva tanítás-nevelés kapja a
hangsúlyt. Az izgalmas történetek segítségével azt is
be kívántam mutatni, hogy becsületesen is lehet szép

és teljes életet élni. Jó példa erre az Afrikai nyomozás,
melyben a sokmilliós örökség lehetősége ellenére is
lemondanak a főhősök a kihalóban lévő medve
trófeá járól. Bár fiatalon festőművész szerettem volna
lenni, az első könyvem, A robot és a madár nem várt
sikert hozott és sokan javasolták az írói pálya folyta-
tását. Amikor tanítottam, akkor mindkét művészeti
ág háttérbe szorult; az életem minden szakának meg-
voltak a sajátosságai, de az alkotás, az emberekhez
fordulás mindig jelen volt benne. A fantasztikum
egyébként jó csatorna a fiatalokhoz, hiszen ki ne sze-
retne varázslatos világokba, izgalmas kalandokba
csöppenni. Felnőtteknek is írtam szórakoztató olvas-
mányokat, de azt Peter Stock álnéven tettem.

A robot és a madárból színdarab is készült. 
Így igaz, 1977-ben, három évvel a könyv megjele-

nése után színpadra vittük és az ifjúsági darabnak
nagy sikere volt. A díszleteket és a Robot jelmezét is

Beszélgetés Tőke Péterrel,
a Hanyistók szerzőjével
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Az Antikexpo, Győr régiségvá-
sára augusztus 18-án lesz ti-
zenöt éves, amit az alapítók,
Németh István régiségkeres-
kedő és családja színes vasár-
nap délelőttel, sok zenével és
nagy tortával kívánnak megün-
nepelni az Árkád mögötti piac-
téren. A jubileumi vásárt az
ezüst és a hajó jegyében szerve-
zik, s felavatják az Antikexpo új
cégérét, az ezüsthajót. 

A győri régiségvásár egy hamisítatlan
városi sikertörténet. Érdekesség, látvá-
nyosság, program minden hónap har-
madik vasárnapjának délelőttjén. Ma-
gánemberek indították útjára önerőből,
pécsi és osztrák mintára. Már az első
nyáron megtelt a Dunakapu tér, jöttek
a kereskedők, a gyűjtők, a vásárlók, a
nézelődők az ország minden tájáról s a
szomszédos Szlovákiából, Ausztriából.

szerző: h-s. b. 
fotó: marcali gábor

Az allergiások mindennapjait a nyári idő-
szakban a parlagfű virágzása, valamint az
azzal járó kellemetlen tünetek nehezítik meg.
Lapunk Pongrácz Attila, a Győr-Moson-Sop-
ron megyei Kormányhivatal növény- és táj-
védelmi igazgatójának segítségével járt
utána az aktuális parlagfűhelyzetnek, a la-
kosságra vonatkozó kötelezettségeknek, il-
letve a bírságolási eljárás szabályainak. 

„Megyénk nem tartozik az erősen parlagfűvel fertő-
zött területek közé. A szennyezettséget tekintve
jobb a helyzet nálunk, mint az ország többi terüle-
tén. Az elmúlt évek sta-
tisztikái nem feltétlenül
mérvadóak a szezon vé-
gére várható parlagfű-
helyzet meghatározásá-
ban, de már javában tart
a virágzás, a tarlókon
pedig harminc centimé-
teres nagyságban bújik
elő az allergiát okozó
gyomnövény. A jövő
hétre várható esőzések
ugrásszerűen megnövel-
hetik a fertőzött terüle-

Tizenöt éves
a régiségvásár

S persze Győrből, hiszen a vásár el-
sősorban a győri embereké, akik a
város múltjához tartozó tárgyakat
adják és veszik. Németh István és fe-
lesége, Elvira asszony a kezdetekre
emlékezve mesélik, hogy a vásár ha-
tására az emberek elkezdték megbe-
csülni tárgyaikat, előszedték a régi
holmikat. A szekrények, padlások mé-
lyéről előkerültek a nagymamák dol-
gai, s szokás lett a felesleget piacra
vinni. Sokan azért vásárolják ezeket a
tárgyakat, mert a saját nagyszüleikre,
a gyermekkorukra emlékezteti őket.

Az árusok között a hivatásos régi-
ségkereskedők ugyanúgy megtalálha-
tók, mint a klasszikus vásározók vagy a
kisnyugdíjasok, akik az évtizedek alatt
felgyűlt holmit próbálják pénzzé tenni.
A vevők azt szeretik igazán, ha magán-
embertől vásárolhatnak, hiszen csak
így remélhetik, hogy áron alul kincsre
bukkannak. A legtöbben persze realis-
ták, s azért vásárolnak meg egy-egy
apróságot, mert tetszik nekik. Ez a kez-
det, az első lépés a gyűjtővé válás útján

is. Az elmúlt 15 évben számtalan érté-
kes tárgy került a győri régiségvásár
asztalaira. Porcelánok, bútorok, érmék,
de árulták már itt Szőnyi, Márffy, Csók
István alkotásait is.

Elvira asszony szerint a vásár az el-
múlt 15 év alatt sokat változott. Az
első években hiányt pótolt, hatalmas
igényt elégített ki, ma már azonban
minden nagyobb városban szervez-
nek hasonlót. A gazdasági helyzet is
rányomta bélyegét a rendezvényre, a
kereskedők meggondolják, eljönnek-e
és a vevők is jobban megnézik, mire
költik a pénzüket.

Az első évek vásárai a gyűjtőknek
köszönhették a nagy forgalmat, ma-
napság inkább a magánemberek vásá-
rolnak szép, különleges használati tár-
gyakat, legyen az teáscsésze, ezüstka-
nál, gyertyatartó, tálca vagy dobozka.
Németh István szerint a régiségek újra-
értelmezése, új funkciókkal való felru-
házása zajlik. A hamutartóból gyertya-
tartó, a zsebórából ékszer, a ruhásszek-
rényből vitrin, a vizeskancsóból virág-
tartó lesz. A régi képkeretbe friss csa-
ládi fotó kerül, a kidobásra ítélt fotelek,
székek újrakárpitozva válnak a lakás fia -
talos, vidám ékességévé.  

Intenzívebbé válhat a parlagfű virágzása
tek nagyságát, hiszen a csapadék által még inten-
zívebbé válhat a virágzás” – mondta Pongrácz Attila. 

Az igazgató arra hívja fel a lakosság figyelmét,
hogy a 2008. évi, az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló törvény értelmében minden föld-
használó köteles a parlagfű virágbimbójának kialaku-
lását megakadályozni, és ezt a teljes vegetációs idő-
szakban fenntartani. Tehát a gazos területek kaszá-
lása nemcsak időszerű, hanem kötelező is a parlag-
fűvel szennyezett területek tulajdonosaira nézve. 

„Ha valaki szennyezett területre bukkan, köteles
bejelentést tenni a Parlagfű Bejelentő Rendszeren ke-
resztül, az adott földterületre vonatkozó adatok meg-
adásával. Egy másik információs rendszerrel a ható-
ság a parlagfűvel szennyezett területek irtását követi
nyomon, mulasztás esetén ez a nyilvántartás szolgál

a bírságolási eljárás alap-
jául. A bírság kiszabása
minden esetben a fertő-
zött terület nagyságától,
valamint a szennyezett-
ség mértékétől függ,
összege pedig tizenöt -
ezer forinttól ötmillió fo-
rintig terjedhet” – tájé-
koztat Pongrácz Attila. 

A hatóságok folya-
matos ellenőrzéseinek
köszönhetően, az el-
múlt évek hasonló idő-

szakához képest csökkenő tendenciát mutat me-
gyénkben a parlagfű által fertőzött területek nagy-
sága, de azért vannak olyan városok, ahol fokozot-
tabb intézkedéseket igényel a gyomnövény virágzá-
sának megakadályozása. 

A parlagfű-allergia
Az augusztus és a szeptember hónapok a
legkritikusabbak azok számára, akik parlagfű-
allergiában szenvednek. A parlagfű pollenszó-
rása általában július közepe táján indul, de az
időjárás függvényében ez egy-két hetet eltolód-
hat. Legjellemzőbb tünetei a szem viszketése,
könnyezése, folyamatos tüsszögés és orrfújás,
de akár szénanátha és ekcéma is kialakulhat.
Hatékony kezelési módot jelenthet az antihisz-
taminok és a szteroidok alkalmazása. 
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szerző: horváth-simon barbara
fotó: gy. p.

„A szülő legyen egy tükör a ser-
dülő számára, aki a világ elvárá-
sait képviseli, miközben segítve
és támogatva indítja el őt a fel-
nőtt lét felé. A serdülőkor mindkét
felet nehéz feladat elé állítja: a
kamasz az önállóságot gyako-
rolva „leszakad” a családról, a
szülők pedig bizalmat szavazva
„engedik el” gyerme küket” – dr.
Varga Alojzia Rozália pszichiáter
beszélt lapunknak a kamaszkor
konfliktusos időszakáról. 

A szakember véleménye szerint a ser-
dülőkor manapság tizennégy éves
kortól akár harmincéves korig is eltart-
hat, hiszen a felgyorsult világ egyre
több elvárást támaszt a fiatal felnőttek
irányában. A szükséges tudás elsajátí-
tásán túl a tapasztalatok megszerzése
hosszabb időt vesz igénybe, de a fel-
nőtté válás folyamata már a testi-bio-
lógiai változásokkal elkezdődik. „A ser-

Bertleff Rita

bertleff.cosmetic@gmail.com

06 96/516-910

9021 Gyôr, Zechmeister u. 1. 
(Klastrom Szálloda)

{06 30 310 0785}

kozmetikus, 
elektrokozmetikus

klastromcosmetic.hu

Pontos válasz –
jogi kérdéseire

Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz-, GYES-,
nyugdíjproblémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?

Ingyenes, minőségi, személyre
szabott jogi szolgáltatás
az alábbi témakörökben: 

• munkajog, 
• társadalombiztosítás, 
• társasági jog (cégjog), 
• közigazgatási jog, 
• családi jog, pénzügyi és adójog. 

A Sopronban és Győrben már
működő JOGPONT+ irodák
mellett vegye igénybe JOGPONT+
mini szolgáltatásunkat a megyében
már Győrújbaráton és Téten is.

Keressen bennünket, segítünk: 
www.jogpontplusz.hu

Kamaszkorban a szélsőségek
jelentik a veszélyt

dülők kezdetben félelemmel szemlélik
magukon a változásokat és a kortár-
saik felé fordulnak megerősítésért, ké-
sőbb pedig szintén a kortársakhoz
való tartozás segítheti át őket a szülők-
től való elválás nehézségein. Ez meg-
határozó lépés a kamaszok életében,
hiszen veszélyeket rejthet az is, ha a
családját csaknem leírva ragaszkodik
a barátokhoz, és az is, ha egyáltalán
nem nyit a kamasztársak felé. Köny-
nyen kialakulhat a két szélsőséges vi-
selkedés: a túlságosan féltő-védő
szülő szoknyája mellett marad a ka-
masz, vagy épp az ellenkezőjét teszi,
és szinte elmenekülve a barátok véle-

ményének rendeli alá magát. Termé-
szetesen a kettő közötti út lenne a he-
lyes” – magyarázza a doktornő. 

A serdülőkort általában komoly ér-
zelmi hullámzások kísérik, ugyanis
ezekben az években a lelkesedést pil-
lanatok alatt felválthatja a szenvedés,
vagy éppen fordítva. „A tinédzserek
ugyan átélik és átérzik a körülöttük
zajló eseményeket, de még nem értik

teljes mértékben azokat. Ez így is van
jól, hiszen a belső értékeik még csak
alakulóban vannak, tapasztalatokat
pedig csakis a saját útjuk során, a meg-
szerzett élményeik kapcsán gyűjthet-
nek. A szélsőségektől azonban ilyen-
kor is óvakodni kell: nem mondhat le
mindenről bátorság és önbizalom
híján egy egészséges kamasz, de az ér-
zéseit megtagadó túlzott „melldönge-
tés” is veszélyes lehet” – hangsúlyozza
dr. Varga Alojzia Rozália. 

A kamaszok gyakori problémája-
ként említi a pszichiáter a kortárskö-
zösségekbe való beilleszkedés nehéz-
ségét. „Vannak olyan serdülők, akik
félnek önmaguk felvállalásától, ez
pedig elszigetelődéshez vezet. A
másik véglet az, amikor „bandázni”
kezdenek, tehát olyan csapatot keres-
nek, amellyel külsőleg is azonosulni
tudnak, az összetartozás érzése
pedig egyfajta biztonságot nyújt szá-
mukra” – teszi hozzá a szakértő. 

Nem szabad megfeledkezni arról,
hogy a serdülőkor a természetétől adó-
dóan egy konfliktusos korszak. „Na-
gyon fontos, hogy a kamasz bátran fel-
vállalja az útkeresés közben ejtett hibá-
kat, a konfliktusok által pedig fejlessze
az önismeretét. A krízisek egyben
esélyt is rejtenek az önmagukkal való
„találkozásra”, tehát hosszú távon nézve
még hasznosak is a kamaszproblé-
mák” – összegez a doktornő.

Dr. Varga Alojzia Rozália végül azt ta-
nácsolja a szülőknek, hogy próbálják
meg partnerként kezelni a fiatalt, tiszte-
letben tartani azt, amit már tud, és azt
is, amit még nem. Ha a felnőttség élmé-
nyét megtapasztalhatja a kamasz,
akkor jól érzi magát és kevésbé válhat
hajlamossá a szélsőséges viselkedésre.

szerző: z. a.

Ismét nyári tábort szervez a rászoruló családok gyerme-
keinek a 16 éve működő Segítőház Alapítvány: idén 15
gyermek kapcsolódhat ki Vinyén augusztus 19-től. Sütő
Csaba, a szervezet alapítója az elmúlt héten tartott kura-
tóriumi ülésen kifejtette, alapvető céljuk a peremhelyzeten
élők segítése. A nehéz helyzetűek csoportjába a hajlékta-
lanok éppúgy beletartoznak, mint a mindennapi megél-
hetéssel küszködő, gyakran halmozottan hátrányos hely-
zetűek. Elmondta, a látókörükbe került családoknak a tan-
évkezdés még nehezebb, ezért tanszersegéllyel, illetve
alapvető iskolai szerekkel segítik őket.

Sütő Csaba arról is beszámolt, hogy szeptember 19-
én a megszűnt Napraforgó Alapítvány jogutódjaként jóté-

Nyáron is aktív a Segítőház Alapítvány
konysági kerékpározást szerveznek több száz diákkal a
táplánypusztai Piróth Endre Mentálhigiénés Otthonba.

Harcsás Judit, a szervezet elnöke elmondta, az alapít-
vány fennállása óta több száz peremhelyzetben élő csa-
láddal került kapcsolatba. Számos alkalommal szerveztek
adománygyűjtést, tartottak ruhabörzét többek között a
Kossuth Lajos Általános Iskolában.

Az alapítvány tagjai között van szociológus, jogász, új-
ságíró, segítő szakmában tevékenykedő, vállalkozó és lel-
kész is.

A szervezet munkáját bárki támogathatja, minden se-
gítség jól jön, illetve az alapítványt népszerűsítő termékek
– melyeket az Esély Kft. megváltozott munkaképességű
munkavállalói készítenek – megvásárolhatók a Baross úti
Látogatóközpontban.
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fotó: gy. p.

Dániel Balázs Boogie Woogie Triója
és a Mojo Workings fellépésével zárul
az idei Viator jazz-vacsorák program-
sorozat Pannonhalmán augusztus 16-
án 19.30 órakor az Apátsági Étterem
és Borbárban.

A tehetséges győri zongorista, Dá-
niel Balázs mindössze 23 éves, de már
most elmondhatja, ő a boogie-woogie
hazai nagykövete. Tavaly egy háromna-

szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Napvilágot látott Hámor Vilmos
író, újságíró sorrendben tizen-
kettedik kötete. A ...fuss el véle!
című könyv a Mosolyszüret so-
rozat negyedik, egyben befe-
jező porciója.

Hogyan születtek a mosolygós
könyvek és miért gondolja, hogy
itt a vége, ideje elfutni vele? 

Szívet megérintő, kacagtató, búröp-
tető előadásokkal járom a város és a
környező települések nyugdíjasklubjait.
Öt évvel ezelőtt arra gondoltam, könyv
formába rendezem, mindenki számára
elérhetővé teszem azokat a története-
ket, „morzsákokat”, amelyek tetszettek
a közönségemnek. Az el ső, a Mo soly -
szür(n)et akkora siker volt, hogy újabb
kötetek követték. Most egy regényen
dolgozom és úgy gondoltam, ideje le-
zárnom ezt a sorozatot, ezt a műfajt.  

