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3. oldal A NAV megyei adó-
igazgatósága fórumokkal segíti 
a vállalkozókat az online pénztár-
gépekre való áttérésben. Lapunk-
nak Kovács Mária, a NAV regio-
nális sajtószóvivője nyilatkozott.

4. oldal Lelkem mélyén Matula
bácsi vagyok – nyilatkozta lapunk
Miért szeretem Győrt? rovatának
Buzás Mihály szabadúszó művész,
aki szerint Győr olyan város, ahol
valóságos a történelem.

12. oldal A mozgásában nehézségekkel küzdő kislány erőn felüli
próbálkozásokat tesz, hogy ne boruljon ki a kezében lévő tálkából az
étel. Mi motiválja a beteget, hogy megzabolázza nehezen koordinál-
ható testét? Az, hogy Skippynek és Eyschának, a 4 és 8 éves terá-
piás kutyáknak viszi a tápot. A négylábú gyógyítókról Szalay Zsolt, 
a kutyakiképző iskola vezetője beszélt lapunknak.

Szent István
irányt mutat

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

20–21. oldal  Megelőzhető a cukorbetegség?
Milyen hatása van az erős napsütésnek a szemre?
Ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak olvasó-
ink Vény nélkül mellékletünkben.



2 / + / 2013. augusztus 16.

KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

A vá ros he ti lap ja. Meg je le nik min den pénteken, Győr, Győrújbarát köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve.  Ki ad ja: GYŐR+ Média Zrt. 
Fe le lős ki adó: Endrődi Péter vezérigazgató.  A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621.  E-mail: szerkesztoseg@
 gy orplusz.hu. Fo tó: O. Jakócs Pé ter, Marcali Gábor. Ol va só szer kesz tő: Sil nic ki Be á ta. Hir de tés fel adás: Csala Ró bert (70/518-0246),
Gom bos Éva (20/475-1314).  Nyom dai elő ké szí tés: Kon rád Gra fi kai Stú dió Kft. Nyomtatás: Lapcom Kft., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.:
96/504-444. Ügyvezető igazgató: Pallagi Ferenc. Ter jesz tés: LapHír Kft. Tel.: 96/416-438. E-mail: terjesztes@laphir.hu. ISSN 2062-7912

IMPRESSZUM

forinttal csökkentette a 95-ös benzin és 2 forinttal a
dízel literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a
MOL. A benzin átlagára így 417-418 forintra, a gáz-
olajé pedig 423-424 forintra mérséklődött.

5 72 ezer diákot vettek fel idén a felsőoktatási intézmé-
nyekbe, a pótfelvételiken – az elmúlt évek tapasztalatai
alapján – néhány ezerrel nőhet még a leendő hallgatók
száma. 240 pontnál kevesebbel azonban most sem
lehet bejutni a felsőoktatásba. 

NAPRÓL NAPRA

Augusztus 9.

Augusztus 10.

Augusztus 11.

Augusztus 12.

Augusztus 13.

Augusztus 14.

Augusztus 15.

Tűzeset. Tíz lucernabála kapott
lángra az 1-es főút mentén délután,
az ikrényi elágazás után. A tűzoltó-
fecskendő csak az úttesten tudott
megállni, ezért Mosonmagyaróvár
felé fél pályán haladt a forgalom.

Baleset. Egy osztrák és egy ír rend-
számú személygépkocsi ütközött össze
szombat délután Töltéstava és Pér kö-
zött a 81-es főúton, Győr felé tartva. A
balesetben heten sérültek meg. 

Szent Donát ünnepe. A Zichy Fe-
renc Látogatóközpont a Káptalan-
dombon rendezte meg a szőlő és bor
ünnepét. A programok közt szerepelt
a barokk jegyében tett tárlatvezetés,
és a Püspökvár tornya is nyitva állt az
érdeklődők előtt.

Éleslövészet. A Magyar Honvédség
12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
katonái elindultak Lengyelországba a
„Lendülő Kard 2013” elnevezésű légvé-
delmi rakéta éleslövészetre.

Fának csapódott. Átszakította a ke-
rítést, majd fának csapódott egy szlo-
vén kamion este a 86-os úton Csorna
belterületén, a baleset következtében a
sofőr a helyszínen életét vesztette.

Hídzár. Reggel kezdték a munkálato-
kat a Kossuth hídnál, ugyanis az átke-
lőn felújítják a járdát. A hidat egy hétre
elzárják a gépkocsi- és autóbusz-for-
galom elől. A felújítás második üteme
120 millió forintból valósul meg.

Örökbefogadás. A megyei kor-
mányhivatal dolgozói örökbe fogad-
ták a még áprilisban, egy adyvárosi
csatornában talált aligátorteknőst. Az
örökbefogadás azt jelenti, hogy folya-
matosan támogatják az állat ellátását,
gyűjtést rendeztek a teknősnek és el
is nevezték.

Gyógyszertári
ügyelet
Augusztus 18-án, vasár-
nap a Salvia patika (Ko-
dály Zoltán u. 13–15., 436-
535), augusztus 19-én,
hétfőn az Aranyhajó
(Jedlik Ányos u. 16., 328-
881) tart ügyeletet. Au-
gusztus 20-án, kedden a
Szent István Gyógyszer-
tár (Szent István u. 29.,
326-033) lesz nyitva. 

Idegen nyelv
Ingyenes nyelvoktatást
hirdet a Mi Nők Orszá-
gos Szervezet Győri
Klub tagjai és leendő
tagjai számára. Kezdő
és haladó német- és an-
golcsoportokat indíta-
nak, melyek létszáma
maximum 12 fő. Jelent-
kezni szeptember 1-jéig
lehet a noihirmondo@
gmail.com e-mail cí -
men a név, cím és elér-
hetőség megadásával.

Emléktábla-
avatás
A határőr hagyomány
és a bajtársi szellem
ápolása, továbbvitele
érdekében Győr-Kertvá-
rosban, a Határőr Em-
lékhelynél Csele József
határőr dandártábor-
nok tiszteletére és em-
lékére emléktáblát he-
lyeztek el. Az emlék-
hely egész évben láto-
gatható. 

Dr. Barsi Ernő
égi muzsikái
Kodály Zoltán tanítványa,
dr. Barsi Ernő néprajztu-
dós 93 évesen békésen
itt hagyta ezt a földi vilá-
got. Tapintatosan elaludt,
halálával sem akart feltű-
nést kelteni. Elvégezte,
ami rá kiszabatott, ku-
tatta, értelmezte, őrizte és
tanította néprajzkincsünk
legfényesebb értékeit. 
Az utolsó olyan nagy for-
mátumú és tudású taní-
tók egyike volt, aki nem-
csak tanult a történelem-
ből, hanem hatást is gya-
korolt rá. 
Néprajzi múltunk érték -
elemzőjeként egyszerre
volt rajongásig magyar
és szellemében európai.
Gyűjtött, írt, énekelt, ze-
nélt és előadott: ponto-
san és élményt adóan,
népszerűen és tudomá-
nyosan. Nem lehetett
nem szeretni, mondják
róla a tanítványai.   
Tanítók gyerekeként látta
meg a napvilágot 1920.
június 28-án a Borsod

megyei Sályban. A híres
sárospataki református
kollégiumban végzett,
majd a teológiai akadé-
miára járt. A budapesti
Zeneakadémián hegedű
szakon művész-tanár
diplomát is szerzett. Dok-
tori disszertációját arról
írta, milyen szerepet ját-
szik a zene egy sályi pász-
tor életében.
Dr. Barsi Ernő 1947-től
győri lett. Előbb a konzer-
vatórium tanára, majd az
Apáczai-főiskola tan-
székvezetője lett, később
nyugdíjas óraadó. 
A kiváló néprajztudóst
Győr város díszpolgárá-
nak is megválasztották,
Pro Urbe- és Szent Lász -
ló-díjban is részesült.
Győr önkormányzata dr.
Barsi Ernőt saját halottjá-
nak tekinti. Temetése au-
gusztus 16-án, pénteken
délután három órakor
lesz a szabadhegyi új te-
metőben. Emlékét ke-
gyelettel megőrizzük.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Két éve már világnapja is van
a kenyérnek. A svájci székhe-
lyű Pékek Világszövetsége ok-
tóber 16-át jelölte ki erre a
szerepre. Azt akarják bemu-
tatni, hogy a világ talán leg-
fontosabb táplálékának mek-
kora jelentősége van élelme-
zésünkben, létünk fenntartá-
sában. Magyarországon au-
gusztus 20-a az új kenyér ün-
nepe. Ezen a napon sok mást
is ünneplünk, elsősorban
persze a keresztény magyar
államalapítást, Szent István
királyt és alkotását. 
A „hagyományos népi kul-
túrából származó kenyérün-
nep” politikai kisajátításá-
nak hosszú, eredeti doku-
mentumokkal igazolt törté-
nete izgalmasabb olvas-
mány egy Agatha Christie-
kriminél. A kenyérünnep ki-
sajátításának harca majd-
nem olyan erőteljes volt a
történelmünkben, mint az
egyének kenyérharca megél-
hetésükért.
Kovács Ákos Az Új Kenyér ün-
nepe című tanulmánya utal
arra: „A szokás gyökereit ke-
resve egyrészt az Apostolok
oszlása néven ismert közép-
kori liturgikus ünnephez (jú-
lius 15.), másrészt Darányi
Ignác földművelésügyi mi-
niszter 1899. évi rendeletéhez
kell visszanyúlni. Darányi
volt az, aki a XIX. század végi
forrongó agrármozgalmak le-
csendesítése, illetve a földes -
úr és az aratók közötti „patri-
archális jó viszony" helyreál-
lítása érdekében az aratóün-
nepek „felújítását" szorgal-
mazta.” 
A II. világháború után a kis-
gazdák, a szociáldemokraták
és a Rákosi vezette kommu-
nisták is megpróbálták kül-
detéstudatukat hitelesíteni
az új kenyér ünnepével.  
Ünnepet teremteni azonban
csak úgy lehet, ha van talaja.
A kenyérünnepnek volt. Tu-
lajdonképpen egy kitalált ha-
gyomány lett a sajátunkká.
Bánjunk is úgy vele, mint a
miénkkel. 
Gy. P.

Kenyérharc

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

A költségvetés egyensúlyára vigyázó
kormány tavaly ősszel úgy számolt,
csak az áfa éves hozama 95 milliárd
forinttal nőhet, ha az ország nagyjából
250 ezer pénztárgépe online kapcso-
latba lép az adóhivatallal. A fekete-
gazdaság, az adócsalás visszaszorítá-
sára hivatott valós idejű adatátvitel a
hónap végén, augusztus 31-én válik
kötelezővé, nem kevés terhet és tenni-
valót róva a pénztárgépeket működ-
tető vállalkozókra. A NAV megyei adó-
igazgatósága előadásokkal, fórumok-
kal segíti az átállást, az új jogszabá-
lyok értelmezését és gyakorlati alkal-
mazását. Partnerei az online pénztár-
gépeket forgalmazó cégek és a me-
gyei iparkamara, amelynek győri
székháza legközelebb augusztus 27-
én ad otthont a rendezvénynek. La-
punknak Kovács Mária, a NAV regio-
nális sajtószóvivője nyilatkozott.  

Kiket érint az online pénztár-
gépek kötelező használata, s
mennyibe kerül ez nekik? 

Az online pénztárgépek használata
minden pénztárgépet alkalmazó adó-
alanyt érint, vagyis aki korábban nem
volt kötelezett, az továbbra sem lesz
az. Az átállási költségek nagyobb ré-
szét a pénztárgép megvásárlása teszi
ki, amelyhez a legnagyobb árbevételű
vállalkozók kivételével támogatás ve-
hető igénybe.

Mit kell tenniük a vállalkozók-
nak? Milyen határidővel?  

Az elektronikus naplóval nem ren-
delkező, hagyományos, szalagos
pénztárgépek augusztus 31-ig, az
elektronikus naplóval rendelkezők
december 31-ig üzemelhetnek. A nem

Igazmondó pénztárgépek
kötelezettségből, hanem saját döntés
alapján használt pénztárgépet de -
cember 31-ig kell lecserélni. A vállal-
kozóknak az új gép üzembe helyezése
előtt bejelentést kell tenniük a NAV-hoz
a „PTGREG” elnevezésű nyomtatvány
kitöltésével. Ezt elektronikus formában
vagy papír alapon küldhetik meg.
Ugyanez a nyomtatvány szolgál a tá-
mogatás igénylésére is. A bejelentést
követően a NAV gépenként egy-egy,
16 karakter hosszú üzembe helyezési
kódot juttat el az igénylők részére
elektronikusan vagy postai úton. Ezt a
kódot kell átadni a forgalmazónak az
üzembe helyezés és a támogatás
igénybevétele céljából.

Úgy tudom, egy online pénz-
tárgép ára százezer forint fölött
van. Milyen összegű a támoga-
tás és kik jogosultak rá?

Támogatás legfeljebb öt darab
pénztárgép cseréjéhez, beszerzésé-
hez adható, gépenként ötvenezer fo-
rint összegben. Feltétel az ötszáz-
millió forint alatti nettó árbevétel, az
érvényes adószám és az, hogy az
igénylő ne álljon végelszámolás, fel-
számolás, csődeljárás, kényszertör-
lési eljárás hatálya alatt. Kizáró ok a
180 napon túli, egymillió forintnál
nagyobb adótartozás, illetve mun-
káltatóként, kifizetőként levont adó
tekintetében a tízezer forintot meg-
haladó adósság.  

Hogyan változtatják meg az
online pénztárgépek a kereske-
dések és a NAV kapcsolatát? 

A legfontosabb változás az online
üzemmód, a NAV szerverével való fo-
lyamatos összeköttetés. Az új típusú
gépek adóügyi ellenőrző egysége biz-
tosítja valamennyi bevitt adat tárolá-
sát és megakadályozza az utólagos,
tisztességtelen taktikázást.

Mekkora mennyiségű új adatra
számít a NAV és mit kezd vele? 

A foglalkoztattak létszáma nem
változik, de az informatikai kapacitást
növelni kellett, hogy képes legyen fo-
gadni és feldolgozni azt a hatalmas
adatmennyiséget, melyet az online
pénztárgépek küldenek a NAV szerve-
rére. A beérkező adatokat a NAV
nyugtaellenőrzésre és az ellenőrzésre
történő kiválasztásra használja fel. A
helyszíni ellenőrzések során azonnal
kontrollálható lesz a nyugtaadás, a re-
vizorok akár a bolt előtt állva lekérdez-
hetik, hogy a kijövő vevő vásárlását
követte-e adatszolgáltatás vagy sem.
A pénztárgépek által küldött forgalmi
adatokat hatékonyan össze lehet vetni
az áfabevallások adataival is. Az on-
line pénztárgépek bevezetésével a cél
az volt, hogy akik eddig kikerülték a
nyugtaadást, hatékonyabban ellen-
őrizhetők legyenek, hiszen a NAV nyo-
mon tudja követni, hogy a pénztárgé-
pet milyen időpontokban, milyen gya-
korisággal használják. A rendszer
megvalósulásával csökken az adórés
és nőnek a költségvetés bevételei,
főleg a korábban szelektíven nyugtá-
zók körében.

Az online pénztárgépek hasz-
nálatának külföldi tapasztalatai
igazolják a NAV reményeit?  

A nemzetközi tapasztalatok kedve-
zőek, az adóhatósággal állandó elekt-
ronikus kapcsolatban álló pénztárgé-
pek bevezetése nyomán 20-40 száza-
lékkal is nőtt a bejelentett ügyletek
száma. A rendszert kiépítették már
többek között Bulgáriában, Olaszor-
szágban, Svédországban és Szlové -
niá ban. Nő a költségvetés áfabevétele
és javul az adómorál, aminek köszön-
hetően jelentős mértékű adóelkerülést
sikerül megakadályozni.



4 / + / 2013. augusztus 16.

MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Buzás művész úr azt ajánlja a győrieknek, a belvárosban
járva, mondjuk boltba menet emeljék tekintetüket a meg-
szokottnál kissé magasabbra, a házak homlokzatáig, a sa-
rokerkélyekig, a tetőt tartó faragott kövekig, mintha csak
turisták lennének. Mások napokat utaznak, hogy effélét lás-
sanak, egy várost, ahol valóság a történelem. Élvezzük hát
mi is minden percét az itt töltött, nekünk adatott kevéske
időnek. Érintsük meg a házak kopott sarokköveit, ahogy
más helybéliek tették az elmúlt évszázadokban.
Buzás Mihály Győr belvárosában él, elfoglaltságát tekintve
rendező, bábos, színész, zenész, író, kulturális menedzser
és nagy horgász, vagyis jókedvű reneszánsz ember, aki ba-
rokk környezetet választott magának. Azt mondja, három
dolog miatt szeret itt élni. Először is mert nem mindegy,
hogy nap mint nap mi megy be az ember szemén, másod-
szor azért, mert a város kitűnő bázis egy sokfelé dolgozó,
sokat utazó szabadúszónak, harmadszor meg a három
folyó miatt. Vizes élőhely kell annak, aki lelke mélyén Ma-
tula bácsinak gondolja magát. 

Hogy az elején kezdjem, Buzás Mihály alföldi születésű,
gyerekkora vakációit a Körösök partján töltötte. Meséli,
hogy nyár elején kitették a nádasba, s csak Szent István ün-
nepére halászták ki a vízből. Mosonmagyaróváron szerzett
agrárdiplomát, azóta a Szigetköz is a nagy szerelmek közül
való. Pihenni ma sem wellness-szállodába megy, inkább
kiül kutyájával a folyópartra, kezében horgászbottal. Egy-
szer még gátőrnek is bejelentkezett a győri vízügyi hiva-
talba, de túl sokat kellett volna várnia az állásra.         

Győrben véletlenül telepedett le, a kecskeméti Ciróka
bábszínháztól csábították el, amikor a kilencvenes évek kö-
zepén itt járt megnézni barátja rendezését. A bábosok mel-
lett a független filmesek is befogadták, szervezője lett a
Mediawave fesztiválnak és megalapította a Zsebcselek

csoportot, amelynek Hrabaltól kölcsönvett neve Hidegkuti
zsebkendőnyi helyen végrehajtott cseleire utal. Forgató-
könyveket írt, tévéműsorokat készített, a mozi minden mű-
fajában maradandót alkotott.

Buzás Mihály sokáig úgy gondolta, hiteles filmet ott for-
gathat az ember, ahol ismerős, ahol él, ahol otthon van, s
miután Magyarország népességének nyolcvan százaléka
vidéki, a filmek többségének is vidéken kellene készülniük.
A dolog eleinte működött is, a Hír TV közönsége a napok-
ban láthatta ismét a krumplibogár titokzatos szigetközi
megjelenését feldolgozó dokumentumfilmet, amelyet az
akkor még fia-
tal, amatőr
stáb az ese-
mények ere-
deti helyszí-
nén, Hédervá-
ron forgatott.
Buzás Mihály
e g y s z e m é -
lyes győri cége hozta tető alá az első vidéki gyártású, egész
estés hazai játékfilmet is.

A kis utazás, ez a hetvenes években játszódó vígjáték az ez-
redfordulós, 31. Magyar Filmszemle legirigyeltebb elismerését,
a közönségdíjat kapta meg. Meghívták, mégsem jutott el a can-
nes-i filmfesztiválra, ma már nem fontos, miért. A lényeg, hogy
megcsinálta, s világszerte játszották a mozik. Efféle kunsztok
jó ideje elképzelhetetlenek, a filmgyártás kilépett a magánvál-
lalkozás dimenziójából. Változott a világ, a szakma, Buzás mű-
vész úrból is megfontolt győri családapa lett. Visszatért a báb-
színészethez, s nem mellékesen egy vízirevüt igazgat, a fél or-
szág örömére. A kajárpéci önkéntes társulat tizenkét éve űzi a
vásári komédia műfaját, nyaranta kézről kézre adják őket a fesz-
tiválszervezők. A piaci alapú vállalkozás garantálja a nevetést
és olcsóbb, mint a Bergendy zenekar. A győri publikum leg-
utóbb a múzeumok éjszakáján tapsolhatott nekik.  

Buzás Mihály: Lelkem mélyén
Matula bácsi vagyok  

Győrben 
valóság a 

történelem 

Tárlat
Buzás Mihály fiktívtárgy-
elemző és rekettyés-
analizátor munkássá-
gának kiemelkedő ter-
méke a Nem létező tár-
gyak utazó kiállítása,
amely a magyar verbá-
lis kultúra nap mint
nap emlegetett, de
soha nem látott sze-
replőit mutatja be. Töb-
bek között a halvány-
lila dunsztot.” 

Kis utazás
„A kis utazás című un-
garische tinivígjáték
kis költségvetésből ké-
szült kis magyar kulttá
nőtte ki magát igen
hamar, nem véletlenül
lett közönségdíjas a 31.
Magyar Filmszemlén.
Bája főként a benne áb-
rázolt kicsinyességek
abszurditása: Coca-Cola
és kazettás magnóból
szörcsögő Piramis mint
a szabadság szimbólu-
mai. Hol volt, hol nem
volt…”
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kép és szöveg: gy. p.

