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3. oldal Az ütemtervnek meg-
felelően halad a Baross híd felújí-
tása, a beruházás körülbelül 55
százalékban kész. A Belváros felőli
hídnyílást kedden nyitották meg a
forgalom előtt.

4. oldal A napokban kezdődik a
Batthyány park sétányainak felújí-
tása. A mozogni vágyók új sport-
eszközökkel is találkozhatnak itt a
jövőben, többek között futópályát
alakítanak ki.

8. oldal Hatvan pincészet érkezik 16 borvidékről a VII. Győri Bor-
napokra augusztus 21–24-én. A borozáshoz az aláfestő zenét főként
jazz-zenekarok kínálják, fellép például a Cimbaliband, Emilio, Boggie,
Kozma Orsi és a Guca Partyzans. A fesztivál keretében tartják a nyár-
zárót is, melyen Tom Jones ad élő nagykoncertet a Városháza előtt.
Cikkünket négyoldalas programajánló melléklet egészíti ki.
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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

22–23. oldal  Miért fontos szervezetünknek a
magnézium pótlása? Milyen betegség okozhat
hajhullást? Ezekre a kérdésekre is válaszolnak
Vény nélkül rovatunk szakértő orvosai.
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millió perc késést hozott össze a személyszállító vo-
natokon a MÁV 2008 óta. A járatoknak mindössze 12
százaléka késett. A magyar vasút a számok alapján
a legpontatlanabb Európában, a társaság szerint a
legtöbb késést külső tényezők okozzák.

12 16 ezer 400 kilométert futnak évente Magyarországon
az autók átlagosan, 31,2 százalékkal többet, mint a
válságévnek számító 2010-ben. A statisztika szerint
többet vezetnek a 18–29 évesek, a legnagyobb tá-
volságokat a legfiatalabb autókkal autózzák.

NAPRÓL NAPRA

Augusztus 8.

Augusztus 9.

Augusztus 10.

Augusztus 11.

Augusztus 12.

Augusztus 13.

Augusztus 14.

Civil kurázsi
Hogyan mosták az
aranyat a Szigetközben?
Hogyan éltek a halá-
szok? Miért jött vissza
Bécsből, szemben a kife-
le menekülőkkel, vállal-
va a börtönt is 1956-ban
dr. Timaffy László? Meg-
tudhatjuk a Civil kurá-
zsi augusztus 21-i, este 8
órakor kezdődő adásá-
ból annak kapcsán,
hogy emlékszobát kap
Győrben, az Apátúr ház-
ban a neves néprajztu-
dós, tanár és 1956-os hős.
A műsorban szó lesz
olyan nőkről, akik mer-
tek vállalkozók lenni,
belépni a még ma is in-
kább férfias világba. Elő-
ítéletek, családi terhek
és a piac kihívásai
együtt teszik próbára az
üzletasszonyokat. A me-
gyei kereskedelmi és
iparkamara tagjai buda-
pesti konferencián sze-
reztek tapasztalatokat a
témában. Elkezdték egy
a kamarában működő
női vállalkozói klub ala-
pításának kidolgozását. 

Masszázs-
kedvezmény
A Rába Quelle Gyógy-,
Termál- és Élményfür-
dőben nem csak a belé-
pők kaphatóak féláron
győri lakcímkártyával,
de az 50 perces frissítő
masszázs is kedvezmé-
nyes, mely például javít-
ja a vérkeringést, jó
mozgásszervi betegsé-
gek kezelésére és feszes,
fájdalmas testtájékok
fellazítására.
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Megbeszélés. A győri jelölteket,
jelölő szervezeteket várták válasz-
tási megbeszélésre, amelyen a leg-
fontosabb feladatokról és határ-
időkről tartottak tájékoztatást.

Baleset. Személyautó és motoros
ütközött össze a 82-es főúton Ep-
lénynél. A motor mindkét utasa sú-
lyosan megsérült.

Figyelmeztetés. Elsőfokú figyel-
meztetést rendelt el az Országos
Meteorológiai Szolgálat megyénk-
re, felhőszakadás miatt.

Fürödni tilos! Fürdésre alkalmat-
lannak minősítették Győr legnép-
szerűbb szabad strandját a Moso-
ni-Duna nem megfelelő vízminősé-
ge miatt. Az Aranypart I-en fürödni
nem szabad, a partszakasz pihenő-
parkként továbbra is látogatható.

Szivárgás. Tizenöt kilónyi csepp-
folyós ammónia ömlött ki karban-
tartás közben egy Hűtőház úti
üzemben. A mentők a helyszínen
két embert vizsgáltak meg, de egyi-
küket sem kellett kórházba vinni. A
szivárgást hamar megszüntették.

Lövöldözés. Légpisztollyal lövöl-
döző férfit fogtak el a rendőrök éj-
szaka Bősárkányban. Egy elhúzódó
családi vita fajult odáig, hogy egy
huszonéves férfi légpisztolyt fogott
barátnője apjára, megfenyegette,
és háromszor a lába elé, a földbe
lőtt vele.

Vihar. Két házba is villám csapott a
vihar során megyénkben. Csornán
egy kéménybe, Győrladaméron egy
tetőbe csapott a villám, előbbinél
körbefóliázták a tetőn tátongó lyu-
kat, utóbbinál a szigetelést kellett a
tűzoltóknak eloltaniuk.

Több ütemben fejlesz-
tették a közvilágítást
Adyvárosban – tájékoz-
tatott Radnóti Ákos, a
városrész önkormányza-
ti képviselője. Kifejtette,
még 2011 végén cserél-
ték ki az Ifjúság körút tel-
jes hosszán a közvilágí-
tást. A lámpatestekbe
energiatakarékos, 30-
40 százalékkal nagyobb
fényt adó fémhalogén iz-
zókat szereltek – mond-
ta Radnóti Ákos, aki
hangsúlyozta, mivel lé-
nyegesen világosabb
lett az utca, a közbizton-
ság javítása szempontjá-
ból is fontos a fejlesztés.
Ezen kívül az út közepén
egy nagy forgalmú gya-
logátkelőhely kiemelt
szintű megvilágítást ka-
pott fekete-sárga színre
festett speciális oszlo-
pokkal. Mivel ez a kör-
nyezetétől jelentősen el-
üt, felhívja a sofőr figyel-
mét, hogy gyalogosokra
kell számítania. A na-
pokban egy hasonló be-
ruházás készült el a kör-
út Kodály Zoltán utca fe-
lőli végénél is.

Radnóti Ákos összegez-
te, az utcában már két
ilyen biztonságos zeb-
rán lehet átkelni. Azért
esett ezekre a választás,
mivel a közelben élelmi-
szerüzletek, illetve a Mó-
ra-iskola és a Szivár-
vány Óvoda van, ahol
nagy az átmenő forga-
lom. Kifejtette, a többi
zebránál már tavaly sor
került a korszerűsítésre,
az útfelület megosztásá-
val, sziget kialakításával
lett még biztonságo-
sabb az átkelés. De a
képviselő körzetében lé-
vő másik nagy forgalmú
és hosszú utcaszakasz,
a Szabolcska utca közvi-
lágításának cseréjét is
elvégezték már.
A képviselő köszöni a
megbízó útkezelő szer-
vezet munkáját és a Vill-
Korr Hungária Kft. kivi-
telezését, a cégek mun-
katársai a szokásos ki-
váló minőségben végez-
ték el a mostani zebra
megvilágítás elkészíté-
sét a városrészben lezaj-
lott többi projekthez ha-
sonlóan.