Honnan valók a mosolygós
könyvek történetei, idézetei?   

A „hámorgások” saját írások, az
idézeteket, a történeteket barátok, is-
merősök küldik és tudatos gyűjtés
eredményei. Úgy gondolom, egy-egy
jó idézet mankó lehet az ember életé -
ben. Fejezetenként barátságról, szere-
lemről, célokról, sikerekről szólnak.

Az új kötetet Ámon László
grafikus-festőművész emléké-
nek szentelte.
Miért? 

Tizenhárom éve
nincs közöttünk a ba-
rátom, de nem telik el
nap, hogy ne gondol-
nék rá, 19 éven át dol-
goztunk együtt a Ki-
salföld szerkesztősé-
gében. A könyv borító-
ján a Kamasz Hamlet
című alkotása látható,
az eredeti dr. Dézsi
Csaba tulajdona. A
negyedik oldalra az
Ámon Laciról készült
utolsó fotót tettem és
49 mondatot írtam
róla. Azért ennyit,
mert 49 évet élt.   

Melyik a ked-
venc idézete?

Ha valakinek prob-
lémája van veled,
mindig jusson
eszedbe, hogy az az ő
problémája.

Ha a jó tündértől
kívánhatna egyet,
mi lenne az?

…fuss el véle!
Ha most kívánhatnék egyet, azt

kérném, hadd hívjam fel a mennyor-
szágot, hogy hallhassam annak a
hangját, aki idelent annyira hiányzik. 

Említette, regényt ír. Miről
szól, és mire jut még ideje az írás
mellett? 

Az Aranypart kettőn hasalva című
regényemet írom, elárulom, kicsit
Ámon Laciról is szól majd. És várom
a szeptembert, félszáz nyugdíjas-
klubba vagyok hivatalos a legújabb
előadásommal. A …fuss el véle!
könyvbemutatója az októberi Könyv-
szalonon lesz, addig is két könyves-
boltban, a Kalligráfban és az antikvá-
riumban lehet hozzájutni.

Fergeteges jazz-vacsora
pos fesztivállal kapcsolta be városunkat
az európai boogie-woogie vérkeringé-
sébe. Koncertjein rendszerint meglepi
közönségét egy különleges fellépővel,
Pannonhalmán az osztrák zongorista,
Robert Roth és a Mojo Workings csat-
lakozik hozzá és triójához, hogy egy fer-
geteges koncertet adjanak. A Mojo
Workings tagjai blues-, akusztikus
blues-, popzenéjükkel egyedülálló stí-
lusban szórakoztatják a publikumot.

A koncertre való belépés a nagy ér-
deklődés és a helyek korlátozott száma
miatt kizárólag előzetes jegyvásárlás-
sal lehetséges, amely egy köszöntőitalt
is tartalmaz. A győri városháza mellől
18.30 órakor autóbusz indul az étte-
remhez, majd a rendezvény után körül-
belül 22 órakor visszafelé. Előzetes
helyfoglalás a transzferre is szükséges.
Jegyek a Viator Apátsági Étterem és
Borbárban és Bortársaság Győr üzle-
tében kaphatók.

Dániel Balázs Boogie Woogie Trio:
Dániel Balázs „Mr. Firehand” – zon-
gora, Zink Ferenc – bőgő, basszusgi-
tár, Koch Barnabás – dobok

Mojo Workings: Honfi Imre Olivér –
ének, gitár, Horváth János – ének,
gitár, stompbox, Szabó Tamás – har-
monika, vokál.
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A nők 95 százaléka küzd narancsbőr-
rel. A szervezet által fel nem használt
cukor zsír formájában raktározódik el
a bőr sejtjeiben és felhalmozódik a kö-
tőszövetekben. Ezek az energiatároló
sejtek megduzzadnak és a bőr fel-
színe felé türemkednek. A kötőszövet
rugalmassága is csökken, amelynek
köszönhetően a bőr egyenetlenné
válik. A narancsbőrt nagyon sokan
összekeverik a striákkal. Ezek a feszü-
lés irányára merőleges lila vagy vörös
csíkok, amelyek később gyöngyházas
fehér színűvé fakulnak. A csíkok jel-

lemzően nagy hízás és fogyás után je-
lentkeznek, esetleg éppen ezért ter-
hesség következtében, vagy ha valaki
túl intenzíven folytatja a testépítést.
Mindkét probléma könnyen ki tud ala-
kulni a testen, és még kitartó sporto-
lással is nagyon nehéz őket eltüntetni.

A lézerrel történő bőrfeszesítés ha-
tékonyan kezeli a testrészeken kiala-
kult cellulitiszt, azaz a narancsbőrt,

A kezelés, mely
eltünteti a narancsbőrt

halványítja a striákat és jótékony ha-
tással van a különböző bőrhegekre is. 

A lézeres kezelések során a kezelő-
fej vákuumot képez a bőrön és a négy
lézerponton keresztül behatol a kötő-
szövetbe. A keletkezett hő hatására a
kollagénrostok megfeszülnek és
annak újraképződését stimulálják.

A szakember kifejtette, a bőrön a
kezelőfej a szöveteket felmelegítő és
a keringést az apró véredényekben sti-
muláló, intenzív lézersugarat bocsát
ki. Az egyidejű mechanikus masszázs
és szívás stimulálja a subcutan szöve-
teket, ezzel egy időben a helyi hűtés
kisimítja és feszessé teszi a bőrt.
Egyedülálló szabadalommal védett
orvos-esztétikai berendezéssel vég-
zett kezelést követően a laza bőrfel-
szín jelentősen kisimul és eltűnnek a
bőr alatti durva felületek. A kezelés
nem kellemetlen és egyáltalán nem
jár fájdalommal, az alkalmazott tech-
nológia miatt inkább hideget érez a
páciens – hangsúlyozta Málovics Ber-
told.

A cellulitisz eltüntetésén túl a lézer-
rel történő bőrfeszesítés a szülés után
a hason keletkezett striák, csíkok és
laza bőrfelületek halványításában is
eredményes. Málovics Bertold szerint
már az első kezelés is látványos válto-
zást hozhat. De a kellő eredmény el-
érése érdekében a testrésztől és a
problémás bőrterülettől függően mi-
nimum 6-8 kezelést javasolt. A kezelé-
seket 4-5 naponta kell ismételni, és a
kúra befejezése után 6-8 hetente egy
emlékeztető kezelés javasolt az elért
eredmény fenntartása érdekében.

A szakember azt mondja, ha a léze-
res bőrfeszesítést a páciens végleges
ultrahangos zsírbontással kombinálja,
nem csak gyönyörű és fiatalos bőre
lehet, de a kúra végére akár 10 cm-rel
is karcsúsodhat. (x)
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KULTURÁLIS 
kínáló

BÁBNYÁR. A Kincsesláda
Bábszínház augusztusban a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár
klubhelyiségében (Herman Ot -
tó út 22. szám) tart bábelőadáso-
kat. Augusztus 9-én 16 órától
A kiskakas gyémánt félkrajcárja,
majd A három kismalac és a farkas
című meséket láthatják a gyerekek.
Augusztus 16-án 16 órától a Pi-
roska és a farkas, valamint A róka
és a gólya című előadások lesznek
műsoron. 

SZENT DONÁT ÜNNEPE. A Zichy Ferenc Láto-
gatóközpont augusztus 9. és 11. között a szőlő és
bor ünnepét rendezi meg a Káptalandombon. A
hétvégén 10-től 17 óráig óránként indul tárlatve-
zetés a barokk jegyében, a Püspökvár tornya pedig
10-től este 22 óráig tart nyitva. Augusztus 10-én,
szombaton este fél nyolckor Cziglényi László ad
nyár esti orgonahangversenyt a bazilikában. DROZSNYIK ISTVÁN

kortárs képzőművészeti ki-
állítása látható a Napó-
leon-házban. Az ÉLET-
MŰ-RÉSZEK VIII. című
tárlat a 45. Nemzetközi
Művésztelephez kapcso-
lódik. A sorozat 1997-ben
indult azzal a céllal, hogy a
művész az előző egy-két
év anyagából válogatva
életművének egy-egy
aprócska szeletét mutat-
hassa be. A kiállítás au-
gusztus 31-ig, hétfő kivé-
telével naponta 10 és 18
óra között látogatható. HA EZT BACH HALLANÁ címmel Harcsa

Veronika és az Alpár Balázs vezette jazz-zene-
kar, a Fugato Orchestra ad koncertet augusz-
tus 10-én 21 órától a zsinagógában. 

VUK. A Petőfi meseklubban augusztus 16-án, pén-
teken 16 óról a Vuk című, 1981-ben készült magyar
rajzfilmet vetítik. Helyszín a Petőfi Ifjúsági Ház.

VÁROSNÉZŐ SÉTA indul az Árkád mögött talál-
ható vagongyári emlékhelytől augusztus 11-én és
18-án 15 órakor. A TIT Jelky András Egyesület Győr-
ben működő tagcsoportja, a GEUR Idegenforgalmi
Műhely által szervezett ismeretterjesztő sétavezetés
kétórás. További információval Magyar György szol-
gálhat a geur.jelky@kabelnet.hu e-mail címen. 

MOZART: A SZÍNIGAZ-
GATÓ. A budapesti Ope-
rettvilág együttes előadá-
sában operakomédiát lát-
hat a győri közönség vasár-
nap este nyolctól a Széche-
nyi téren. A főbb szerepek-
ben Rupnik Károly, Maróti
Attila és Zsadon Andrea
lép színpadra. A zenei ve-
zető Kaposi Gergely.

AZ EURÓPA KON-
CERT SZALONZENE-
KAR zenél augusztus
11-én, vasárnap délelőtt
11 órától a Radó-szigeti
Zenepavilonban.

HORGÁSZBAJNOKSÁG. A Holt-Marcal
Pápai úti versenypályája ad otthont pénteken,
szombaton és vasárnap az országos utánpótlás
horgászbajnokságnak. Hazánk legügyesebb fia -
tal horgászainak felkészülését, horgászatát már
a reggeli óráktól figyelemmel kísérhetik a tó-
partra látogatók.  

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS.
A Bácsai Művelődési Ház augusz-
tus 14-én, szerdán 15 órától inter-
aktív társasjátékokkal várja a gyere-
keket, akik levegőn száradó állatfi-
gurákat is készíthetnek.  

GYERMEKKÖNYVTÁR. Sab-
lonfestéssel készíthetnek képet a
gyerekek augusztus 14-én, szer-
dán 10 órától a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér Gyermekkönyvtárában.

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA
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• 30 órás angol ECL, TársalKODÓ, EURO elôkészítôk az ôszi nyelvvizsgákra
• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD nyelvvizsga-felkészítés magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok IX. 9-tôl több szinten 
• Szeptembertôl angol, német idegenforgalmi és gazdasági nyelvvizsgára

felkészítô tanfolyamok
• Olasz, spanyol, francia, orosz tanfolyamok minden nyelvi szinten
• Önéletrajzok, bizonyítványok fordítása kedvezményes áron

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

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-30/628 3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)

AUGUSZTUS 10., SZOMBAT
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Nemzeti Nagyvizit
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Aranyfeszt 2013
09:30 Vágtass velem! 
10:00 Történetek a nagyvilágból 
10:30 Kecskeméti Repülőnap 

és Haditechnikai Bemutató 2013
11:30 Valóságos Kincsesbánya 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Másfélmillió lépés 

Magyarországon - 32 év múlva 
13:05 A világörökség kincsei 
13:20 Nem beszélek zöldségeket! 
14:45 Szeretettel Hollywoodból 
15:15 Találkozások
15:45 Vívó Világbajnokság
16:15 Fábry 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 dőjárás-jelentés
20:15 A kicsi kocsi újra száguld 
21:45 Vívó Világbajnokság
22:50 Angyali szemek 
00:30 Karácsonyi rémálom 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:10 Hogyan randizzunk 

Drew Barrymore-ral? 

12:05 Gasztrotúra - extra (2013) 
12:30 4ütem (2013) 
13:05 Dilinyósok 
13:35 Dilinyósok 
14:00 Agymenők 
14:25 Eastwicki boszorkák 
15:25 A hős legendája 
16:30 Nancy Drew: 

A hollywoodi rejtély 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Házasodna a gazda 
20:05 Salamon király kincse 
23:45 Az ügyfél 

04:20 Magyarország, jövünk! 
04:25 Alexandra Pódium 
04:50 Műsorszünet
06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Monster High 
11:30 Babavilág 
12:00 Stílusvadász 
12:30 Én is menyasszony vagyok 
13:00 Doktorok 
14:00 Tequila és Bonetti 
15:00 A férjem védelmében 
16:00 Luxusdoki 
17:00 Sas kabaré 
18:00 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 Hajrá csajok: 

A nagy összecsapás 
21:35 Az iskoláját! 
23:20 Elhagyott szoba 
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Propaganda 
03:05 A férjem védelmében 
03:55 Kalandjárat 

06:00 Gazdakör
06:25 Hol volt, hol nem volt... (2010) 
06:40 Gyökerek 
07:20 Afrika világa 
07:45 Pecatúra
08:15 Öt kontinens 
08:45 Élő egyház
09:10 Isten kezében
09:40 Sírjaik hol domborulnak... 
10:10 Akadálytalanul
10:40 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Létavértes 
12:50 A nagy sztori 
14:20 A világörökség kincsei 
14:40 Táncvarázs 
15:35 Önök kérték! 
16:30 Szerelem csütörtök 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:35 Hogy volt!? 
19:30 Futótűz 
20:20 Az utolsó dal 
21:40 Huszár a tetőn 
23:45 Kultikon + 
00:15 Dunasport
00:30 Törzsasztal 
01:30 Koncertek az A38 hajón 

AUGUSZTUS 9., PÉNTEK
M1
07:05 Sporthírek
07:10 Időjárás-jelentés
07:20 Noé barátai
07:45 100 kép a XX. századból 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:25 Történetek a nagyvilágból 
13:55 Ridikül 
14:45 Balatoni Nyár 
15:25 Család csak egy van 
16:10 A szenvedélyek lángjai 
16:55 Híradó Nyár 2013
17:10 Rex felügyelő 
17:55 Híradó
18:05 Vívó Világbajnokság
18:35 A múlt fogságában 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Liliomfi 
22:05 Vívó Világbajnokság
23:10 Híradó
23:25 Szeretettel Hollywoodból 
23:55 Michael Bublé 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 EgészségKalauz 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 CSI: Miami helyszínelők 
22:35 Gyilkos hajsza 
23:40 Totál szívás 
00:45 Reflektor 
01:00 Gasztrotúra 
01:25 4ütem 
01:55 Remington Steele 

04:25 Magyarország, jövünk! 
04:30 Segíts magadon!
04:55 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Az élet iskolája 
14:00 Tények Délután
15:00 Csapdába csalva 
16:00 Amit a szív diktál 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Drakula halott és élvezi 
23:30 Luxusdoki 
00:30 Tények Este
01:05 Astro-Világ Éjjel
02:10 Drakula halott és élvezi 
03:35 Doki 

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:30 Híradó 
07:35 Akadálytalanul 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:05 Csellengők 
09:35 Angyali érintés 
10:20 Kisváros 
10:55 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Breuer Marcell nevében 
12:45 Virágzó Magyarország 
13:10 Európa egészsége 
14:00 A templomos lovagok kincse 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 A világörökség kincsei 
19:00 NB I. labdarúgó mérkőzés
21:05 Vérvörös nyár 
21:55 Hírek
22:05 Dunasport
22:15 Nem vagyok gyilkos 
23:55 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Vény nélkül 
09:40 Széchenyi híradó (ism.)
10:10 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Pomodoro 
19:45 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr (ism.)
19:50 Fröccs 
20:45 Híradó
21:05 Konkrét 
21:15 Pomodoro 
21:30 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr (ism.)
21:35 Fröccs 
22:30 Híradó
22:50 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Konkrét 
09:30 Pomodoro 
09:45 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr (ism.)
09:50 Fröccs 
10:45 Közvetlen ajánlat
18:20 Széchenyi híradó 
18:50 TV torna (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:10 Győr+ Sport (ism.)
20:05 Konkrét (ism.)
20:15 Vény nélkül  (ism.)
20:35 Kitekintő (ism.)
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport (ism.)
22:10 Konkrét (ism.)
22:20 Vény nélkül  (ism.)
22:40 Kitekintő (ism.)
23:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

M1, augusztus 10., szombat, 20:15

A kicsi kocsi újra száguld
Amerikai vígjáték

Nemrégiben avatták fel Alonzo
Hawk legújabb förmedvényét, a
világ legmagasabb irodaházát. Úgy
tűnik, az utolsó barátságos épülete-
ket is le akarja rombolni. Az egyik
háztulajdonos, Steinmetz nagy-
mama azonban nem hajlandó be-
leegyezni a bontásba. Alonzo szá-
mára kapóra jön, amikor naiv unokaöccse, Willoughby Whit-
field hajlandó magára vállalni a közvetítő szerepét. Az első,
aki feltartóztatja, Herbie, a kis Volkswagen.