Missziós-visszafogadó és -kibocsátó
ünnepség színhelye volt a 12. Arra-
bona Légvédelmi Rakétaezred lakta-
nyájának alakulótere a napokban.
Családtagjaik és barátaik jelenlété-
ben sorakozott fel a Magyar Honvéd-
ség EUFOR ALTHEA Kontingens 12.
váltás közel 150 fős állománya.

A jórészt győri katonákból álló kon-
tingens visszafogadása mellett az ün-
nepi ezredsorakozón bocsátották ki
az afganisztáni NATO Nemzetközi Biz-
tonsági Közreműködő Erők köteléké-
ben egyéni beosztást betöltő törzs-
tiszteket, valamint az Európai Unió
Mali Kiképző Misszió bamakói állomá-
nyában egyéni beosztást betöltő
törzstisztet.

A honvédség összhaderőnemi pa-
rancsnoka, Domján László vezérőr-
nagy az elismerések átadása után ün-
nepi beszédében méltatta a Magyar
Honvédség missziós szerepvállalását.
Kiemelte az afganisztáni NATO Nem-
zetközi Biztonsági Közreműködő Erők

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetést vehette át teg-
nap a Belügyminisztériumban.
A laudáció szerint a köztársasági
elnök dr. Somogyi Tivadarnak a
négy évtizedes gyógyító munkája,
eredményes településfejlesztési
köz életi tevékenysége, valamint pél-
daértékű életútja elismeréseként
adományozta a kitüntetést.

Missziós ünnepség 
a rakétaezrednél

kötelékében szolgálatot teljesítők
munkájának jelentőségét. Elmondta,
hogy a misszió jelentős átalakulás
alatt áll, így még inkább fontos, hogy
a kiutazók legjobb tudásuk szerint vé-
gezzék munkájukat és segítsék az
amúgy törékeny béke megőrzését az
Ázsia szívében fekvő országban.

Érdemrend az alpolgármesternek www.robinsontours.hu

BULGÁRIA REPÜLŐVEL (Pozsonyból)

2013. 08. 20. – 11 nap/10 éj!
Central Plaza Ap.  4*, ÖE (2+2 ap. 4 fô esetén)

73 800 Ft-tól/fő/10 éj
2013. 08. 27. – 11 nap/10 éj!
Hotel Amfora Beach 3* AI 145 400 Ft-tól/fő/10 éj

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. 23.

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

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

Hotel Sunny Garden 3*, R  49 900 Ft-tól/fő/7 éj
Hotel Arzenal 2*+ AI 69 900 Ft-tól/fő/7 éj

TÖRÖKORSZÁG Budapestről, 2013. 08. 27.

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/Ozkaymak Select Resort 5*,  UAI
164 900 Ft-tól/fő/7 éj
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7 és 10/11 éjszakás turnusok
Pozsonyból is repülővel!

BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!

A Győriek Egészségéért Köz-
hasznú Egyesület a területen
dolgozó intézményvezetőkkel
egyeztetve És veled ki törődik?
címmel projekttervet készített a
Győr-Újváros területén élő és
dolgozó pedagógusok és segítő
szakemberek lelki egészségé-
nek megőrzése és módszertani
kultúrájának fejlesztése, kiégé-
sének megelőzése érdekében.

A programsorozat augusztus második fe-
lében indul egy 4 napos akkreditált kép-

És veled ki törődik?

A hazatért, illetve a kiutazás előtt
álló katonákat Széles Sándor, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhiva-
tal kormánymegbízottja is köszön-
tötte. Az ünnepségen részt vett dr.
Háncs Enikő, a megyei kormánymeg-
bízotti kabinetvezető és Fekete Dávid
alpolgármester. 

zéssel, melyen 24 területen dolgozó pe-
dagógus, illetve szociális segítő foglalko-
zású szakember vesz részt. Emellett több-
napos szervezetfejlesztést valósítanak
meg a területen működő intézmények-
ben. Pedagógiai esetmegbeszélést tarta-
nak az Eötvös-iskolában, tanácsadást
szerveznek a Márvány óvodában a szülők-
nek. Emellett együttműködést fejlesztő
képzést tartanak a Kossuth-iskolában
azoknak a diákoknak, akik mint kortárs se-
gítők, egyfajta hidat képeznek a diákok és
a felnőttek között. Ezenkívül mentálhigié-
nés szemléletű előadás-sorozattal erősítik

az Újvárosi Művelődési Ház klubjaiban a
kismamákat és a nyugdíjasokat. 

A pályázat a Győr-Újváros város-
részt célozza. A képzésben már telt ház
van, a szervezetfejlesztések zártkörűek,
hiszen arra az adott intézményre irá-
nyulnak. De a pedagógiai esetmegbe-
szélésre még lehet jelentkezni, illetve a
baba-mama klub és a nyugdíjasklub is
örömmel várja az érdeklődőket.

A program a „Szociális városrehabili-
táció Győr-Újváros területén” című euró-
pai uniós projekt részeként valósul meg,
a tervek szerint 2014 áprilisában zárul.

Dr. Somogyi Tivadar húsz eszten-
deje vesz részt a győri önkormányzat
munkájában, képviselőként, bizottsági
tagként, bizottsági elnökként, több
mint öt éve pedig alpolgármesterként
aktív szerepet vállal a város egészség-
ügyi, szociális és oktatási ágazatának
alakításában.

A Magyar Érdemrend a magyar
állam által adományozható egyik
legmagasabb kitüntetés. Az érdem-

rend fokozatait olyan személyeknek
ítélik oda, akik saját szakterületü-
kön a közösség érdekében mara-
dandó és példamutató tevékenysé-
get folytattak. A kitüntetéseket a
köztársasági elnök adományozza a
miniszterelnök javaslatára.

Az alpolgármesterrel a kitüntetés
átvétele után beszélgettünk, interjún-
kat a Győr+ jövő heti számában ol-
vashatják.

MÉDIA

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

HETILAP, ONLINE

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

HARTMANN-NÉ VIKI 
+36 20 437 8485

RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ



szerző: koloszár tamás
fotó: audi

A termelés beindulása óta ötszázezer Audi
TT sportautó gördült ki a cég kapuján, ezt a
típust kizárólag a győri Audiban gyártják. A
jubileumot az ingolstadti központú cég egy
külön modellel, a TTS-sel ünnepli, amiből li-
mitált szériában 500 darab fog készülni.

A TTS ősztől, egészen pontosan októbertől gördül le
a szerelősorról, 272 lóerős motorral és Coupé és
Roadster verzióban is gyártják majd – közölte szerkesz-
tőségünkkel az ingolstadti sajtóosztály. 19 colos kere-
kekkel látják el, rendkívül exkluzív belső kialakítása lesz,
s az eddigieknél is sportosabb külsőt ígérnek a TTS-nek. 

Az Audi TT évek óta design-ikon, a TTS-sel azon-
ban az autógyár egy új hangsúlyt fogalmaz meg. A 2,0
TFSI motorral szerelt verzió 272 lóerős lesz, a hat-

6 / + / 2013. augusztus 16.

GAZDASÁG  IPAR

szerző: koloszár tamás
fotó: matusz károly-archívum

Borsodi Lászlótól a fia, ifj. Borsodi
László vette át a stafétabotot, ja-
nuár elsejétől ő a családi tulaj-
donban levő Borsodi Műhely Kft.
ügyvezető igazgatója. A döntése-
ket már ifj. Borsodi László hozza
fél éve, édesapja fő tulajdonos-
ként és tanácsadóként a háttér-
ből figyeli fia most már nem is
első szárnypróbálgatásait. 

– A Borsodi Műhely Kft. szinte velem
egyidős, fél évvel vagyok öregebb a
vállalkozásnál, s kiskoromtól itt töltöt-
tem a szünidőket, a gyakorlataimat,
így szinte jobban ismerem, mint a te-
nyeremet – avat be a részletekbe ifj.
Borsodi László ügyvezető igazgató,
aki a tanulmányai befejezése után
egyből a céghez került főállásba,
ennek már tizenkét esztendeje. 

A sofőrségtől a technológuson át
az üzemvezetésig végigjárta a sza-
márlétra minden fokát. Hat évvel ez-
előtt merült fel először komolyan a ge-
nerációváltás, hogy egyszer majd
eljön az idő, amikor Borsodi László
cégalapítónak döntenie kell a jövőről. 

A jubileumra Audi TTS készül októbertől

Generációváltás a Borsodi Műhely Kft.-nél
– Akkoriban ügyvezető asszisztens

voltam édesapám mellett, hamar ki-
derült azonban, hogy ez nem jó meg-
oldás, két dudás nem fér meg egy
csárdában, s nagyon nehéz valakinek
úgy az árnyékában dolgozni, hogy
még aktív, s ő dönt, nem én – árulja el
a generációváltás első próbálkozásait
ifj. Borsodi László.  

A család gondosan tanulmányozta
a generációváltás szakirodalmát, so-
kakkal beszéltek, akik hasonló cipő-
ben jártak, s három alternatíva kínál-
kozott: eladják a céget, külső ügyveze-
tőt keresnek vagy valaki a családból
veszi át az ügyvezetői pozíciót. A vál-
ság végül közbeszólt, a generációvál-
tást eltolták, ahogy ifj. Borsodi fogal-
maz, édesapja óvta attól lánytestvéré-
vel együtt, hogy a válság közepette ve-
gyék át a cég irányítását.

Tavaly azonban Borsodi László tu-
datta családjával, visszavonul, s most
érzi biztonságban a cégátadást.

– Leült a család, a külső lehetősé-
get kizártuk, én pedig beadtam egy
pályázatot az ügyvezetői posztra, mi-
után élt bennem a bizonyítási vágy,
hogy megmutatom édesapámnak,
mit tudok – mondja ifj. Borsodi László.
– Nem szakmailag féltettek, hanem

személyileg, megértem-e a feladatra,
képes vagyok-e egy üzleti tárgyalást
levezényelni.

A család fél év próbaidőt szavazott
meg a fiúnak, akkor Borsodi László
már fiára testálta a döntés jogát, s
mivel kiállta az idő próbáját, januártól

már az ifjabbik Borsodi irányította a
céget, hozta meg a döntéseket. Vég-
leges kinevezése után nővérét, Hor-
váthné Borsodi Mónikát is felkérte

ügyvezetőnek, így ketten viszik a Bor-
sodi Műhely Kft. ügyvezetését.

– Nővérem a munkáltatói jogokért
felel, én pedig minden másért, édes-
apám, ha kedve tartja, bejön, de nincs
feladatköre, teljesen kötetlen tanács -
adói feladata van – árulja el ifj. Borsodi
László az új felállást. 

Hiába családi a vállalkozás, az új
ügyvezető igazgató, aki kisebbségi tu-
lajdonos is a cégben, havonta beszá-
mol a többségi tulajdonosoknak,
édesapjának és édesanyjának a dol-
gok menetéről, alakulásáról. 

– Édesapám maximálisan mellet-
tem áll, teljesen szabad kezet adott, s
a rövid távú eredmények azt mutatják,
sikeres félév áll mögöttem ügyvezető-
ként – fogalmaz ifj. Borsodi, aki szerint
a dolgozóknak sem volt könnyű a vál-
tás, mert megszokták édesapja mun-
kamódszereit, stílusát. 

A győri nyárzáró koncert támoga-
tásáról is az új ügyvezető igazgató, ifj.
Borsodi László döntött, mert úgy érzi,
Győrtől kapják a környezetet, ahol dol-
goznak, az itt nevelt szakembereket, s
ezért a vállalkozásnak is támogatnia
kell a győri rendezvényeket, ezeken
ugyanis a saját dolgozóik is nagy
számban részt vehetnek. 

sebességes S-Tronic váltóval a Coupé 5,3 másod-
perc alatt gyorsul százra. A fogyasztásra 7,7 litert
ad meg a gyár. Kézi váltóval ugyanez 7,9 liter. 

A Roadster verzió ugyancsak hatsebességes S-
Tronic váltóval készül, 5,5 másodperc alatt éri el a
százat, automata váltóval 7,9 liter, kézi váltóval 8,1
literes fogyasztást ígérnek.

A TT sportautót kizárólag az Audi Hungaria
Motor Kft.-nél gyártják. Az első modell 1998-ban
gördült le a szalagról, az a Coupé volt, egy évre rá
pedig elkezdték gyártani a Roadstert is. Az elmúlt
15 évben gyártott és eladott TT az Audi design-
ikonja lett.

A TT sportautó
Az Audi TT fejlesztése 1994 szeptemberében
a kaliforniai Audi Design Centerben kezdődött
meg. A TT-t első alkalommal, koncepcióautó-
ként az 1995-ös frankfurti Motor Show-n mu-
tatták be. A korábban még nem használt léze-
res illesztést, ami a csavarok nélküli összesze-
relést teszi lehetővé, az Audi TT első generáció -
ján kezdték el alkalmazni. A TT a Man-szigeteki
TT motorversenyen rendszeresen sikerrel sze-
replő NSU miatt kapta a nevét. Az NSU 1911-
ben kezdte a TT versenyeken való részvételt,
majd később egyesült azzal a céggel, ami jelen-
leg az Audi nevet viseli. 
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Augusztus huszadika az egyik leg ősibb
magyar ünnep, Szent István király ünne-
pének napja, a keresztény magyar ál-
lamalapítás, a magyar állam fennállásá-
nak emléknapja. Se szeri, se száma
azoknak a legendáknak, amelyeket
Szent István alakja köré álmodott a népi
képzelet. Ám államalapító királyunk
nagyságát mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy ő az első, akit a nagy egyház-
szakadás után a katolikus és az ortodox
egyházak is szentként tisztelnek. 

Az augusztus huszadikai ünnep
kihagyhatatlan része a kenyéráldás.
Az aratás után hagyományosan
Szent István-napra sütötték az új
búzából készült első kenyeret. Az
ünnep jelképe a nemzetiszínű sza-
laggal átkötött kenyér. A kenyér az
életet, a megélhetést és az otthont
szimbolizálja. A nemzetiszínű sza-
laggal átkötött kenyérrel fejezzük
ki, hogy az élet és a haza összekap-
csolódik. Az új lisztből készült ke-
nyér az ünnepi asztal ékessége lett
és jelképévé vált az államiság ünne-
pének. A kenyér becsben tartása
évszázadok óta elevenen él. Vidé-
ken még a mai napig hagyomány,
hogy a kenyér megszegése előtt

keresztet rajzolnak a kenyérre. A
kenyerek megáldása a templomok-
ban országszerte augusztus husza-
dikán történik.

Augusztus huszadika ünnep a
Pedró Pékség számára is, amely ér-
tékként őrzi a nemzeti tradíciókat. A
pékség téti sütödéjében igazi magyar
kemencében készül a friss kenyér. A
tízezer téglából rakott kemence évszá-
zadok tapasztalatai alapján épült,
ennek köszönhetően lesz az ebben

sütött kenyér ropogósabb és ízlete-
sebb. A hagyományos recept szerint
készülő ételt magyar kezek gyúrják, és
kizárólag hazai alapanyagokat hasz-
nálnak fel elkészítéséhez. A Pedró
Pékség számára nagyon fontos, hogy
a vásárlók igazán ízletes kenyeret te-
hessenek az asztalukra, ez a szándék
pedig jelen van a sütés egész folyama-
tában. A pékség a mindennapokban
is ugyanolyan törődéssel készíti ke-
nyereit, mint augusztus huszadikán, a
hagyománytisztelet miatt azonban ez
a nap mégis kiemelt jelentőséggel bír
számukra. Harapjon ön is egyet a
jóból, és az államalapítás ünnepén a
Pedró Pékség kenyerét szegje meg a
családi asztalnál! (x)

A kenyér
az ünnep jelképe
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A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE keres

TEAMKOORDINÁTOROKAT

Érdeklôdni lehet 8—15 óráig. Németh Krisztina, tel.: 70/339-6662, e-mail: allas@rudolph-log.com

Amit kínálunk: versenyképes jö-
vedelem, béren kívüli juttatások,
stabil munkahely. Utazáshoz útikölt-
ség-térítést és több településrôl is
szerzôdéses járatokat biztosítunk. 

Feladatok: A csoportban dol-
gozó targoncavezetô munka-
társak (kb. 8-12 fô) irányítása
és a hatékony munkavégzés
megszervezése 

Elvárások: • elektromos targoncave-
zetôi jogosítvány (homlokvillás tar-
gonca vagy vezetôállásos vontató)
• hasonló munkakörben, dolgozói cso-
port irányításában szerzett tapasztalat

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: Horváth Tibor „Álmodó”
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Jó embereket keres a Médiaunió
Alapítvány: a jelöltek között négy
győri is van, ezen a héten Horváth
Tibort, az „Adjunk álmokat” ala-
pítóját mutatjuk be, aki nem felej-
tett el álmodni, és a gyerekeknek
is meg akarja ezt tanítani. 

„Ki fogja megtanítani gyermekednek
azokat a készségeket, amelyekre
szüksége lesz a sikeres élethez?” – fo-
gadja a kérdés a látogatót, aki rákat-
tint az „Adjunk álmokat a gyermeke-
inknek” elnevezésű program webolda-
lára. A kérdésre persze rávághatjuk,
hogy majd mi és a tanárai, de valljuk
be, manapság ez már korántsem ilyen
egyszerű. Ezt ismerte fel Horváth
Tibor, aki egy olyan összefogást álmo-
dott meg, amely által mindenki jól jár:
elsősorban a gyerekek, a szülők, az is-
kolák, a támogatók, és ha minden jól
megy, akkor a kezdeményezést tekint-
hetjük egy nemzeti befektetésnek is.
Horváth Tibor és csapata olyan anya-
gokkal és programokkal segíti a diá-
kok képzését, amelyeket felnőve hasz-
nosítani tudnak munkájukban. A cél,
hogy mire a gyerekek 18 évesek lesz-
nek, megállják helyüket a világban.

A négygyermekes édesapa életét
mindig az ötletei vitték előre. Egy tava-
lyi, februári reggelen érkezett a spontán
gondolat: az országban felhalmozódott
tudás mankót jelenthet a fiataloknak,
miközben járni tanulnak. A következő
ötlettel beugrott a hogyan is: magyar
vállalkozók összefogásával, akik meg-
vásárolnak egy-egy oktatócsomagot
és választanak egy iskolát, amelyek
megkapják azt. A tervek szerint hét fon-
tos területet mutatnak be így a diákok-
nak. Jelenleg egy 17 DVD-ből álló cso-
magot küldenek az intézményekbe,
amely segítséget nyújt a gyerekeknek

a különböző kultúrák megismeréséhez
és a nyelvtanulás igényének kialakulá-
sához. Később lesz szó többek között
emberi kapcsolatokról, együttműkö-
désről, felelősségvállalásról, időgazdál-
kodásról, önmenedzselésről, pénzügyi
és vállalkozási alapismeretekről. A
program által a 7–18 éves fiatalok ta-
nulhatnak gyorsolvasást, gépelést, fej-
leszthetik fogalmazási készségüket, de

sokat megtudhatnak arról is, mi kell a
testi-lelki egyensúlyhoz. „Közel négy -
ezer iskola van Magyarországon. Ha
mindegyikben csak egy gyereknek tu-
dunk segíteni a jobb irány megtalálásá-
ban, akkor ez 15 év alatt hatvanezer
gyerek, és ennyi fiatallal már lehet ha-
tással lenni a társadalomra” – vélekedik
Horváth Tibor. Elárulta, a tavaly decem-
beri indulás óta több mint száz iskola
negyvenezer diákjához jutott el a tudás-
csomag, szeptemberre pedig már so-
rakoznak a további szállítmányok az iro-
dájában. „A pártfogói táborunk nagyon
széles, a nyugdíjas nagymamától

kezdve a többmilliárdos vagyonú cég
vezetőjéig vannak kapcsolataink az
egész országból. Győr-Moson-Sopron
megye és a főváros élen jár az adako-
zásban és mondhatjuk, hogy eddig
szinte az összes iskola nyitott volt arra,
hogy elfogadja az adományokat. Remé-
lem, ha tíz év múlva leülünk beszélgetni,
azt tudom mondani, soha nem volt kér-
dés, hogy a gyerekek hozzáférnek-e a

tudáshoz. Fontos, hogy ez ne legyen
pénzkérdés” – hangsúlyozza. Egy isko-
lát egy pártfogó támogathat egyelőre,
a cél, hogy minden intézmény mellé áll-
jon valaki, aki ezt megteheti.