Újabb átkelő vált
biztonságossá
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FÓKUSZBAN  LAPSZÉL 

Lázasan fotókat válogatunk
édesanyámmal. A képeken egy-
től egyig mosolygó, boldog em-
berek diskurálnak egymással. A
40 és 10 éves felvételeken sze-
replők ugyanazok, csak az arco-
kon a tapasztalat vetett néhány
barázdát. Anyám néhány kép-
nél titokzatosan mosolyog.
Diszkrét köhintés mellett jegy-
zi meg, hogy 17 évesen a gimná-
zium szépfiúja volt a nagy sze-
relme. „Horváth Laci milyen jó
kiállású fiatalember volt, min-
den lány odavolt érte” – mondja.
Mára sajnos pocakot eresztett
és a haja is megritkult. Jól járt
édesapámmal.
Érettségi találkozóra készül, s a
megható zenei aláfestéses
power point bemutató most
sem maradhat el. Beválogatjuk
az előző ünnep képeit is, ahol
már az őszülő fejek unokák fel-
vételei felett nosztalgiáznak.
Anyám hangosan gondolkodik,
vajon kinek bővült azóta a csa-
ládja, vajon ki, milyen új hírcse-
megét hoz a nagy napra? Majd
szomorúan időzünk el egy külö-
nös tekintetű hölgy képe előtt,
akit azóta már közösen gyászol-
tak meg az osztálytársak. Róla
több fotó kerül a bemutatóba.
Anyám büszkén zárja mun-
kánkat, s már új albumra té-
rünk, azokat a felvételeket vá-
logatja, amin vidáman játszik
unokáival. Képek hada gyűlik
össze, amiket büszkén tár
majd az egykori társak elé.
Lassan én is osztálytalálkozóra
készülök, memóriatáramban
kutakodom, vajon az elmúlt
évek terméséből mi újdonsá-
got húzhatnék elő padtársam-
nak vagy egykori szerelmem-
nek? S vajon más mit fog majd
mesélni, amit most nem tudok.
A Facebook-on közösségi cso-
port jött létre az esemény szer-
vezésére. Mindenki csatlako-
zott. A képek mögött informá-
ciók, elvégzett egyetemek, csa-
ládi állapot, gyerekek száma, s
hozzá rengeteg fotó. Más világ,
de talán nem rosszabb. Elké-
szítjük az 50 éves találkozóra a
ppt anyagát.

Gy. P.

Online találkozó

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor 

Az ütemtervnek megfelelően ha-
lad a Baross híd felújítása, a be-
ruházás körülbelül 55 százalék-
ban kész. A Belváros felőli híd-
nyílást kedden nyitották meg a
forgalom előtt. A korábbi lezá-
rást kihasználta fejlesztésre a
város is, felújíttatta a Révai ut-
cát a híd és a Városház tér közöt-
ti szakaszon, a posta előtt pedig
korszerűsítette a parkolókat.

A Baross híd belvárosi részén még zaj-
lanak a két hídnyílás zsaluzási munkála-
tai, a hídra felhajtó szakaszon pedig fo-
lyamatban van a járdák teljes újjáépíté-
se. A munka olyan szakaszba érkezett,
amit kevésbé zavar a forgalom, így a hét
első felében megnyitották a közlekedők
előtt a Baross híd Révai utcai nyílását –
mondta lapunk megkeresésére Pécsi
Norbert Sándor, a Magyar Közút Non-
profit Zrt. kommunikációs osztályveze-
tője. Kifejtette, a Nádorváros felőli oldal
feljáró szakaszán a burkolatok és a lép-
csők készülnek, épülnek az Eszperantó
utcában felállítandó hídvédő kapuk vas-
beton alapjai. A vasút feletti utolsó híd-
nyílásban folynak a hídszerkezet felújí-
tási munkái az acélcső pillérsorok vas-
beton pillérfallá történő megerősítésé-
vel, a járdakonzolok, a pályalemez és az
acél hídgerendák felújításával.

A munka az ütemtervnek megfele-
lően halad, a magyar közút munkatár-
sa bízik abban, hogy hamarosan befe-
jeződnek a vasút feletti hídnyílások híd
alatt végzendő munkái és a Belváros
felőli feljáró szakaszokon elkészülhet a
kocsipálya-burkolat cseréje, valamint
a járda is. A következő hetekben to-
vább szerelik az új korlátelemeket és a
vasút feletti részeken a leesés elleni vé-
delmet, valamint beépítik a dilatációs
szerkezeteket. De elkészülnek a vasút
feletti járdák egyes szakaszai, illetve a
Révai Miklós utcai két hídnyílás vasbe-
ton pályalemeze is a járdákkal együtt.

A Belváros felőli oldalon nekiállnak az
új burkolatoknak és a felújított kőele-
mek visszaépítése is elkezdődik – so-
rolta Pécsi Norbert.

A tapasztalatokról szólva a kommu-
nikációs osztályvezető kifejtette: a mű-
szaki vonatkozásokat tekintve, voltak
kisebb  –  a legtöbb ilyen jellegű mun-
kánál előforduló  –  meglepetések, de
a kivitelező cég, a mérnök és társasá-

gunk szakemberei eddig minden vál-
toztatást igénylő problémára találtak
megoldást. A megváltozott közlekedé-
si viszonyokhoz a Győrben közlekedők
többsége jól alkalmazkodott.

A város vezetése kihasználta a híd-
nyílás lezárása miatti csökkent for-
galmat, egy régóta várt fejlesztést va-
lósított meg a Belvárosban. A Győri
Útkezelő Szervezet felújította a Révai
utca híd és Városház tér közötti sza-
kaszát, valamint korszerűsítette a
posta előtti parkolást, a helyeket
majdnem egy szintbe hozták az úttal,
így az alacsonyabb autók is könnyeb-

ben beállnak. De új, speciális
burkolatot kapott a Városház té-
ren a buszútvonal is, ezáltal a na-
gyobb terhelést is elbírja a felü-
let. Ezzel párhuzamosan rendbe
tették a járdát is. Ezt a beruhá-
zást a Strabag Általános Építő
Kft. végezte, melyhez a szüksé-
ges 60 millió forintot az útkezelő
szervezet biztosította.

Fekete Dávid alpolgármester
kifejtette, a felújítással nemcsak a
buszközlekedés, hanem a parkolás, va-
lamint a posta és a vasútállomás meg-
közelítése is könnyebbé vált. 

Pécsi Norbert szerint a munkála-
tok jelenlegi előrehaladottságára te-
kintettel csúszásra nem kell számíta-
ni, s a követő három hétben várható-
an nem lesz újabb forgalmirend-vál-
toztatás sem.

Félidőnél jár
a hídfelújítás

A Révai utcát is
felújították
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FEJLESZTÉS GAZDASÁG

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A napokban kezdődik a Bat -
thyány park kavicsos sétányai-
nak felújítása. A mozogni vá-
gyók új sporteszközökkel is ta-
lálkozhatnak itt a jövőben.