TV2, augusztus 10., 
szombat, 21:35

Az iskoláját!
Amerikai–kanadai 
akció-vígjáték

John (Jason Lee) végre elég pénzt gyűjt össze ahhoz, hogy
változtasson az életén. Van egy gyönyörű, esküvőre váró
menyasszonya, és ő leendő apósa cégének második em-
bere. Minden tökéletesnek tűnik, egészen addig, míg John
hőn szeretett unokahúga be nem jelenti, hogy felvették a
Harvardra. Noreen (Tammy Blanchard) elvárja, hogy John
betartsa az ígéretét, miszerint finanszírozza a tanulmá-
nyait. Johnnak nincs más választása, mint legjobb barátja,
Duff (Tom Green) segítségével rabláshoz folyamodni.

Duna Televízió, augusztus 9., péntek, 22:15

Nem vagyok gyilkos
Francia–svájci krimi

Névtelen levelek figyelmeztetik La rosie -
re felügyelőt arról, hogy nemsokára
meggyilkolják a gazdag szüfrazsettet,
aki hatalmas vagyonát a nők egyenjo-
gúsági harcának szenteli. De hogyan
lehet észrevétlenül beszivárogni egy
hétvégére az emancipáció élharcosai
közé? Nyilvánvalóan úgy, hogy Lam-
pion nőnek öltözik és eljátssza, hogy La-
rosiere felesége. 
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08:50 TV torna
09:00 Pomodoro  (ism.)
09:15 Konkrét (ism.)
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr (ism.)
09:30 KultÓra (ism.)
10:25 Fröccs (ism.) 
11:20 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna 
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Győr+ Sport: Győri ETO FC– 

FTC OTP Bank Liga NB1-es 
labdarúgó-mérkőzés  

20:55 Híradó (ism.)
21:15 Konkrét (ism.)
21:25 Győr+ Sport: Győri ETO FC– 

FTC  OTP Bank Liga NB1-es 
labdarúgó-mérkőzés 

22:50 Híradó (ism.)
23:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 13., KEDD
M1
07:00 Híradó
07:10 Sporthírek
07:14 Időjárás-jelentés
07:20 Zöld Tea
07:45 100 kép a XX. századból
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Aranyfeszt 2013
13:55 Ridikül 
14:45 Balatoni Nyár 
15:50 Család csak egy van 
16:30 Híradó Nyár 2013
16:50 A szenvedélyek lángjai 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 A múlt fogságában 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:05 King 
21:55 Hacktion Újratöltve 
22:50 Híradó
23:05 Ösvény a Viharsarokban

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 4ütem 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Jackie Chan: Első csapás 
23:20 Reflektor 
23:40 A csontevő 
01:25 Míg a halál el nem választ 

05:00 Magyarország, jövünk! 
05:05 Aktív Extra 
05:30 Műsorszünet
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Az élet iskolája 
14:00 Tények Délután
15:00 Csapdába csalva 
16:00 Amit a szív diktál 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Államfőnök 
23:35 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Perlasca - Egy igaz ember 

története 

AUGUSZTUS 12., HÉTFŐ
M1
07:00 Híradó
07:05 Sporthírek
07:10 Időjárás-jelentés
07:20 Vágtass velem! 
07:45 100 kép a XX. századból
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:10 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:25 Balatoni Nyár 
15:20 Család csak egy van 
16:10 A szenvedélyek lángjai 
16:55 Híradó Nyár 2013
17:10 Rex felügyelő 
17:55 Híradó
18:05 Vívó Világbajnokság
18:35 A múlt fogságában 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Legenda 
21:30 Vívó Világbajnokság
22:35 Aranyfeszt 2013
23:05 Híradó
23:15 Élő népzene

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Portré 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Dr. Csont 

22:35 Dr. Csont 
23:35 A főnök 
00:40 Reflektor 

06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Az élet iskolája 

14:00 Tények Délután
15:00 Csapdába csalva 
16:00 Amit a szív diktál 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Gyilkossági helyszín 
23:35 Én is menyasszony vagyok 
00:05 Összeesküvés 
01:05 Tények Este
01:40 Astro-Világ Éjjel
02:45 Kis nagy ember 

07:30 Híradó
07:35 Élő egyház
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Isten kezében
09:00 Tokio - Az építészet fővárosa 
09:40 Univerzum 
10:30 Kisváros 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Múzeumtúra - Francia módra 
12:45 A világörökség kincsei  
13:00 Farkaslesen 
13:55 A templomos lovagok kincse 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros
19:10 Angyali érintés 
19:55 Rózsa Sándor 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:05 A szovjet levelezőpajtás 
22:05 Sportaréna 
22:30 Koncertek az A38 hajón 
23:25 Vers
23:30 Himnusz
23:35 Hírek 

AUGUSZTUS 11., VASÁRNAP
M1
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Katolikus krónika
09:40 Útmutató
10:05 A sokszínű vallás
10:15 Baptista magazin
10:45 Unitárius ifjúsági műsor
10:50 Útmutató
11:15 Balatonfelvidéki 

református templomok
11:30 Köz-ép-pont: Evangélikus 

ifjúsági találkozó 
Sepsiszentgyörgyön

12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Világ Kép 
12:40 Telesport 
13:05 A világörökség kincsei 
13:25 Barátom a nyakamon 
15:00 Vívó Világbajnokság
15:30 Győri ETO FC - 

FC Bayern München (élő)
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Szálka, avagy Bagi 

és Nacsa megakad a torkán 
21:20 Vívó Világbajnokság
22:25 Gyújtóbomba 
00:05 A véresen valódi valóság 

Adolf Hitlerről 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:15 Ízes élet - Mautner Zsófival 
10:35 Teleshop
11:30 Gasztrotúra 
11:55 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek (2013) 
12:30 Tuti gimi 
13:30 Míg a halál el nem választ 

14:00 Régi jó cimborák 
16:30 Castle 
17:30 Castle 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Beépített szépség 2.: 

Csábítunk és védünk 
22:20 Időzsaru 
00:15 Portré 
00:55 Cobra 11 
01:50 Remington Steele 

06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Nagy Vagy, Balatonfüred! 
11:35 EgészségMánia 
12:05 Stahl konyhája 
12:35 Több mint TestŐr 
13:05 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
14:00 Békétlen békítő 

15:15 0 
16:00 Hajrá csajok: 

A nagy összecsapás 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Zorro álarca 
22:40 Vadkanok 
00:35 Két szerető 
02:35 Astro-Világ Éjjel
03:40 Napló 

06:25 Századfordító magyarok
07:20 Elfeledett magyar irodalom 
07:50 Világ-nézet
08:40 Isten kezében
09:10 Három hazában hontalan 
10:00 Hagyaték 
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Élő világegyház
11:30 Isten kezében (2013)
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Lulla 
12:50 Az utolsó dal 
14:10 Hazajáró 
14:40 A világörökség kincsei 
14:55 Vajdasági Vágta
15:25 Hogy volt!? 
16:25 A múmia közbeszól 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték! 
19:55 Sándor Mátyás 
21:00 Árvácska 
22:30 Dunasport
22:45 Világ-nézet
23:40 Koncertek az A38 hajón 
00:30 Vers
00:35 Himnusz
00:40 Huszár a tetőn 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Konkrét (ism.)
09:30 Győr+ Sport: Győri ETO FC– 

FTC  OTP Bank Liga NB1-es 
labdarúgó-mérkőzés 

10:50 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Vény nélkül 
19:40 KultÓra (ism.)
20:35 Híradó (ism.)
20:55 Vény nélkül  (ism.)
21:15 KultÓra (ism.)
22:10 Híradó (ism.)
22:30 Közvetlen ajánlat 

GYŐR+ TV

08:50 TV torna
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Győr+ Sport (ism.)                                      
10:05 Konkrét (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:35 Kitekintő (ism.)
11:05 Széchenyi híradó (ism.)
11:35 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna (ism.)
19:00 Pomodoro (ism.)                               
19:15 Konkrét (ism.)
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.)             
19:30 KultÓra (ism.)
20:25 Fröccs (ism.)
21:20 Pomodoro (ism.)                    
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr (ism.)
21:50 KultÓra (ism.)
22:45 Fröccs (ism.)
23:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Sportaréna 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Rocklexikon 
09:35 Angyali érintés 
10:20 Kisváros 
10:55 Rózsa Sándor 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 A Balaton-felvidék 

egyedi tájértékei 
12:45 A papiros története 
13:05 Velünk élő Trianon 
14:00 A templomos lovagok kincse 
14:30 Kívánságkosár 
16:35 Térkép 
17:10 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
19:55 A világörökség kincsei 
20:15 Robog az úthenger 
20:55 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Woodstock a kertemben 
23:10 Koncertek az A38 hajón 
00:05 Vers
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AUGUSZTUS 15., CSÜTÖRTÖK
M1
07:10 Sporthírek
07:14 Időjárás-jelentés
07:20 A mi erdőnk
07:45 100 kép a XX. századból 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:25 Vágtass velem!
13:55 Ridikül 
14:45 Balatoni Nyár 
15:35 Család csak egy van 
16:20 Híradó Nyár 2013
16:35 A szenvedélyek lángjai 
17:20 Szerencse Híradó 
17:35 Híradó
17:40 Rex felügyelő 
18:35 A múlt fogságában 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Füles 
21:50 Az Este
22:25 Híradó
22:40 Hacktion Újratöltve 
23:35 Nemzeti Nagyvizit

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor
13:05 Gasztrotúra (2013) 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Revolution 
22:40 Revolution 
23:40 Totál szívás 
00:45 Reflektor 
01:00 Infománia 
01:35 Remington Steele 

04:05 Doki 
04:50 Magyarország, jövünk! 
04:55 Babavilág 
05:20 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Az élet iskolája 
14:00 Tények Délután
15:00 Csapdába csalva 
16:00 Amit a szív diktál 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Kettős kockázat 
23:45 Grimm 
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 Kettős kockázat 

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Konkrét (ism.)
09:30 Ráta
10:00 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Vény nélkül 
19:40 Credo (ism.)
20:10 Híradó (ism.)
20:30 Vény nélkül  (ism.)
20:50 Credo (ism.)
21:20 Híradó (ism.)
21:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV
07:30 Híradó 
07:35 Elfeledett magyar irodalom
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Mesélő cégtáblák 
09:05 Szent István emlékezete 

a XX. században 
09:25 Angyali érintés 
10:10 Kisváros 
10:50 Linda
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Voyager - A múlt titkai 

és legendái 
13:00 Hanti világ 
13:55 A templomos lovagok kincse 
14:30 Kívánságkosár 
16:35 Térkép 
17:10 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 T.I.R. 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Napfény a jégen 
22:30 MüpArt classic - Purcell: 

A tündérkirálynő a 
Művészetek Palotájában 

01:30 Koncertek az A38 hajón 

AUGUSZTUS 14., SZERDA
M1
06:30 Múlt-kor 
07:00 Híradó
07:10 Sporthírek
07:14 Időjárás-jelentés
07:20 Angi jelenti 
07:45 100 kép a XX. századból 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 Ridikül 
14:30 Balatoni Nyár 
15:50 Család csak egy van 
16:35 Híradó Nyár 2013
16:50 A szenvedélyek lángjai 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 A múlt fogságában 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország - Csehország 

(élő)
22:30 Gyilkosság 
23:20 Híradó

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek (2013) 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Szulejmán 
22:45 Szulejmán 
23:55 Reflektor 
00:15 Döglött akták 
01:15 Remington Steele 

04:20 Magyarország, jövünk! 
04:25 Super Car 
04:50 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Az élet iskolája 
14:00 Tények Délután
15:00 Csapdába csalva 
16:00 Amit a szív diktál 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Palimadár 
23:50 Ringer - A vér kötelez 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 Nulladik óra 

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Határtalanul magyar 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Táncvarázs 
09:30 Virágzó Magyarország 
09:50 Angyali érintés 
10:35 Kisváros 
11:15 Robog az úthenger 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 India és Nepál 
13:20 Az emlékezet helyszínei 
13:55 A templomos lovagok kincse 
14:30 Kívánságkosár 
16:35 Térkép 
17:10 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Linda 
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:20 Homburg hercege 
22:45 Első a szerelem 
00:25 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Vény nélkül  (ism.)
09:40 KultÓra (ism.)
10:35 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Ráta 
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Konkrét (ism.)
20:30 Ráta
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

Kétnapos programok
Cesky Krumlov – Prága..................................................okt. 12./13. ....24.900 Ft/fő

Egynapos kirándulások
Boszorkányok vára és Graz ..................................................szept.7 ......7.500 Ft/fő
Bécs – Sissi nyomában ........................................................aug. 18. ......5.600 Ft/fő
Cesky Krumlov – Hluboka ..................................................aug. 24. ....10.100 Ft/fő
Esztergom – Visegrád – Szentendre ..................................aug. 25. ......6.200 Ft/fő
Opatija – Irány az Adria! ......................................aug.10., aug. 18. ....12.900 Ft/fő
Klosterneuburg – Kreuzensteini vár – Tulln .....................szept. 1. ......5.900 Ft/fő
Világörökségünk a Fertő-táj ................................................aug. 3. ......4.800 Ft/fő
Klagenfurt és a Wörthi-tó varázsa .....................................aug.10. ....10.200 Ft/fő
Hollókő – Ipolytarnóc ..........................................................aug.17. ......8.000 Ft/fő
Salzkammerguti tóvidék .........................................aug. 31./okt. 5. ....10.300 Ft/fő
Felvidéki bányavárosok......................................................aug. 31. ......6.600 Ft/fő
Plitvicei-tavak, Zágráb........................................................szept. 7. ....10.200 Ft/fő
Végig az Alpokon – Mariazell ...........................................szept. 8. ......6.200 Ft/fő
Császárok birodalma – Bécs ..............................................szept.15. ......5.300 Ft/fő
Bécsújhely – Puchberg – Semmering ...............................szept. 14. ......5.200 Ft/fő
Mesél a Bécsi-erdő............................................................szept. 15. ......5.200 Ft/fő
Osztrák Dunakanyar ........................................................szept. 21. ......6.800 Ft/fő
Burgenlandi vártúra .........................................................szept. 22. ......5.700 Ft/fő

ajánlja:

BŐvebb információval,
társasutazásokkal,
elŐfoglalási ajánlatokkal
várja irodánk 
Győr, Árpád u. 51/b.
Tel.: 96/317-133, 317-313

Eng.sz: R-0357/92/1999.

www.volantourist.hu

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. 3 hónapos határozott idôre

RECEPCIÓS munkatársat keres.

Kérjük, küldje el magyar, illetve német nyelvû fényképes önéletrajzát
az allas@rudolph-log.com e-mail címre. Jelige: „Recepciós”

Feladatok: 
• bejövô és kimenô

telefonhívások és levelezés
kezelése (német nyelven is)

• vállalathoz érkezô vendégek
fogadása

• egyéb adminisztratív
feladatok ellátása 

Elvárások:
• középfokú végzettség
• hasonló munkakörben szerzett 1-2 év gyakorlati tapasztalat
• felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word, Excel, PP)
• németnyelv-tudás (legalább középfokú nyelvismeret

szóban és írásban)
• B kategóriás jogosítvány
• jó kommunikációs készség, ügyfél-orientáltság
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szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Több mint 60 kölyökkutyát
gondoznak jelenleg a győri ál-
latmenhelyen, melyek közül
sokakat egyszerűen csak be-
dobtak a zárt kerítésen. Kisci-
cákból sincs éppen hiány,
közel 70 macska él jelenleg a
Pápai úti állatotthonban. A
gondozók várják a leendő gaz-
dákat, hiszen lassan ki kell
tenniük a „telt ház” táblát.