A közelmúltbeli indulás ellenére már
számos terve van Horváth Tibornak. El-
árulta, a legjobb ötletei újság-, illetve
könyvolvasás közben születnek. Na-
ponta legalább harminc percet szán
olyan kötetekre, melyek inspirálják és ta-
nítják. Az első három évben a fent felso-
rolt anyagokat állítják össze és küldik el
az iskoláknak, ezalatt pedig felkészítenek
egy profi, gyakorlati tudással bíró, szak-

emberekből álló előadói csapatot, akik
aztán járják az oktatási intézményeket.
Olyan cégeket is keresnek, ahol a diá kok
időben, testközelből ismerhetnek meg
minél több szakmát, hogy jól dönthesse-
nek. Folyamatban van egy megállapo-
dás egy magyar céggel, amely kifejlesz-
tett egy új nyelvtanulási technikát, amely
hat hónap alatt ígéri a stabil nyelvtudást
és rendkívül motiválja a gyerekeket. Hor-
váth Tiborék példaképjelölteket is bemu-
tatnak a fiataloknak. „Elsőként Tóth Jó-
zsef Péter, a Lipóti Pékség alapítója állt
mellénk, 2.500 gyereket fogad a jövő tan-
évben. Az egyik élharcosunk pedig Ra-
konczay Gábor, aki világelsőként ke-
nuzta át az óceánt. Ők megmutathatják,
mennyire fontosak az álmok. Egy mon-
dás szerint az ember 25 évesen meghal,
75 évesen temetkezik, mert elfelejt ál-
modni. Pedig hiszem, ha az ember
eléggé akar valamit és hajlandó megfi-
zetni az árát, akkor szinte bármit elérhet.
A hozzáállás a kulcs” – véli.

Arról még nem szóltunk, hogy
mégis miért éri meg a vállalkozások-
nak a csomagok finanszírozása. „Egy-
részt mert kapnak cserébe számukra
hasznos könyveket például és egy ok-
levelet, másrészt mert adni jó. Aki ad,
az nyer. Az adakozás megerősít, ren-
geteget hozzátesz az egyén életéhez.”
S hogy Horváth Tibor miért csinálja?
Egy idézettel árulja el: „Csak az élet az,
mi gyorsan elszalad, amit szeretve tet-
tünk benne, az megmarad.”

A beérkezett, érvényes pályázato-
kat a Médiaunió Alapítvány által
felkért szakmai zsűri értékeli. A
közönség is kiválaszthatja ked-
vencét, like-olhatja a története-
ket a pályázat Facebook-oldalán,
a zsűri azonban önállóan dönt,
nem köteles a közönség szavaza-
tait figyelembe venni.
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ÉGBOLT HIRDETÉS

szerző: gy. p. 
fotó: mcse győr

Választottak maguknak
csillagot? Augusztusban
mindig nagy a választék a
Földre hulló meteoritokból.
A Perseus csillagkép felől
érkeznek a föld légkörébe a
Perseidák. Egész hónap-
ban, aztán még különösen
novemberben lesznek jól
láthatóak a hullócsillagok.

A csillag egy távoli titokzatos
világ ábrándos fénye ősidők óta
az emberek tudatában. A csillag-
választás a szerelmesek kivált-
sága, aztán tájékozódási pont s
szimbólum is. A csillag stilizált
formája politikai irányzatok, ideo-
lógiák – nem egyszer kirekesztő,

pusztító, megsemmisítő – meg-
különböztető jele. Köznapjaink-
ban azonban szelíd tájoló, ve-
zérlő az utunkon. A csillagos ég
az érzékelhető végtelen.

Fölnéz az ember az égre, s a va-
lóságos múltat látja. Ki tudja, léte-
zik-e még az a csillag, melynek a
fénye milliárd fényéves utazást kö-
vetően most ér ide hozzánk?

A győri egyetem bemutató
csillagvizsgálójában is gyakran
nézik a múltat. Kérdezem Pete

Ne kapcsolják le az eget!
László amatőr csillagászt, milyen
messze tudott tekinteni a végte-
lenben. Számolgat. Nézzük csak:
ha az ember csupán a közeli
Holdra néz, annak is másfél má-
sodperc múlva ér ide a fénye. A
Napé nyolc perc alatt. A legköze-
lebbi csillag fénye 4 fényévet uta-
zik a Földig. A mi galaxisunk szé-
lén található 100 ezer fényévet.
Az Androméda galaxis fénye 2 és
fél millió fényéven át száguld,
míg az ember szeméhez ér. 

A főként augusztusban és no-
vemberben látható hullócsillagok-
nak egyébként saját fényük nincs.
Érkezésükkor a légkört ionizálják,
ennek a fényét látjuk. Már ha a
fényszennyeződés engedi. 

Pete László szerint ha fölkap-
csoljuk a lámpát, akkor leoltjuk az
eget. A fényszennyezés már olyan

méreteket öltött, hogy a világ jelen-
tős országai, nagyvárosai straté giá -
kat dolgoztak ki mérsékléséért. A
fények csábítóak, idegenforgalmi
attrakciók, turistalátványosságok,
a fényreklámok hatásos marketing -
eszközök, de kitakarják előlünk az
eget. Ennek megelőzésére Német-
országban az új lámpák nem föl-
felé, hanem lefelé világítanak. Pá-
rizs, a fény városa sokkal korábban
kikapcsolja fényeit, mint régebben.
Sanghajban már tizenegykor vil-

lanyoltás van, a világváros felhőkar-
colói sötétbe burkolóznak. 

Magyarországon a legszeny-
nyezettebb település természete-
sen Budapest, de szinte minden
megyeszékhely, ipari és idegen-
forgalmi szempontból fejlett
város túl fényes. Ennek egyéb-
ként egészségügyi következmé-
nyei is lehetnek, állítják a szakem-
berek, az éjszakai pihenéshez
ugyanis szükség van a sötétre.   

És a csillagok vizsgálatához is,
természetesen. Márpedig a csil-
lagokat nézni kell. Egy szép nőt
sem csak egyszer bámul meg az
ember, ha teheti, mondják a csil-
lagászok a Széchenyi-egyetem
bemutató csillagvizsgálójában. 

Pete László legszívesebben a
nyílt halmazokat kutatja, így buk-
kant rá kedvencére, a Vadkacsa
halmazra, melyet lengyel csilla-
gász fedezett fel. 

A győri csillagvizsgáló már
1955-ben fogadott látogatókat, a
vagongyár szakemberei készítet-
ték el a berendezéseit, s a Duna-
kapu tér sarkán található épület
fölé húzták azt a köznyelvben kutya-
ólnak nevezett házat, amibe betele-
pítették a távcsövet. A rendszervál-
tás után az egyetem fizika tanszéke
vette át, a Bercsényi diákjai készí-
tettek neki kupolát. Régi, de remek
távcsövek mutatják meg a végte-
lent azoknak, akik – előzetes beje-
lentés alapján – feljönnek ide, az el-
ijeszthetetlen galambok burukko-

lásával hangosított térbe. 
Pete László azt javasolja, érde-

mes meglátogatni a Pannon Csillag-
dát is Bakonybélben, ahol a Hold- és
a Mars-kutatás relikviái mellett izgal-
mas és különleges, kupolára vetített
filmet láthatnak az ég szerelmesei.

Akik pedig egymásba szerel-
mesek, bújjanak össze az au-
gusztusi ég alatt, válasszanak
csillagot maguknak, mint Petőfi
Erzsikéje. Vigyenek magukkal
egy fénylő darabot a végtelenből.
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Bornapokkal és sztárfellépőkkel
zárul az idei nyári programsorozat
szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Közeledik az év egyik legjobban
várt győri fesztiválja, a Győri
Bornapok, és egy újabb fantasz-
tikusnak ígérkező nyárzáró kon-
cert, amelyen a világhírű Dire
Straits legjobb slágerei csen-
dülnek fel.

Idén már hatodik alkalommal rende-
zik városunkban a Győri Bornapok –
Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai
Fesztivált, amely mára az ország egyik
legrangosabb és leglátogatottabb
borfesztiváljává nőtte ki magát. Au-
gusztus 22-től 25-ig hazánk legjobb
borászaival és legfinomabb boraival
találkozhatunk városunkban, miköz-
ben izgalmas kísérőprogramokon ve-
hetünk részt – számolt be a győri ön-
kormányzat részéről Bolla Péter kabi-
netfőnök az esemény hivatalos sajtó-
tájékoztatóján. Hozzátette, az idei
nyárzáró koncert legalább akkora bu-
linak ígérkezik, mint a tavalyi, hiszen
az elmúlt évi Kool & the Gang-koncert
után ezúttal is világsztárok lépnek
színpadra és világslágereket játsza-
nak majd a városháza előtt. Az idén
első ízben a nyárzáró koncert napja
Győr város és az összefogás napja.
Mint számos győri projekt, beruházás
és rendezvény, a nagykoncert is egy
széles körű összefogás eredménye, a
nyárzáró koncertet évek óta szponzo-
ráló Audi Hungaria Kft. mellett az idén
további, több mint egy tucat cég csat-
lakozott támogatóként a városi kezde-
ményezéshez. A győriek és a hozzánk
látogatók az összefogás révén a Dire
Straits két tagjával, Alan Clarkkal és
Chris White-tal újjáalakult The Straits
zenekart hallhatják majd a Dire Straits
legendás számaival, mint például a Sul-
tans of Swing, Romeo and Juliet, Pri-
vate Investigations, Money for No thing,
Walk of Life vagy a Brothers
in Arms. 

A bulit a tűzijáték zárja, a résztvevők
hazajutását a város és a Kisalföld
Volán éjszakai buszjáratokkal segíti
majd. (A koncert biztonságos lebo-
nyolítása érdekében útlezárásokra kell

számítani, amely érinti a buszközleke-
dést is. Erről részletesen jövő heti szá-
munkban olvashatnak.)

A nyárzáró rendezvényt támogató
cégek képviseletében a jelen lévő Far-
kas Zsuzsanna (Telenor Magyarország
Zrt.), Vass Róbert (OTP Bank Észak-
Dunántúli Régió), valamint Szekeres
István (Agrofeed Kft.) egyetértettek
abban, hogy vállalataik számára fontos
a társadalmi felelősségvállalás, a kö-
zösségi életben való aktív részvétel,
ezért természetes volt számukra, hogy
csatlakoznak a kezdeményezéshez,
amelynek révén egy a város életében
kiemelkedő esemény mellé állhatnak.

Bozsoki Zoltán, a Győri Vásár Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta, a Bor-
napok ideje alatt a Széchenyi térre
mint egy hatvan borászat költözik. A bo-
rokat a tavalyihoz hasonló módon fesz-

tiválpohárból kóstolhatjuk
meg. A fizetés idén is fesz-
tiválkártyával történik,
amiket a fesztiválkártya-
pontokon szerezhe-
tünk be, majd tölthet-
jük fel az egyenlegét.
A kártya egyszerű
és gyors fizetési le-
hetőséget biztosít
a faházaknál.

Az esemény
azonban nem csak az ízek

világába kalauzolja el a látogató-
kat, hiszen a négy nap bővelkedik kul-
turális programokban is. A Győri Mű-

vészeti és Fesztiválközpont szervezé-
sében megvalósuló sorozatban fellép
például a Mrs. Columbo, Gájer Bálint
és a Group'n'Swing, Vasvári Pál és a
World Music Orchestra, a Harmonia

Garden, a Molnár Dixieland Band. A
fesztivált Borkai Zsolt polgármester
nyitja meg csütörtök délután, a nyi-
tányt a borlovagrendek felvonulása
teszi még látványosabbá. Az idén is
megválasztják Győr borát és a feszti-
vál kedvenc italát, a Borászok Éjszaká-
ján pedig a legjobb pincészetek kép-
viselői mutatják be legfinomabb ne-
dűiket. Tagai István a társszervező Eu-
rópai Borlovagrend képviseletében ki-
fejtette, az esten olyan neves borá-
szok vesznek részt, mint Bock József,
Sike Tamás, Polgár Zoltán, de a Tiffán
család is képviselteti magát.

A Borfesztiválhoz kapcsolódóan
több önálló rendezvény is színesíti a
nyárzáró hétvégét. A Terményáldás a
régió nagy múltú kertészeti kiállítása
és kulturális rendezvénye, amelyet au-
gusztus 24-én és 25-én a Baross és a

Kazinczy utcákban rendeznek. A Ter-
ményáldáson számos termelő és kiál-
lító mutatja be válogatott portékáját,
többek között kertészetek, zöldség-
gyümölcs termesztők és feldolgozók,

biotermelők, pékségek, virágkötők. A
kétnapos rendezvény során fellép töb-
bek között a Cserefa Együttes, az Ar-
rabona Ensemble, a Folkish Zenekar
és a KoolTimes. Szintén a borfesztivál
ideje alatt zajlik a BL-győztes Győri
Audi ETO részvételével a nemzetközi
Handball Fiesta, amely Európa ki -
emelkedő csapatainak küzdelmeivel
látványos mérkőzéseket ígér a sport -
ág szerelmeseinek.

A fesztiválról tájékoztató kiadvány je-
lent meg, amelyből a programok és a
helyszínek mellett a fesztiválkártya hasz-
nálatáról és a nálunk vendégeskedő bo-

rászokról is olvashatunk. A kiadvány el-
érhető a Baross úti Látogatóközpont-
ban, letölthető a www.gyor.hu honlapról
és elkészült a Bornapok programjai kö-
zötti eligazodást segítő mobilapplikáció
Androidra és iPhone-ra is. 

A nyárzáró koncert rendezője: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Főszponzora: Audi Hungaria Motor Kft.

Aranyfokozatú támogatók:
Agrofeed Kft., Strabag Zrt., OTP Bank Nyrt.,
Telenor Magyarország Zrt.
Ezüstfokozatú támogatók:
Pannon-Víz Zrt., West Hungária Bau Kft., QP Zrt. 
Bronzfokozatú támogatók:
Alcufer Kft., E.ON Hungária Zrt., Borsodi Műhely Kft.,
Győri Szeszgyár és Finomító Zrt., Győr-Szol Zrt., Syncreon Hungary Kft., 
Patent Holding Kft., Vidanet Zrt., Vill-Korr Hungária Kft.,
PwC Könyvvizsgáló Kft.
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KONCERT, MOBILIS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: thestraits.com

Az idei nyárzáró koncerten a világhírű Dire
Straits két tagjával, Alan Clarkkal és Chris
White-tal újjáalakult The Straits zenekar
lép színpadra augusztus 24-én. Alan Clark-
kal, az egyik alapító taggal beszélgettünk,
aki szerint az emberek szeretnék újra átélni
a Dire Straits dicsőséges napjait, ezt nyújtja
számukra a The Straits.

Alan Clark 1980-ban csatlakozott a Dire Straitshez,
mint az együttes első billentyűse, és nagy szerepet ját-
szott abban, hogy a banda a világ egyik leghíresebb
zenekara lett. Zenekari társai elismerték őt mint a Dire
Straits nem hivatalos zenei igazgatóját – társprodu-
cere volt az utolsó stúdióalbumuknak, az On Every
Street-nek. Emellett számos egyéb művésszel is ját-
szott együtt és vett fel lemezeket, olyanokkal, mint pél-
dául Eric Clapton zenekara, két Bob Dylan-album, Tina
Turner Private Dancer című száma (zenei igazgatóként)
és a Bee Gees nagy sikerű Still Waters albuma.

Gyermekkorában tanult zenélni, de aztán
abbahagyta. Mi motiválta az újrakezdésben?

Hatéves koromban kezdtem el zongoraórákat
venni, de nagyon utáltam a tanulást, ezért aztán ab-
bahagytam és elkezdtem én magam tanítani.

Miután az 1980-as évek elején csatlako-
zott a Dire Straits együtteshez, ön lett a ze-

Győrben játszik a The Straits
nekar első és fő billentyűse. Hogy emlékszik
vissza erre az időszakra?

A Dire Straits világsikert futott be, több mint 120
millió lemezt adtunk el és rengeteg világslágerünk
született. Nem csoda, hogy életem
meghatározó, nagyon izgalmas idő-
szaka volt ez hatalmas sikerekkel és
csak nagyon kevés kudarccal.

A Dire Straits zenekar mel-
lett olyan fantasztikus zené-
szekkel játszott együtt, mint a
Bee Gees, Sting, Shakin Ste-
vens, George Harrison, Elton
John vagy Phil Collins. Van-e
esetleg még olyan zenész, aki-
vel nem zenélt együtt, de na-
gyon szeretne?

Igen, Van Morrison. Bár ha jobban
belegondolok, már zenéltem vele is egyszer pár percet.
Amikor Eric Clapton zenekarában játszottam, csatla-
kozott hozzánk a színpadon egy dal erejéig, de ez nem
valami sok.

Az 1985-ös Brothers in arms album meg-
jelenését követő turné során jártak a Dire
Straits együttessel Magyarországon. Mi-
lyen emlékei vannak hazánkról?

Azt hiszem, szeretnek minket a magyarok, hi-
szen ha jól emlékszem, négy egymást követő estén
adtunk telt házas koncertet. Emlékszem, megraga-
dott a csodálatos építészet, a gyönyörű Duna és az

elbűvölő emberek. Szívesen jövök tehát újra Ma-
gyarországra.

Több szövegük tartalmaz erőszakellenes
gondolatokat, 1988-ban részt vettek a Nelson

Mandela kiszabadításáért szer-
vezett koncerten is. A mai napig
fontosnak tartják, hogy zené-
jükkel az erőszak ellen harcolja-
nak?

Igen, de ami igazán elégedetté
tesz engem a tevékenységemmel
kapcsolatban, ha látom, hogy bol-
doggá tudom tenni az embereket.

A Dire Straits megszűnése
után 2010-ben megalapították
a The Straits együttest, amely
a Dire Straits legjobb dalait
játssza. Mi motiválta önöket?

Eredetileg egy jótékonysági koncertre álltunk
össze, amelyet az Albert Hallban adtunk, de a nagy si-
kerre való tekintettel együtt maradtunk, mert nagyon
sokan kérték, hogy folytassuk. Ennek egyik oka az volt,
hogy Mark Knopfler az önálló koncertjein egy-két Dire
Straits-számnál nem játszik többet, de az emberek na-
gyon kedvelik ezeket a slágereket, és szeretnék újra
átélni a Dire Straits dicsőséges napjait.

A győriek már nagyon várják a koncertjü-
ket. Mit üzennek a közönségnek?

Helló Győr! Jövünk, hogy boldoggá tegyünk
benneteket!

kép és szöveg: mobilis

Elektromos roller, e-crossmotor, vil-
lanymotoros bicikli, longboard és szu-
pergörkorcsolya – megannyi eszköz,

amellyel benzin nélkül suhanhatunk az
utakon. A Mobilis augusztus 24-i ext-
rém (sportos) nyárzáró rendezvényén
most bárki kipróbálhatja őket. A 10-től
18 óráig tartó programon tucatnyi,
belső égésű motortól mentes közleke-
dési eszköz sorakozik fel. Az interaktív
tudományos központban bárki megta-
pasztalhatja, hogy ezek a járművek
már nemcsak extrém sporteszközök,

Extrém (sportos)
nyárzáró a Mobilisben

hanem egyre inkább a mindennapos
közlekedés eszközeivé válnak. Köztük
az elektromos rásegítésű kerékpárok,
amelyekből egész flotta mutatkozik be
a városi modelltől a sportos terepbicik-
liig, vagy az e-roller, ami számos or-
szágban már megszokott látvány a
nagyvárosi utcákon. A vállalkozó szel-
lemet 30%-os belépődíj-kedvezmény-
nyel honorálja a Mobilis.

A csúcsminőségű modellek között
a gyerekeknek tervezett elektromos
crossmotorra is felülhetnek a látoga-
tók, vagy suhanhatnak egy kört a kü-
lönleges futóművel ellátott, magyar
fejlesztésű Viiroll görkorcsolyán, eset-
leg a kényelmes longboardon. Miköz-
ben megtapasztalják, milyen érzés
gyorsan és környezetbarát módon
közlekedni, több látványos sportbe-
mutatón is ámulhatnak: a triál kerék-
páros és parkour-bike show-n a trük-
köké lesz a főszerep.

S persze nem maradhatnak el a
Mobilisban már megszokott kísérleti
bemutatók sem, többek között kocs-
matrükkökről lebben fel a titok a nyár-
záró napon.
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szerző: szigethy teodóra
fotó: szalay zsolt

A mozgásában nehézségekkel
küzdő  kislány erőn felüli próbál-
kozásokat tesz, hogy ne borul-
jon ki a kezében lévő tálkából
az étel. Mi motiválja, hogy
megzabolázza nehezen koordi-
nálható testét? Skippynek és
Eyschának, a terápiás kutyák-
nak viszi a tápot. A négylábú
gyógyítókról Szalay Zsolt, a
kutyakiképző iskola vezetője
beszélt lapunknak.

Egy barátságos állatnak könnyeb-
ben megnyílnak a gyerekek és a ku-
tyákkal együtt szívesebben végzik el
a feladatokat. A négylábú társ közel-
sége rendkívüli támogatást nyújt a
hiányos képességek és adottságok
kibontakozásához – mondja Szalay
Zsolt. A szakember kifejtette, a ku-
tyás terápia segítséget nyújt a tanu-
lási képességek, a beszéd, a kon-
centráció, a mozgáskoordináció, a
szociális képességek és a személyi-
ségfejlesztés területén.