„A Batthyány tér a város egyik leg-
szebb közparkja, amely az elmúlt
években számos fejlesztésen esett át.
Elég csak a játszótér megújítását, a
KRESZ-park megvalósítását, a Bat -
thyány-emlékoszlop vagy épp a Gár-
donyi-szobor és környezetének felújí-
tását említeni” – fogalmazott lapunk-
nak dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter, a terület önkormányzati képviselő-
je. Hozzátette, a napokban egy újabb
nagyszabású fejlesztés kezdődik a
parkban, amely a kavicsos borítású
sétautak felújítását célozza. A munka
során nem csak a sétányt, de annak
közvetlen környezetét is megújítják,
ahová új padok is kerülnek.

„A parkba elsősorban idősek és kis-
gyermekesek járnak pihenni, de na-
gyon népszerű a kutyások körében is.
Ma már egyre többen használják a te-

Szebb és sportosabb lesz a Batthyány park
ret sportolásra is, sokan nordic walkin-
golnak vagy futnak a reggeli és kora es-
ti órákban. A sétányok felújításával ne-
kik is kedvezni szeretnénk, hiszen a
’nagy kör’ közel négyszáz méteres,
ezért kiválóan alkalmas a sportolásra.
Szándékosan nem rekortán borításban
gondolkoztunk, hiszen az jelentősen
behatárolná a felhasználási lehetősége-
ket. A kavicsos borítás lehetővé teszi,
hogy a sétálók, az áthaladók és a spor-
tolni vágyók egyaránt használhassák a
park útjait” – folytatta dr. Somogyi Tiva-
dar, aki azt is elmondta, hogy a sétány
mentén, négy helyen különböző kültéri
sportszereket is elhelyeznek. 

Ezek az eszközök kitűnően alkal-
masak a futás előtti bemelegítésre, de
arra is, hogy a parkban sétálók egy ki-
csit megmozgassák fáradt izmaikat.
Az alpolgármester szerint az eddig is
nagy népszerűségnek örvendő park a
fejlesztéssel még keresettebb, még
kedveltebb lesz.

A közel harmincmillió forintos fel-
újítás Borkai Zsolt polgármesteri kere-
téből, dr. Somogyi Tivadar képviselői
keretéből és a Győr-Szol Zrt. támoga-
tásából valósul meg, várhatóan szep-
tember közepére.

„Hamarosan teljesen
megújulnak a Batthyány park 
sétányai.”

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Ugyan a győri közgyűlés még tavaly de -
cemberben, hazánkban egyedül, 10%-kal
csökkentette az iparűzési adó mértékét, ez
a város első féléves adóbevételein nem lát-
szik meg. Sőt, éppen az iparűzési adó az,
amelyből több folyt be az önkormányzat
kasszájába. 

Stabil Győr gazdasága: az első félévben
több az iparűzési adó 

Az első félév adóbevételeit összegezte a napokban
Győr vezetése. Fekete Dávid alpolgármester elmondta,
abban a reményben csökkentették tavaly a helyi iparű-
zési adó kulcsát, hogy az intézkedés segíti a város to-
vábbi gazdasági fejlődését. „Bejött a számításunk” –
mondta, majd hozzátette, bíztak abban, hogy az iparű-
zési adó mértékének 2%-ról
1,8%-ra csökkentése a győri
cégek, kis- és középvállalkozá-
sok, és természetesen az itt lé-
vő nagyobb vállalatok érdekeit
tudja szolgálni. „Az első féléves
adatok alapján az látszik, hogy
noha 10%-kal csökkentettük
az adó mértékét, mégis több
iparűzési adó folyt be 2014 el-
ső félévében, mint 2013 ugyanezen időszakában” –
mutatott rá az alpolgármester.  A Városháza kasszájába,
pontos mérleget vonva, 131 millió forinttal több folyt be
iparűzési adóból, mint egy évvel korábban. A legna-
gyobb befizető az Audi Hungaria Motor Kft.

Borkai Zsolt polgármester szerint rendkívül
örömteli, hogy ilyen eredményt tud felmutatni a vá-
ros, és az önkormányzatnál az adócsökkentés után
nincs bevételkiesés. A helyi cégek többet és jobban
teljesítenek, ami mindenkinek jó: városnak, cégve-
zetésnek és a munkavállalóknak egyaránt. Úgy fo-
galmazott, a vágyott cél, azaz, hogy a gazdaság to-

vább növekedjen, teljesülni látszik. Győr gazdasága
rendkívül stabil, a cégek elégedettek, ez pedig meg-
látszik a város dinamikus fejlődésén, folyamatos
szépülésén is.

Más területen is jól teljesít Győr: építményadóból is
több folyt be az első félévben, mint az elmúlt esztendő

azonos időszakában, mégpedig
közel 17%-kal. A gépjárműadó-
bevétel nagyjából szinten maradt,
a tavalyihoz képest, bár minimális
mértékben, ez is emelkedett. 

A bevételek szempontjából
összegszerűen legkevésbé meg-
határozó idegenforgalmi adóból
csekély mértékkel kevesebb
pénz érkezett, igaz, a turisztikai

szempontból meghatározó fesztiválok éppen nyáron
vannak. Ezek eredményei az év végi összesítésből de-
rülhetnek majd ki. Fekete Dávid szerint ez a kisebb
csökkenés nem jelent különösebb bevételkiesést az
önkormányzatnak. Hozzátette, valószínű, hogy a folya-
matban lévő szálláshelyfejlesztések miatt eshet ki bi-
zonyos kapacitás a rendszerből, de biztos benne, hogy
akik Győrben fesztiválra látogatnak, itt töltik el a sza -
bad  idejüket, láthatják, hogy rengeteg turista van a vá-
rosban. Ám az elmúlt évek intenzív növekedése mér-
séklődött. Az önkormányzat erre az évre 18 milliárd
465 millió forint bevételt tervezett a helyi adókból.

Nőtt a város
iparűzésiadó-
bevétele
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PR-CIKK  HIRDETÉS

További budapesti és vidéki rendezvényekről, sporteseményekről, színházi előadásokról

BŐVEBB INFORMÁCIÓ A GYŐRPLUSZ PAVILONBAN! 

Ticket Express és Jegymester

JEGYEK
értékesítése!

Katy

PERRY

ÁKOS
Aréna 2014 

HAVASI
Shymphonic Aréna Show 

SZANDI
25 jubileumi koncert 

Michael

BUBLÉ 

FINNTROLL 

CRUCIFIED

BARBARA

Lady

GAGA

Bryan

ADAMS

szerző: gy. p.
fotó: praktiker

1998-ban nyitotta meg áruházát
Győrben a Praktiker, ami azóta
a régió lakberendezési és bar-
kácsközpontjává nőtte ki ma-
gát. Németh Gyula értékesítési
vezetőt kérdeztük.

Sokan aggódnak a Praktiker jö-
vője miatt. Mi lesz a győri áruház
sorsa? 