Egy kölyök ellátása mindig nagy fele-
lősség, nagyobb odafigyelést és fel-
ügyeletet igényel, mint felnőtt társai,
hiszen napi több alkalommal kell
etetni és tartási helyét folyamatosan
fertőtleníteni, nem beszélve arról,
hogy a még védtelen szervezet min-
den megbetegedésre hajlamos –
mondta lapunknak dr. Sebestyén Me-
linda, a menhely kiemelt önkéntese.

A mindösszesen közel 300 állat-
nak otthont adó állatmenhely sok
esetben ideiglenes befogadók segít-
ségét kéri a kutyusok, cicák elhelye-

A vidék ízei Pannonhalmán
A naponta többször frissülő választékban ta-

lálkozik a múlt és a jelen, hiszen a hagyományos
ízvilág mellett megtalálhatóak az egyre népsze-
rűbb reformtermékek is, gondolva azokra, akik-
nek az egészség a legfontosabb az étrendjük ösz-
szeállításakor. A tiszta tönkölybúzából készült pék -
áruk kevesebb ballasztanyagot és sokkal több
hasznos tápanyagot tartalmaznak a hagyomá-
nyosnál, ami az élvezeti értékükből semmit nem
von le. Az üzletben a saját sütésű termékek mellett
elsősorban magyar termelők portékáit kínálják, hi-
szen a Pedró Pékség számára fontos, hogy a ma-
gyar élelmiszerek megvásárlásával nem csupán
munkahelyeket óvhatunk meg, hanem nemzet-
gazdaságunk fejlődését is segíthetjük. 

Az üzlet nyitva tartásával is igyekszik a látogatók
kedvére tenni. Hétköznap reggel öt órától egészen
este nyolc óráig várja a vevőket a pékség, de szom-
baton és vasárnap is kiszolgálják az igényeket, így
a munkába igyekvők, az onnan hazatérők és az is-
kolások is megtalálhatják a kedvükre való cseme-
gét, nem is beszélve a városba látogató turistákról.
Utóbbiak gyakran találkozhatnak Pannonhalma
történelmi utcáin a pékség termékeit bemutató
hostessel, aki ízelítőt kínál az ínyencségekből. Ha
teheti, ön is harapjon egyet a jóból! (x)

A pannonhalmi főapátság lábánál elterülő
fia tal város vonzó célpont a magyar és külföldi
turisták számára. A Pannonhalmát körülölelő
dombok barátsággal fogadnak minden vendé-
get, akik a természeti és történelmi érdekessé-
gek mellett a szolgáltatások terén is megtalál-
hatják számításukat. Sokat tesz ezért a telepü-
lés szívében található Pedró Pékség minta-
boltja, amely napjainkban már a helyiek és a tu-
risták kedvelt célpontjának számít. A bolt ezer
szállal kötődik Pannonhalmához és azokhoz az
értékekhez, amelyek a magyar történelem
egyik leglátogatottabb emlékhelyét jellemzik. 

A Pedró Pékség a vidék ízeit kínálja vendégei-
nek, melyekbe belekóstolva valóságos időutazás-
ban vehetünk részt, hiszen ezeken a finomságo-
kon nőttek fel szüleink és nagyszüleink is. A tradí-
ciók tisztelete megmutatkozik az üzletben is, ahol
népviseletbe öltözött eladók kínálják a friss pék -
árut és mindazt, amire csak szükségünk lehet. A
mintabolt feleleveníti a hagyományos pékségek
világát, békebeli hangulatot teremtve, ahová min-
dig jó betérni. A Pedró Pékségnél a sütés és a
vendéglátás szeretete minden ott töltött percben
érezhető a levegőben. 

Kölyökinvázió az állatmenhelyen
zéséhez, hiszen naponta kopogtat-
nak a menhely kapuján újabb és
újabb kidobott állatokkal – hívta fel a
figyelmet Sebestyén Melinda.

Az önkéntes kifejtette, sajnos
egyre gyakoribb, hogy olyan családok
hozzák be kedvencüket, akik devizahi-
telük miatt maguk is elveszítették ott-
honukat és az albérletbe vagy a kül-
földi munkalehetőséget keresve nem
tudják kutyájukat, macskájukat ma-
gukkal vinni.

A leadott állatok számának folya-
matos növekedésével szemben azon-
ban a nyári hónapokban az örökbefo-
gadások száma drasztikusan csök-
ken, ezért a menhely gondozói nagy-
mamakereső programot is hirdettek,
melynek keretében idősebb, nyugod-
tabb kutyáiknak keresnek gazdit, hi-
szen ezek az állatok kisgyermekes
családnak ritkán tetszenek meg, vi-
szont egy nyugdíjas embernek kiváló
társat jelenthetnek.

A menhely védenceit személyesen
szerdától péntekig 14–17 óra között,
míg szombaton és vasárnap 9–12
óráig lehet meglátogatni és örökbe fo-
gadni. Az aktuális információkat az
alábbi internetes fórumokon találhat-
ják meg: www.menhelygyor.hu vagy
www.facebook.com/menhelygyor.



2013. augusztus 9.   / + / 19

FOGADÁS HIRDETÉS

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Túlzás lenne azt állítani, hogy
a lovak győri barátait lázba
hozta a város első bukméker-
irodájának rajtja. A Magyar
Lóversenyfogadást Szervező
Kft. országos hálózatának leg -
újabb fogadóhelyén, a Bat -
thyány téri Capri presszóban
többnyire a törzsvendégek
izgulták végig a Kincsem Park
hétvégi futamait, köztük a
rangos 99. Magyar Ügetőder -
byt, amit könnyedén nyert a
favorit, Radium Boy.  

Az aprócska kávézó tulajdonos-
nője, Sebők Józsefné rutinos vállal-
kozó, szerinte az első versenyhét-
vége nem gyengécske premier,
sokkal inkább sikeres főpróba volt.
A műszaki háttér hibátlanul műkö-
dött, az online közve-
títés élvezhető volt, a
fogadások kis tétben
ugyan, de rendben
zajlottak. Biztató jel
az is, hogy mindig
akadt legalább egy
profi vendégjátékos,
aki hóna alatt a friss
Turf magazinnal jó tanácsokkal
látta el az ügető világában járatlan
helyieket. Az új dolgok bevezetésé-
hez befektetés és türelem kell,
mondja Sebőkné Éva asszony, aki
nem titkolja, hogy presszója az el-
múlt években egyre kevesebbet
hozott a családi konyhára. A lóver-
senyszervezés jó ötletnek látszik,
élénkíti a forgalmat, hat százalék ju-

talékot fizet és a barátság is meg-
marad a szomszéd vállalkozókkal,
akik a szerencsejátékok más klasz-
szikusait, a totót, a lottót, a tipp-
mixet kínálják vendégeiknek.      

A kormány tavaly, év elején fo-
gadta el a Kincsem Nemzeti Lovas
Programot, amely úgy kívánja
megállítani a nagy múltú honi
lovas ágazat hanyatlását, hogy
közben önfenntartóvá teszi azt. A
program szerint az ágazat nem a
közpénzek temetője, sokkal in-
kább befektetési terület, a vidékfej-
lesztés szerves része, húzóereje
lesz. A lovas kultúra oktatása, a tu-
rizmus, a tenyésztés, a sport és a
terápia mellett a lóversenyzésnek
is főszerep jut, a kormány az ága-
zat önfinanszírozó képességének
megteremtése érdekében döntött
a fogadási rendszer, az országos
hálózat megújításáról, bővítéséről.
A szervező társaság a jogi és mű-

szaki akadályok legyűrése után, az
idei ügetőszezonra építhette ki va-
donatúj, francia fogadási rendsze-
rét, amelynek végpontjai sorra nyíl-
nak meg az ország vendéglátóhe-
lyein, köztük a Capri presszóban.
Éva asszony szerint fél év múlva
már nem csak a Kincsem Park
hétvégi futamaira fogadhatnak a
győriek, a franciaországi lovik napi

műsora is követhető lesz a kávé-
házi kisasztalok mellől.

Az első győri versenyhétvégén
az is kiderült, hiába vagyunk lovas
nemzet, a legtöbb magyar édeske-
veset tud a négylábú barátokkal
együtt űzhető sportok szabályairól.
Az élő közvetítések, az értő kom-
mentárok ezen a dicstelen helyze-
ten bizonyára változtatni fognak,
addig is első leckeként talán a
lósport és a lovas sport közötti kü-
lönbséget érdemes megtanulni. A
lósportnak két szakága van, a ga-
lopp és az ügető, míg a többi mó-
dozatot, példának okáért a díjugra-
tást, a díjlovaglást, a militaryt és a
fogathajtást a lovas sportok közé
szokás sorolni. Ez utóbbiak a hábo-
rús idők, a huszárok és paripáik
közös kiképzésének termékei, az
ember és az állat együttműködé-
sének próbái, míg a lósportban jó-
szerint csak a gyorsaság számít.
Az a ló az ügetőverseny nyerője,
amelyik először érinti meg az orrá-
val a célvonalat, s az érvényes jár-
módban, teljes testével áthalad
rajta.  Díjversenyekben és a galop-
pon egy távot kell megtenni, míg
az ügetőn a hendikepversenyek-
ben gyakori a térhátrány a jobb ké-
pességű lovaknak. Ami a fogadás
szabályait illeti, leginkább azt kell
tudnunk, hogy a túlzásba vitt sze-
rencsejáték ártalmas szenvedély-
betegség kialakulásához vezethet.
Aki játszani akar és nem meggaz-
dagodni, az garantáltan jól érezheti
magát, s aztán vagy nyer, vagy ve-
szít. A tudósító vasárnap délután
kétszáz forintot bukott a Capri
presszóban, Pókerarc miatt.

A magyarok
keveset tudnak

a lósportról

Helyre,
tétre,
befutóra 
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LEÁLLÓSÁV

E-Kart
Győri elektromos
gokartokkal lehet
versenyezni Ba la -
ton almádiban, az
első magyar E-Kart
Ringen. Az egyedi
építésű e-kartokat
gyerekek és felnőt-
tek is kipróbálhat-
ják, az érdeklődők él-
vezhetik a „zöld”
száguldást. A meg-
lepő gyorsulást, füst-
és zajmentes szágul-
dást adó sportgépek
izgalmas vonalveze-
tésű pályán hajtha-
tók, a speciális pá-
lyaelemeknek hála
a legnagyobb bizton-
ságban. A bérgokar-
tozás új formáját, az
extra nyomatékos
motor adta gyorsu-
lási élményt a nyári
szezonban a Balaton
partján, ősztől pedig
a Győr agglo me rá -
ció jában nyíló zárt
pályán lehet majd
igénybe venni.

szerző és kép: nagy viktor

A Renault 1990-ben vezette be a
Cliót a kisautók piacára, a nagy si-
kerű 5-öst leváltva. Azóta mindig
kisebb-nagyobb meglepetést okoz
a típussal a gyártó. A legfrissebb
kiadású Clio minden elődjét felül-
múlja egyedi formájával és előre-
mutató részleteivel.

Az orra a DeZir koncepcióautót és a nem-
rég leleplezett Alpine A110-50 modellt
idézi, és egyben bevezette az új Renault-
arcot. Minden friss modell már az eddigi
legnagyobb emblémát körülölelő egyedi
hűtőmaszkot kapja. A front kialakítása egy-
szerre sportos és kedves, ezért abszolút
uniszex kialakítású. Ahogy körbejárjuk az
autót, főképp egy élénk színű példányt –
mint a sárga tesztautónk –, egyre több és
szebb részletet láthatunk: dudorodó kerék-
járati ívek, homorított ajtólemezek és emel-
kedő övvonal. A hátsó sárvédő domborí-
tása akár egy sportkocsié, a hátsó ajtók rej-
tett kilincse pedig kétajtós kupét láttat a lát-
ványos törpéből. És akkor végre eljutunk a
formás hátsóhoz, ami dinamikus és va-
gány, amit hangsúlyoz a tetőspoiler for-

mája is. A próbaút során annyian fordultak
a sárga Clio után, mint a Hungaroringen
Räikkönen után.

Méreteit tekintve végre nem hízott a Clio
– elődjéhez képest –, hanem könnyebb lett,
körülbelül átlagosan 70 kilóval. Pedig hosz-

Nyerő formában
sza immáron meghaladja a négy métert, és
tengelytávja is gyarapodott pár millimétert.
Emellett szélesebb és laposabb is, ezért
sokkal vonzóbb megjelenésű. A sportos-
ság jegyében egy csöpp áldozatot persze
kellett hozni az utastérben, de még most is
átlagos felnőttből négyen elférnek. A cso-
magtér 300 litere pedig átlagon felüli a ka-
tegóriában.

Ami a műszerfalat illeti, ott sikerült
franciásan újszerű, mégis könnyen ke-
zelhetőt alkotniuk a tervezőknek. A kö-
zépkonzol látszólagos lebegése köny-
nyed hatású, a felhasznált anyagok mi-
nősége és látványa – az Expression ki-
viteltől – minden igényt kielégít. Ugyan

elcsépeltnek tűn-
het a „zongor-
alakk” felület a hifi-
és a szellőzőkeze-
lők körül, de a
krómperemmel jól
harmonizáló egy-
séget alkot. A kilo-
méteróra digitális,

de kapunk analóg fordulatszámmérőt,
fedélzeti számítógépet és korrekt se-
bességtartó, -határoló rendszert –
amit a kormányról kényelmesen ve zé -
rel  hetünk. A MediaNav rendszer nagy
érintőképernyőt ad, amin keresztül ve-

Teszt: Renault Clio 1,2 16V Expression
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zérelhetjük a hifit, a bluetooth-kihango-
sítót és minden mást. Így USB-ről vagy
telefonunkról is hallgathatunk zenét,
amit a Bass Reflex hangszórók mély-
hangokkal telítetten szólaltatnak meg.

Ne feledkezzünk meg a motorokról
sem. A kiváló futóművel – kellően kényel-
mes, de biztonságos – és jól kapcsolható
váltóval szerelt kocsi 1,2 literes, 75 lóerős

négyhengeres alapmotorja a legkedvel-
tebb. Városban és országúton is kellemes
autózást nyújt, szemben a háromhenge-
res, 900 köbcentis turbóval, ami pörgetve
már kimondottan sportos és élvezetes. A
takarékosság híveinek a másfél literes dí-
zelt ajánlom, ami 75 és 90 lóerővel is ren-
delhető – utóbbi start-stop rendszerrel.
Amitől még vonzóbb a kis Renault, az az
5 csillagos törésteszt – tehát kiváló biz-
tonság –, az 5 éves garanciaidő és assis-
tance szolgáltatás, valamint a 3 millió fo-
rintos indulóár. Ár-érték arányban 3,6 mil-
lióért a 0,9 TCe mini turbós benzines a
bajnok, de személy szerint én a jelenlegi
csúcsmodellt választanám. A 120 lóerős
turbómotoros GT verzió árcéduláján
ugyan 4,75 millió szerepel, de szinte full
extrás és úgy megy, ahogy azt a külseje
mutatja. Aztán ha megjön az új RS sport-
verzió, akkor egy új dimenzió nyílik meg a
negyedik Clio generáció és sofőrje előtt…

Dinamikus és vagány
a legújabb Clio
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Mini-vízió
A Mini újkori reinkarnációja rendkívül
sikeres, de a gyártó egy jövőbe mu-
tató koncepcióval próbálja fenntar-
tani báját. Várhatóan a hamarosan
bemutatandó legfrissebb verzió elő-
futára a Mini Vision, ami aranyszínű
bombázóként hat közönségére. Nem
csak színe, de részletei is megka-
póak. Az ős Mini formavilágához
ismét visszanyúló formatervezők
klasszikus orralakot és hűtőrácsot ál-
modtak, és egy egyedi szürke betét -
elemet, ami végigfut a kocsi teljes fe-

Bemutatkozott a várva várt villamos mo-
torral hajtott, tisztán elektromos pré-
mium autó, a BMW i3. A Frankfurti Au-
tószalonon élőben debütáló „csoda -
autó” minden tulajdonságában túlszár-
nyalja konkurenseit, a piacon kapható
elektromos autókat. Hogyan lehetsé-
ges ez? A megoldás kulcsa a tömeg-
csökkentésben rejlik. A szénszál erősí-
tésű kompozit műanyagok és alumí-
nium alkalmazásával az i3 csupán 1195

Elektromos BMW
kg-ot nyom. És ebben már benne van a
230 kilónyi lítiumakkumulátor-pakk 96
cellája, 360 voltos névleges feszültség-
gel. A hajtásról egy 170 lóerős szinkron-
motor gondoskodik, így a menetteljesít-
mények – városi autó létére – elképesz-
tőek: 0–100 km/h 7,2 s, 80–120 km/h
4,9 s. Persze a fix áttétel és a takarékos
haladás miatt a sebesség 150 km/h-
ban van korlátozva, de a hatótávolság
közel 200 km egy feltöltéssel. A lemerült

akkukat normál hálózatról 8 óra alatt,
gyorstöltővel akár 30-50 perc alatt fel-
tölthetjük majd. A vezetést segítő elekt-
ronika a csúcson van a 4 méteres kis -
autóban, hiszen a takarékosságot intel-
ligens GPS navigációs rendszer, online
kapcsolat és okos figyelmeztető modu-
lok segítik. Az extralista legérdekesebb
része a 650 köbcentis, 2 hengeres, 34
lóerős „range-extender”, amely tulaj-
donképpen a hatótáv növelésére szol-

gáló aggregátor funkciót lát el. Egyéb-
ként az alapból kellően felszerelt pré-
mium kocsi várható ára 10 millió forint
alatt maradhat, de persze 13-14 millióra
is feltornászható kellő felszereléssel. A
futurisztikus leírás és képek után az év
végén kiderül, milyen az ígéretes csöpp-
ség a valóságban, mert elkezdődik a for-
galmazás. Reméljük, a hátsókerék-haj-
tású, környezetbarát jármű élvezetesen
vezethető lesz, hiszen egy igazi BMW.

lületén. A sportos és hasznos légbeöm-
lők a sárvédők előtt kedveznek a légel-
lenállásnak, a beltérben pedig két véglet
dominál. Sport módban puritán, így
nem vonja el semmi a vezető figyelmét,
viszont interaktív beállításnál minden vil-
logni és jelezni kezd – köszönhetően a
„Driving Experience Control” rendszer-
nek. Ha ebből a tanulmányból csak né-
hány dolog kerül sorozatgyártásba – re-
méljük, a külső fazon közte lesz –, akkor
nagy várakozásokkal nézünk az új mo-
dellek elébe.