A győri kutyásterápia-csapat a
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai In-

Sérülteket gyógyítanak a négylábú terapeuták
tézményben tart szeptembertől újra
kutyás foglalkozást olyan 4 évesnél idő-
sebb egészséges vagy sérült gyerme -
keknek, akik szeretik az állatokat vagy
épp túlzott félelmi reakciójuk van tőlük.

Az első alkalommal a gyerekek be-
mutatkoznak a kutyáknak és „kezet”
fognak velük. Már az, hogy meg kell
szólalni, érinteni kell az állatot, fej-
leszti a sérült gyerekek képességeit.

A szülő nem segíthet, csak szemlé-
lője lehet a foglalkozásoknak. Mind-
eközben Vizer Ildikó konduktor figyeli
a szituációt, felméri a fejlesztendő te-
rületeket. Ezek alapján személyre
szabott feladatsorokat kapnak a gye-
rekek, amit a négylábúakkal közösen
kell végrehajtaniuk – fejtette ki Szalay
Zsolt, aki hangsúlyozta, a terápia
nem csak a simogatásról szól. A fog-
lalkozásokon Slánitz Adél kutyafelve-
zető irányítja a kutyák munkáját, fi-
gyelve arra, hogy ne kényszerből,
hanem szívesen vegyenek részt a já-
tékos feladatokban.

A speciális gyakorlatok mellett a he-
lyes pórázfogás például a fo gó-
markoló készségeket fejleszti, a kutyák
kézjelekkel történő irányítása pedig a fi-
nommotorikára hat. A gyerekek sokkal
motiváltabbak, ha Skippy és Eyscha, a
8 és 4 éves középschnauzerek mint a
legjobb barátaik is jelen vannak. 

Az eredmények magukért beszél-
nek, egy kislány, akinek extrém fé-
lelme volt a kutyáktól, a ötödik foglal-
kozáson megölelte Skippyt, az a gye-
rek, aki az első alkalommal elbújt a sa-
rokban, kinyílt és hangosan mesélt, a
hiperaktív fiút pedig türelemre szok-
tatta a kutyákkal töltött idő.
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Világsztár 
lép fel Győrben
Plácido Domingo felfedezettje,
Julia Novikova lesz a sztárven-
dége az augusztus 31-én a győri
Széchenyi téren megrende-
zendő „Voices of 2013!” koncert-
nek. A ma már nemzetközileg is-
mert szoprán karrierjének egyik
meghatározó állomása volt a
2009-ben megrendezett Plácido
Domingo’s Operalia Nemzetközi
Operaverseny, melynek első
díját nyerte el az orosz szárma-
zású, legelismerőbb jelzőkkel il-
letett szoprán. 

Julia Novikova 2006-ban a Mariinsky
színházban debütált, ahol Flora szere-
pét énekelte a The Turn of the Screw
darabban, Valerij Gergiev dirigálásával.
Különleges hangi adottságaira már
ekkor felfigyelt a nemzetközi operavi-
lág. Röviddel a bemutatkozást köve-
tően a Frakfurt Oper és a Theater Dort-
mund szerződtette, ahol Verdi Rigolet-
tójában Gildaként és Mozart Varázsfu -
volájában az Éjkirálynő szerepében ara-
tott hatalmas sikert. 

A közönség az operairodalom ve-
zető koloratúrszoprán szerepeiben
rendszeresen láthatja őt többek kö-
zött a Bécsi Állami Opera, a Komische
Oper Berlin, a Washingtoni Nemzeti
Opera színpadán, valamint a Que-
bec Opera Fesztivál és a Salzburgi
Ünnepi Játékok eseményein.

Julia Novikova óriási sikerrel játszotta
Gilda szerepét Verdi Rigoletto című ope-
rájának televíziós változatában, a pro-
dukcióban Plácido Domingo énekelte
Rigoletto szerepét, az operát Zubin
Mehta vezényelte. A világhírű tenor a
közös szereplés után úgy jellemezte,
„Julia Novikova egy feljövő sztár, egy bri-
liáns hangú, kiváló szoprán.”

A győri „Voices of 2013! ” koncert azon
ritka alkalmak egyike, amikor Magyaror-
szágon köszönthetünk egy karrierjében
felfelé ívelő, fiatal operavilágsztárt!  

(X)

Ünnepi mûsor:
• Történelmi zászlók bevonulása
• Himnusz
• Ünnepi beszéd:

Simon Róbert Balázs alpolgármester
• Szabadhegy városrész zászlójának bemutatása
• Zászlók ünnepélyes felvonása
• Történelmi egyházak képviselôinek áldása
• Szózat

Az ünnepség után fellép az Akkordeon harmonikazenekar.

Szent István-napi
megemlékezésre

Tisztelettel meghívjuk az érdeklôdôket
a 2013. augusztus 20-án (kedd) 17 órától
a szabadhegyi Rózsák terén tartandó

A helyszínen kedvezményes áron helyben 
készített gulyásételek kaphatók, amelynek bevételével 
a szervezôk a Radó Tibor Általános Iskolát támogatják. 

KONCERT  HIRDETÉS



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló
BÁBNYÁR.
A Kincsesláda
bábszínház
előadásait te-
kinthetik meg a

gyerekek au-
gusztus 23-án,

pénteken 16 órától
a Dr. Kovács Pál Me-

gyei Könyvtár klubhelyi-
ségében. Ezúttal az Oroszlán és az
egér, a Jó étvágyú kis víziló, vala-
mint a Varázsszó című mesét lát-
hatja a kis közönség. 

GYŐRSZENTIVÁN. Az államalapításra emlékez-
nek augusztus 20-án Győrszentivánon. Tíz órakor
szentmise kezdődik a Sugár úti óvoda udvarán, 16
órától emlékező műsort tartanak a Kincsesházban.
A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ díszte-
rén este fél hétkor lép fel a Volksband együttes, nyolc-
kor musicalslágerekkel a Győri Nemzeti Színház mű-
vészei. Közreműködik Fejszés Attila, Kiss Tünde,
Klinga Péter, Mózes Anita és Nagy Balázs. A napot
22 órától tűzijáték zárja.  

ZENEPAVILON. 
A Melódia Harmoni-
kazenekar és a
Hazai dallamok
kórusa ad kon-
certet vasárnap
délelőtt 11 órától
a Radó-szigeti ze-
nepavilonban. A kó-
rust Kulcsár Béla har-
monikaművész kíséri. 

MÚZEUM. Pénteken, szombaton és vasárnap a
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum a
szokásos nyitvatartási időben várja a látogatókat.
Augusztus 19-én, hétfőn az Esterházy-palota 10-
től 18 óráig, az Apátúr-ház 10-től 16 óráig fogad
látogatókat, a többi kiállítóhely zárva tart. Augusz-
tus 20-án, kedden 10 és 18 óra között látogat-
ható az Esterházy-palota, a Magyar Ispita, a püs-
pöki udvarbíró-ház, a Napóleon-ház, a Kreszta-
ház, az Apátúr-ház, a Fruhmann-ház és a Vastus-
kós ház. A zsinagóga zárva lesz. Kedden a múze-
umlátogatás ingyenes. 

BAZILIKA. Püspöki szent-
mise, majd koszorúzás lesz
Szent István király ünnepé-
nek alkalmából a káptalan-
dombi székesegyházban
augusztus 20-án 10 órától.

BÁCSA. Szent István király temp-
lomában augusztus 20-án 19 órá-
tól ünnepi hangverseny kezdődik. 

GYÁRVÁROS családi délutánja au-
gusztus 24-én, szombaton 15 órakor
kezdődik a városrész közösségi házá-
nak udvarán és a Külső Árpád utcában.
A sorrendben kilencedik délután szín-
házi gyermekműsort, bűvészprodukció-
kat, valamint népzenei és könnyűzenei
koncerteket ígér.  

PANNONHALMI BAZILIKA. Teleki Miklós ad ün-
nepi orgonakoncertet augusztus 20-án 15 óra 30-tól
a pannonhalmi bazilikában. 

BÁCSAI TÚRA. A Szent Istvántól Szent Vidig
nevet kapta az a gyalogtúra, amely augusztus 21-
én, szerdán 15 órakor indul a bácsai Szent István-
templom mögül, a művelődési háztól. A végállo-
máson, a Szent Vid-emlékhelyen alkalmi népi ját-
szótér várja a gyerekeket. 

ARCUS TEM-
PORUM. A Pan-
nonhalmi Főapát-
ság 10 éves össz-
művészeti feszti-
válja idén augusz-
tus 23-án, pénte-
ken kezdődik, s
három napig tart,
rangos alkotókat
és előadókat fel-
vonultatva. A ze -

nei kínálatban tizenöt kortárs komponista darabjai kaptak helyet,
s három ősbemutató is elhangozhat szombat este a pannon-
halmi bazilikában. A tematikus filmes programban a rövidfil-
meké a főszerep, öt mai alkotás foglalkozik az apa-fiú kapcsolat-
tal. A képzőművészet barátai Pálinkás Nikolett Erdő című instal-
lációját láthatják, Asztalos Zsolt Citylight című videóját a Barokk
pavilonban vetítik. A színházi ajánlat: Emio Greco és Pieter C.
Scholten friss, Double Points: Verdi című darabja. 

RÉGISÉGVÁSÁR.
Vasárnap reggel héttől
délután kettőig tart a
győri régiségvásár az
Árkád mögötti piacté-
ren. A 15. születésnap-
ját ünneplő vásáron
lesz muzsika, torta és
cégéravatás.  

EROX KONCERTEZIK
augusztus 17-én, szomba-
ton este fél kilenckor a Szé-
chenyi téren. Az idei nyár esti
koncertsorozat az olasz éne-
kes fellépésével ér véget. 
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AUGUSZTUS 17., SZOMBAT
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Nemzeti Nagyvizit
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Aranyfeszt 2013
09:30 Kerékpártúra
10:00 Történetek a nagyvilágból 
10:30 Életművész 
11:30 Valóságos Kincsesbánya 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Másfélmillió lépés 

Magyarországon - 32 év múlva
13:10 Jillian utazásai - Afrika 
14:10 Az álmodó 
15:55 A világörökség kincsei 
16:15 Fábry 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Herbie Monte Carlóba megy 
22:00 Borvacsora 
22:55 A Bécsi Filharmonikusok 

koncertje a schönbrunni 
kastély parkjából

00:40 Hogy veszítsük el barátainkat 
és idegenítsük el az
embereket? 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Roxanne 
12:05 Gasztrotúra - extra (2013) 
12:30 4ütem 
13:05 Dilinyósok 
13:35 Dilinyósok 
14:00 Agymenők 
14:25 Eastwicki boszorkák 
15:30 A hős legendája 
16:30 Castle 

17:30 Castle 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Házasodna a gazda 
20:05 Fejjel a bajnak 
22:05 Ocean's Twelve - 

Eggyel nő a tét 
00:40 Idegen közöttünk 
02:30 Míg a halál el nem választ 

04:25 Alexandra Pódium 
04:35 Magyarország, jövünk! 
05:00 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 Gyerekek vagy egyebek 
21:25 Négy tesó 

23:40 Jackass 3D 
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 Propaganda 
03:25 A férjem védelmében 

06:00 Gazdakör
06:25 Gyökerek 
07:05 Élő egyház
07:30 Isten kezében 
08:00 Sírjaik hol domborulnak... 
08:30 Akadálytalanul
09:00 Concerto Budapest 
09:40 Tájtitkok tudói 
10:10 Cigányutak 
10:40 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Szigetbecse 
13:00 Szerelmek városa 
14:40 Táncvarázs 
15:35 Önök kérték! 
16:30 Az eltüsszentett birodalom
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Örökzöld dallamok
19:00 Futótűz 
19:50 300.000 pengő az utcán 
21:10 Bonnie és Clyde 
22:55 Kultikon + 
23:25 Dunasport
23:40 Napok, évek, századok 
00:35 Koncertek az A38 hajón 
01:25 Vers
01:35 Himnusz

AUGUSZTUS 16., PÉNTEK
M1
07:00 Híradó
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 P'amende
12:55 Esély
13:25 Történetek a nagyvilágból 
13:55 Ridikül 
14:45 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 Bob herceg
21:45 Híradó
22:00 A Wendell Baker balhé 
23:40 Munkaügyek - IrReality Show 

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 
00:40 Reflektor 
00:55 Gasztrotúra 
01:20 4ütem 
01:55 Remington Steele 

04:05 Magyarország, jövünk! 
04:10 Segíts magadon!
04:35 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Az élet iskolája 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
15:00 Született feleségek 
16:00 Csapdába csalva 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Euro túra 
23:35 Luxusdoki 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Euro túra 
03:45 Doki 

06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett
07:30 Híradó 
07:35 Akadálytalanul
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:05 Szerelmes földrajz 
09:35 Angyali érintés 
10:25 Kisváros 
11:00 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Ablak a természetre 
12:30 Tokio - Az építészet fővárosa 
13:05 Európa egészsége 
13:55 A templomos lovagok kincse 
14:30 Kívánságkosár 
15:30 Labdarúgó-mérkőzés (élő)
17:30 Térkép 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
19:55 Vérvörös nyár 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Öt kismalac 
22:45 Koncertek az A38 hajón 
23:40 Juhász Ferenc - 

Gyémántmorzsalék 

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Vény nélkül 
09:40 Credo (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
18:50 TV torna (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:10 Győr+ Sport (ism.)
20:05 Konkrét (ism.)
20:15 Vény nélkül  (ism.)
20:35 Ráta (ism.)
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport (ism.)
22:10 Konkrét ism
22:20 Vény nélkül  (ism.)
22:40 Ráta (ism.)
23:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

Duna Televízió, augusztus 17., szombat, 16:30

Az eltüsszentett birodalom
Magyar film

Élt egyszer, valamikor Nekeresd országban egy gonosz és os-
toba király. Katonák vigyázták éjjelét-nappalát. Akik kivívták
haragját, azokat az udvari medve elé vetették. A rettegő király
különös törvényt hozott. Aki nem
mondta, hogy „adjonisten, egészségére!”,
amikor eltüsszentette magát, halállal la-
kolt. Az udvari csillagjós rossz hírrel sie-
tett a királyhoz. Rábukkant arra, aki min-
denkinél bátrabb, még a királytól sem fél: 
egy szegény juhászra. 

TV2, augusztus 17., szombat, 19:30

Gyerekek vagy egyebek
Francia vígjáték

Ariane (Sophie Marceau) és Hugo (Dany Boon) tíz év házas-
ság után valami újdonságra vágynak. Úgy gondolják, érde-
mes megpróbálni, milyen a másik élete: így a gyerekekkel
törődő, háztartást vezető Ariane
üzletasszonyként; családfenn-
tartó férje pedig háztartásbeli-
ként kezdi újra életét. Mindenki
meglepetésére a kísérlet műkö-
dik, még ha nem is úgy, ahogy
azt elképzelték.

M1, augusztus 16., 
péntek, 20:15

Bob herceg
Magyar tévéfilm

György királyfi Bob
álnév alatt – csavargó
diáknak öltözve – jár ki éjszakánként titkon a palotából sze-
relmeséhez, Annie-hoz, a kis polgárlányhoz hűséges kísérője,
Pomponius mester társaságában. Elérkezik a herceg huszadik
születésnapja, amikor anyja, a királyné át akarja adni neki az
ősi Szent György-kardot és azt akarja, hogy nőül vegye a szá-
mára kijelölt hercegnőt, aki mellesleg titkon egy gárdatisztet
tüntet ki kegyeivel. 

• 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-, orosztanfolyamok 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)
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08:50 TV torna
09:00 Pomodoro (ism.)
09:15 Konkrét i(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 Győr+ Sport: Pécsi MFC– 

Győri ETO FC OTP Bank Liga 
NB I-es labdarúgó-mérkőzés  

20:20 Építész Extra
20:40 Szabadhegyi Találkozás 

Győrfi Pállal
22:00 Győr+ Sport: Pécsi MFC– 

Győri ETO FC OTP Bank Liga 
NB I-es labdarúgó-mérkőzés 

23:20 Építész Extra     
23:40 Szabadhegyi Találkozás 

Győrfi Pállal
01:00 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 20., KEDD
M1
05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Srpski Ekran
06:25 Unser Bildschirm
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Magyarország lobogójának 

felvonása és tisztavatás (élő)
10:00 Balatoni Nyár 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Virágzó Magyarország 
12:30 Beszterce ostroma 
13:55 Beszterce ostroma 
15:30 Kultúránk az UNESCO-ban
16:00 A Munkácsy életút 
16:55 Szent István-napi ünnepi 

szentmise és Szent Jobb 
körmenet (élő)

18:55 Szent István és a rovás
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fölszállott a páva 
21:00 Tűzijáték
21:35 Erkel Ferenc: István király 
00:40 Sacra Corona 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
08:40 Vuk 2. - Kis Vuk
10:00 Ennivaló a csaj 
11:50 Így készült 
12:20 Ébredő sötétség 

14:20 Majom bajom 
16:10 Az ördög jobb és bal keze 2. 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Ocean's Thirteen - 

A játszma folytatódik 
21:20 István, a király 
23:15 A születés 
01:15 Remington Steele 

06:00 Tv2 matiné
09:35 Bajkeverő majom 
11:05 Szurikáták 
12:35 Winnetou bosszúja 
14:30 Babe 2 - Kismalac 

a nagyvárosban 
16:25 Lúdas Matyi 

18:00 Tények
19:00 Cincin lovag 
20:55 Hal a tortán 
21:55 Valami Amerika 2 
00:20 A szabadság útjai 
02:25 Az öreg hölgy és a testőr 
03:55 Magyarország, jövünk! 

AUGUSZTUS 19., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 A Lényeg
05:55 Roma Magazin
06:25 Domovina 
06:55 Balatoni Nyár
09:00 A szeleburdi család 
10:15 Szeleburdi vakáció 
11:30 Hunyadi Járat 2012
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 A szalmakalapos férfi nyomában
12:45 Macskafogó
14:20 Beszterce ostroma
15:45 A Munkácsy életút 
16:35 A páva Washingtonban 
17:35 Az aranyember 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Budavári Palotakoncert
21:50 Üvegtigris 
23:40 Julianus barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
09:10 Egon és Dönci

10:30 Reszkessetek, repülők! 
12:20 Hipervándor 
14:05 Duma - A vadon hívó szava 
16:05 Az ördög jobb és bal keze 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Ébredő sötétség 
21:00 Végképp eltörölni 
23:20 Így készült 
23:55 A hírnök 

04:25 Napló 
05:15 Műsorszünet
06:00 Tv2 matiné
06:25 Eperke - Határ a csillagos ég! 
09:10 Spongyabob - A mozifilm 
10:50 Astro-Világ
12:00 Top secret 
13:55 Münchausen báró kalandjai 

16:20 János vitéz 
18:00 Tények
19:00 Babe 2 - Kismalac 

a nagyvárosban 
21:00 Hal a tortán 
22:00 Számkivetett 
00:45 A kalandor 
02:30 Astro-Világ Éjjel
03:35 Magyarország, jövünk! 

06:00 Kárpát Expressz
06:25 Székely kapu 
06:55 P'amende
07:20 Élő egyház
07:50 Térkép 
08:15 Isten kezében (2013)
08:45 Univerzum 
09:45 Angyali érintés 
10:35 Kisváros 
11:05 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 Múzeumtúra - Francia módra 
12:35 Virágzó Magyarország 
12:55 Beszélgetések a természetről 
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 Rózsa Sándor 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:10 A doktor úr 
23:15 Sportaréna 
23:40 Koncertek az A38 hajón 
00:35 A színészléten túl... 
01:30 Vers

AUGUSZTUS 18., VASÁRNAP
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Esély
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Katolikus krónika
09:40 Tanúságtevők
10:05 "Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre!" 
10:15 Kérdések a Bibliában
10:30 Református magazin
10:55 Unitárius ifjúsági műsor
11:05 Mai hitvallások
11:30 Apáca - Evangélikus 

gyülekezet Erdélyben
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Világ Kép 
12:40 Telesport 
13:10 A legendás musztáng 
14:35 Hallgass a szívedre! 
16:20 Telesport 
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 Mr. és Mrs. Smith 
23:20 Angyal a hóban 
01:05 MüpArt classic - 

Stravinsky ritkaságok

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Ízes élet - Mautner Zsófival 
10:20 Teleshop
11:15 Gasztrotúra 
11:50 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek (2013) 
12:30 Tuti gimi 
13:30 Barátok közt - maraton 
16:25 Castle 
17:30 Castle 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Hipervándor 

21:45 A hatodik napon 
00:10 Portré 
00:45 Cobra 11 
01:45 Míg a halál el nem választ 

04:15 Kalandjárat 
04:40 Műsorszünet
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
10:05 Astro-Világ
11:10 EgészségMánia 
11:40 Stahl konyhája 
12:10 Több mint TestŐr 
12:40 Kalandjárat 
13:10 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
14:10 Békétlen békítő 
15:10 0 
16:10 Gyerekek vagy egyebek 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Ébredj velünk 

22:15 Piszkos lappal 
00:20 Ryan közlegény megmentése 
03:20 Astro-Világ Éjjel

06:25 Hamupipőke 
06:50 Lyukasóra
07:20 Zöld Jelzés
07:45 Élő világegyház
08:15 Világ-nézet
09:10 Univerzum 
10:00 Hagyaték 
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Római katolikus szentmise 

közvetítése - Máriagyűd
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Találkozás Roman Polanskival
12:30 Ízőrzők: Balatonboglár 
13:05 Halálos tavasz 
14:40 Hazajáró 
15:15 Csellengők 
15:40 Hogy volt!? 
16:40 300.000 pengő az utcán 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 A világörökség kincsei 
19:15 Önök kérték! 
20:10 Sándor Mátyás 
21:15 Lúdas Matyi 
23:00 Dunasport
23:15 Világ-nézet
00:05 Koncertek az A38 hajón 
01:00 Tálentum 

08:50 TV torna ism
09:00 Győr+ Sport: Pécsi MFC– 

Győri ETO FC OTP Bank Liga
NB I-es labdarúgó-mérkőzés  

10:20 Építész Extra
10:40 Szabadhegyi Találkozás 

Győrfi Pállal 
12:00 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Ki van a maszk mögött – 

beszélgetés Reviczky Gáborral
20:15 Vény nélkül 
20:35 Duke Ellington sacred 

concert (ism.)
21:50 Ki van a maszk mögött – 

beszélgetés Reviczky Gáborral
(ism.)