A Praktikernél jelenleg tulajdonos-
váltás zajlik a háttérben, de ez az áru-
házak működését nem befolyásolja,
ugyanúgy futnak az akciók és zajlik a
kiszolgálás, mint korábban.  Az áru-
házba betérő kedves vásárlók meg-
győződhetnek arról, hogy továbbra is
széles áruválasztékkal és árumennyi-
séggel várjuk őket. 16 éve folyamato-
san jelen vagyunk a megyeszékhelyen
minőségi termékekkel és kiváló ár-ér-
ték arányú megoldásokkal, a vásárlók
jól ismerik kínálatunkat. Meggyőződé-
sem, hogy a következő években is
folytatni tudjuk a megkezdett munkát!

Hogyan változott a Praktiker
kínálata az elmúlt években?

Praktiker – 16 éve Győrben
A Praktiker mindig is arról volt is-

mert, hogy nálunk mindenki megtalálja
az ízlésének megfelelő árucikket. A győ-

ri áruházban különösen gazdag a vá-
laszték – többek között – a bútorokból
és a csempékből. Az utóbbi időszak-
ban a lakberendezés területén még bő-
vebb lett a kínálatunk, s számos olyan
innovatív terméket árulunk, amelyek

most még újdonságnak számítanak,
később azonban el fognak terjedni. A
webshopunk egyedülálló a barkácspi-

acon, több mint harmincezer árucikk
házhoz rendelhető, akár egy kényelmes
fotelből is! Az idei évben új formátumú
katalógussal, szórólappal jelentünk
meg, amit a visszajelzések alapján jól
fogadott a vásárlóközönség.

Milyen pozitív kezdeményezé-
sek jellemezték a Praktikert?

Felsorolni is nehéz, hány progra-
mot, sporteseményt és jótékonysági
kezdeményezést támogattunk, illetve
hoztunk létre olyan értékek mentén,
mint a környezetvédelem, természet-
szeretet, egészségmegőrzés és hu-
manitás. Nemcsak engem, hanem a
többi győri lakost is büszkeséggel tölti
el, hogy a megyeszékhelyen számos
sokszínű program van a nyáron. A
Négy Évszak Fesztivált kitűnő kezde-
ményezésnek tartjuk, s örömmel tá-
mogatjuk az augusztus 23-i nyárzáró
megakoncertet, ahol Tom Jones a
sztárvendég.

www.praktiker.hu

Családi napot tartott a közelmúltban a
Rehau-Automotive Kft. A cég sikeres-
nek könyvelheti el a rendezvényt, hiszen
az nagyon jó hangulatban, szerencsés
időjárási körülmények között telt el, s
több mint 300 látogató vett részt rajta.

Családi nap a Rehaunál
A programon tiszteletét tette Német-

országból, a Rehau vállalatcsoport autó-
ipari üzletág igazgatótanácsának tagja,
Steffen Gruber is. A családokat, résztve-
vőket pedig a gyárigazgató Alexander
Ziehr és a gazdasági igazgató, Matthias
Krüger ünnepélyesen is köszöntötte,
amelyre pár magyar mondattal is felké-
szültek. A rendezvényen jelen voltak a
Győr+ Rádió műsorvezetői, a tűzoltóság
és rendőrség bemutatóval készült, a
Porsche Hungária Kft. pedig A3 és Q5
tesztvezetéssel, illetve Q7 bemutatóval
várta az érdeklődőket.

A látogatókat természetesen kör-
be is vezették a gyárban, ahol meg-
nézhették a fröccsöntő-, lakkozó- és
szerelőcsarnokokat.
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HIRDETÉS EGYETEM

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

A Széchenyi István Egyetemen és konzor-
ciumi partnereinél – az Óbudai Egyetem
Alba Regia Egyetemi Központnál, az egri
Eszterházy Károly Főiskolánál, a Dunaúj-
városi Főiskolánál és az Universitas-Győr
Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél – az e-lear-
ning típusú képzési programok fejleszté-
sének keretein belül a tananyagfejlesztés
fontos szerepet tölt be. Az intézmények a
Hungarian Online University (HUNLine)
létrehozását tűzték ki célul, amely egy kö-
zös platformot jelent a tananyagok és az
oktatási módszertan területén.

Az európai uniós támogatással
megvalósuló projekt keretében a fő
cél az élethosszig tartó tanulás előse-
gítése. Az e-learning típusú oktatási
forma a hagyományos és távoktatási,
valamint az internet által nyújtott lehe-
tőségek együttes alkalmazását jelen-
tő, hatékony tanulási eljárás.

Fokozatosan növekszik azon hallga-
tóknak a száma, akik már dolgoznak, és
a munka mellett szeretnének valamilyen
képzésben részt venni. A hagyományos
képzési formák, amelyek a tanulók fizikai

Új elektronikus tananyagok
a Széchenyi-egyetemen

jelenlétére épülnek, egyre kevésbé felel-
nek meg a képzésben részt venni szán-
dékozók elvárásainak. Munkahelyi elfog-
laltságuk, a családban betöltött szere-
pük miatt csak korlátozottan van lehető-
ségük személyesen megjelenni a képzé-
seken, konzultációkon.

A növekvő oktatási igényekre azok a
képzések tudnak megfelelő választ adni,
amelyek alkalmazkodnak a hallgatók idő-
beosztásához; a tananyaguk hatékonyan
tanulható; és gyorsan, jó minőségben ter-
jeszthetők. Az ilyen jellemzőkkel rendel-
kező képzésekben részt vevő tanulók
rendszerint speciálisan erre a célra ké-
szült tananyagokkal dolgoznak, amelyek-

hez az interneten keresztül férhetnek hoz-
zá. A képző intézménnyel is internet segít-
ségével tartják a kapcsolatot. A tanulás
jellemzően a hallgatók önálló munkájára
épül. A képzésnek ez a módja a tanuló és
a képző intézmény részéről is paradigma-
váltást igényel. A tanítás helyett a tanulás
kerül a figyelem középpontjába. 

A tananyagfejlesztés keretein belül
a járműmérnök MSc-, műszaki me-
nedzser-, mérnöktanár MSc-képzés
új típusú e-learning oktatási forma ki-
dolgozásával valósul meg.
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GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ  KÖZSZOLGÁLTATÓK

szerző: pannon-víz 

Nyáron is figyeljünk oda vízvezetékeinkre, mert nem csak
télen történhet csőtörés, szivárgás. A lakások és házak tu-
lajdonosainak két leolvasás közt is célszerű megnézni, el-
lenőrizni a vízmérő állását, hiszen így hamarabb észreve-
hetik a szokástól eltérő fogyasztást. 

A belső hálózatot egyszerűen tesztelhetjük. Zárjuk el
valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét, és ha a víz-
mérőn a legkisebb csillagkerék mégis pörög, szivárgás le-
het a hálózaton. Ilyenkor a legfontosabb feladat a hiba he-
lyének gyors megtalálása. Keressük meg a baj forrását,
ne várjunk a javíttatással!

A vízmérő minden vizet megmér, ami átfolyik rajta, akár
felhasználtuk, akár elszivárgott. Mivel nem az elhasznált,
hanem a szolgáltatott vizet kell megfizetni, ne növeljük fe-
leslegesen vízdíjszámlánkat! Ha a belső csőtörésből elfo-
lyó víz bizonyíthatóan nem a szennyvízhálózatba kerül, ha-
nem a környezetbe szivárgott el, a felhasználó kérheti a
csatornadíj jóváírását a szolgáltatótól.