A Seat Leon jól sikerült, a hetes
Golf alapjaira épített verziója új csa-
ládtaggal bővül az ősszel, mégpe-
dig az ST nevezető kombival. Cso-
daszép formát és közben óriási ra-
kodható térfogatot ad az új modell.
A konszerntársak alapjait hasz-
nálva tisztességes, 587 literes cso-
magteret (1470-re bővíthető),
tágas utasteret és tíztagú motor-
palettát kínál a bevezetéskor. A szo-
kásos turbós benzinesek 1,2–1,8
literes térfogattal, 86–180 lóerős

teljesítménnyel érkeznek, míg a dí-
zelek 90–184 lóerő közötti teljesít-
ményskálán mozognak. A legtaka-
rékosabb Ecomotive változat csak
jövő év elején érkezik, de 3,3 literes
ígért fogyasztása megéri a várako-
zást. Egyébként a könnyű karosz -
széria miatt az alapmodell alig
több mint 1,2 tonnát nyom, így az
alapmotorokkal is jól mozog majd
a legnagyobb Leon – ami egyéb-
ként valószínűleg nyugdíjazni fogja
az Exeo nagytestvérét.

Szép és kombi
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szöveg és kép: földvári gabriella 

A magyarok egy része idén is a
horvát Adriát választja nyara-
lása célpontjául, mert aki egy-
szer járt ott, biztosan beleszere-
tett és visszatér a csodálatos
tengerpartra. Ezúttal a Győrtől
540 kilométerre fekvő Rab szi-
getére kalauzoljuk olvasóinkat.
Népszerű hely, itt, Loparon ta-
lálható az ország legnagyobb
homokos strandja. Rab elvará-
zsol, az olajbogyó, a füge, a
babér és a levendula illata keve-
redik a friss tenger és a napfény
illatával, miközben a kabócák
ciripelését hallgatjuk. 

Horvátország július elsején csatlako-
zott az Európai Unióhoz, így a határnál
csak egy gyors iratellenőrzésen kell át-
esnünk, a csomagjainkat nem vizsgál-
ják át. Ha módunkban áll, ne szomba-
ton reggel induljunk a tengerpartra,
válasszunk másik napot vagy utaz -
zunk éjszaka, hogy elkerülhessük a
torlódást, a többórás várakozást. Az
óriási dugók nem a határon, hanem a
zágrábi (lučkói) fizetős kapuk előtt ala-
kulnak ki.

Győrből indulva érdemes átvágni a
Bakonyon, így Siófoktól 350 kilométer
hosszan autópályán utazhatunk. A pá-
lyadíj Zágrábig 41, onnan a lehajtóig 61
kuna, átszámítva ennyiszer 41 forint. A
Zuta Lokva lehajtótól még 80 kilométer
a sziget, magas hegyeken, szerpenti-
nen kelünk át, majd Senjnél délre for-
dulva a csodálatos panorámát nyújtó
tengerparti úton haladunk. Innen lát-
hatjuk Krk, majd Rab szigetét.

A sztráda menti benzinkutak közül az
INA a legolcsóbb, júliusban 10,3 kunát kel-
lett fizetni egy liter 95-ös benzinért. Jabla-

Adriai nyár

Rab sziget homokos partjain
nacnál tavaly új kompkikötőt adtak át, így
gyorsabb az átjutás, ahogy megtelik a
komp, már indulnak. Az első hajó hajnal
négykor indul a szárazföldről, az utolsó éjjel
tizenegykor a szigetről. A személyautót 98,
a felnőtteket 17, a gyereket 7 kunáért vi-
szik át a túlsó partra. Az út jó negyedóra.
Aki először látja a szigetet, megrémülhet,
mert kopár, holdbéli táj tűnik az érkező
szeme elé, de néhány kilométer után feltá-
rul a zöld táj, majd újból a tenger is.

Lopar a komptól még negyedórányi
autóútra van, falucskákon és gyönyörű
tájakon áthaladva. A településre ér-
kezve jobbra van a két kilométer hosszú
Paradicsom-part, a San Marino kem-
ping, a szállodák és az új építésű apart-
manházak. Balra a szintén homokos ki-
sebb part, a falucska ódon házaival,
helyi szállásadóival, valamint egy komp-
kikötő, ahonnan naponta négyszer
megy a hajó a Krk szigeti Baskába.  

Lopar népszerű és drága helynek
számít. Szállást érdemes jó előre az
interneten foglalni, lehetőleg közvet-

lenül a tulajdonostól. A három-négy
személyes, egy hálószobás, tengerre
néző apartman így napi 70 euróba
kerül klímával, naplementés terasz-
szal. A közvetítők egy ilyenért 90-
100 eurót is elkérnek. A kemping-
ben, magyarok által telepített lakóko-
csikban is megszállhatunk, ezeket is
előre, heti turnusokban foglalhatjuk,
főszezonban 17-20 ezer forintért kí-
nálják hat személynek. Érdemes

tudni, hogy ezek a lakókocsik elég
szűkösek, így a 6 főre hirdetett szál-
lás inkább csak sokgyerekes csalá-
doknak ajánlott, nem felnőtteknek. A
kemping egyébként hibátlan, tavaly
elnyerte a Horvátország legjobb
kempingje díjat. A strandon minden
van, bérelhetünk kis motoros hajót
óránként 200 kunáért, csúszdás vízi-
biciklit 50-ért, kajakot 40-ért. A lur-
kók vizes vidámparkban is tölthetik
az időt. 

A vendéglők teraszán, a bárokban 18
kunáért ihatunk egy korsó horvát sört,
ugyanennyibe kerül a kétdecis gyü-
mölcslé, a háromdecis üdítő, a limo-
nádé. Egy liter helyi házi bor ára 90 kuna,
egy gombóc fagyit 6 kunáért nyalhatunk
el. Több étteremben kapható turista-
menü 40-60 kunáért, amely grillhalat
vagy sült húst tartalmaz krumplival, sa-
látával. A főételek ára 40 kunánál kezdő-
dik, egy adag sült apróhalat 40, egy

adag rántott tintahalat 60, egy porció
csevapcsicsát 50 kunáért fogyasztha-
tunk. A pizza 50, a sült krumpli 20 kuna.  

A bolti árak 10 százalékkal maga-
sabbak az itthoninál. Olcsóbban bevá-
sárolhatunk a lopari multicég üzleté-
ben, júliusban a görögdinnye és a
krumpli a felébe került ott, mint itthon.
Sajnos a helyi piacnak és halboltnak
idén nyomát sem leltük. A parkolásért
szinte mindenütt fizetni kell, a tarifa egy
órára 10 kunánál kezdődik, a strandok
környékén 25 kunát kérnek egy napra. 

Kirándulásra bőven van lehetőség,
az útikönyvek szerint összesen 23 ho-
mokos öböl található a szigeten. Ezek
többsége csak a tenger felől megköze-
líthető, de a legnevesebbekhez gyalog -
út, kocsiút vezet. Ilyen például a csoda-
szép Ciganka, amely eredetileg nudis-
tastrand, de ezzel a felöltözött családok
mit sem törődnek. Rab városát feltétle-
nül keressük fel. Nézzük meg a négy ha-
rangtornyot, melyek közül kettőbe fel is
mászhatunk és gyönyörködhetünk a ki-
látásban. Sétálgassunk az óváros fé-
nyesre koptatott kövein, a romantikus,
labirintusszerű utcácskákon, bekukucs-
kálva az udvarokba, ahol piciny boltok kí-
nálják portékáikat és éttermek a helyi
specialitásaikat. 
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Egészen augusztus végéig, ha az
időjárás engedi, akkor szeptem-
ber végéig várja a felfrissülni vá-
gyókat a gyirmóti Achilles Tó Sza-
badidőpark és Üdülőfalu.

A szabadidős programok
alapját a mintegy 4,5 hektár terü-
letű tó adja. A kortalan szórako-
zási lehetőséget többek között
ugrálósziget, csónakok, vízibicik-
lik adják. Az időseket a hűsítő ár-

szerző: horváth-simon barbara
fotó: h-s. b. 

Hétszázötven éves, középkori, roman-
tikus romtemplom, népi hagyományo-
kat őrző tájház, és már-már az időuta-
zás élményét ígérő kiállításgyűjte-
mény csábítja az utazót Zsámbékra,

útitársként pedig a nyugalom és a
csend csatlakozik hozzá. Felfedezésre
vár ez a történelmi helység, amely
annyi mindent megélt már. 

Felfedezőtúránkat a lámpamúzeum-
ban kezdve rögtön a bőrünkön érezhet-
jük a régmúlt korok szellemiségét, hi-
szen az 1000-1100 darabos gyűjte-

mény egy-egy gyertyatartója, lámpája
vagy éppen mécsese más-más törté-
nelmi időszakot „vetít” a szemünk elé.
Ipari, háztartási, olaj- és petróleumlám-
pák sorakoznak a vitrinekben, de látha-
tunk régi kínai vázából készült lámpá-
kat is festett motívumokkal, a mennye-
zetről pedig a „csillárok elődjei” lógnak
változatosabbnál változatosabb for-
mákban. A kiállítás részeként rábukkan-
hatunk egy-egy Zsolnay-majolikára
vagy épp meisseni porcelántalppal ren-
delkező petróleumlámpára. 

Egy belvárosi sétán át folytatva utun-
kat, a Nyalka-hegy oldalában a romanti-
kus romtemplom, vagy más néven a pre-

montrei kolostorrom előtt találjuk ma-
gunkat. Az épület neve is elárulja, hogy a
bazilika csak maradványaiban emlékez-
tet a tizenharmadik században késő

római, illetve korai gótikus stílusban
épült templomra. Egy földrengés pusztí-
tásának nyomait viseli magán a műem-
lék, amely még romjaiban is gyönyörű
látványt nyújt, már-már elvarázsolva a tö-

vében sétáló turistákat. A kolostor tete-
jéről belátható a Zsámbéki-medence,
dongaboltozatos termének kőtára pedig
az elmúlt idők emlékeit idézi. 

Következő nevezetességként a Szent
Vendel domborműves lakóház hívogatja
az utazót, amelyet sváb tájházként is szok-
tak emlegetni. A szobákban a különleges
technikával készült, festett bútorok által a
régi zsámbéki élet és jelképvilág, valamint
a sváb népművészet elevenedik meg. Az
első szobában egy díszes szekrényt talá-
lunk, amely kívülről ugyan könnyen kinyit-
ható, de a múltban értékes brokátruha-
költeményeket rejtő belsejéhez csakis egy
cseles mozdulattal férhetünk hozzá. A svá-
bok akkortájt így óvták az akár több tehén
árát is meghaladó drága öltözékeiket. 

A konyhában kapott helyet az a ka-
zeinnel festett szekrény, amelynek ele-
jét négy, a tulipán, a rózsa és a szegfű
motívumaiból álló életfa díszíti. Az
életfa a sváb nép hagyományaiban a
termékenységet szimbolizálja. 

Történelmi séta Zsámbékon 

A Zichy-kastély
A zsámbéki kővár szolgált alapjául
a tizennyolcadik században épített
Zichy-kastélynak, amely később
az Irgalmas Nővéreké lett, és falai
közt az évek során elemi és pol-
gári, majd gazdasági oktatást
folyt, mígnem tanítóképzővé ala-
kult a korábbi várkastély. Egy tűz-
kár miatt azonban ma már csak
műemlék, bár az épülete továbbra
is egyfajta tekintéllyel bír. 

Nyitott múzeumok hétvégéje
Minden hónap második szombat-vasárnapján Zsámbék három legfonto-
sabb látványosságát – a romtemplomot, a lámpamúzeumot és a tájházat
– kedvezményes áron, egyetlen kombinált belépővel látogathatják az ér-
deklődők. Ezeken a hétvégeken újra tárt kapukkal várja vendégeit a Szent
Vendel domborműves népi lakóház is, szombatonként pedig havonta más-
más programmal kedveskednek az ide érkezőknek. Ősszel is folytatódik
a kedvelt programsorozat.

tel.: +36 20/994 3677 • e-mail: info@achilles.hu

a Kisalföld szívében, 
Gyôr-Gyirmóton, a belvárostól 5 km-re.

Szeretettel várjuk
a strandolás és a napozás szerelmeseit 

a kiváló vízminôséggel rendelkezô,

4,5 hektáros Achilles tóhoz.
A vendégek igény szerint fogyaszthatnak 

a strand büféjébôl és válogathatnak 
a grillterasz finomságai közül.

TÓPARTI ÜDÜLÔFALU 

www.achilles.hu

Elérhetôség:

Egyedülálló kikapcsolódást
nyújt az Achilles Park

nyék, a kicsiket a felújított játszó-
tér is vonzza, a sportos vendégek
pedig itt készülhetnek a Balaton-
átúszásra, mivel a természeti
adottságok hasonlóak – sorolta
Ódor Szilárd. Az üzemeltető el-
mondta, az ÁNTSZ a vizet kiváló-
nak minősítette. A mélységet
bóják jelzik, a part mentén  a ki-
sebbek is bátran fürödhetnek,
míg a mélyebb, átlagosan 3

méter mély vízben az úszók szel-
hetik a habokat.

Akik két mártózás között meg-
éheznek vagy megszomjaznak,
őket két büfé várja széles kínálattal.

A szabadidőpark egész év -
ben akár több napra is tudja fo-
gadni vendégeit. Akik egy teljes
hétvégét vagy hetet szeretné-
nek a tó mellett tölteni, foglalhat-
nak szállást az üdülőfalu 13 nád-
fedeles, 2, 3, 4 vagy 5 személyes
házikójában. Az üdülőházak nyá-
ron kellemesen hűvösek, télen
fűthetők. A vendégek reggelit
kapnak vagy félpanziós ellátást
az étteremben.

Az étterem 120 főt, a zárható
terasszal együtt 180–200 főt tud
befogadni. Kitűnő helyszínéül
szolgálhat esküvőknek, ugyanis
a párok akár az egyházi és pol-
gári szertartást is bonyolíthatják
a területen. De alkalmas céges
csapatépítő tréningeknek, válla-
lati családi napoknak és akár
1000 főt megmozgatni képes
rendezvényeknek is. (x)
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GASZTRO  AJÁNLAT

szerző: gaál józsef 
recept: edvi lászló
fotó: o. jakócs péter

A minap ismét benéztünk a Baross úti
Belga sörözőbe, ahol Edvi László fősza-
kács egy jó hírrel és egy hétvégi, mondjuk
vasárnap délben feltálalható fogás, a ka-
puvári bicskás pecsenye receptjével foga-
dott bennünket. A jó hír az, hogy a kockás
abroszú kisvendéglők letűnt világát idéző,
Régi jó régió című gasztronómiai akció si-
kere töretlen, a győri törzsvendégek és a
városba látogató turisták körében egyre
népszerűbbek a helyi konyha helyi alap-
anyagokból készült ételei.