23:05 Vény nélkül  (ism.)
23:25 Duke Ellington sacred 

concert (ism.)
00:40 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 Ráta (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

04:25 Róma pápái és a magyarok 
05:25 Gazdakör
05:40 Szent István gyermekei 

Moldvában 
06:05 Roma Magazin
06:35 Domovina
07:00 Sportaréna 
07:30 Térkép 
08:00 Debreceni Virágkarnevál 
11:00 Endemica Hungarica 
11:35 A siklósi vár 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 Bánk bán 
14:05 Ida regénye 
15:25 Egy szoknya, egy nadrág 
16:55 Szent Jobb körmenet
18:40 Híradó 
19:00 Dunasport
19:05 Időjárás-jelentés
19:10 Kormorán - Angyalok 

énekei koncert 
21:00 Honfoglalás 
22:45 Dunasport
22:55 Túl fényes 
23:30 José Cura és Komlósi Ildikó 

Veszprémben 
00:15 Koncertek az A38 hajón 
01:10 Vers
01:15 Himnusz
01:20 Hagyaték 
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AUGUSZTUS 22., CSÜTÖRTÖK
M1
07:00 Híradó
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 
09:20 Vízkereszti boszorkányok 
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:25 Átjáró
13:55 Ridikül 
14:45 Az ember bolygója 
15:35 Család csak egy van 
16:20 Híradó Nyár 2013
16:35 A szenvedélyek lángjai 
17:25 Szerencse Híradó 
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 Éjfélkor Párizsban 
21:50 Az Este
22:25 Hacktion Újratöltve 
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 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
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:35 Barátok közt 
21:15 Revolution 
22:15 Revolution 
23:15 Reflektor 
23:35 Totál szívás 
00:35 Infománia 
01:10 Remington Steele 

04:10 Magyarország, jövünk! 
04:15 Babavilág 
04:40 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 Az élet iskolája 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
15:00 Született feleségek 
16:00 Csapdába csalva 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Pitch Black - 

22 évente sötétség 
23:45 Grimm 
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 Pitch Black - 

22 évente sötétség 

AUGUSZTUS 21., SZERDA
M1
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 
09:20 Macskafogó
10:50 A hangyák mindent tudnak 
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 A kékvércse 
14:55 Az ember bolygója 
15:50 Család csak egy van 
16:35 Híradó Nyár 2013
16:50 A szenvedélyek lángjai 
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 Egyszer volt, hol nem volt 
21:00 Gyilkosság 
21:50 Hacktion Újratöltve 
22:45 Híradó
23:00 Átok 
23:30 Átok 

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
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:35 Barátok közt 
21:15 Szulejmán 
22:20 Szulejmán 
23:25 Reflektor 
23:45 Rejtélyek asszonya - 

Vadnyugati gyilkosság 

04:00 Super Car 
04:25 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 Az élet iskolája 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
15:00 Született feleségek 
16:00 Csapdába csalva 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Junior 
23:45 Ringer - A vér kötelez 
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 Junior 

07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Határtalanul magyar 
08:00 Mesélő cégtáblák  
08:30 Híradó 
08:35 Madárpark 
09:10 Építészet XXI 
09:35 Angyali érintés 
10:25 Kisváros 
11:00 Rózsa Sándor 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Ferencváros - Józsefváros - 

A városmegújítás két útja
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 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 1200 mérföld hazáig 
22:45 Koncertek az A38 hajón 
23:40 Vers
23:45 Himnusz
23:50 Hírek 

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Ki van a maszk mögött – 

beszélgetés Reviczky Gáborral 
(ism.)

10:15 Vény nélkül 
10:35 Duke Ellington sacred 

concert (ism.)
11:50 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Kitekintő 
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Konkrét (ism.)
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

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 Kitekintő
10:00 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Vény nélkül 
19:40 Széchenyi híradó 
20:10 Híradó (ism.)
20:35 Vény nélkül  (ism.)
20:55 Széchenyi híradó 
21:30 Híradó (ism.)
21:50 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Lyukasóra
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Rocklexikon 
09:35 Angyali érintés 
10:25 Kisváros 
11:00 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Voyager - A múlt titkai 

és legendái 
12:55 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 Magasiskola 
22:40 MüpArt classic - Debussy est 

a Művészetek Palotájában 
00:40 Koncertek az A38 hajón 
01:35 Vers

M1, augusztus 22., csütörtök, 20:15

Éjfélkor Párizsban
Spanyol–amerikai romantikus vígjáték

Gil és Inez jegyesek, akik üzleti okokból Párizsba látogatnak.
Időközben kiderül, hogy a pár nem egymáshoz való. Gil eset-
leg Párizsban szeretne élni és komoly íróvá válni, míg Ineznél

ez szóba sem jöhet.  Gil felfe-
dezi, hogy pontban éjfélkor
Párizs egy bizonyos pontján
egy fiákerbe szállva időuta-
zásban vehet reszt, amely
visszaröpíti az általa kedvelt
1920-as évekbe.

Duna Televízió, augusztus 21., szerda, 21:15

1200 mérföld hazáig
Ausztrál kalandfilm

1931-ben Nyugat-Ausztráliában a
fehérek társadalma bevezette,
hogy a bennszülött gyermekeket
elszakították anyjuktól és egy in-
tézetben úgynevezett fehér szo-
kások szerint nevelték őket a
„könnyebb beilleszkedés” érdeké-

ben. Ez történt a főszereplő 3 leánytestvérrel is, akiket lelki és
testi fenyítések mellett arra próbáltak „tanítani”, hogy felejt-
sék el eredeti családjukat. 

Duna Televízió, augusztus
22., csütörtök, 21:15

Magasiskola
Magyar filmdráma

A pusztai solymásztelepre, ahol a kártékony madarakat pusz-
tító vadászsólymok idomításával foglalkozik néhány ember,
egy napon fiatal mezőgazdász érkezik nyári gyakorlatra. Gá-
bort először magával ragadja a különleges élet és a különleges
emberek. Lilik, a telepvezető munkája megszállottja, Teréz,
az egyetlen nő vonzó és kiismerhetetlen. De hamar kitűnik
e kis világ kegyetlensége, deformáltsága, az élet egy hamis el-
képzelés erőszakos uralma alatt, amelyet Lilik képvisel. 
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szerző: zoljánszky alexandra
kép: balogh edina

Lapunk visszatérő táplálkozási
szakértője, Balogh Edina diete-
tikus újra Sanghajból „tudósít”.
E heti cikkünkben a „táplálék-
kiegészítőket” vesszük sorra,
később pedig a tradicionális
gyógyítókról, masszázsokról,
akupunktúráról írunk egyebek
mellett. A szakember megosztja
az olvasókkal tapasztalatait,
melyek közül többnek hasznát
vehetjük itthon. Már csak azért
is érdemes odafigyelnünk a kí-
naiak táplálkozási szokásaira,
mert Ázsiában egyes betegsé-
gek ritkábbak, mint nálunk.

„A kínaiak többsége ösztönösen él, kö-
vetik tradicionális elveiket, használják
az idősebbek ősi tudását, praktikáit” –
mutat az egészségük egyik kulcsára
Balogh Edina. Kelet-Ázsia legnagyobb
országában a táplálkozás alapkövei a
zöldségek, gyümölcsök, az ételek
megfelelő kombinálása és elkészítési
módja. „Kínában rendszeresen fo-
gyasztanak természetes módon bejut-
tatott vitaminokat, ásványi anyagokat
és rostokat, így a bélproblémák ritká-
nak számítanak, ahogy a székrekedés
is, szemben az európai és ezen belül a
magyar emberek mindennapos prob-
lémájával” – állítja a dietetikus. Egyes
növényeket gyógyhatásúnak tartanak,
ilyen például a gyömbér, melyet gyo-
morbántalmakra, hányingerre, emész-
tési problémákra, meghűlés, torokfá-
jás, felfúvódás esetén, étvágytalan-
ságra, hányingere javasolnak, illetve
vértisztító hatású, szinte minden csa-
lád konyhájában megtalálható. A sal-
via, azaz a látnokzsálya forrázata jót
tesz az ereknek és a szívnek, segítsé-
gével szabályozzák a vérnyomást. Az
ehető krizantémot ősidők óta az erőt
megőrző és hosszú életet adó gyógy-

Halleves tealevelekkel Kínából
növényként tartják számon, virága
gyulladás- és vérnyomáscsökkentő ha-
tású, emellett emésztési problémákra
is hatásos, de használják a növényt
bőrproblémák esetén, láz, meghűlés,
fejfájás és szemgyulladás kezelésére is.
A nálunk is népszerű áfonya tele van
antioxidánssal, C-vitaminnal, csök-
kenti az öregedéssel járó bőrhibákat,
védi a szemet többek között. A jujuba
vagy kínai datolya is nagyon közkedvelt
a Távol-Keleten, vérkeringési zavarok,
vérszegénység esetén fogyasztják és
ismert mikrobaellenes, gyulladásgátló,
féregűző hatása is. Rengeteg csírát is
esznek, leggyakrabban szójacsírát,
ennek tulajdonítják, hogy Ázsiában rit-
kábban fordul elő a mell-, a petefészek-,
a prosztatarák, az infarktus, az agyvér-
zés és a csontritkulás.

A zöldségeket, gyümölcsöket főzés
előtt apróra szeletelik, egyrészt azért,
mert könnyebben ehetők így pálcikával,
másrészt mert gyorsabban megpuhul-
nak, miközben megmarad a vitamin-
és ásványianyag-tartalmuk is.

Balogh Edina szerint az emberek Kí-
nában nagyon figyelnek a test és a
lélek ápolására, mi pedig rohanunk, ál-
landóan stresszesek vagyunk és csak
sietve eszünk. Hisznek abban, hogy ha
a lélek rendben van, akkor a test is,
ezért különösen nagy hangsúlyt fektet-
nek a lelki egyensúly és a harmónia
megtalálására. Ott mindenki igyekszik
a lehető legjobbat kihozni az adott kö-
rülményekből, nem pénzkérdés szá-
mukra az egészség. Hangsúlyozta,
sokkal jobban odafigyelnek a megelő-
zésre, mint mi. Rengeteg teát isznak
például, Kína a világ egyik legnagyobb
teatermelő és -fogyasztó népe is. Ősi
szokás ez náluk és általában mindenki-
nél van egy praktikus teakészítő flakon.
A teában koncentráltan találhatók an-
tioxidánsok, ha ezek rendszeresen be-
kerülnek a szervezetbe, erősítik az im-
munrendszert. Nem csodaszer,
hanem a sejtek egészséges működé-

sét segíti. Ezért néhány keleti ország-
ban, nem civilizált területeken a civilizá-
ciós betegségek elterjedése szinte
nulla. A kínaiak sok zöld teát isznak,
amely erős méregtelenítő és anyag-
csere-fokozó hatással bír. „A sok folya-
dékfogyasztás által nincsenek vese- és
nyirokrendszer-problémáik, utóbbi
helytelen működése nálunk szintén
sok betegség forrása. Az egyik kínai is-
merősöm mesélte, hogy amikor az
édesanyjának magas lett a cukra, a
kínai tradicionális orvos azt tanácsolta,
készítsen hallevest, de tegyen bele
zöld tealeveket is, ezt egye naponta
többször, mert rendezi a cukorszintet
és a hasnyálmirigy működését”.

Mint mondja, Kínában sokkal több
halat és tengeri élőlényt esznek, mint
Európában, egyrészt a változatosabb
kínálat miatt, másrészt tudják, hogy
mennyire egészséges. Náluk a hínár és
az algák is közkedvelt ételek, főként az
utóbbiak csoportjába tartozó spirulina,
melyet méregtelenítő hatása miatt
kedvelnek, jót tesz az anyagcserének,
szinte minden vitamint tartalmaz és
41-féle ásványi anyagot is. Káliumtar-
talma miatt különösen fontosnak talál-
ják a szív egészségének megőrzése
szempontjából, jót tesz a bőrnek, haj-
nak, körömnek és a csontoknak, de a

cukorháztartásra is kedvezően hat.
Rendszeresen fogyasztják és a termé-
szetes táplálék-kiegészítőik között is
szerepel. „Rengeteg üzletben árulnak
egyébként magas minőségű naturális
táplálék-kiegészítőket, számomra Kína
ebből a szempontból maga a Kánaán”.
Az ezeket árusító üzletekben szakkép-
zett, hozzáértő személyzet segít eliga-
zodni a szerek között. A dietetikus el-
mondta, a kínaiak nem hívei a gyógy-
szereknek, csak nagyon ritka esetben
nyúlnak pirulákhoz, akkor is azért,
hogy gyorsan meggyógyuljanak, mert
nem eshetnek ki a munkából.

A szakember különböző porokkal
is találkozott a távol-keleti országban,
melyek nemcsak fehérjepótló készít-
mények, hanem többek között pa-
payából, jujubából, gojiból, ananász-
ból, kókuszdióból, feketebabból, feke-
teszezámból vagy lótuszból állnak.
Ezek vízzel vagy tejjel elkeverve komp-
lett étkezést válthatnak ki.

Természetesen Kínába is begyű-
rűztek bizonyos nyugati szokások, így
a gyorsétkezdék is. Emiatt egyre több
az elhízott gyermek, fiatal. „Évekkel ez-
előtt még ismeretlen fogalom volt a
kínai emberek számára a magas vér-
cukorszint, a cukorbetegség, az elhí-
zás vagy az elhízásból adódó magas
vérnyomás, illetve a zsírosabb, cukro-
sabb ételek fogyasztása következté-
ben fellépő magas koleszterinszint és
a szív-keringési problémák. Manap-
ság viszont már egyre jobban megje-
lenik Kínában is. Persze nem beszél-
hetünk általánosságról, de már látják,
hogy szükség van figyelmeztetésre és
segítségre annak érdekében, hogy ne
szaporodjanak el ezek a betegségek,
ezért számos módon hívják fel az em-
berek figyelmét az egészséges élet-
módra” – mondta, és hozzátette,
Amerikához és Európához viszonyítva
még mindig csekély a fenti betegsé-
gek aránya, a kínaiak még mindig élen
járnak az egészségmegőrzésben.
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KÉZMŰVES HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: b. s. t.

Apró üzlet a város szívében, ahol
az ígéret szerint tíz perc alatt el-
sajátíthatják a kézimunka alap-
jait a szünidőző gyerekek. A szí-
vélyes tulajdonos, Balláné Seetha-
ler Katalin örömmel mesél negy-
venöt éves vállalkozásáról, s a
vakációs kötögetés nem min-
dennapi ötletéről.   

Már Seethaler Kata nagyszüleinek is
kézimunkaboltjuk volt, míg édesanyja
1968-ban nyitotta meg első fonalbolt-
ját a vidéki buszpályaudvar közelében.
Kata asszony 1997-ben vette át a sta-
fétaboltot, s azt mondja, kitűnően
ment az üzlet. Akkor még ráértek az
asszonyok kötni, horgolni, varrni, go-
belinezni, ma már inkább készen ve-
szik meg az efféle holmikat. Az idősek
csinálnák, de már nem látnak jól, a kö-
zépkorúak tévénézésre cserélték a
kreatív időtöltést, s a fiatalok, a gyere-
kek is ezer más elfoglaltságot gondol-
nak előbbre valónak.  

Kata asszony szerint ez így nincs
jól, nem veszhet el, nem halhat ki a ké-
zimunka, amely régen oly sokaknak je-
lentett örömöt, hasznos szórakozást.
Neki ez a hobbija, a munkája, az élete,
minden tudománya, amit szeretne
minél többeknek megmutatni, megta-
nítani, továbbadni. Ezért találta ki a tíz-
perces alapozó tanfolyamot is, ami
népszerű a gyerekek körében, s már
sok felnőttnek is meghozta a kedvét a
magasabb szintű folytatásra. Ők bár-
mikor betérhetnek a boltba jó szóért,
tanácsért, s persze a munkához szük-
séges eszközökért, anyagokért. 

Belvárosi „kézikuckó” 
Az abszolút kezdőknek a gobelin

ajánlott, mert merev az anyag, vastag a
fonal, viszonylag egyszerűen elsajátít-
hatók az öltések, s látványos az ered-
mény. A kis üzletben sok szép minta
kapható a mesefiguráktól, az újdonság-
nak számító minimál stílusú formákon
át a hagyományos csendéletig, az egé-
szen kicsitől a hatalmas méretekig. A
legtöbben bekeretezik és ajándékba
adják a kész, jól sikerült alkotásokat. 

A kezdő kötők számára van olyan
fonál, amely magától kiadja a mintát.
Könnyen megtanulható a kulcstartó,
a mobiltok, a sapka, a sál készítése, s
divatos a horgolt ékszer, a karkötő, a
nyakbavaló is. Friss trendi a magyaros,
a kalocsai motívum, amivel azonban
csak a gyakorlott kézimunkázóknak
érdemes próbálkozniuk. A többiek kis
méretben, készen megvásárolhatják s
felvarrhatják a kedvük szerint kisze-
melt ruhára, anyagra. A használati tár-
gyaktól a dísztárgyakig bármi elkészít-
hető kézimunkával, csak türelem, nyi-
tottság és némi idő kell hozzá.

Kata asszony az alapanyagokat Né-
metországból szerzi be, s csak azt
ajánlja vevőinek, amit maga is kipróbált
egy mintadarab erejéig. A legjobbat kí-
nálja, mert aki kézimunkázik, az megér-
demli, hogy szép, minőségi, tartós le-
gyen munkája eredménye. A jövőről is
szó esett a belvárosi apró üzletben, amit
majd a fiú, Tamás visz tovább közgazda-
sági és marketingismeretekkel felvér-
tezve, egy internetes áruház ötletében
bízva. A kézimunkázás iránt érdeklődő-
ket szeptember 7-én, a Gyermekek Há-
zában is várja Kata asszony, ahol meg-
ismerhetőek lesznek az őszi újdonsá-
gok, s indul egy horgolást, gyöngyhor-
golást népszerűsítő tanfolyam. 
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG

Az orvostudomány allergiának nevezi
a szervezetnek azt a tulajdonságát,
hogy nem saját anyagra (allergénre)
túlérzékennyé válhat, és az anyag is-
mételt behatására jellegzetes aller-
giás tünetcsoporttal válaszol. Az al-
lergia tehát a szervezet kóros meg-
nyilvánulása valamely anyagra, ame-
lyet a nem allergiás egyének jól tűr-
nek. A szervezetbe különböző
módon juthatnak be allergének: a
légutakon, a bőrön és a tápcsator-
nán keresztül. Ez utóbbiak felelősek
a táplálékallergiák létrejöttéért. A Pa-
tika Magazin könyvsorozatban meg-
jelent könyv dr. Szarvasházi Judit
szerkesztésében választ ad arra,
hogy milyen az immunrendszer mű-
ködése, nátha vagy allergia okozza-e
a tüneteinket. Találunk a könyvben
éves pollennaptárt, de külön fejezet
van a gyerekkori allergiáról, a napal-
lergiáról, poratka-allergiáról. Megis-
merhetjük az asztma gyógyításának
történetét és választ kapunk az im-
munzavarok és az allergia lelki hátte-
réről is. A könyv a Galenus Kiadó
gondozásában jelent meg.

szerző: dr. hidvégi tibor
phd belgyógyász,
diabetológus főorvos 

fotó: illusztráció

Közismert, hogy a cukorbete-
gek száma világszerte járvány-
szerűen nő, mértékadó becslé-
sek szerint 2025-re félmilliárd
embertársunk életét érinti majd.
Hazánkban is hasonló a helyzet,
szinte minden családban talá-
lunk cukorbeteget. 