A vízhálózat hangjai is figyelmeztethetnek hibára,
amelyet vizes berendezések erősíthetnek, de a falon,

A mozgás szerelmesei több ingyenes le-
hetőség közül is választhatnak Győrben,
ha futni, kocogni szeretnének. A Győr-
Szol Zrt. kezelésében lévő pályák közül
az egyik legkedveltebb a Barátság
Sportparkban lévő, 585 méter hosszú
ellipszis alakú, rekortán borítású futókör.
Akik kocogás után kondíciójukat tovább
szeretnék javítani, szintén térítésmente-
sen vehetik itt igénybe a parkban talál-
ható erősítő gépeket. Sportolás után a
büfében fel is frissíthetik magukat. 

Szintén rekortán pálya található Sza-
badhegyen, a Zöld utcai tó partján. Ez

A Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit
Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy
augusztus 20-án, szerdán a szemé-
lyes ügyfélszolgálatai, irodái és a tele-
fonos ügyfélszolgálat zárva lesz. A la-
kossági hulladékszállítás változatlanul
működik, a hulladékudvarok azonban
nem nyitnak ki. A Jókai és a Révai par-
kolóház augusztus 20-án is változat-
lan díjszabással üzemel, míg az utcai
fizető parkolók díjmentesen használ-
hatóak. A nemzeti ünnep miatt a szo-
kásos szerdai piacot augusztus 19-
én, kedden tartja meg a Győr-Szol a
Városréten. Az ünnepnapon a Vásár-
csarnok zárva lesz. A Magyar Vilmos
Uszoda a rendes nyitva tartás szerint
üzemel, viszont a Barátság Sportpark-
ban az épület, az öltözők és a labdarú-
gópályák zárva lesznek. A park többi
része – pl.: futópálya, szabadtéri erő-
sítő gépek, játszótér – használható. A
Bercsényi ligeti KRESZ-park és a Dó-
zsa-pálya augusztus 20-án zárva lesz.

További információ: www.gyor-
szol.hu, www.gyhg.hu honlapon.

Futópályák a városban

Nyáron is figyeljünk a vízvezetékre

Ünnepi
tudnivalók

talajon lévő vizesedés mindenképpen intő jel. A lakás
legkisebb helyisége könnyen a legnagyobb víznyelővé
válhat: a vécészelep hibájára utalhat, ha a szaniter vé-
kony csíkban, láthatóan vízkövesedik, rozsdabarna
nyomot hagy a folyamatosan szivárgó víz, vagy gyak-
rabban utántölt a tartály.

Nemcsak télen, nyáron, például a nyaralás idejére is
célszerű elzárni a vízmérő előtti csapot, ha hosszabb ideig
nem tartózkodunk otthon ingatlanunkon. Előfordulhat,
hogy a hálózat olyan helyén következik be a rejtett meghi-
básodás, amit a felhasználó nem tud ellenőrizni. A rejtett
hibát néha nehéz feltárni, ha nem találjuk a probléma for-
rását, hívjunk vízvezeték-szerelőt.

Táblázatunk az elfolyó vízmennyiségeket mutatja, kü-
lönböző átmérőjű repedéseknél, lyukaknál. 

Álláshirdetés
A GYHG Gyôri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére: 

autószerelô

Munkavégzés helye:
9028 Gyôr,
Külsô-Fehérvári utca 1.

Feltétel: | autószerelô min.
szakmunkás, max. érettségi
és/vagy technikum | B kate-
góriás jogosítvány | szakmai
tapasztalat | erkölcsi bizo-
nyítvány | fizikai erônlét, jó
állóképesség | önálló mun-
kavégzésre alkalmas
Elôny: C kategóriás jogosítvány
Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletraj-
zát a következô címre várjuk:
munkaugy@gyhg.hu vagy
nagy.brigitta@gyhg.hu. Az e-
mail tárgyában tüntesse fel
az „autószerelô” jeligét.

Jelentkezési határidô:
2014. augusztus 31.

szó szerint így van, hiszen a futópálya
572 méter hosszban a tavat kerüli meg.
Mellette a sportolók kényelmes pado-
kon pihenhetik ki fáradalmaikat.

Futópályát alakított ki a Győr-Szol
Zrt. a Rózsák terén is. A közkedvelt
park északi oldalán kialakított, 270
méter hosszú szakasz mulccsal borí-
tott. Míg a gyermekek a biztonságos
játszótéren töltik el az időt, addig a fel-
nőttek kocoghatnak, és eközben
szemmel tarthatják az apróságokat.

Akit a futástól nem tántorít el a
nyári meleg sem, a városi futópályák

közül a marcalvárosi kiserdőben lé-
vőt akár kánikulában is igénybe vehe-
tik, hiszen a mintegy 600 méter hosz-
szú, mulccsal burkolt pálya nyomvo-
nala szinte végig a nagy fák árnyéká-
ban halad.

A közelmúltban készült el Ménfő-
csanakon a Bezerédj-kastély parkjá-
ban az új pálya, amelyet a futók már
birtokba is vettek. A mintegy 400 mé-
ter hosszú, rekortán borítású pályát a
helyi sportbarátokon kívül más város-
részekből érkezők is szívesen kipró-
bálják, használják.
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HIRDETÉS  KULTÚRA

tel: +36 20 /994 3677 
www.achilles.hu

GYÔR-GYIRMÓTON
a belvárostól 5 km-re.

A hirdetés felmutatója
2 db egész napos
felnôtt belépôjegy 
vásárlásakor a harmadikat

AJÁNDÉKBA
kapja! 

Beváltható 2014. augusztus 22-ig,
csak hétköznapokon!

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

GYŐRBEN
a hivatalos DAIKIN
partner

• forgalmazás, 
• telepítés, 
• garanciális szerviz

KERESSE 
NÁLUNK!

KLÍMÁT

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Hatvan pincészet érkezik 16 borvidék-
ről a VII. Győri Bornapokra augusztus
21–24-én. A borokhoz leginkább illő
zenéket válogattak a VII. Győri Borna-
pok bor-, borlovag- és gasztronómiai
fesztivál szervezői – hangsúlyozta Tég-
lás Szabolcs, a Győri Művészeti és
Fesztiválközpont részéről. Elmondta,
olyan zenekarokat hívtak meg, mint pél-
dául a Cimbaliband, amely a rábaközi
búcsútól indulva egészen az isztambuli
bazárokig repíti a közönséget. Zenél a
Borra-való gasztrofolk együttes és Emi-
lio, aki latin jazz formációval érkezik hoz-
zánk. A nyárzáró szuperkoncert szom-
baton 21 órakor kezdődik Tom Jonesz-
szal, aki olyan nagy slágereket hoz el
nekünk, mint a Sex Bomb, a Delilah, a

Kiváló borok zenei aláfestéssel
She's a Lady és az All You Need is Love.
A szervezők a gyerekeket sem hagyják
koncert nélkül, vasárnap délután a Kis-
kalász zenekar gyermekkoncertjére
várnak kicsiket és nagyokat. Aznap fel-
lép még Boggie, Kozma Orsi quartett-
jével és a Guca Partyzans, Magyaror-
szág első balkán rezesbandája is.