A régi jó régió 

Kapuvári bicskás pecsenye
A nyár forró heteinek sztárjai a fris-

sensültek, a cigánypecsenye és a sza-
badban, nyílt tűzön is könnyedén elké-
szíthető kapuvári bicskás pecsenye,
amely a Belga söröző régiós étlapján
Bicskanyitogató fantázianév alatt sze-
repel. A séf úgy készíti ezt a rábaközi
különlegességet, ahogyan egyszer
régen, a Csákány család Szarvas ét-
termében látta Zsuzsa nénitől. Négy
személyre négy szép, egyenként leg-
alább 14 dkg-os karajszelet mellett
20 dkg gépsonka, 20 dkg húsos, füs-
tölt szalonna, 15 dkg félkarikákra vá-
gott vöröshagyma, kevés olaj és ízlés
szerint só, bors, fokhagyma kell hozzá.

A sertéskarajt nyílt szeleteléssel
vágjuk fel, a szeletnek úgy kell kinéz-
nie, mint egy pillangónak, nyitott szár-
nyakkal. A húst klopfoljuk, s egyik felét
megrakjuk a töltelékkel, amit pillana-
tok alatt elkészíthetünk. A serpenyő-
ben először a szalonnát pirítjuk, majd
hozzáadjuk a csíkokra vágott gépson-
kát és a felkarikázott vöröshagymát.
Sóval, borssal, egy gerezd apróra vá-
gott fokhagymával ízesítjük. Amikor a
szalonna és a hagyma is üveges, a ka-
rajszeletet megtöltjük, két szárnyát
hústűvel, fogpiszkálóval összezárjuk,
serpenyőben, kevés olajon pirosra
sütjük. Burgonyapürével tálaljuk. 

A nyári hőségben egy könnyed salá-
tát ajánlunk olvasóink figyelmébe,
amely nemcsak ízletes, hanem meg-
unhatatlan és nem utolsósorban
még igazi vitaminbomba is. Így ké-
szül a görög saláta. 

Hozzávalók 4 személyre: 1 fej fod-
ros saláta, 1 kígyóuborka, 2 paradicsom,
8 szem kimagozott olívabogyó, 15 dkg
fetasajt, 2 evőkanál olívaolaj, 1 evőkanál
almaecet vagy piros borecet, fél cso-
mag petrezselyem, 2 gerezd fokhagyma
(el is hagyható), oregánó, bazsalikom,
nátriumszegény só, fehérbors.

Elkészítés: A salátát leveleire bont-
juk, megmossuk, megszárítjuk és fa-
latnyi darabokra tépve kibéleljük vele
a salátástálat. Az uborkát karikákra
szeljük vagy felkockázzuk. A paradi-
csomot négybe vágjuk, majd felszele-
teljük. Az uborkát a paradicsommal, a
hagymával és az olívabogyóval össze-
keverve a salátára halmozzuk, meg-
szórjuk az apróra vágott petrezse-
lyemmel, majd a fetasajtot 1 cm-es
kockákra vágjuk és a salátára tesszük.
Az olajat az ecettel, a fokhagymával,
az oregánóval és a bazsalikommal
összekeverjük, pici sóval és borssal
ízesítjük, majd a salátára öntjük.

Görög saláta:
könnyedség a
forró napokra
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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 megfejtő a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@
gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk (július 19.)
megfejtése: „Szóval kihozta a feléből a lapp építész?” Nyertes: Kovács Hajnalka
(Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

SUDOKU
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.    

M
eg

fe
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k

285974631
461832795
793615824
954183267
618247953
372596418
127459386
839761542
546328179

743956812
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619248537
394587126
186423975
572619384
825364791
961875243
437192658

486178953
972356481
351984726
893547162
214863579
567219348
728431695
149625837
635798214
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KÖZSZOLGÁK  PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

A hőségriadóra és a kánikulára való te-
kintettel, a közérzetjavító intézkedések
részeként a héten a Győr-Szol Zrt. teljes
kapacitással, két nagy teljesítményű au-
tóval végezte Győrben a fasorok nélküli
utak locsolását, javítva ezzel a közleke-
dés körülményeit. A belvárosban egy ki-
sebb gép segítségével került a frissítő
víz a sétálóutcák, a szélesebb járdák és
a szűkebb közlekedőutak burkolatára.

A Győr-Szol Zrt. városüzemeltetési üz-
letágának koordinálásában hétfő reg-
geltől zajlott a múlt vasárnap éjszakai
viharban lehullott faágak, fakéreg és
lomb takarítása. A munka a platánok-
kal benőtt utak környezetében, például
a Bartók Béla, a Szent Imre út és az If-
júság körút mentén volt aktuális. A
vihar mellett a tartós szárazság is indo-
kolja a közterületeken a gereblyézést,
a csapadék jelentős hiányára a fák le-
vélzetük idő előtti hullásával reagálnak. 

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

A szezonális gyümölcsök
közül napjainkban a szilva a
legkelendőbb a piactéren. A
városréti piacon kínálja saját
termesztésű szilváját a győr-
szentiváni Damó Zoltánné.
Az őstermelőtől megtudtuk,
a szárazság ellenére idén bő-
séges a szilvatermés, a fák
ágait fel kellett támogatni,
annyi rajtuk a gyümölcs. A
sok napsütésnek köszönhe-
tően mézédes a szilva, ame-
lyet visznek friss fogyasz-
tásra, de kerül gombócba,
süteménybe, rétesbe és
gyümölcslevesbe is. Szintén

Kalauz

Felnőtt- és gyermekorvosi
ügye let Győr, Liezen-
Mayer u. 57. Tel.: 96/412-
221. Hétfőn, kedden és csü-
törtökön 16 órától más nap
reggel 7 óráig. Szerdán 13
órától 7 órá ig, pénteken 14
órától 7 órá ig. Munka szü -
ne  ti és ünnepnapokon az
ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL 
hiba- és kárbejelentés
0–24 óráig: 96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL 
telefonos ügy fél szol gá lat
a 96/50-50-50-es szá mon
munkanapokon 7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL 
ügyfélszolgálatok 
E-mail: info@gyorszol.hu

Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig 8-
16, csütörtökön 7–19
óráig, pénteken 8–14
óráig. A pénztár 30 perccel
előbb zár. 

Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 8–
17 óráig, p.: 8–14 óráig. A
pénztár 30 perccel előbb
zár. Fax: 96/505-099. 

ETO Park 
GYŐR-SZOL 
ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig
9–17 órá ig. 
Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 
96/311-753. Közterületi hi-
babejelentés a 06-80/204-
086-os ingyenes zöld szá-
mon. Ügy fél szolgálat: 96/
522-630.  Hétfőtől csütör-
tökig 7.30–15.30, pénteken
7.30– 13.30 óráig.

M-M Vonal 
Ifjúsági Lelkisegély
Ingyenesen hívható hétfő-
től szombatig, 16–20 óráig:
06-80/505-001.

kép és szöveg: tóth lászló 

Látványos munka következik, az
építők a jövő héten fúrják át az ady-
városi főnyomóvezetéket a Tihanyi
Árpád út alatt. Az indítógödör he-
lyén Oross Sándorral, a Pannon-Víz
Zrt. vízágazatának főművezetőjé-
vel beszélgettünk.

Oross Sándor szerint két fontos feladata
lesz az épülő új főnyomóvezetéknek. Köz-
vetlenül javítja az adyvárosi magas épületek,
tízemeletes házak vízellátását, s egy időre
egyedül látja el a környék vízfogyasztását.
Erre addig lesz szükség, amíg a szakembe-
rek felújítják a város egyik leggyengébb ál-
lapotú vízvezetékét. A Vasvári Pál és Tihanyi
Árpád utcák közt húzódó acélvezeték a het-
venes évek végén épült, s évek óta vezeti a
hibaelhárítási statisztikát. 

A főművezető köszöni az itt lakók türel-
mét, s elmondta, hogy az új, 200 millimé-
ter átmérőjű főnyomóvezeték jó része már

A Győr-Szol Zrt. városüzemeltetési üz-
letágának koordinálásában a napok-
ban zajlik a közterületi gyomirtás. A
reggeli és kora délelőtti órákban vég-
zett beavatkozás során a szakemberek
a zöldterületeket nem érintő szegélyek
mentén, díszburkolatos felületeken, te-
relőszigetek területein, villanyoszlopok
és KRESZ-táblák környezetében vég-
zik el a szükséges gyomirtást. A
munka során kijuttatott vegyszer a biz-
tonsági előírások figyelembevételével
közterületen használható.

Útátfúrás Adyvárosban 

elkészült. A Szigethy úton a 60-tól a 74-es
épületig és a Földes Gábor utcában, a 33–
35. szám közti szervizúton és zöldterüle-
ten épült szakasz túl van a nyomáspróbán
és a fertőtlenítésen, sőt, a Szigethy Attila
úti házak már erről kapják a vizet.

Jövő héten kezdődik az útátfúrás a Ti-
hanyi Árpád úton, ehhez ismét néhány

parkolóhelyet foglal el a Pannon-Víz a So-
mogyi Béla utcai csomópontnál. Az új fő-
nyomóvezeték a Tihanyi Árpád út páratlan
oldalán halad tovább a Magyar utca felé.
Útfelbontásra csak minimális mértékben
lesz szükség, csőroppantásos tech no -
lógiá val egy felhagyott ipari vízvezeték
helyére kerül az új cső.

Szilvát a piacról

Irtják a gyomokat

Lombtakarítás

jó szilvatermésről számolt
be Vass András. A Mihályi-
ban gazdálkodó őstermelő-
nek öntöznie kellett fáit, így
tud értékesíteni szilvát. Pult-
jánál vásárolhatunk nagy

szemű ringlószilvát is, amely
szintén kellemes frissítő a
nyári időszakban. A tényői
dombokon gazdálkodik Sze-
itner Tibor és családja. Az itt
termett szilvából kérhetünk
a városréti piacon, ahol a
gyümölcs mellé néhány jó
szó és pár tanács is jár. Így
tudtuk meg, hogy Tényőn a
hagyományok szerint tartó-
sítószer-mentesen készül a
sokáig elálló szilvalekvár. Ki-
magozás után a szilva húsát
tepsibe tesszük, majd kis
lángon két-három óráig süt-
jük. Közben félóránként óva-
tosan megkeverjük. Amikor
elsült a leve, a maradékot
lehet üvegbe tölteni. 

Piaci kosár
Szilva 200 Ft/kg

Locsolták
az utcákat



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

ményre. Csak belvárosi, távfűtéses bér-
lemény jöhet szóba (hirdetésszám:
337). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

• Valuta-pénztárosi és
valuta-ügyintézői (32 órás,
OKJ-s) • Közbeszerzési
referens emeltszintű OKJ-s
(140 órás) • Pályázatírás
és menedzsment az
EU-ban (48 órás) képzé-

sek indulnak augusztus végén,
szombatonként. Jelentke-
zés: augusztus 21-ig, TIT (Győr,
Szent István u. 5.) Tel.: 96/ 525-
060, 70/321-3763, gyor@titpan-
non.t-online.hu. www.titpannon.hu.
Nysz: 08-0218-05

Kedvezményes áron.
Német speciális nyelv-
tanfolyam indul külföldi munka-
vállaláshoz minimum szinttől heti
2 alkalommal (kedd-csütörtök).
Német kezdő általános
nyelvtanfolyam indul heti 2 alka-
lommal (hétfő-szerda), 5 tan -
óra/alkalom. Tel.: 96/525-060,
70/321-3763, gyor@titpannon.
t-online.hu, www.titpannon.hu.
Nysz: 08-0218-05

ÉPÍTŐANYAG

Győr, Kálvária utcában 120 m2, 38
m2, 70 m2-es irodák hosszú távra
kiadók. Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

INGATLAN

Budapesten, XII. kerü-
letben, Mese közben 27 m2-es,
jó állapotú, cirkófűtéses
lakás tulajdonostól eladó.
Irányár: 10,5 M Ft. Érdeklődni:
20/329-6877.

Balatonalmádiban eladó kétszintes
ikernyaraló egyik része. A nagy
strandtól 700 m-re, 75 m2-es, két
és fél szobás, berendezéssel, kis
kerttel, terasszal, kocsibeállóval.
Irány ár: 11,9 M Ft. 20/327-8603

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 1 szobás, 37 m2-es, egyedi
gázfűtéses, felújított, frekventált helyen
határozott idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne 40-50 m2-es, 1-2 szobás,
határozott-határozatlan idejű bérle-

EGYÉB

Győri, középkorú, meg-
bízható hölgy takarítást vál-
lal. Feleslegessé vált lakásban  hasz-
nálható dolgaikat megköszönném,
ha  felajánlanák számomra! Előre is
köszönöm! 20/211-7884

Magas áron vásárolok
antik varrógépet, bútorokat, vitrin-
tárgyakat, porcelánokat, festménye-
ket, pénzérméket, teljes hagyatékot!
Díjmentesen házhoz megyek! Tel.:
30/458-7765

Régiséget veszek, ház-
hoz megyek! Keresek porcelánokat,
festményeket, bútorokat, ezüsttár-
gyakat! Tel.: 30/923-5044

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
szerint rakodókkal, teljes körű elszál-
lítással, akár díjmentesen, hétvégén
is. Tel.: 20/944-6667. 

Vásárolok régi bú-
torokat, órákat, festmé-
nyeket, porcelánokat, ezüst-
tárgyakat! Németh Csaba,
20/937-9671.

COFIDIS gyorshitel 48
órán belül (max. 800 e Ft), ÚJ
SZOCPOL, támogatott la-
káshitel, árfolyamrögzítés. Tel.:
20/951-0235

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

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűj te -
ményem be. Hétvégén is! Pál István.
Tel.: 20/947-3928.

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

Hajat veszek 50 cm felett,
vágottat vagy vágni valót, jó áron.
Tel.: 20/497-9197 

ÜZLET

Győr-belvárosban 60
m2-es helyiség ki adó.
Érd.: 70/218-9408

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, mázo-
lást vállalok nagyon kedvező áron!
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel!
0630-984-3518

Allergia kínozza?
Meggyógyulhat 2
hét alatt, időpontért
hívjon: 70/934-0205

Masszázs Kuckó Győr.
Kellemes, stresszoldó
kikapcsolódás – Relax,
irodai masszázs, só-
masszázs. 96/247-574,
30/440-3229

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása kedvező
áron, 2.900 Ft-tól. Tel.:
30/5420-720. 

Külső szigetelést, szoba-
festést, mázolást, gipsz -
kartonozást vállalunk el-
fogadható áron, ga ran -
ciá val. 20/6298-769

Lakatosmunkák! Ke-
rítések, kapuk, biz-
tonsági rácsok, korlá-
tok stb. készítése, ja-
vítása, karbantartása.
Ajtó-, ablak-, zárjaví-
tás! 70/2237-957

Gépi földmunka, alapásás,
tereprendezés kedvező áron, Győr-
ben és környékén. Hétvégén is!
30/356-6163

Hívjon bizalommal! Tel-
jes körű lomtalanítást vállalok. Táro-
lóját, garázsát kitakarítom. Felesle-
gessé vált holmiját ingyen elszállí-
tom. Stuka Tibor: 30/217-0848

Homokszórás,
porfestés: 
- acél- és alufelnik
- biciklivázak
- kerítések, acélszerkezetek
30/834-9978, 96/435-267
www.mafem.hu
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APRÓ HIRDETÉS

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és Zsolnay-
porcelánt, ezüsttárgyakat,
könyveket, régi fali- és asztali
órákat, dísztárgyakat, teljes
hagyatékot vásárolunk.
Tel.: 70/640-5101.  Érettségizetteknek  nappali  tagozatos képzéseink

• Logisztikai ügyintéző (2 év) • Kereskedő (2 év)
• Ügyviteli titkár (2 év) • Turisztikai szervező, 
értékesítő (2 év) • Idegenvezető (2 év) •
Vendéglátásszervező-vendéglős (2 év)

8. osztályosoknak 
Rendkívüli felvételi eljárás pincér és szakács 
szakmákban 

QUANTUM ÜZLETI 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
ÉS SZAKISKOLA 
KÍNÁLATA A 
2013/2014-ES TANÉVRE

Információ és jelentkezés
9023 Győr, Buda u. 12. • Tel.: 96/322-018

www.quantum.hu

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

ÚJ NYÁRI étlappal,
kiváló borokkal,

frissítő italokkal várjuk
Kedves

Vendégeinket 
Duna-parti

teraszunkon!