Kockázati tényezők
Ma már jól ismerjük az úgynevezett

kockázati tényezőket, amelyek a be-
tegség kialakulását elősegítik: cukor-
betegség előfordulása a családban,
súlytöbblet és elhízás, mozgássze-
gény életmód, kalóriadús étrend, nők
esetében a terhességi cukorbetegség
vagy 4 kilogramm feletti súlyú magzat
szülése, szív-érrendszeri betegség
miatti korai halálozás a családban.

Mit tehetünk?
A családban előforduló betegség-

hajlamon változtatni nem tudunk, de
minden egyében igen. Elsősorban
gyermekeinkre ügyeljünk! Kerüljük el
a túlsúly és elhízás kialakulását, a
szoptatás többek között ezeket meg-
előzheti. A gyermekek természetes
mozgásigényét segítsük elő. Kutatók
a televízió és a számítógép előtti ülés
ideje, valamint a későbbi elhízás és

anyagcserezavarok kialakulása között
szoros összefüggést találtak. Napi fél
óra séta még idősebb korban is
egészséges, mind az anyagcsere,
mind a szív-érrendszeri betegségek
megelőzése tekintetében. 

Egészséges táplálkozás
Felnőttkorban a sok zöldség és a

növényi rostokban gazdag főzelékek
fogyasztása, az úgynevezett korpás,
rozsos kenyerek előnyben részesítése

a fehér kenyérrel szemben, a durum-
búzából készült tészták segíthetik a kí-
vánatos testsúly elérését és megtar-
tását. A szomjúságot a víz oltja legin-
kább! Nincsen szükség a cukros üdí-
tőitalok által bejuttatott luxuskalóri-
ákra. Ugyanez vonatkozik a népszerű,
extra kalóriabevitelt okozó „chipsekre”
is. A modern táplálkozástudomány ta-
nítása szerint nincsenek „tiltott éte-
lek”, de tudnunk kell a helyes táplálko-
zás elveit. 

2-es típusú cukorbetegség
A cukorbetegség 90%-át adó, úgy-

nevezett 2-es típusú diabétesz általá-
ban felnőttkorban jelentkezik, de
egyre korábbi, gyermek- és serdülő-

kori előfordulást is ismerünk. A bete-
gek túlnyomó többsége túlsúlyos
vagy elhízott, így a kívánt testsúly el-
érése vagy megtartása, a rendszeres
mozgás magát a betegséget is kedve-
zően befolyásolja, még nem kialakult
kórkép esetén a betegség kialakulásá-
nak kockázatát csökkenti. 

1-es típusú cukorbetegség
A cukorbetegek 10%-a az 1-es tí-

pusba sorolható. Itt inzulinhiányról
van szó, a kezelés az élet-
módbeli terápia mellett kez-
dettől inzulin adásával törté-
nik. A betegség kialakulásá-
nak lényege, hogy a hasnyál-
mirigy inzulintermelő, úgy-
nevezett béta sejtjei ellen el-
lenanyag képződik a szerve-
zetben, amely lassan az in-

zulintermelő sejteket elpusztítja és így
alakul ki az inzulinhiányos állapot.

Megelőzhető-e
a cukorbetegség? 
Minden bizonnyal a betegség na-

gyobb részét kitevő úgynevezett 2-
es típusú diabétesz esetében a vá-
lasz igen, a kockázattal rendelkező
személynek egyéni felelőssége a
betegség megelőzése. 1-es típus-
ban talán a jövő kutatásai adhatnak
reményt e tekintetben. Mindkét cu-
korbetegség jól kezelhető, a szoros
gondozás és a beteg együttműkö-
dése a záloga a cukorbetegséggel
összefüggő késői szövődmények
megelőzésének. 

Olvasni jó!
Az allergiárólAA  hhéétt  oorrvvoossii  ttéémmáájjaa::

Megelőzhető-e
a cukorbetegség?

Dr. Hidvégi Tibor PhD
belgyógyász,
diabetológus,
lipidológus

Magánrendelés:
Szent György Patika és
Egészségcentrum
9024 Gyôr,
Bem J. tér 14/B, I. emelet

Rendelés:
kedd 16–20 óráig
Bejelentkezés:
30/55 99 264

• Cukorbetegek
teljes körû ellátása

• Egyéni étrendtervezés,
oktatás

• Szûrôvizsgálat, prevenció
• Terhességi cukorbetegek

gondozása
• Diabéteszes lábgondozás

Mûködési engedélyszám:

VIII-R-049/01486-2/2013.

Diab-service Kft.

A mozgás a beteg-
séget is kedvezően
befolyásolja
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A hét kérdése: a szem bántalmairól

Válaszol: Dr. Bereczki Árpád szemész főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

Mennyire tud alkalmazkodni a szem a környe-
zet és az életmód tartós változásaihoz? Gon-
dolunk itt az idei nyáron különösen erős nap-
sugárzásra vagy a munkánk során nélkülözhe-
tetlen számítógép használatára. 

Az új kihívások alkalmazkodást követelnek meg a
szemünktől. Ebben azonban segítenünk kell neki. Az
erős napsütésben nélkülözhetetlen a napszemüveg vi-
selése, sőt, a mediterrán országokban a szemünkbe
jutó fény elleni védelemre is használják a széles kari-
májú kalapot. Az olasz férfiak elegáns divatot is csinál-
tak belőle. A számítógéppel pedig az a gond, hogy

Rossz étkezési szokások

A Vény nélkül rovat szerkesztője: Dr. Dézsiné Szentes Veronika

Nemcsak az hizlal, amit meg-
eszünk, hanem az is, ahogyan
esszük. Az alábbi étkezési
szokások meghiúsíthatják a
legelszántabb diétázók törek-
véseit is.

Érzelmi evés
Az érzelmi evők számára az enni-

való többet jelent, mint csupán táplá-
lékot, nekik vigasz, ha unatkoznak,
magányosak, dühösek vagy stressze-
sek. Változtassunk! Tanuljuk meg fel-
ismerni az igazi fizikai éhséget. Ha
nem ezt érezzük, csupán ehetnékünk
van, tereljük el a figyelmünket, be-
szélgessünk, sétáljunk, sportoljunk
valamit. 

Állandó aggodalom 
Az aggódó típusú ember minden-

nap harcol, szorongva számolja a ka-
lóriákat. Baj, ha már az evés irányít
minket, nem pedig mi az evést. Ne
számolgassuk a kalóriákat, inkább
tervezzük meg a kalóriaszegény étren-
det és iktassuk be a rendszeres moz-
gást. A tervezés akkor is segít, ha vá-
sárolni megyünk, ne vegyünk olyas-
mit, ami nassolásra csábít. 

A gyors megoldás keresése
Az egészséges étkezés időigénye-

sebb, mint valami gyorséttermi falatot
bekapni. Határozzuk el, hogy legalább
egy hétig elsősorban friss ennivalóból
készült ételt eszünk. Hagyjunk valami-

vel több időt a tervezésre, bevásár-
lásra és a főzésre. 

Öntudatlan evés
Sokan automatikusan kinyitják a

hűtőt, amint hazaérnek, a tévét pedig
egy tál süteménnyel a kezükben nézik.
A legtöbben nem is emlékeznek rá,
mit és mennyit ettek. Vezessünk nap-
lót és tudatosítsuk, mit és mennyit fo-
gunk enni. Alakítsuk át szokásainkat,
hazaérve tusoljunk le vagy vigyük le a
kutyát, azaz kerüljük el a hűtőt. 

Étkezés kocsiban, íróasztalnál
Ha valaki mindig csak kutyafuttá-

ban kap be valamit, soha nem lakik jól
és egyre többet kíván. Figyeljünk oda

komputerezés közben kiik-
tatódik a pislogási refle-
xünk, emiatt kiszárad a
szemünk. Érdemes tehát
figyelnünk a pislogásra, vagy használjunk műkönnyet.

Milyen következménye lehet a látásunkra
nézve, ha nem védekezünk az erős napsugár-
zással szemben?

Kialakulhat a lencsehomály, onnan pedig egyenes
út vezet a szürkehályoghoz.  

A mediterrán országokban, ahol erős a nap-
sugárzás, több a szembeteg ember?

Az ott élők jól védekeznek az ártalmak ellen. A statisz-
tikák szerint a zöldhályognak egy fajtájától többen szen-
vednek ezekben az országokban, de egyelőre nincs tu-
dományos, egyértelmű  bizonyítéka annak, hogy ez a
betegség  az ottani erős  napsütés következménye. 

az étkezésre, együnk együtt a család-
dal. Inkább menjünk ki ebédelni vala-
hová, semmint az íróasztalnál, magá-
nyosan falatozzunk. Tanuljunk meg
lassan, élvezettel enni, így biztos,
hogy kevesebb fog elfogyni. 

Jó és rossz ételek
Nem jó, ha az ételt osztályozzuk, nin-

csenek jó, rossz, elfogadható vagy tiltott
ételek. Ha a „rossz” ételt megvonjuk ma-
gunktól, szomorúak leszünk, ám ha
mégis elfogyasztjuk, lelkifurdalásunk lesz.
Alapvető pszichológiai tény, hogy a tiltott
dolgok után sokkal jobban vágyódik az
ember. Ne tagadjunk meg hát magunk-
tól semmit, viszont az alapos tervezés itt
is segít, a mennyiségre kell figyelni. 

Mire vigyázzunk a nyáron?
Van néhány dolog, amire érdemes odafi-
gyelni, ha el akarjuk kerülni a leégést, a bőr-
rákot és a ráncokat. Még az UV-védelemmel

ellátott ablaküveg
sem véd, csak az
UVB-sugarak ellen,
az UVA áthatolhat
rajta. Kerüljük az
ajakfény használatát
napozáskor, mert fo-

kozza a fény behatolását a bőrbe és érzékeny-
nyé teszi. A felhők az UV-sugaraknak mind-
össze 20 százalékát nyelik el, tehát az árnyék-
ben és borús időben ugyanúgy ajánlott a
magas faktorszámú fényvédők használata. 

Ki kell éheztetni
a rákos sejteket?
Mágnesrezonanciás képalkotó készüléken
a Londoni Egyetem kutatói felfedezték,
hogy ha a vizsgált páciens valami cukrosat
evett, a daganat fényesen ragyogott a kép -
ernyőn. A rákos sejteknek rengeteg cu-
korra van szükségük, és ha nem jutnak
hozzá, létalapjukat ve-
szítik el. A szénhidrá-
tokban szegény, azaz
ketogén diéta meg-
vonja a daganatos sej-
tektől legfontosabb
táplálékukat, a cukrot,
ezzel legyengíti őket. A rák nem gyógyít-
ható táplálkozással, ám az étrend támogat-
hatja a testet a betegség elleni harcban. 
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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
www.facebook.com/KlastromCosmetic

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A kozmetikai ipar is egyre szíveseb-
ben nyúl vissza régi idők bevált prakti-
káihoz, természetes hatóanyagokhoz:
az aranyfóliás arckezelés éppen ilyen,
a kelet ókori tapasztalatait ötvözi a leg -
újabb tudományos eredményekkel.
Már az ókori görög, egyiptomi, maja
és kínai kultúrák is használtak ugyanis
aranyat, féldrágaköveket és kristályo-
kat szépségápolásra. Bertleff Rita, a
Klastrom Cosmetic szakembere el-
mondta, a kezelés mimikai vagy a kor-
ral járó ráncok ellen, a megfáradt,
fakó, petyhüdt bőr vagy a felszíni és
mélyrétegű vízhiányos, ráncosodásra
hajlamos, érzékeny bőr ápolására
ajánlott. „Az arany kivételesen jól hid-
ratálja a bőrt, tömege 300-szorosá-
nak megfelelő mennyiségű nedvessé-
get képes megkötni. Stabilizálja a bőr-
funkciókat, kiválóan méregtelenít,
gyulladáscsökkentő, antiszeptikus ha-
tású. Különösen eredményes az érett
bőrre” – sorolta a kezelés előnyeit,
amely 35 éves kortól ajánlott alkal-
manként, kúraszerűen pedig 40 felett.
Az elektrokozmetikus elárulta a keze-

Aranyló szépség
lés menetét is: a megtisztított bőrfelü-
letre, különösen a ráncokba bemasz-
szírozza a 23 karátos aranyszemcsé-
ket tartalmazó szérumot. A hatás nö-
veléséhez 2-3 percig ultrahanggal jut-
tatja a bőr mélyebb rétegeibe a ható-
anyagokat. A
kényeztetés
leglátványo-
sabb része
pedig a 24
k a r á t o s
a r a n y f ó l i a
felhelyezése.
A ragyogó la-
pokat 23 ka-
rátos arany-
szemcséket
tar talmazó,
gyömbéres
gélpakolás-
sal, 15-20
perces rela-
xáló masszázzsal juttatja a bőrbe, egé-
szen a teljes felszívódásig. Ezt köve-
tően a szakember 23 karátos aranyat,
alga-, medveszőlő- és gyömbérkivo-
natokat, valamint C-vitamint tartal-
mazó, látványos, arany csillogású, le-
húzható pakolást ken az arcra. „A ven-

dégeim nagyon szeretik, ha a szájra
és a szemre is kerül belőle, mert bőr-
szín-kiegyenlítő hatása miatt eltűnnek
a szem alatti sötét karikák. Az ered-
mény magáért beszél!” Hozzátette,
természetesen a hosszan tartó hatás

érdekében az otthoni ápolásra is fi-
gyelni kell, amihez szívesen ad taná-
csokat. Végezetül hangsúlyozta, azt
szeretné, hogy a vendégei észreve-
gyék a bennük rejlő szépséget és sze-
ressék magukat, ezért kezelései sze-
mélyre szabottak.

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Ki gondolná, hogy a rendszeres
futás hatására nemcsak edzet-
tebbekké, ellenállóbbakká, ki-
tartóbbakká válunk, hanem
még boldogabbak is leszünk?
De mit tegyünk, hogy az első
nehéz próbálkozások ne vegyék
el a kedvünket? Földingné Nagy
Judit maratonista segít túllen-
dülni az akadályokon.

A futás magányos sport, de ha elkezd-
jük, jó csatlakozni valakihez, aki ösztö-
nözni képes minket a minél nagyobb
teljesítményekre, energiát ad, akivel
közben akár eszmét is cserélünk –
kezdi Földingné Nagy Judit. A magyar
maratoni futások csúcstartója szerint
ezenkívül csak egy jó, lábunkra pasz-
szoló cipő, valamint egy kitűzött cél
kell, ami mellé oda tudjuk tenni ma-
gunkat, a többi majd a gyakorlattal
adódik. A rendszerességgel a mozgás
tökéletesedik.

Ha fogyni szeretnénk a futással vagy
valamilyen versenyen akarunk indulni, a
teljesítményjavulás hamar bekövetke-
zik. Először a tüdő szokja meg a moz-

A futás edzetté és boldoggá tesz
gást, majd az izmok és az ízületek. Utób-
biaknak kis időt kell hagyni, különben a
hirtelen jött megterhelés miatti fájda-
lom kedvünket szegheti. Ezért figyelni
kell rá, hogy csak türelmesen növeljük a
távolságot, inkább az idővel próbáljunk
meg gazdálkodni, tűzzük ki ugyanazt a
távolságot, csak fussunk gyorsabban –
hangsúlyozza Nagy Judit.

Az a leghatékonyabb, ha hetente
3-4 alkalommal futunk. Földingné
szerint azt tudomásul kell venni,
hogy nem esik mindig ugyanolyan
jól a mozgás, ezért néha jó, ha a tere-
pet variáljuk emelkedős szakaszok-
kal. Győrben nagyon jók és változa-
tosak a pályák, ezeket is lehet válto-
gatni, így nem lesz unalmas a sport.

Az is fontos, hogy ne fussuk mindig
ugyanazt a távot, nem baj, ha egy
hosszabb szakasz után a következő
alkalommal kevesebbet teljesítünk.
Úgy is feldobhatunk egy-egy edzést,
ha a könnyű futásba beiktatunk egy-
egy perc gyorsabb iramot.

Ha véletlenül rosszul vesszük a le-
vegőt és szúr az oldalunk, érdemes
megállni. Földingné szerint ezek csak
az első alkalmakkor következnek be,
később már nem.

Nagy Judit arra figyelmeztet,
sokan elfelejtik, ám nagyon fontos,
hogy a futás végén nyújtsuk le izma-
inkat, különben begörcsölhetnek. A
lényeg, hogy élvezzük a futást – ma-
gyarázza a futó. Kifejtette, akkor jó az
iram, ha közben még beszélgetni is
tudunk.

Földingné vezeti a győri futóklu-
bot, ide kezdőket és haladókat
egyaránt várnak. Szerdánként 18
órakor a Laposnál találkoznak, az
egyetem mögött, az Aranypartnál, a
Püspökerdőben futnak. Szomba-
tonként pedig 9 órakor a Krúdy-
gimnázium előtt gyűlnek össze Mar-
calvárosban, hogy a Kiserdőben a
biokörön vagy a töltésen gyarapít-
sák a kilométereiket. 



Mindazon nők és férfiak számára,
akik fiatalabb és egészségesebb bőrt
szeretnének, mindezt úgy, hogy ne
kelljen kiesni a hétköznapi rutinjukból
és ne kelljen magukat műtéti beavat-
kozásoknak alávetni.

Milyen mellékhatások léphet-
nek fel?

A világ különböző tájain több tíz -
ezer különböző bőrtípusú emberen
végeztek már kezeléseket, de még
semmilyen káros mellékhatást nem
regisztráltak.

Milyennek látszik a bőr a ke-
zelés után és milyen utóápo-
lásra szorul?

A kezelés után enyhe bőrpír jelent-
kezik, amely néhány óráig eltarthat, a
fiatalító eljárás után a bőr rövid ideig
érzékeny maradhat. A bőr megóvá-
sára és utókezelésére a technológiá-
hoz egyedileg kifejlesztett professzio-
nális krémek állnak rendelkezésre.

(X)
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Megérkezett a műtét nélküli
orvos-esztétikai arcplasztika a
MediShape Esztétikai Szalonba,
megtudhatja, mi Madonna és
Gwyneth Paltrow fiatalos arc-
bőrének titka. 

A kor előrehaladta, a sok diéta, a na-
pozás és a környezeti ártalmak mind
a bőr károsodásához és öregedésé-
hez vezetnek. Ilyenkor már nem segí-
tenek a hagyományos kozmetikai eljá-
rások, a mezoterápia, dermaroller, a
mikrotűs eljárások és a thread lifting
csak nagyon rövid ideig tartó átme-
neti megoldást nyújtanak, ugyanak-
kor az áruk ehhez képest nagyon
magas. Egy új, műtét nélküli eljárás-
nak köszönhetően viszont garantál-
ható a fiatalos arcbőr – magyarázza
Málovics Bertold, a MediShape Esz-
tétikai Szalon egyik tulajdonosa.

Mi az alkalmazott technológia?
Egy forradalmian új, világszabada-

lommal védett technológia, amely
megfiatalítja, lágyítja és helyreállítja a
bőr eredeti állapotát. Egyedülállóan
ötvöz öt különböző eljárást: az infravö-
rös lézer, magas frekvenciás fókuszált
ultrahang, a korondumkristályos mik-
rodermabrázió, a vákuum- és a mély-
masszázs technológiákat. 

Nagyon sokan gondolkodnak
arcplasztikai műtéti beavatkozásokon,
azonban ezek nagyon drasztikus és
költséges eljárások, a műtét nagyon
fájdalmas, szövődményekkel járhat és
a páciens hetekre, akár hónapokra is
kieshet a napi rutinból, ezt nagyon ke-
vesen tehetik meg. Ez fokozottan igaz
a hollywoodi sztárokra, popsztárokra
is, akik folyamatosan keresik a műtét
nélküli, magas színvonalú, professzio-
nális technológiákat, mint ahogy ezt
tette a cardiffi klinikán Madonna és
Gwyneth Paltrow is. Mindkét sztár fo-
lyamatosan, több alkalommal is részt
vett kezeléssorozaton.

A SZEBBIK NEM HÖLGYVILÁG

Miért tartják szakemberek a
világ egyik legeredményesebb
műtét nélküli beavatkozásának?

Számos nemzetközi orvosi szak-
lapban megjelent publikáció bizo-
nyítja, hogy a mikrodermabrázió
akkor a legeredményesebb, ha azt inf-
ravörös lézerrel és ultrahanggal kom-

binálják. A világ vezető orvosai közül
sokan ezen komplex technológiát pre-
ferálják az orvosi lézer vagy a vegyi
hámlasztás helyett.

Mi az előnye a hámlasztási el-
járásokkal szemben?