Fekete Dávid alpolgármester jelezte,
az egész évben zajló színvonalas prog-
ramok közül talán a borfesztivál az egyik
legnépszerűbb rendezvény. Idén is a leg-
jobb hazai pincészetek kínálják terméke-
iket, s a gasztronómiára nagyobb hang-
súlyt fektetnek, a vendéglősök a Király
utcában kínálják étkeiket. A Pannonhal-
mi Borvidéknek önálló utcája lesz.

Bozsoky Zoltán, a Győri Vásár Kft.
ügyvezetője arról számolt be, idén is
fesztiválkártyával lehet fizetni a boros fa-
házaknál, a gasztroutcában azonban

készpénzzel vásárolhatunk. A korábbi
évekhez hasonlóan, a pénztáraknál le-
het feltölteni a kártyákat, ahol egyéb-
ként a régieket is aktiválják. A poharakat
idén is meg kell vásárolni, a kristálypo-
harak darabja ötszáz forintba kerül.

Domanyik Eszter, a Polgármesteri
Hivatal Marketing, Turizmus és Kom-
munikációs Osztályának vezetője hoz-
zátette, Tom Jones koncertjét a terve-
zettnél több kivetítőn követheti a közön-
ség, a Szent István út mellett a Baross
úton és a Széchenyi téren is lesz kivetítő,
hiszen rengetegen érkeznek az ese-
ményre, melyet tűzijáték zár.

A Szent István utat a Nádor aluljáró-
ig lezárják, a könnyebb hazajutást pe-
dig az önkormányzat éjszakai buszjára-
tokkal is segíti. A lezárásokról és a busz-
közlekedésről bővebben a jövő heti szá-
munkban számolunk be!

szerző: gy. p.

Hamarosan világsztár lép fel
városunkban. Hogy milyen kü-
lönleges kívánságai voltak Tom
Jonesnak, arról Domanyik Esz-
ter főosztályvezető árul el ku-
lisszatitkokat.

Miért Tom Jonesra esett a vá-
lasztás? 

Komoly egyeztetések előzik meg a
döntést a Polgármesteri Hivatal Mar-
keting, Turizmus és Kommunikációs
Osztályán a nyárzáró koncert fellépő-
jének a kiválasztásánál. Több mene -
dzserügynökséggel állunk kapcsolat-
ban, akik az általunk megadott para-
méterek alapján feltérképezik, hogy ki
az a művész, aki elérhető számunkra.
Igyekszünk úgy választani, hogy több
korosztályt is meg tudjunk szólítani,
természetesen a tarifa, a technikai
igények, valamint a város adottságai
is sokat nyomnak a latba.

Érdeklődött az énekes Győrről?
Igen, részletes tájékoztatást ad-

tunk a városról és a koncert körülmé-
nyeiről. Tom Jones szinte sosem ad a

Tom Jones várakozással tekint a fellépésre
közönség számára ingyenes koncer-
tet, úgyhogy nagy várakozásokkal te-
kint a győri fellépésére. Kedvesen ér-
deklődött Győr után, utólag eláruljuk
majd, hogy milyen információk ragad-
ták meg leginkább a figyelmét.

Honnan  érkezik a művész?
Még a repülési információkról nem

kaptuk meg a végleges tájékoztatást,
annyi biztos, hogy Budapesten landol.

Hol száll meg?
Mivel ötcsillagos szállodát kell szá-

mára biztosítani, ezért nem Győrben,
hanem Budapesten lakik majd, a szál-
lítását az Audi vállalta.

Lesz-e mód arra, hogy a rajon-
gók autogramot kérjenek tőle? 

Sajnos erre nem lesz lehetőség,
kérjük a rajongók megértését.

Megnézi-e a várost?
Amennyiben kéri, örömmel meg-

mutatjuk neki városunkat, de ez vi-
szonylag nehezen lenne kivitelezhető
biztonságtechnikai okokból. Készü-
lünk számára Győrt bemutató és rep-
rezentáló ajándékokkal, valamint ma-
gyaros termékekkel.

Találkozik-e külön a polgár-
mester úrral? 

Mivel Borkai Zsolt polgármester úr
meghívására érkezik Győrbe, ezért ő
fogja átadni neki a város ajándékcso-
magját, és természetesen megköszö-
ni, hogy elfogadta a meghívásunkat. 

Milyen különleges kívánságai
voltak: milyen étkezést, melyen
italt kért az öltözősátrába? 

Az öltöző méretét nem határozta
meg, egy kényelmes kanapét viszont
szeretne. Bizonyos termékek, ételek
esetében különböző márkákhoz ra-
gaszkodik a művész úr, azonban nem
túlzó és vállalhatatlan kérésekről van
szó, ezért amit tudunk, természetesen
teljesítünk számára. Nagyon szívesen
kipróbálja a helyi specialitásokat, a ma-
gyaros ízeket, úgyhogy a menüt is
eszerint állítottuk össze.

Önnek melyik a kedvenc Tom
Jones-dala?

Nekem a Delilah a kedvenc Tom
Jones-dalom, de sokat buliztam a
Sex Bomb című számára.

Tom Jones azért jó választás, mert
azt tapasztaljuk, hogy minden korosz-
tályt megszólít a zenéje. Nagyon bí-
zunk benne, hogy nagy bulival kedves-
kedik majd a közönségnek.
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GYŐRIEK A NAGYVILÁGBAN HIRDETÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A családommal most tér-
tünk haza négy és fél éves
sanghaji kiküldetésből, s rö-
videsen indulunk Bahreinbe
– mondja a Széchenyi tér
egyik kávézójában Tőke
Henrietta, aki a Lloyd-palo-
tára mutatva, megjegyzi: itt
kezdtem angolul tanulni
egykoron.

Amikor 1988-ban a Kazinczy-
gimnáziumban leérettségi-
zett, bizonyára még ön sem
gondolta, hány helyen él
majd a világban?

Nem bizony, bár amikor az
érettségi után fordítóként-tol-
mácsként elkezdtem dolgozni,
rengeteg külföldivel  találkoztam,
kinyílt a világ.  Győrben ismer-
kedtem meg későbbi férjemmel,
aki angol, s itt tanított a főiskolán.
1996-ban a férjemet Sydneybe
szólította a munkája, én pedig fe-
leségként követtem őt. Így kez-
dődött az azóta is tartó világjárá-
sunk.

Mennyi ideig éltek Auszt-
ráliában, és milyen állomá-
sok következtek?

Másfél év ausztrál tartózko-
dás után, férjem munkája révén
Malajziában, Kuala Lumpurban
éltünk. Ez három évig tartott. Ez-
után Thaiföld következett, három
és fél év Bangkokban. Majd egy
jó év a férjem hazájában, Angliá-
ban, itt született meg a lányunk.
Ezt követően öt évig Magyaror-
szágon tartózkodtunk. Ezután
egy négy és fél éves sanghaji ki-

térő következett. Most éppen itt-
hon vagyunk Győrben, rövidesen
azonban költözik a család Bah -
reinbe.