Győr-Ménfőcsanak nyugodt részén eladó egy
téglaépítésű, földszinti, redőnyös, 47 nm  hasznos
alapterületű, nappali+1 szobás lakóingatlan, 10
nm-es terasszal és 50 nm-es, osztatlan közös zöld
kerttel,saját tárolóval.Ár:11,5 millió Ft. Tel.:+36-
30/911-7758

Győr-Nádorvárosban, a
Zrínyi utcában, a Leier City Center
szomszédságában tulajdonostól eladó
egy 53 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti, vi-
lágos, jó elrendezésű lakás. A nagy
konyha mellett kamra és gardróbszoba
is rendelkezésre áll. Az ingatlan felújí-
tott, műanyag ablakokat, új fűtésrend-
szert, turbós kazánt kapott. Kocsibe-
álló az udvaron található, a lakáshoz
nagy pince és padlásrész tartozik. A 11
lakásos, téglaépítésű társasház is fel-
újításon esett át néhány éve, új cserép-
tetőt kapott és átfestették. Irányár:
14,5 millió Ft.
Érdeklődni: 06-20/284-3398
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Egy hete kezdte a közös munkát
az ETO-SZESE férfi kézilab-
dacsapat, mely szerdán már ed-
zőmérkőzésen is bemutatkozik
a közönségnek. Mint azt Décsi
Gábor klubigazgató elmondta,
a játékosok jól dolgoznak, s már
az egyetemi csarnok is elké-
szült, így Ikrény után megszo-
kott otthonukban edzhetnek
Magi Serra tanítványai.

„Szerencsére mindenki
egészséges, s kellő odaadással
végzi a feladatokat. Délelőtt első-
sorban erőnléti munka vár a játé-
kosokra, este pedig labdás
edzés. A barcelonai erőnléti edző,
Oscar Martinez speciális gépe-
ket is hozott magával, illetve min-
den játékost számítógépes mé-
réssel felmértünk. Ez alapján
meghatároztuk, kinél milyen
izomcsoportokat kell fejleszteni.
Ez nagyban segíti azt, hogy min-
denki ideális állapotba kerüljön, s
lehetőleg elkerülje a sérüléseket"
– fogalmazott Décsi Gábor.

Hogy jelenleg milyen formá-
ban vannak a játékosok, azt
tegnap este a közönség is
megláthatta a Tata elleni edző-
meccsen. A győriek gyakorlati-

Az Audi ETO női kézilabdacsapata a
múlt hetet a Kanári-szigetekhez tartozó
Lanzarotén töltötte, ahol nem a szórako-
zás – bár abból is kijutott –, hanem a ke-
mény munka jellemezte a hétköznapo-
kat. A napi két, olykor három edzés közé
azért érdekes programok is beékelőd-
tek, melyek egyébként a felkészüléshez
is jól kapcsolódtak. Nagy szerencse,
hogy a híres dán exkommandós, B. S.
Christiansen – aki mára Skandinávia
egyik legkeresettebb mentális trénere
lett – a szigeten nyaral, és Ambros Mar-
tín kérésére tartott egy foglalkozást a
győrieknek. A játékosok egymással ver-
senyeztek egy pályán, ami biciklizésből,
futásból és célba dobásból állt. 

A „vérre menő csata" a legendásan
jó állóképességgel büszkélkedő Heidi
Löke győzelmével ért véget. Mint kide-
rült, a kapus Katrine Lunde már is-
merte korábbról az edzőtábor helyszí-
nét, hiszen a norvég válogatottal több
alkalommal is megfordult a Club La
Santában, Lanzarote szigetén.

„Korábban többször edzettünk már
itt a válogatottal, Heidi is és én is. Azt

A Kanári-szigeteken készült a BL-győztes
tenger alatt is húzódik. A Cueva de Los
Verdes szélessége és magassága is 15 m.
Ezt követte a Los Jameos del Agua meg-
tekintése, ami szintén egy lávafolyam for-
málta barlang. Az ebédet egy apró halász-
faluban fogyasztotta el a csapat, a menü
frissen fogott tengeri finomságokból állt.
A küldöttség ezután Lanzarote legmaga-
sabb pontjára, a Mirado del Rióra utazott
el. Ez a kilátó egy korábbi ágyúraktár hely-
ére épült, ahol az amerikaiak és a spanyo-
lok Kubáért vívott háborújának ágyúit őriz-
ték. Korábban a helyiek kilátópontként
használták, innen figyelték, hogy érkez-
nek-e kalózhajók a szigetre. A 479 méter-
rel a tengerszint felett található helyről cso-
dálatos kilátás nyílik Lanzarotéra és az
óceánra. A csapatbusz ezután a sziget
máig aktív vulkáni területére, a Timanfaya
Nemzeti Parkba vitte a lányokat, ahol szó
szerint forró volt a lábak alatt a talaj. A
napot egy közös fürdőzés zárta a Playa
Blanca homokos strandján. A hétvégén
az egyik edzés után a csapat strandkézi-
labda bemutató mérkőzést játszott egy
helyi torna keretében, a meccs döntet-
lenre végződött. 

gondolom, jó választás volt idejönni,
hiszen minden feltétel adott, hogy az
ilyenkor szükséges munkát elvégez-
zük, de emellett maga a környezet is
csodálatos” – nyilatkozta a klub hon-
lapjának az olimpiai bajnok kapus.

Christiansen az egyéni verseny
mellett egy csapatviadalt is szervezett
a győrieknek, az ügyességi és gyorsa-

sági versenyt végül a Kovacsics
Anikó–Hornyák Ágnes–Orbán Adri-
enn–Raphaelle Tervel–Cseh Zsolt
ötös nyerte meg szoros befutóval.

Azért a pihenés és a kirándulás sem
maradt el: a csapat először egy lávabar-
langot látogatott meg. A 3.000 évvel ez-
előtt, a La Corona vulkán kitörése után lét-
rejött barlang 6 km hosszú, egy része a

Speciális
edzések Megkezdte a felkészülést az

új szezonra az UNI Győr NB
I-es női és a Győr-Szol-SZE -
SE NB I/B-s férficsapata. Az
előző idényben bajnoki és
Magyar Kupa-ezüstérmes
győri lányok a bajnokság
első felében a Közép-Euró -
pa Ligában és az Euroligá-
ban lesznek érdekeltek.
Fűzy Ákos vezetőedző sze-
rint az ismeretlenbe indul-
nak a csapattal.

„Olyanok vagyunk, mint Ko-
lombusz Kristóf, felfedezőútra
indulunk, ahol nem tudjuk,
hova is érkezünk. Persze egy
útirány azért van, de a végcél
bizonytalan” – fogalmazott. Az
edzésről egyébként hárman
hiányoztak, Do bos Ágnes az
U18-as válogatottal az Eu-
rópa-bajnokságra készül, míg
a külföldiek közül az amerikai-
izraeli Dannielle Diamant és a
szerb Natasa Kovacevic csak
a jövő héten kapcsolódik be a
munkába.

„A játékosok két hete
egyéni program mellett kezd-
ték meg a munkát. Most a
közös foglalkozások során az
első hat hétben technikai,
taktikai és erőfejlesztő foglal-
kozások váltják egymást, hol

Munkában a kosárcsapatok

lag végig vezetve nyerték a ta-
lálkozót. Az első félidőben 17–
11-et mutatott az eredmény-
jelző, a vége 30–22 lett. A leg-
eredményesebb játékos Geb-
hardt Ádám lett hat góllal, Ha-
lász Levente öt, Hugo Garza
Hernandez, Gubó Alex négy-
négy, Kalmár László, Gál Kris-
tóf három-három, Terenyi Zol-
tán két, Filipe Mota, Simon
Bence és Németh Gábor egy-
egy gólig jutott.

Magi Serra így értékelte a lá-
tottakat: „Másfél hete dolgozunk
együtt, elsősorban a védeke-
zésre fókuszáltunk az edzése-
ken, s néhány dolgot már viszont
is láttam a meccsen. A fiúk jól és
motiváltan dolgoznak, úgy
érzem, jó úton indultunk el.”

egyik, hol másik terület lesz
hangsúlyosabb. Kilenc edző-
meccs vár a csapatra, szere-
pelünk többek között a Krasz-
nai-kupán, a szokásos trut-
novi tornán, s mi is rendezünk
egyet szeptember 21-től,
ahol a Sopron, a PINKK és az
orosz Szpartak Moszkva lesz
az ellenfelünk. Sok időnk nin-
csen, hiszen október elején
egymás után jönnek majd a
fontos mérkőzések, mely
nagyban meghatározhatja az
egész szezonunkat” – foly-
tatta a szakember, aki a célki-
tűzéssel kapcsolatban el-
mondta, a bajnokságban a
múlt kötelezi őket.

„Még akkor is, ha ez egy
átalakított csapat, de azért
az elődöntőbe illő lenne
bejutnunk. A Magyar Ku-
pában nyolcas döntő lesz
a bajnoki helyezések alap-
ján, itt nem tudni, mire
lehet számítani, az Euroli-
gában pedig akár a to-
vábbjutás sem elképzelhe-
tetlen, egy-két győzelem is
elég lehet” – mondta vége-
zetül Fűzy Ákos.

A SZESE csapata új ed-
zővel, Rátvay Tamással vá-
gott neki az idei felkészülés-

nek. Mint azt Hoffmann Ger-
gely ügyvezető elmondta, a
keret nem teljes, két játékos
érkezése még várható.

„A kettes és a négyes
posztra szeretnénk még iga-
zolni. Szeretnénk egy masz-
szív csapatot kialakítani,
mely jól szerepel majd a baj-
nokságban. Hogy ez konkré-
tan mit jelent, arról még nem
nagyon lehet beszélni, ahhoz
tudni kellene a csoportbe-
osztást, mely a következő na-
pokban dől csak el. Akkor
derül ki, mely csapatok alkot-
ják majd a Nyugati csopor-
tot" – mondta az ügyvezető.
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Fantasztikus teljesítménnyel zárt a ko-
lumbiai Világjátékokon a Graboplast
VSE kajakosa, Csay Renáta, aki
egyesben a tőle megszokott profiz-
mussal szerezte meg az aranyérmet.
A tizenkétszeres világbajnok esélyt
sem adott az ellenfeleknek s rajt-cél
győzelmet aratott.

„Gyakorlatilag azt csináltam, ami
már a korábbi világversenyeken be-
vált. Igyekeztem elszakadni a mezőny-
től és onnantól saját tempót mentem.
Örülök, hogy az első olyan Világjáté-
kokon tudtam győzni, amikor a
sportág bemutatkozott a nem olim-
piai sportágak világjátékán” – fogal-
mazott Csay Renáta, aki másnap pá-
rosban Bara Alexandrával indult és is-
mételten magabiztos sikert aratott.

„Alig hogy véget ért az első napi
versenyem, már a párosra koncentrál-
tam. Itt is jó iramot tudtunk menni.
Fantasztikus volt ismét győzni és két-
szer is meghallgatni a Himnuszt” –
nyilatkozott a kétszeres Világjátékok-
győztes.

Idén Franciaországban, Rieux városá-
ban rendezték meg az ifjúsági hor-
gász világbajnokságot, ahol a 23 év
alatti korosztályban a magyar váloga-
tott első helyen végzett. A válogatott
versenycsapat győri kötődésű szövet-
ségi kapitánya, Tímár Szabolcs a
pápai úton található Peca Pláza hor-
gászboltban elmondta, a magyar csa-

A Patent-Győri LK sportlövője, Sike
József az ötödik helyen végzett a futó-
céllövők 30+30 lövéses számában a
németországi Suhlban rendezett Eu-
rópa-bajnokságon. A kontinenstorna
hivatalos honlapja szerint Sike 585
körrel végzett az élcsoportban. Klub-
társa, Boros László 566-tal a 24. lett,
míg a magyar csapat 1734 körös tel-
jesítménnyel hatodikként végzett.

Nyolc arany-, négy ezüst- és öt bronz -
éremmel zárta a magyar csapat az if-
júsági és U23-as kajak-kenu világbaj-
nokságot a kanadai Wellandban. Az
éremtermésből a győriek is kivették a
részüket, hiszen Khaut Kristóf például
először az ifjúsági C1 1000 méteres
futamban ezüstérmet, majd másfél
óra múlva ugyanezen a távon a duna-
újvárosi Hajdú Gergellyel aranyérmet
szerzett.

Szabados Krisztián tanítványa mind-
két versenyszámban érett versenyzés-
sel teljesítette a távot. Miután egyes-
ben teljesen kihajtotta magát, még
eredményhirdetésen is részt kellett
vennie a páros döntő előtt, így kevés

ideje maradt a pihenésre. Mindezek el-
lenére a végén ő volt az, aki még újítani
is tudott a cél előtt 100 méterrel, ezzel
bebiztosítva győzelmüket.

Szintén aranyérmes lett a női C2
500 méteren a Lakatos Zsanett, Ta-
kács Kincső egység, míg egyes 200
méteren Lakatos bronzérmet érő he-
lyen ért célba, csakúgy, mint az U23-
asoknál K2 200 méteren a Horváth
Bence, Szomolányi Máté duó.

Értékes negyedik helyezést ért el az
ifjúságiaknál 500 méteren Takács Ta-
mara egyesben és Czéllai-Vörös Zsófiá-
val párosban. Czéllai 200 méteren nyol-
cadik, az U23-as Lantos Ádám C1 200
méteren hetedikként zárt.

További magyar érmek, ifjúsági, fiú,
1000 m, K1: 3. Janza Richárd. K2: 1.
Noé Zsombor, Vass Péter. 200 m, K1:
1. Birkás Balázs. K2: 2. Nádas Bence,
Birkás Balázs. C1: 1. Hajdú Jonatán.
1000 m, K4: 1. Magyarország (Janza
Richárd, Vass Péter, Noé Zsombor, Fe-
kete Martin). Lány, 500 m, K4: 1. Ma-
gyarország (Piller Szabina, Katrinecz
Rita, Malcsiner Eszter, Szabó Ágnes).

U23-as, férfiak 1000 m, K1: 2. Domb-
vári Bence, K2: 1. Hufnágel Tibor, Ceiner
Benjámin. 200 m, K1: 2. Dudás Miklós.
1000 m, K4: 3. Magyarország (Gacsal
Ákos, Császár Gergely, Ilyés Róbert, Cei -
ner Benjámin). Nők, 200 m, K1: 3. Tóth
Dzsenifer (Magyarország).

Sike ötödik

Csay két
aranyérme

Világbajnok horgászok
pat a tavaly Szlovéniában aratott világ-
bajnoki győzelmét követően címvédő-
ként indult és megvédte elsőségét,
ami nemzetközi szinten is egyedülálló.
„A megérkezést követően, az edzésna-
pok során megpróbáltuk felmérni a
pályában rejlő lehetőségeket. Takti-
kánkat a versenynapok előtti estén
véglegesítettük” – mesélte a kapi-

tány. „A horgászat egy óceánhoz kö-
zeli, négy-hat méter mélységű, a Mo-
soni-Dunához hasonlítható kisebb fo-
lyón zajlott. A világversenyen a csúszó
úszós match botos és a bolognai
botos horgászattal keszegféléket és
mulett nevű halakat lehetett fogni.
Alapcsapatunkat Bagó László, Hipsz -
ki Róbert, Kaló Zoltán, Varga László al-
kotta, amelyet a mosonmagyaróvári
Herceg Dániel egészített ki. Fiatal hor-
gászaink olyan nagy hagyományok-
kal rendelkező nemzetek versenyzőit
utasították maguk mögé, mint Ang-
lia, Németország vagy a rendező
Franciaország.” Tímár Szabolcs fel-
hívta még a figyelmet, hogy a hétvé-
gén a Pápai úti versenypálya lesz a
helyszíne az országos ifjúsági hor-
gászbajnokságnak, ahol több korosz-
tály legügyesebb versenyzőit figyel-
hetjük meg horgászat közben. Így
tesz a győri szövetségi kapitány is,
aki immár a 2014-es hollandiai világ-
bajnokságra alakítja ki a csapatát.

Remeklő ifik
a világbajnokságon
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szerző: koloszár tamás
fotó: audi

Vasárnap Győr vendége lesz az
idei Bajnokok Ligájának győz-
tese, az FC Bayern München
labdarúgócsapata. A Győri ETO
FC elleni mérkőzéssel a húsz -
éves jubileumát ünneplő Audi
Hungaria Motor Kft. igazi sport-
élményt kínál a győrieknek. A
bevétel nemes célokat, az után-
pótlás-nevelést szolgálja.