A savas bőrhámlasztás bizonyos
esetekben végleges hegesedést is
okozhat, a szén-dioxid lézeres
hámlasztás pedig igen fájdalmas
eljárás, amit általában altatásban

Műtét nélkül is lehet fiatalos arcbőre
végeznek. Az általunk alkalmazott
technológia az egyetlen olyan meg-
oldás, amely eredményesen, fájda-
lom- és mellékhatásmentesen képes
látványos és hosszú távú megoldást
biztosítani.

Milyen elváltozásokra bizto-
sít látványos megoldást?

Az egyedülálló bőrmegújító-fiata-
lító eljárás sikeresen kezeli a bőr hibáit
és elváltozásait az arcon és a testen
egyaránt. Ezen tünetek közé tartoznak
a ráncok, bőrhibák, öregségi vagy
nap által okozott foltok, hiperpigmen-
táció, akne, aknés hegek és foltok,
stria, illetve különféle hegek.

Milyen testrészeken alkal-
mazható az eljárás?

A készülék alkalmas test- és arcke-
zelésekre egyaránt, de a leggyakrab-
ban kezelt területek az arc, toka, nyak,
dekoltázs, kéz és kézfej.

Kik számára ajánlják a keze-
léseket?

Mit mond a világsajtó?
Vogue Magazine: „Ez volt az egyet-
len olyan dolog, ami bebizonyította,
tényleg hatásos a bőrömre.”

Marie Claire Health & Beauty
Magazine: „A bőrömet hihetetle-
nül tisztának éreztem és mikor tü-
körbe néztem, az arcom tökélete-
sen ragyogott.”

Daily Telegraph: „A legmaga-
sabb szintű high tech arcápolás.”

Eva: „High tech kezelés ak ne -
prob  lémákra.”

The Sunday Times – Style Ma-
gazine: „Kristálytiszta gyógyítás.”

Ms London: „A leghatásosabb
kezelés aknés elváltozásban
szen vedőknek.”

Top Sante: „ A legújabb szépség-
terápia a simább bőrért, tartó-
sabb arcért és az egészséges ki-
sugárzásért.”

2.000 Ft/alkalom

A híradásokból is tudjuk, hogy két héten belül az egész országban elkezdôdik
a parlagfû virágzása! Idén korábban érkezik a szezon, úgyhogy augusztus
utolsó, valamint szeptember elsô hetében tetôzik.

A kellemetlen allergiás tünetek tapasztalataink szerint akár meg
is elôzhetôk, a már jelen lévô allergiás tünetek pedig enyhíthetôk!
Megelôzés: a tünetek várható beindulása elôtt 1 hónappal
kezdje el a rendszeres Sensolite fénykezelést. Tünetek enyhítése:
érdemes megkezdeni a fénykezelést akkor is, amikor a tünetek
már megjelentek. E téren is kiváló tapasztalataink vannak!

Teljes körû információért kérjük, kattintson
a www.sensolite.hu/terapiak címre!

Szép-kártya és egészségpénztár-elfogadóhely!

Az akció csak 10 alkalmas bérlet-
vásárlás esetén és visszavonásig
érvényes.
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KÉPRIPORT  BAROKK ESKÜVŐ
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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. Múlt heti keresztrejtvényünk megfejtése:
„Elvihetnél néha vacsorázni valahova, Béla”. Nyertes: Limpók László (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.    

SUDOKU++

SUDOKU+++

SUDOKU++++

1 2
5 7

2 8 6
9 3 2

8 5 2 6 1 9
2 1 7 8
9 7 2
7 4 5

6 4 2 3 7

9 6 1 3
8 7 9 5

7 1 9
6 5 9

2 8 5
4 3 2
3 1 6

1 2
8 5 7 4

3 7
5 8

6 1
7 6 8

1 3 7
2 4

5 3 4
2 8 1 5

9 6 1 8

M
eg

fe
jté

se
k

182647593
469358127
357912486
693584712
875261349
241739865
938176254
724895631
516423978

895613274
632874951
741952368
173265489
286749513
459381627
317426895
564198732
928537146

437986251
192375846
586142937
354721689
961438572
278589413
815297364
623814795
749653128

Aggódó nagymama
Királyi
fejfedő1

O

Baba-
bútor

2

Tiltószó

Gaál

A győri
Audi ETO

brazil 
légiósa

Puha

Régi
mese

Maugli
párduca

Lapos

Fut

M

In vino...

Testrész Kérdő-
szócska

Hajófar

Japán
színház

Főnemes
asszony-

ság

Az örök
város

Házi-
állat

Nyílás-
záró
szer-
kezet

Értékes

Rövid-
nadrág

Dísz-
növények

Kézi-
fegyver

Harap

Dísz-
cserje

Karélia
nagy
tava

Dézsma

Csermely

Lenti

Pro-
porció

Te és én

Autóbusz-
márka
Japán
játék

Névelő

Költő
(Sándor)

Kettős

Idő jele

Tutyi-
mutyi, 
nyám-
nyila

Költő
(János)

Ein-
steinium

Nagy
orosz
folyó

Kínai
méter

Az őrült
császár

Csapadék

Játék-
vezetők

Terep-
járó

Lada

Isme -
retlen

Görög
fölött
Ellen-

értékek

Latin
ellen

!
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KÖZSZOLGÁK  PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

szerző és fotó: nagy csaba

A vakáció vége felé egyre több
szülő gondoskodik az iskolakezdés-
hez szükséges felszerelések beszer-
zéséről. A szeptemberi nagy ese-
mény nélkülözhetetlen kelléke az is-
kolatáska, illetve a hasonló funkci-
ókkal bíró hátizsák, amelyekből
rendkívül széles a választék a vásár-
csarnok előtti piactéren. A hétközi
piacon a Szi-Szi bőrdíszműves vál-
lalkozásnál tettünk látogatást, ahol

Mészárosné Szilvitől megtudtuk:
már július vége óta keresik a háti-
zsákokat, amelyekből standjuknál
mindenki találhat a lehetőségeinek
és az igényeinek megfelelőt. Az is-
kolatáskaként használt hátizsák
mindenekelőtt praktikus, ami a jól
pakolhatóságban nyilvánul meg. A
mindennapok során hasznos lehet,
ha a füzeteket, a könyveket és egy
kisebb flakon üdítőt elkülönítve
lehet a táskába tenni. A hátizsákok-
nál maradva fontos megemlíteni
azokat a darabokat, amelyekben a

Augusztus 19-én, hétfőn és augusztus
20-án, kedden a Győr-Szol Zrt. hiba- és
kárbejelentő telefonszáma, a 96/50-50-
55 0–24 óráig hívható. Az ügyfélszolgá-
latok zárva lesznek, a telefonos ügyfél-
szolgálat nem üzemel.

A lakossági hulladékszállítás változatla-
nul működik az ünnepek alatt is. Az érintett
szolgáltatási helyeken reggel 6 órára kérik
kitenni a kukákat ürítésre. A hulladékudva-
rok augusztus 19-én a rendes nyitva tartás
szerint működnek, augusztus 20-án egy-
ségesen zárva lesznek. 

Az utcai fizető parkolóhálózat hétfőn a
szombati napra érvényes díjazással, au-
gusztus 20-án díjmentesen vehető igénybe.
A Jókai parkolóház hétfőn a szombati
napra, kedden a vasárnapi napra érvényes
díjazással üzemel. A Révai parkolóház hét-
köznapokon és ünnepnapokon egyaránt
változatlan díjszabással vehető igénybe.

Hétfőn és kedden a vásárcsarnok zárva
lesz. A virágpiacon hétfőn még lesz kereske-
dés, kedden nem. A városréti piacon augusz-
tus 21-én, szerdán a szokásos napi piac lesz. 

A Barátság Sportpark és a Magyar
Vilmos Uszoda a mindenkori rendes
nyitva tartás szerint működik. A győri
köztemetők egységesen 7 és 20 óra kö-
zött látogathatóak.

kép és szöveg: tóth lászló 

A győriek idén nyáron is takaré-
kosan bántak az ivóvízzel, még
a legnagyobb hőségben sem je-
lentett problémát a megyeszék-
hely és az agglomeráció közel
180 ezer fogyasztójának egész-
séges ivóvízzel való ellátása. A
friss révfalui és szőgyei ivóvíz
Győr föld alatti vezetékein át
gond nélkül jutott el a szigetközi
településekre, a Ménfőcsanak–
Nyúl–Koroncó és a Töltéstava–
Pér–Mezőörs térségekbe.

Győrben és a városi agglomerációban
egy átlagos nap vízfogyasztása 25-30
ezer köbméter körül alakul. Az éves
minimumfogyasztásnál bejött a több
évtizedes papírforma, a legkevesebb
víz most is január elsején fogyott:
22.827 köbméter. A nyári napokban a
vízfogyasztás 34-36 ezer köbméterre
emelkedett. Az idei vízfogyasztási csú-
csot az árvíz utáni kánikulában, június
20-án állítottuk be, ekkor pontosan
39.054 köbméter víz fogyott. Minden

Takarékosan bántunk az ivóvízzel
bizonnyal hozzájárult a csúcshoz,
hogy rengeteg vizet használtak az el-
öntött szigetközi területek takarítá-
sára. A nyár eleji rekordot elősegítette,

hogy a fürdőmedencéket is ekkor tölt-
hették fel, a nyár folyamán már csak a
vízpótláshoz kellett némi víz.

A júliusi forróságban több helyen
kiégett a fű, valószínű a zöldterületek
jó részén ekkorra már feladták a locso-
lást, így nem született új vízfogyasz-
tási rekord. Az utak, közterületek mo-

sásához a városi locsolókocsik kútvi-
zet használnak, a víznyelők és a csa-
tornabűz-elzáró szifonok feltöltése is
ahol lehet, kútvízből történik. És még

egy fontos tényező: nyáron, a szabad-
ságolási időszakban jóval kevesebben
vannak a városban, sokan máshol töl-
tik szabadságukat, elutaznak nyaralni.
Az itthon maradók az utcákon sétálva
a városközpontban frissíthették fel
magukat az ivóvíz és a párakapuk se-
gítségével.

Pályázati
hirdetmény
A Győr-Szol Zrt. pályázatot hirdet 

a Győr, Apáca u. 40.,
fszt. 1. szám alatti, 
48 m2-es, 1,5 szobás, 

összkomfortos önkormányzati bér-
lakás határozott idejű bérleti jogá-
nak elnyerésére.

A lakás megtekinthető: 
2013. szeptember 4-én (szerdán)
10–10.15 óra között.

A pályázat benyújtásának
helye, határideje: 
Győr-Szol Zrt., központi ügyfélszol-
gálat (Orgona u. 10.)
2013. október 1. (kedd) 12.00 óra
(a határidő elmulasztása jogvesztő)

Pályázati feltételek: 
1. Az Apáca u. 40., fszt. 1. szám
alatti, 48 m2-es lakás bérleti díja:
68.000 Ft/hó.
2. Az elbírálást a Győr-Szol Zrt. – a tu-
lajdonosi jogok gyakorlójának felha-
talmazása alapján – végzi. A pályáza-
tok elbírálása során figyelembe veszik
a pályázók jövedelmi helyzetét. 
3. Az elbírálás eredményéről a pá-
lyázók postán, írásban kapnak érte-
sítést.
4. A bérleti szerződést a bérbeadó
1 év határozott időre, közjegyzői
okiratba foglaltan köti. A közjegy-
zői díjat a bérlő és a bérbeadó fele-
fele arányban fizeti. 
A bérleti szerződés meghosszabbítá-
sáról és annak időtartamáról a bérbe-
adó dönt. A pályáztatott lakások
megvásárlására nincs lehetőség. 
5. A pályázat nyertese az a személy,
aki a legtöbb havi lakbér előre tör-
ténő megfizetését vállalja. Azonos
ajánlatok esetén az a személy, aki a
pályázatát előbb nyújtotta be. 
6. A lakbér és a lakbérrel együtt fi-
zetendő külön szolgáltatások díjá-
nak biztosítására a bérlő a szerző-
dés megkötésekor 3 havi lakbérnek
megfelelő összegű óvadékot köte-
les fizetni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a
pályázó és a vele együtt költözŐ
személyek adatait, jövedelmi viszo-
nyait (kereseti igazolást az utolsó 3
havi munkabérérŐl).

Ünnepi nyitva
tartások és
szolgáltatások

Iskolatáskát a piactérről

szivacsos kialakításnak köszönhe-
tően hordozható számítógépet
vagy tábla PC-ket is lehet biztonsá-
gosan szállítani. Széles a választék
oldaltáskákból is, amelyek közös jel-
lemzője, hogy A/4-es méretűnél na-
gyobb füzetek, mappák és atlaszok
is beleférnek. A tanulás mellett a
sport és a mozgás is nagyon fontos,
a tornaruha szállítására többféle
torna- és tengerészzsák közül vá-
laszthatunk. Külön segítség, hogy
piactéren a Herman Ottó úti boltnál,
a nemzeti dohánybolttal szemben
árusító bőrdíszműves és kereskedő
vállalkozás javítással is foglalkozik,
így egy tönkrement cipzár miatt
nem kell kidobni a táskát.

Piaci kosár
Tornazsák 980–1500 Ft/db
Hátizsák 2.000–4.500 Ft/db
Oldaltáska 2.500–3.500 Ft/db
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APRÓ HIRDETÉS

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

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, vá-
gottat vagy vágni valót, jó áron. Tel.:
20/497-9197 

ÜZLET

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

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

INGATLAN

Budapesten, XII. kerületben,
Mese közben 27 m2-es, jó állapotú,
cirkófűtéses lakás tulaj-
donostól 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, terasz-
szal, kocsibeállóval. Irányár: 11,9 M Ft.
20/327-8603

LAKÁSCSERE

Nádorvárosi, összkomfortos, 44
m2-es, 1+fél szobás, távfűtéses,
határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2-3 szobás, 50-60
m2-es, határozott-határozatlan ide -
jű bérleményre. Sziget, Újváros,
Mar calváros I–II. kizárva (hirdeté s -
szám: 340). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

EGYÉB

BABAKOCSIT, utazóágyat,
etetőszéket, járókát, autó- és kerék-
párülést, légzésfigyelőt, csecsemő-
mérleget, márkás játékokat, téli bé-
bioverallokat, lábzsákokat átveszünk.
Kp-ért is. MINI BIZI, Győr, Déry T. u.
16.; 20/918-0643.

Középkorú, megbízható
győri hölgy téli hónapokra lakásmegoldást
keres 10.000 Ft-ig, a takarítást az egész la-
kásban vállalnám, a nyugodtabb élet remé-
nyében.20/211-7884

Japán permetező (robba-
nómotoros hajtás vagy 220 V-os vil-
lanymotor), 60 literes tartállyal, 50
m-es nyomócsővel eladó! Tel.:
96/830-908, 30/688-5815

Akkumulátoros gyer-
mek-motorkerékpáreladó!
Tel.: 96/830-908,  30/ 227-3067

Győri, középkorú, meg-
bízható hölgy takarítást vállal.
Feleslegessé vált, lakásban használ-
ható dolgaikat megköszönném, ha
felajánlanák számomra! Előre is kö-
szönöm! 20/211-7884

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

Magas áron vásárolok
antik varrógépet, bútorokat, vitrintárgya-
kat, porcelánokat, festményeket, pénzér-
méket, teljes hagyatékot! Díjmentesen
házhoz megyek! Tel.: 30/458-7765

Régiséget veszek, házhoz
megyek! Keresek porcelánokat, fest-
ményeket, bútorokat, ezüsttárgya-
kat! Tel.: 30/923-5044

Lomtalanítás!Vállalunk minden
típusú lomtalanítást igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmen-
tesen, hétvégén is. Tel.: 20/944-6667. 

Vásárolok régi búto-
rokat, órákat, festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat!
Németh Csaba, 20/937-9671.

SZOLGÁLTATÁS

BANKHITELEK!
Személyi kölcsön:
– nyugdíjasoknak akár 80 éves
korig, BAR-lista nem akadály
– alkalmazottaknak, min. 6 hóna-
pos munkaviszony szükséges
Tel.: 20/922-3330

Szobafestést, mázolást
vállalok nagyon kedvező áron!
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel!
06-30/984-3518

Allergia kínozza? 
Meggyógyulhat 2 hét
alatt, időpontért hív-
jon: 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, műszaki
termék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. Tel.: 30/5420-720. 

Masszázs! Reflexzónás
(talp vagy teljes láb). Metamorf (ősi sá-
mánmasszázs). Tel.: 30/570-9017

Egyedülálló testsúly-
kontroll – zsírcsökkentő
program, amely az anyagcserét be-
folyásoló gének megfelelő működésén
alapul és meggátolja a jojóeffektust. Tel.:
20/9673-291

Lakatosmunkák! Kerí-
tések, kapuk, bizton-
sági rácsok, korlátok
stb. készítése, javítása,
karbantartása. Ajtó-,
ablak-, zárjavítás! 
70/2237-957

Gépi földmunka, alapásás, te-
reprendezés kedvező áron, Győrben és
környékén. Hétvégén is! 30/356-6163

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

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

Győr-Nádorvárosban,a Zrínyi
utcában, a Leier City Center szomszédságá-
ban tulajdonostól eladó egy 53 nm-es, 2 szo-
bás, 3. emeleti, világos, jó elrendezésű lakás.
A nagy konyha mellett kamra és gardrób-
szoba is rendelkezésre áll. Az ingatlan felújí-
tott, műanyag ablakokat, új fűtésrendszert,
turbós kazánt kapott. Kocsibeálló az udvaron
található, a lakáshoz nagy pince és padlás-
rész tartozik. A 11 lakásos, téglaépítésű tár-
sasház is felújításon esett át néhány éve, új
cseréptetőt kapott és átfestették. Irányár:
13,9 millió Ft.
Érdeklődni: 06-20/284-3398

Készpénzért antik bútort, festmé-
nyeket, Herendi és Zsolnay-por-
celánt, ezüsttárgyakat, könyveket,
régi fali- és asztali órákat, dísztár-
gyakat, teljes hagyatékot vásáro-
lunk. Tel.: 70/640-5101.  

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

ÉPÍTŐANYAG

Belvárosi,1 szobás, 34 m2-es, egyedi szi-
lárd fűtéses, újonnan felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, 45–50 m2-es, határozott-határozat-
lan idejű, lehetőleg egyedi gázfűtéses bér-
leményre. Sziget, Adyváros, Gyárváros,
Bán Aladár u. kizárva (hirdetésszám: 341).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 55 m2-es, egyedi
gázfűtéses, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3 szobás,
55–100 m2-es, határozott-határozatlan
idejű, földszinti, maximum első emeletig
lévő bérleményre (hirdetésszám: 342).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 61 m2-es, etázs gáz-
fűtéses, felújításra szoruló, határozatlan
idejű,  bérleti szerződéses lakást cserélne
nyugodt környéken elhelyezkedő, 1 szo-
bás, 40 m2-es, határozatlan idejű, föld-
szinti, maximum első emeletig lévő bérle-
ményre (hirdetésszám: 343). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

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

ÚJ NYÁRI étlappal,
kiváló borokkal,

frissítő italokkal várjuk
Kedves

Vendégeinket 
Duna-parti

teraszunkon!

felvételt hirdet az alábbi szakmákban: 
Iskolarendszerben:
kozmetikus, fodrász, sportedzô
Felnôttképzésben:
lovastúra-vezetô, sportedzô, 
kézápoló, mûkörömépítô, lábápoló,

LLOYD IPARTESTÜLETI 
SZAKKÉPZÔ ISKOLA

Érdeklôdni: 
Döbröntei Zsuzsanna 06 20/952 25 25
Kovács Zsuzsa 06 20/952 03 05
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ETO–BAYERN

fotó: marcali gábor, o. jakócs péter
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FUTBALL SPORT

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Nem csak nálunk, Győrben, Né-
metországban is nagy érdeklő-
dés kísérte a Győri ETO FC–FC
Bayern München nemzetközi
barátságos mérkőzést, amelyet
vasárnap rendeztek az ETO
Parkban a győri Audi Hungaria
Motor Kft. alapításának husza-
dik évfordulóján.

Nálunk önmagában a világsztárok
vendégjátéka már elég vonzerőt jelen-
tett, a magyar labdarúgás jelenlegi ál-
lapotában ugyanis nem vagyunk elké-
nyeztetve neves csapatokkal, erre
többnyire akkor kerül sor, ha az Audi
gondol egyet, mint kilenc éve és most
is, s idehozza nekünk a Bayernt.

Ami Németországot illeti, két ok
miatt is Győrre vetették tekintetüket,

s barátságos meccs ide vagy oda,
óriá si sajtóérdeklődés kísérte a talál-
kozót. Egyrészt itt játszott először a
Bayern csapatában a magyar mércé-
vel felfoghatatlan összegért, 37 millió
euróért megvásárolt Mario Götze, aki
ahogy a bajor csapat honlapja fogal-

Bajnokok gálamérkőzése

Három forduló után is győzelem nélkül áll a Győri
ETO FC csapata az OTP Bank Ligában, miután
legutóbb hazai pályán 2–1-re kikapott a Ferenc-
várostól.