A külföldi állomásokon él-
te a feleség otthoni életét
vagy dolgozott is?

Ahol tudtam, dolgoztam, a
munkavállalásnak azonban szi-
gorú szabályai vannak minde-
nütt. Thaiföldön egy csokoládé-
gyárban tudtam elhelyezkedni,
az nagy élmény volt. 

Mennyire tudta elsajátíta-
ni az éppen soros ország
nyelvét?

Malajziában szinte mindenki
beszél angolul. Kínában és Thai-
földön azonban intenzíven tanul-
tam a nyelvet. Kínaiból az úgyne-
vezett HSK-vizsgán negyedik
szintig jutottam. Mindig az volt a
gond, hogy ha országot váltot-
tunk, hol gyakoroljam az adott
nyelvet. A thait akkor tudtam, ha
szabadságra hazajöttünk Győr-
be, volt itt ugyanis thai masszás,
ahol dolgozott egy Thaiföldről
származó lány.

A kívülálló csak az előnye-
it látja, hány országban élhe-
tett, hány kultúrát megis-
mert. Hátrányai is vannak a
világpolgárságnak?

Nem egyszerű feladat egy
vadidegen országban berendez-
kedni, otthonra lelni. A tízéves lá-
nyom nehezen éli meg, hogy há-
romévente búcsút kell intenie a
barátainak. A négyéves fiam pe-
dig azt kérdezi folyton, akkor mi
most hol vagyunk otthon. Amikor
Thaiföldön laktunk, karácsony-
kor nem volt fenyőfa, nem voltak

díszek, s nagyon meleg volt.
Kényszerűségből egy pálmafát
díszítettünk fel magunk gyártotta
alkotásokkal.

Mit válaszol a gyerekei-
nek, amikor megkérdezik,
hol vannak otthon? 

Azt, hogy ahol anya és apa ott
van, az az otthonuk.

Szabadságra mindig visz-
szatér Győrbe. Milyen érzés?

Nagyon jó. Látom, ahogy fej-
lődik, szépül a város. Kína után

nagyon jó Győrben érezni az em-
beri léptéket és a tiszta levegőt.
A fiam belázasodott, még az
ügyeletet is megjártuk, korrekt
módon elláttak bennünket. 

Sok helyen élt már, me-
lyik ország volt önre a legna-
gyobb hatással?

Mindegyik más, a kultúrák
sokszínűsége magával ragadott
mindenütt. Thaiföldön a kultúra
mellett az ételek gazdagsága, az
emberek kedvessége. Kínában
az óriási fejlődés, Ausztráliában
a csodás környezet, Malajziában
az éghajlat gyakorolta rám a leg-
nagyobb hatást.

Mi hiányzik a legjobban
Magyarországból a család
és a barátok mellett?

Csirkepaprikást mindenütt
csinálok, bárhol élünk, tarho-
nyát azonban itthonról kell vinni
magunkkal. A levesbe való cér-
nametéltből is fel szoktunk tan-
kolni csakúgy, mint magyar pi-
rospaprikából. Ha itthon va-
gyunk, Túró Rudin és pörköltön
élünk, külföldön azonban meg-
próbálunk úgy élni, étkezni,
mint az ottaniak. 

Győriek a nagyvilágban: Tőke Henrietta

Anya, mi hol vagyunk otthon?
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CSALÁDI NAP  KONCERT

szerző: lendvai péter
fotó: voices

Az operavilág fiatal sztárjai, az Operalia 2014 meg-
hívott díjnyertesei közvetlenül a Los Angeles-i Ope-
rában tartott döntő után érkeznek Győrbe, ahol
szeptember 6-án este 8 órakor a Széchenyi téren
adnak koncertet.

Voices of 2014! – Los Angelesből Győrbe
Az estnek az amerikai, világklasszis szoprán, Ka-

lifornia 2006-os szépségkirálynője, Angel Blue, és
az ünnepelt tenor, Stefan Pop lesz a sztárvendége.

Angel Blue napjaink egyik legsokoldalúbb éneke-
se, aki az operaszínpadokon és a könnyűzenei stadi-
onkoncerteken is hatalmas sikert arat. Plácido Domin-
go estjei mellett Brian McKnight, Donna Summer, Ru-
ben Studdard, Charice, Chaka Khan, Jewel, David
Foster show-inak is gyakori sztárvendége.

Stefan Pop 2010-ben a milánói Teatro alla Scala
operában megrendezett Plácido Domingo’s Opera-
lia első- és közönségdíjasa lett. Nemzetközi karrier-
jének elindulásában nagy szerepet játszott a Teatro
dell’Opera di Roma operaházban, Franco Zefirelli
rendezésében bemutatott Traviata produkció, mely-
ben Alfréd szerepét énekelte. 

A „Voices of” rendezvényt első alkalommal múlt
évben mutatták be Győrben. A közel ötezer érdek-
lődő előtt megtartott, óriási sikerű zenei esemény
évről évre az Operalia aktuális díjazottjait vonultatja
fel. A koncertturné nemzetközi népszerűségét az
adta, hogy az esteken a jelenkor fiatal operasztárjait
hallhatja a közönség.

Az idei koncerten is a legnépszerűbb operákból,
operettekből hangoznak el részletek, valamint szá-
mos ismert zarzuela, és egy-egy musicalrészlet is
felcsendül. Érdekesség, hogy a szeptember 6-i kon-
certen a Győri Balett ismert magántáncosaival is

találkozhat a publikum. A könnyed, szórakoztató es-
ten a Győri Filharmonikus Zenekart a népszerű gö-
rög karmester, Michalis Economou dirigálja.

A város kiemelt partnerségével megvalósuló
koncertet az érdeklődők díjmentesen tekinthetik
meg. Az ajándékkoncertnek Borkai Zsolt polgár-
mester a házigazdája. (X)

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Szeptember 13-án ismét meg-
rendezik a Szabadhegyi Jóté-
konysági Főzőverseny és Csalá-
di Napot a Rozgonyi úti sportpá-
lyán. Az érdeklődőket gyerek-
programokkal, zenével, focival
és finom ételekkel várják. A ren-
dezvénnyel a Radó-iskolát és a
hároméves daganatos kisfiút,
Horváth Dominikot támogatják.

Családi napot először a ’90-es évek-
ben szervezett Udvardi László a Roz-
gonyi, Szalma, Széna, Dobó, Rövid és
a Bornemisza utcák közösségeinek
részvételével. Ekkoriban utcák közti
focimérkőzéseket szerveztek, amit az-
tán beszélgetés, közös főzés követett.
A szabadhegyi utcákban nagyon jó
közösség alakult ki, a szervezők pedig
minden évben igyekeztek összehozni
a helyieket egyre jobb programokkal.