A mérkőzés 16 órakor kezdődik, min-
den valószínűség szerint telt ház előtt.
A bajor világsztárok pénteken még baj-
noki meccset játszanak, így csak a mér-
kőzés napján, vasárnap délután fél
kettő körül érkeznek meg a péri repülő-
térre. Két géppel jön a csapat, további
két gép pedig az Audi vendégeit hozza
Ingolstadtból. Bizonyára népes közön-
ség gyűlik össze a repülőtéren, hogy
testközelből lássák a világsztárokat. 

A meccs után Josep Guardiola és
Pintér Attila vezetőedzők sajtótájékoz-
tatót tartanak, majd a két csapat az
ETO Park Hotelben közös vacsorán
vesz részt. Ezt követően a csapat kü-
löngéppel visszarepül Münchenbe.

A Bayern München nem először ven-
dégszerepel Győrött, az Audi jóvoltából
2004-ben már volt egy Bayern–ETO gá-
lameccs. Az akkori bajor alakulatból
egyedül Claudio Pizarro emlékezhet
arra az időszakra, a többiek vagy vissza-
vonultak vagy más csapathoz kerültek.

A sportesemény egyúttal gazdasági
csúcstalálkozó is lesz, Győrben vendé-
geskedik Európa legnagyobb autógyá-

Az FC Bayern München Győrben,
győriek a Bayernnél

rának vezetője, prof. dr. Martin Winter-
korn, városunkat Borkai Zsolt polgár-
mester képviseli, a magyar kormányt
Cséfalvay Zoltán és Németh Zsolt állam-
titkárok, illetve Nagy Andor, a parlament
környezetvédelmi bizottságának elnöke. 

– Anyavállalatunk régóta partnere az
FC Bayern Münchennek, s ők tették le-
hetővé, hogy a győri Audi húszéves szü-
letésnapját egy nagyszerű sportél-
ménnyel tegyük emlékezetessé – nyilat-
kozta Czechmeister Mónika, az Audi
Hungaria Motor Kft. kommunikációs
vezetője a mérkőzést megelőző sajtótá-
jékoztatón. 

Klement Tibortól,
a Győri ETO FC
ügyvezető igazgató-
jától meg tudtuk, egy
hónapja München-
ben egyeztették elő-
ször a vendégjáték
részleteit, s alap volt,
hogy a Bayern a leg-
jobb csapatával vesz
részt, az esetleges
sérülteket leszá-
mítva minden világsztár itt lesz. A csapat
és a játékosok semmilyen külön igényt
nem fogalmaztak meg, vagyis a sztár-
sághoz nem társulnak sztárallűrök. 

Klement Tibor éles kritikát fogal-
mazott meg a Ferencvárossal szem-
ben, a csapat nem volt partner a
szombat esti meccsel kapcsolatban.
Mindez komoly feladat elé állítja a klu-
bot, amelynek a szombat esti bajnoki
után nem sok ideje marad arra, hogy
vasárnap délutánra európai körülmé-
nyeket teremtsen a stadionban.

Pintér Attila vezetőedző és Kalmár

Zsolt, a jövő egyik ígéretes tehetsége
arról beszéltek, nagy megtiszteltetés
számukra, hogy a világ legjobb csa-
pata ellen játszhatnak, kivételes alka-
lom ez edzőnek is, játékosnak is. 

Egy héttel a vendégjáték előtt né-
hány győri sportvezető és újságíró a
Bayern München edzőközpontjába te-
hetett látogatást. Közöttük volt hetila-
punk munkatársa is. Thomas Helmer
személyében nem kisebb kalauzolót
kaptunk, mint egy egykori világsztárt.

A Säbener Strasse néhány kilomé-
terre van München központjától, itt ta-
lálható az edzőközpont két szabályos

méretű futballpályával és három ki-
sebb méretű pályával. Egyik héten az
egyik nagypályán edz a csapat, addig
a másikon pihentetik a gyepet. Mind-
egyik esti edzésekre is alkalmas, az
Allianz Arénához hasonló luxfénymé-
rettel. Mindegyik fűthető pálya, a hó
és az eső sem zavarja az edzést.

– A Bayern szeretne itt egy harma-
dik edzőpályát is építeni, ezt azonban
a müncheni hatóságok nem engedé-
lyezik, mivel zöldövezetben fekszik –
árulta el Thomas Helmer, hogy a sza-
bályok alól még egy világhírű egyesü-

let sem mentesülhet. Ugyanez a hely-
zet az edzőcentrum épületeivel. Mind-
egyik háromszintes, nincs emelet-rá-
építési engedélye a csapatnak. 

A Bayern-öltözőbe csak a játéko-
sok léphetnek be, így ezt csak kívülről
láthatjuk. Helmer elmondja, minden
játékos öltözőszekrénye mellett talál-
ható egy iPad, ezen jelenítik meg a
napi edzéstervet, kinek, hová, mikor
kell mennie, mit kell elvégeznie. Egy
másik szinten a fizikoterápiás kezelé-
seket végzik, s egy szint jut az erőnléti
tornatermi edzéseknek is.

A mellette levő épületben külön ét-
terem áll a játékosok rendelkezésére,
ahol a Guardiola kérésére szerződte-
tett szakácsok speciális étrendet állí-
tanak össze a játékosoknak.

A föld alá egy parkológarázst építet-
tek, itt parkolnak a sztárok. A főszpon-
zor autóival járnak, akár a genfi autósza-
lonon is elmenne az az Audi-kínálat,
ami itt van. Guardiola például Audi S8-
assal jár, Bastian Schweinsteiger Audi
Q7-essel, Ribéry és Robben a vezető-
edzőhöz hasonlóan S8-ast választott.
Van hierarchia, nemcsak az autókban,
hanem a parkolóhelyekben is. A sztá-
rok a garázs elején parkolnak, a ke-
vésbé nagyok a végében.

A Säbener Strasse a szurkolók
igazi találkozóhelye. Az edzésekre, ha
éppen Guardiola nem zárja ki a nyilvá-
nosságot, több ezren elmennek, órá-
kat várnak a sztárok autogramjaira.

Itt található a Bayern-shop is. Lab-
dák, mezek, söröspoharak, pizsamák,
fürdőruhák, megannyi termék, termé-
szetesen valamennyin ott a Bayern
München emblémája.

A sztárok pénteken
még bajnokit játszanak,

így csak a mérkőzés
napján érkeznek meg

a péri repülőtérre. 



A Győri ETO FC az OTP Bank Liga
2. fordulójában Szombathelyre lá-
togatott. A találkozó előtti napok-
ban felgyorsultak az események a
zöld-fehéreknél, már ami az igazo-
lásokat illeti, hiszen az ETO előbb
megállapodott a Pakssal, misze-
rint egy évig Lázok János Győr-

ben, míg Windecker József Pak-
son játszik majd. A szerződés ér-
telmében amennyiben a felek úgy
látják, hogy fél év elteltével vissza-
cserélnék a labdarúgókat, akkor
akár a téli időszakban mindkét já-

tékos visszakerülhet eddigi csapa-
tához. Nem sokkal később eldőlt
az is, hogy a huszonkilencszeres
salvadori válogatott Rafael Burgos
kölcsönszerződéssel egy évre az
ETO-hoz került.

A Haladás ellen még egyikük
sem kezdett, Pintér Attila vezető-

edző a Kamenár – Wolfe, Djordje-
vic, Lipták, Dinjar – Kronaveter,
Mevoungou, Kamber – Varga R.,
Martínez, Kink tizenegynek szava-
zott bizalmat, de az összeállítás
hamar változott, miután az 5. perc-
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SPORT HIRDETÉS

Augusztus 2-án napfelkeltekor nagy készülődés
volt a Lágymányosi-öbölben. 151 evezős készülő-
dött elszántan a Budapest–Baja Regatta 165 km-
es távjának a leevezésére. A Duna és az időjárás
nem könnyítette meg az evezősök dolgát, a vízál-
lás nagyon alacsony volt, a víz néhol alig csordo-
gált, szinte a tavi evezés élményét hozva. Ezt nehe-
zítette még a néhol erős déli szél és a rettentő
hőség. Ennek ellenére három hajóegység kivéte-
lével mindenki célba ért Baján.

Győrből két hajóegység indult el és érkezett a
célba. A Gál-Tóth Csongor, Tóth György, Hatlaczki
Andrea, Németh Veronika összetételű négypár hajó-
egység 12 óra 22 perc alatt ért célba, kategóriájában
a legjobb időt evezve aranyéremmel térhetett haza.

A második helyre szintén győri hajó érkezett, az
ezüstérmes csapat tagjai: Bihari György, Klausz Or-
solya, Boros Szilvia Mercédesz, Szabó Miklós,
korm.: Tolnai Adrienn.

Lázok és Burgos is az ETO-ban

Egy pont Szombathelyről

Siker Baján

ben a játékvezető kiállította a Ra-
dóval szemben elkövetett szabály-
talanság miatt Kamenárt. Ráadá-
sul a megítélt büntetőből a sértett
eredményes volt (1–0). A 33. perc-
ben Kink beadását Martínez bólin-
totta a hazai kapuba (1–1), majd
az 53. percben a vendégek jutot-
tak büntetőhöz, sőt, a létszámhát-
rány is kiegyenlítődött Guzmics ki-
állításával. A tizenegyest Kink lőtte
a jobb alsó sarokba (1–2). Sokáig
nem örülhettek a győriek, az 58.
percben Radó Djordjevicet meg-
tréfálva Sztevanovic hasa alatt lőtt
a kapuba (2–2). A hátralévő bő fél-
órában mindkét csapat megsze-
rezhette volna a győzelmet, újabb
gól azonban nem esett, így az első
fordulóhoz hasonlóan ismét egy
ponttal gazdagodott a bajnok,
melyre mozgalmas hétvége vár,
hiszen szombaton 21 órakor baj-
noki találkozón az FTC (tv: M2), va-
sárnap 15.30-tól pedig egy gála-
meccsen a Bajnokok Ligája-cím-
védő Bayern München lép pályára
az ETO Parkban (tv: M1).
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HIRDETÉS ÁLLATKERT, HOROSZKÓP, JÁTÉK

KOS
A család kerül a középpontba. Törődniük
kell szüleikkel. Ha ki akarják húzni magukat ez
alól, sértődésekre számíthatnak. Párkapcsolatuk,
munkájuk rendben. 

BIKA
Életükben a párkapcsolat játssza a fősze-
repet. Ha nincs, járjanak nyitott szemmel, ha van,
tervezzenek romantikus programokat, ami erősíti
kapcsolatukat. 

IKREK
Vegyenek részt aktívan a való világban is,
ne az álmaikban éljenek. Figyeljenek oda kiadása-
ikra, a felesleges költekezés később visszaüt, in-
kább várják ki a kedvező alkalmat.

RÁK
A héten felettébb nyugtalanok. Találjanak
valamilyen fizikai elfoglaltságot, hogy levezessék fe-
szültségeiket. Töltsék idejük nagy részét vidám em-
berek társaságában, ez önökre is hatással van.

OROSZLÁN
Fogadják meg a jó tanácsokat. Most nem
szabad becsapniuk önmagukat sem, maradjanak a
realitás talaján. Élvezzék ki ezt a hetet, sok szép pilla-
nat részesei lehetnek, ha figyelmüket erre irányítják.

SZŰZ
Életüket a munka tölti ki, és ez nem teszi
önöket nagyon vidámmá. Próbáljanak szabadidejük-
ben minél többet pihenni. Anyagi ügyeiket nem árt
kézbe venni és megoldást találni a problémákra.

MÉRLEG
Önmagukat hergelik feleslegesen. Kicsit
álljanak meg és próbáljanak a realitás talaján ma-
radni. Jobb egyedül végiggondolni életüket, kap-
csolataikat, anyagi helyzetüket. 

SKORPIÓ
Úgy érzik, cserbenhagyták önöket. Gon-
doljanak az indítékok mögé is, és ne ítélkezzenek
más döntése fölött. Így megkímélhetik magukat a
nagy csalódástól.

NYILAS
Próbálják a fejlődést nézni, döntéseikben
az legyen a mérce, vajon fejlődnek-e munkájuk-
ban, párkapcsolatukban. Ha nem, tegyenek ez
ellen, mert ez az időszak erről szól.

BAK
Ne lovalják magukat az elkeseredésbe!
Könnyű lenne, de az önsajnálattal nem mennek
semmire. Tervezzenek, tűzzenek ki motiváló erejű
célokat, végezzenek lelki gyakorlatokat.

VÍZÖNTŐ
Iktassanak be egy kis romantikát. Olyan ha-
tást érnek el vele párkapcsolatukban, amire nem is
számítanak. Vigyázzanak gyomrukra, nem árt kicsit
diétázniuk. Munkájukban fontos lenne az odafigyelés.

HALAK
Nincs semmi gond, ne idegeskedjenek fe-
leslegesen. A pihenésé a főszerep. Lazítsanak ki-
csit, megérdemlik. Párjukkal is megbeszélhetnek
sok kérdést és a közös célok új erőt adnak.

Horoszkóp

szöveg és kép: xantus-állatkert

Február 16-án a győri állatkertben látta meg a napvi-
lágot egy apró bengáli tigriskölyök. Azóta olvasóink fo-
lyamatosan végigkövethetik az apró ragadozó fejlődé-
sét, aki mára igazi tinédzser nagymacskává csepere-
dett és nemsokára egy másik állatkertbe költözik. A
tigriskölyök világrajövetele több okból is különleges-
ségnek számított, hiszen Győrben eddig még nem
volt példa a tigrisek szaporodására, és mivel a kölyök
apja Raul, Európa talán legszebb fehér tigris hímje, így
az utód továbbörökítheti a fehér tigrisek génjeit annak
ellenére, hogy ő anyja színét örökölte. A kicsi nevelé-
sében sajnos az anya, Káma nem jeleskedett, így kis
tigrist el kellett venni mellőle, hogy emberek féltő kezei

Búcsúzik a tigriskölyök 
között cseperedjen. Ez az esemény nem volt váratlan,
hiszem Kámát is kézből nevelték kölyökkorában. A tig-
riskölyök 3 hetesen mutatkozott be a nagy nyilvános-
ságnak, először az állatkert belvárosi bemutatótermé-
ben, a Füles Bástyában töltötte mindennapjait, ahol a
dolgozók egy kis „ tigrisóvodát” rendeztek be számára,
ahol a látogatók testközelből figyelhették meg  első
próbálkozásait, fejlődését, s ahogy napról napra erő-
sebbé vált. Kezdetben gondozói cipőjét, nadrágját te-
kintette zsákmányként, melyet lapulva, igazi vadászó
nagymacska-mozdulatokkal cserkészett be. A „vadá-
szat” legviccesebb része az volt, hogy a nagy lendü-
lettel nekiinduló kis csíkos még sokszor elveszítette
egyensúlyát és gyorsan földet ért. Akkoriban méreteit
csupán egy házimacskával állíthattuk párhuzamba.

A kölyök szépen
cseperedett, gyorsan kinőtte
szobáját, így a jó idő beálltával
az állatkertbe került, ahol azóta
igazi ragadozó nagymacskaként, játékait és a beren-
dezési tárgyakat nem kímélve uralja kifutóját. Ebben
a hónapban lesz fél éves, játékos természetes cseppet
sem csillapodott, még a forró nyári napok sem akadá-
lyozzák a játékban, szívesen mászik a kifutójában ta-
lálható fákon vagy pancsol az itatóban. Aki szeretné
még megtekinteni a kölyköt, most érdemes kiláto-
gatni az állatkertbe, hiszen a következő héten elhagyja
a folyók városát és egy külföldi állatkertbe költözik. A
tigriskölyökről további képek az állatkert honlapján
megtekinthetők: www.zoogyor.com.

ÚJVÁROS BIZTONSÁGÁÉRT!
Patent Kivonulóközpont  a Kossuth utcában is!

Nyerjen családi
csobbanást!
Az Achilles strandra nyerhet családi (2 felnőtt, 2
gyerek) belépőt, aki helyesen válaszol három kér-
désünkre, melyhez segítséget ad Egyedülálló ki-
kapcsolódást nyújt az Achilles Park című cikkünk,
illetve a www.achilles.hu oldal.

Milyen a vízminősége az Achilles tónak?
Hány nádfedeles faház található a parkban?
Hány méter mély átlagosan a tó? 

JÁTÉK

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre várjuk augusztus 14-ig.