Pintér Attila ezúttal a Stevanovic – Svec, Lipták,
Lang, Völgyi – Trajkovic, Mevoungou, Kamber –
Varga R., Martínez, Burgos tizenegynek szavazott
bizalmat. A találkozó első félideje nem hozott gólt,
szünet után nem sokkal, a 47. percben Varga Ro-
land révén megszerezte a vezetést a hazai zöld-
fehér gárda, de a Ferencváros két távoli lövéssel for-
dított – az 58. percben Holman, a 88.-ban Jenner

maz, álombemutatkozást produkált, s
mindjárt két gólt is rúgott, ha már
Guardiola a hosszú sérülés után pá-
lyára küldte. De volt egy másik oka a
ki emelkedő német figyelemnek, még-
pedig Bastian Schweinsteiger testvé-
rének, Tobias Schweinsteigernek a
csapatba állítása. Azóta is azt taglal-
ják a német lapok, vajon a két
Schwein  steiger játszik-e együtt, Győr-
ben ez a történelmi pillanat nem kö-
vetkezett be. Tobiasnak viszont sike-
rült alaposan megtéveszteni a győri
közönséget, a csere bejelentésekor
ugyanis nagy üdvrivalgás tört ki, s
még néhány újságírót is sikerült átej-
tenie, akik percekig azt hitték, a híre-
sebb Schweini van a pályán, pedig a
névtelenebb testvér volt az.

Ribéry viszont összetéveszthetet-
len volt, beálláskor úgy dübörgött a
telt házas aréna, mintha világbajnoki
döntőben a magyarok gólt lőttek

volna. Dübörgés volt akkor is, amikor
Leandro Martinez a 40. percben a
hazai csapatnak szerzett vezetést, a
Bayernt valamennyire is ismerők
azonban tudták, ez a csapat még ba-
rátságos meccsen sem éghet, s rá is
kapcsoltak a második félidőben, a

már említett két Götze-találat mellett
Shaqiri is duplázott, így a kilenc évvel
ezelőtti 4–1-et produkálta ismét a
Bayern győri vendégjátékán.

Meccstudósítás helyett – sokan
látták élőben, még többen a televízió
élő közvetítésében – pillantsunk in-
kább a kulisszák mögé. Két sajtótájé-
koztatóra is sor került, az egyiken
Achim Heinfling, a győri Audi termelé-
sért felelős ügyvezető igazgatója, Tar-
soly Csaba, a Győri ETO
FC elnöke és Karl-Heinz
Rummenigge, a Bayern el-
nöke vettek részt. Ezen he-
tilapunk arról kérdezhette
az egykori neves Bayern-já-
tékost, mennyire ismeri a
magyar labdarúgást s vajon
miért vagyunk ilyen gyen-
gék az európai összehasonlításban.

– A pénzen nagyon sok múlik, a
magyarok nem tudják megfizetni a jó
játékosokat – jelentette ki Rumme-
nigge, s emlékeztetett arra, több ma-
gyar is játszik a német Bundesligában,
mivel ott összehasonlíthatatlanul na-
gyobbak a fizetések. A Bayern-elnök
nyilatkozatában arra biztatta a magya-
rokat, bátran építsék be a fiatal tehet-
ségeket a csapatokba. Beszélt arról is,
a Bayern München hatalmas utat tett
meg. Amikor ő még játszott, 15 alkal-
mazottja volt az egyesületnek, s 15
millió márkás éves forgalmat generált.
Ma ötszáz alkalmazottja van a Bayern
München AG-nak, éves árbevétele
pedig 450 millió euró. 

A másik sajtótájékoztatót, ame-
lyet a mérkőzés után rendeztek, ak-
kora érdeklődés kísérte, mintha
maga a pápa tartotta volna. A futball
pápája persze ma minden kétséget
kizáróan Pep Guardiola, aki udvarias
nyilatkozatban dicsérte a vendéglá-
tókat, s elmondta azt is, az Audi ké-
résére örömmel tettek eleget a ven-
dégjátéknak.

– A Bayern München az elmúlt sze-
zonban elképesztő teljesítményt nyúj-
tott, hogy mi történik a jövőben, azt
majd a szezon végén lehet értékelni –
jelezte Guardiola, nem egyszerű fel-
adat a nagy triplázás után hasonló
eredményt elérni. Pep Pintér Attila ve-
zetőedzőtől egy finom magyart bort
kapott, akkor még bizonyára nem sej-
tette, hogy egy kisebb magyar pincé-
szet is a tulajdonába kerül borosüve-

gek formájában. A két csapat tisztele-
tére rendezett vacsorán ugyanis Tar-
soly Csaba egy nagy doboznyi borral
ajándékozta meg, s persze a játékosok
sem tértek haza üres kézzel, a bor mel-
lett híres magyar szalámi és fok-
hagyma is volt a csomagban. Rumme-
nigge pedig a születési évében palac-
kozott tokaji aszút kapott ajándékba.
Nagy derültség közepette be is jelen-
tette, hogy a bor 1988-as évjáratú
(Rummenigge 1955-ben született).

Nemcsak a pályán, hanem va-
csora közben is meggyőződhettünk
arról, a sztárok mennyire szerények.
Csendben eszegettek, s különleges
kívánsággal is mindössze ketten áll-
tak elő. Ribéry felesége miatt musz-
lim, így a muszlim hagyományok sze-
rint leölt állat húsát kérte, Boateng
pedig érzékenysége miatt glukóz-
mentes ételt akart, kérésüket termé-
szetesen teljesítették. 

Hét óra után nem sokkal a játéko-
sok a Bayern Győrbe küldött autóbu-
szával a péri reptérre mentek, s külön-
géppel visszatértek Münchenbe. Auf
Wiedersehen, FC Bayern München!

Továbbra is nyeretlenül áll az ETO
talált be a 16-oson kívülről. A találkozó krónikájához
tartozik, hogy a 80. percben Diallo ütközött Stevano-
viccsal, ami után a győri kapust mentőautóval kellett
kórházba szállítani. Szerencsére nagyobb baj nem tör-
tént, kisebb agyrázkódást kapott, ami miatt pihennie
kellett. Helyére a fiatal Nagy Gergely állt be.

Jó hír győri szempontból, hogy a Szombathe-
lyen kiállított Lubos Kamenár kétmeccses eltiltá-
sát egyre mérsékelte a fegyelmi bizottság, így ő is
védhet a Pécs elleni, szombaton 19 órakor kez-
dődő idegenbeli összecsapáson, melyet a Sport1
élőben közvetít.

Óriási érdeklődés
kísérte a találkozót 
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Két felkészülési mérkőzést játszott a múlt hétvégén
az ETO-SZESE férfi kézilabdacsapata, az ellenfél
mindkét alkalommal a szlovák élvonalbeli SKP Bratis-
lava volt. Az első meccsen a győriek 9–7-es félidőt kö-
vetően 23–18-ra győztek. A találkozó krónikájához hoz-
zátartozik, hogy az első félidő 5. percében a zöld-fehé-
rek kapusa, Stanko Abadzic megsérült, a térde „ment
ki”. Mint azt Décsi Gábor klubigazgató elmondta, a
szerb hálóőr térdében elszakadt a keresztszalag. Hogy
pontosan mennyire roncsolódott a szalag és sérült-e a
porc, az csak az MR-vizsgálattal derül ki.

„Az eredményt mindenképpen meg szeretnénk
várni, bízunk benne, hogy esetleg nem hat hónap ki-
hagyásra kényszerül a kapus. Ennek – na meg persze
az anyagiak – függvénye, hogy esetleg szükség lesz-e
egy másik kapusra” – fogalmazott Décsi Gábor.

A Rába ETO futsalcsapata a
Tango Brno csapatát fogadta
Győrben felkészülési mérkőzé-
sen. Ahogy azt érezni lehetett, a
tavalyi 5–5 után mindkét csapat
nyerni akart. A nyílt, kifejezetten
élvezetes első félidőben a hazai
csapat több helyzetet dolgozott
ki és jobban kihasználta a lehető-
ségeit, így Fabio duplájával 2–0-
ra elhúzott. A fordulás után a
cseh gárda pár perc után szépí-

A héten atlétikai és kosárlabdaedzésekkel készül a
bajnokságra az UNI Győr együttese, melynek
egyébként kialakult a kerete is, a korábban már is-
mertetett változások mellett eldőlt,  hogy Laklóth
Anna meghosszabbította lejáró szerződését, míg a
PINKK 424 csapatától érkezett Czirják Noémi. Esze-
rint a győri csapat keretét a 2013/2014-es szezonra
Samantha MacKay, Czirják Noémi (1-es poszt), Ko-
vács Krisztina, Semsei Barbara, Pénzes Kinga, Mi-
lica Ivanovic, Laklóth Anna (2–3), Dobos Ágnes,
Mansaré Manty, Tullner Evelin, Natasa Kovacevic,
Dannielle Diamant (4–5) alkotja.

A felkészülési program is kész a győrieknél, a
legnagyobb durranás a szeptember 20-án és 21-
én esedékes négycsapatos nemzetközi torna lesz
Győrben. Itt a házigazda UNI Győr mellett a ma-
gyar bajnok és kupagyőztes Uniqa-Euroleasing
Sopron, a PINKK 424 és az orosz Szpartak
Moszkva vesz részt.

Az első napon 16.30 órakor a zöld-fehérek a
PINKK csapatával, 18.45-től a Sopron a Szpartak
Moszkvával mérkőzik. Másnap délután 3 órakor a
két vesztes a harmadik, 17.15-től a két győztes az
első helyért csap össze.

Két felkészülési mérkőzést játszott az
elmúlt napokban az Audi ETO női ké-
zilabdacsapata. A Bajnokok Ligája-
címvédő győriek múlt szombaton Sió-
fokon léptek pályára, s 18–13-as fél-
időt követően 37–25-re győztek. A
győrieknél Herr Orsolya nem játszott,
mert allergiás bőrkiütés miatt edzeni
sem tudott. Állapota azonban gyor-
san javult, így a héten már teljes ér-
tékű munkát végezhetett. A szerdai
Veszprém elleni találkozón – melyet
Mosonszolnokon rendeztek – a zöld-
fehérek 38–22-re győztek. Szomba-
ton 18 órakor is vár egy meccs Görbi -
czékre, akkor Érden a helyi csapat lesz
az ellenfél.

Magabiztos sikerek
Augusztus 23. és 25. között a győri

Magvassy-csarnokban rendezik a
PwC Handballfiesta elnevezésű női
tornát. A részt vevő csapatok a házi -
gazda és BL-címvédő Audi ETO mel-
lett a német HC Leipzig, a francia
Metz, a szlovén Krim Ljubljana, az
orosz Rosztov-Don és a macedón Var-
dar Szkopje.

A program: augusztus 23., 15 óra:
HC Leipzig–Rostov-Don. 17 óra: Krim
Ljubljana–Vardar. 19 óra: Audi ETO–
Metz. Augusztus 24., 13 óra: Krim–
Rostov-Don. 15 óra: Vardar–Metz. 17
óra: Audi-ETO–HC Leipzig. Augusz-
tus 25., 14 óra: mérkőzés az 5. helyért.
16 óra: bronzmérkőzés. 18 óra: döntő.

ETO-SZESE: súlyosan megsérült a kapus
A pozsonyiak elleni második összecsapáson a

szünetben 17–10-re vezetett az ETO, a vége 24–17
lett a javukra.

Magi Serra, az ETO-SZESE vezetőedzője így ér-
tékelte a két mérkőzést: „Összességében elégedett
lehetek, mert mindkét találkozón jól védekeztünk, a
cél az is volt, hogy húsz gól alatt tartsuk az ellenfelet.
Ez sikerült, pedig a második összecsapáson a szü-
net után jobbára a juniorok játszottak csak, de ők is
remekül helytálltak. Az edzéseken eddig elsősor-
ban a védekezésre helyeztük a hangsúlyt, a táma-
dásokat a következő hetekben finomítjuk. Remélhe-
tőleg hasonló eredménnyel.”

Ezt pénteken 18 órakor az Érsekújvár ellen ide-
genben, szombaton 12 órától hazai környezetben a
Cegléd ellen mutathatják meg a zöld-fehérek.

Rangos torna

GGyyőőzzeelleemmmmeell  kkeezzddtteekk
tett és az egyenlítésért küzdhe-
tett, de Dróth gólja bebiztosította
a magyar bajnok sikerét (3–1).

A vezetőedző, David Madrid
így értékelte a találkozót: „Na-
gyon rövid idő volt erre a komoly
mérkőzésre felkészülni, próbál-
tunk a támadásokra összpontosí-
tani, azt gyakoroltuk inkább, de
örülök, hogy a mérkőzésen a vé-
dekezésre is oda tudtunk figyelni.
Sokat kell még dolgoznunk, de

összességében megérdemelten
szereztük meg a győzelmet.”

A zöld-fehérek a tervek sze-
rint két edzőmeccset játszottak
volna a héten, de a szakmai
stáb kérésére – a spanyol tréner
több időt szeretne fordítani a
szerkezeti, taktikai elemek be-
gyakorlására – a hétfői, Haladás
elleni összecsapást lemondták,
s csak ma, a Slovo-Matic ellen
lépnek pályára.
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A csapat: Domschitz Gergely (csk), Szepesházi Attila, Krajcovic Roger,
Somogyi Zsolt, Koncz Barnabás, Rózsa Gábor, Kovács Milán

A Magyar Kupa idei kiírásának első
fordulójában a Gyirmót FC Győr 2–0-
ra legyőzte a Vasast, ezzel bejutott a
következő körbe. A találkozón sokáig
nem esett gól, a 71. percben aztán kö-
zépen, a 16-os vonalán helyezkedő
Beliczkyről lepattanó labdát Erős
rúgta a kapu közepébe. Egy perc
múlva Erős indult meg a bal oldalon,
majd a jobb oldalra átívelte a labdát,
amit Cseri vett le, és bár a labda egy
védőn megpattant, de a kapuba jutott.
Ezzel el is dőlt a találkozó.

Sisa Tibor így értékelte a mérkőzést,
s beszélt a jövőről is: „Igazi kupameccs
volt egy nagy múltú ellenféllel szemben,
mely az élvonalba jutást tűzte ki célul. Jó
mérkőzés volt, mely mind sebességé-

ben, mind színvonalában méltó volt a ta-
lálkozó rangjához. Úgy gondolom, a to-
vábbjutásunk megérdemelt. Az elején
egy kicsit megilletődöttek voltunk, de ez
egy ennyire átalakuló csapat esetében
érthető. Fura lenne, ha már most min-
den gördülékenyen menne, ez nem va-
rázslat, hanem egy hosszú folyamat, ami-
hez időre és türelemre van szükség. Úgy
látom, a szurkolók is megértik ezt. Nehéz
szezon előtt állunk, kemény meccsek
várnak ránk az NB II-ben, de az a teljesít-
mény, amit a Vasas ellen a második fél-
időben nyújtottunk,  előremutató és biza-
kodásra ad okot.”

Az NB II-es rajton szombaton 20
órakor a Szolnok otthonában lép pá-
lyára a gyirmóti együttes.

Továbbjutott a Gyirmót

A Győr-Szol TC férfi tekecsapata
újoncként kiharcolta a bennmaradást
a legfelsőbb osztálynak számító Szu-
perligában, ezzel az együttes teljesí-
tette az előzetes elvárásokat. 

„Ismeretlenek voltak számunkra az
ellenfelek és a pályák, ráadásul a
hazai mérkőzéseinket albérletben,
Répcelakon játszottuk. A végered-
mény a várakozások szerint alakult,
még ha volt egy-két rosszabbul sike-
rült mérkőzésünk is, melyek miatt az
utolsó fordulóig izgulnunk kellett. A rá-
játszásban aztán már felszabadultan
dobtunk és olyan eredményeket ér-
tünk el, amire az ellenfelek is felkapták
a fejüket. Ekkor már a répcelaki pálya
valóban az otthonunk volt, megszok-
tuk a környezetet. A következő szezon-
nak úgy vágunk neki, hogy ismét ott
rendezzük a hazai mérkőzéseinket” –
foglalta össze az idényt Németh
Gábor, a csapat tagja. 

Merész célokért küzdenek
Az egyesület kiemelt figyelmet fordít

az utánpótlás-nevelésre is, az előző sze-
zonban négy ifjúsági korú versenyző a
felnőttek között is rendszeresen szere-
pelt. A fiatalok egyéniben is bizonyítottak,
remekül szerepeltek a világbajnokságon
és az országos bajnokságon is. 

A csapat erősödött nyáron, hiszen
a Győr-Szol TC három játékost is iga-
zolt. A győri származású Kollár Dávid
a Budapesti Erőmű csapatától tér
vissza, a fiatal Nákics Dávid a Ferenc-
várostól érkezik, az eddig is Győrött
nevelkedő Nagy Bálint pedig az után-
pótlás erősítésére érkezett. 

„Míg az első szezonunkban a benn-
maradás volt a célunk, addig idén a meg-
szerzett tapasztalatoknak és az erősítés -
nek köszönhetően kicsit merészebb cé-
lokat tűzünk ki magunk elé. Szeretnénk
bekerülni az első hatba, meglátjuk, hogy
sikerül-e akár ennél előbbre is jutnunk” –
tette hozzá Németh Gábor. 

Tisztes helytállás
Minden meccsen tisztesen helytállt,
azonban kiesett a tenisz szuperligából
a Győr RTC–Pécs 2000 TC. A meg-
mérettetésre Magyarország nyolc leg-
jobb csapata jutott el. 

A győri nevelésű csapat célja a
bennmaradás és a tisztes helytállás
volt. Előbbi sajnos nem sikerült, ám já-
tékosai még a tavalyi bajnok MTK-t is
megszorongatták: Domschitz Gergely
csapatkapitány pontot szerzett a cím-
védő ellen. A Somogyi Zsolt, Kovács

Milán páros pedig négyből három mér-
kőzést megnyert. A friss feljutónak szá-
mító győri csapat tagja, Somogyi Zsolt
elmondta, a Győr RTC–Pécs 2000 TC
tagjai már 30 év felettiek, s mindegyi-
kük főállás mellett űzi a sportot. „Olya-
nokkal mérkőztünk, akiknek a tenisz a
szakmája. Ez vezethetett ahhoz, hogy
nem sikerült bennmaradnunk.”

A csapat célja, hogy jövőre újra fel-
jusson a szuperligába. Ezért mindent
el is fognak követni a tagok.
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HIRDETÉS ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

A Xantus János Állatkert egyik leg-
népszerűbb gyerekprogramja a
zootábor. Idén kilenc dupla turnus-
ban közel ötszáz kisdiák töltött el
egy-egy, hasznos és élményekben
gazdag hetet az állatkertben.

A gyerekek napi feladatként segítették az
állatok körüli munkát, de tanulmányi ki-
rándulások, játékos vetélkedők és isme-
retterjesztő kiselőadások is színesítették
a tábori életet. A táborozók kvízjátékban

Véget ért a zootábor
Ki mit tud? című feladatlapot szinte min-
denki hibátlanul töltötte ki. A kalandos
nyár befejezéseként augusztus 16-án,
pénteken táborzáró összejövetelt tarta-
nak az állatkert munkatársai, ahova szere-
tettel várnak minden táborozó gyermeket,
akik összemérhetik tudásukat a többi tá-
borozóval és az előre jelentkezőket pár
finom falattal is megvendégelik. Részvé-
teli szándékukat kérjük, előre jelezzék. To-
vábbi információ: www.zoogyor.com.

A zootábor jövőre is folytatódik.
Addig is az állatkert munkatársai sok sze-
rencsét kívánnak az iskolához!

bizonyíthatták tudásukat. Etettek, simo-
gattak, együtt éltek az állatokkal, miköz-
ben hivatásos gondozók meséltek el min-
den fontosat a kert lakóiról. Az idei kirán-
dulás több állomásból állt. A gyermekek
a győri gyepmesteri telepen megismer-
kedhettek a felelős állattartás alapjaival,
majd a Püspökerdőben barangoltak, to-
vábbá az állatkert belvárosi bemutatóter-
mében, a Füles Bástyában interaktív elő-
adáson vettek részt, ahol néhány állatot
kézbe is foghattak a vállalkozó szelleműek.
A játékos tanulás a leghatásosabb, me-
lyet a táborzáró felmérés is bizonyított, a

Egész napos játékra, sportolásra és bu-
lizásra hív a Rába Quelle fürdő! Az ér-
deklődők augusztus 17-én 14 órától
részt vehetnek egy aerobikórán, utána
pedig kötetlen előadáson az egészsé-
ges életmódról Katus Attilával a győri
Rába Quelle fürdő megújult strandján
lévő Neo Beachen. A részvétel – fürdő-
belépő megváltása mellett – ingyenes!
Győri lakcímkártyával vagy Neo Beach
klubkártyával rendelkezőknek 50 száza-
lék kedvezmény jár a belépőjegyek árai -
ból! Nyitva tartás: 9–21 óráig.

Roadshow a fürdőben