2010-ben Pusztai Péter is bekap-
csolódott a szervezésbe, s megfogal-
mazódott az ötlet: a családi nappal
másokon is segíthetnek, beteg gyer-
mekeket szeretnének támogatni. Az

Gyerekeket támogatnak
a szabadhegyi családi nappal

elképzeléssel megkeresték Simon
Róbert Balázs alpolgármestert, ön-
kormányzati képviselőt és a város-
rész másik képviselőjét, Hajszán Gyu-
lát, hogy segítsenek a rendezvény
szervezésében, akik azonnal igent
mondtak. Szintén segítőkészek vol-
tak azok a vállalkozók is, akiket a lel-
kes szervezők megkerestek, amikor
meghallották a célt: gyermekek arcá-

ra csalhatnak mosolyt. Így megszé-
pülhetett a helyi játszótér, 2012-ben
kihelyeztek egy villamos szekrényt,
támogatták a Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Intézmény és Gyermek-
otthont. Idén a sajátos nevelési igé-
nyű gyerekek fejlesztésével foglalko-
zó Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Intézmény és Gyermekotthon számá-
ra gyűjtenek támogatást, valamint a

hároméves daganatos kisfiú, Horváth
Dominik gyógyulásáért.

A jótékonysági családi nap kispá-
lyás labdarúgótornával indul, 12 órá-
tól a gyerekeket játékokkal várják, lesz
többek között ugrálóvár, fa körhinta,
csigafuttató, rodeobika, bohócműsor,
arcfestés és pónilovaglás. A gyerekek-
nek is szerveznek focimérkőzést, a
csapatokat Hajszán Gyula képviselő,
az ETO egykori aranycsapatának tag-
ja állítja össze.

Délután fellépnek a Radó-iskola di-
ákjai is egy vidám zenés műsorral,
majd a Black Diamond Jazzbalett cso-
port, a Baráti Dal-szín-ház operett-gá-
laműsorral, a Rábca Néptáncegyüttes,
este pedig a Hellokids Zenekar játszik.

A főzőversenyre a nevezési lapot a
Facebook-on lehet letölteni, és leadha-
tó a Győr+ pavilonban a Baross út ele-
jén, vagy e-mailben a szabadhegyifozo-
verseny@gmail.com címen. Jelentkez-
ni lehet az alábbi telefonszámokon is:
Udvardi László: 06-70/340-3828,
Pusz tai Péter: 06-70/561-8383.

A rendezvény napján 8–24 óráig út-
lezárással kell számolni a Rozgonyi u. 37.
után (Szalma út csomópontját követő-
en) a Rozgonyi úti Märklin bejáratáig.  
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VEGÁN GASZTRO

Augusztusi özönízek

Ebben a hónapban, amit kapunk a természettől, azzal
nem lehet betelni… dinnyék, barackok a láthatáron,
tombol a cukkiniláz (nálam minden héten), kacsingat
rám a szilva, és egy nagy kedvenc, a sütőtök is itt van
már, őt majdnem egész évben vehetjük és ehetjük, s
bármilyen furcsa, még nyersen is finom, ajánlom, pró-
bálják ki. Vitaminbombák ők mind, de a legjobb, ha fő-
zés nélkül kerül a tányérunkra. Ha tehetjük, nyáron is,
de egyébként mindig és minden nap együnk még
több nyerset. Ha ezt az ételsort elfogyasztjuk, akkor
már mondhatjuk, hogy 70%-ban nyers étellel gazda-
gítottuk magunkat, aminek köszönhetően rost- és vi-
tamindús napot zártunk, tele gyümölccsel és tápláló
zöldséggel. Sokszor elmondtam már, hogy nyersen
kapjuk meg a vitathatatlan ásványi anyagokat, és a vi-
taminok egész sorát. A sütőtök és a többi tökféle élet-
tani hatása fontos szerepet tölt be, lássunk egy párat:
vérnyomáscsökkentő, immunrendszer-erősítő, az al-
lergiás tüneteket, valamint az asztmás rohamokat le-
kicsinyíti. A sárgadinnyét (ő is tökféle) általában nyer-
sen fogyasztjuk, ahogy most is, egy jó levesként talál-
kozunk ma vele. Jótékony hatása lázcsökkentő és
gyulladáscsökkentő is, egyébként gyógynövénynek is
mondhatjuk, elmaradhatatlan karotin tartalma neki is
van, mint a sütőtöknek, ezt a sárgarépánál már ismer-
jük. Jöjjön a nagy zöld kedvencem, amit ha meglátnak
az emberek, elsőre nemet mondanak neki, de miután
megkóstolták, dupláznak, sőt tripláznak belőle, olyan
isteni! Délelőtti energiabomba, amiben banán, barack,
spenót és némi tiszta víz van. A mai receptjeim akár
egész napra is szólhatnak (éljen a kreativitás!), mert
reggelire, de akár egész délelőtt folyamán fogyaszt-
hatjuk a híres-nevezetes zöld turmixot, ami nagyszerű
a testnek, és laktató, ha kellő mennyiségű vizet is ada-
golunk hozzá (másfél liter víz délelőtt és másfél liter víz
délután). Az ebéd sárgadinnyeleves, a főétel sütőtök-
golyók bulgurral és lestyános burgonyával, salátával.
Vacsorára pedig a megmaradt golyókat salátával
együtt bátran ehetjük. Bőséges, tápláló és könnyű fi-
nomság ez a receptsor, amit szeretettel ajánlok min-
denkinek. Lássunk is hozzá, jó munkát, és ígérem,
könnyű munka lesz ez.

Györkösné
Boros Györgyi,
a Vega Villám Főzőklub
háziasszonya,
vegán személyi szakács

Hozzávalók: 1 közepes sütőtök,
1 közepes vöröshagyma, 2 tk. hi-
malájasó, jó csipet bors és őrölt
koriander, 1–1,5 bögre zabliszt,
1 marék tönkölyzsemlemorzsa.
A sütéshez kevés
kókuszolaj. 40 dkg
bulgur, só, bors,
dupla víz. 4 db kö-
zepes krumpli, 1
marék lestyán, só,
víz, kókuszolaj.
Saláta: 2 paradi-
csom kockázva, 2
marék spenót csí-
kozva, fél uborka
kockákra vágva,
lenmagolaj, fél cit-
rom leve.
A sütőtököt megpucoljuk, hasá-
bokra vágjuk. Az aprítónk legki-
sebb reszelő részén lereszeljük a
hagymával együtt. Majd jöhet az
aprítógéprész, ahol két részletben
fele arányban elosztjuk a reszelé-

Zöld turmix
Hozzávalók: 1 literes turmixgép po-
harához 2 db banán, 1 nagy barack,
1 marék spenót (minden hozzáva-
lónk nyers!), 2-3 dl tisztított víz. Tur-
mixoljuk két percig és kész. Ma-
gunknak flakonba töltve egész dél-
előtt kitart. Négy főre 1-1 pohár jut
belőle. Reggeli smoothie, turmix,
ami délig ellát energiával, mert dél-
előtt a szervezetünk a könnyen
emészthető energialöketet igényli.

Sárgadinnyeleves
Hozzávalók: 1 nagyobb sárgadinnye, 4-5 dl víz, 2-3 dl zabtejszín,
1 kk. fahéj, csipet őrölt zöld kardamom (kihagyható), csipet vanília-
por. A dinnyét kockázzuk, és több részletben turmixoljuk őket min-
den alapanyaggal együtt. Hűtsük le és ihatjuk/ehetjük 1 óra múlva.

Sütőtökgolyó bulgurral, lestyános burgonyával és salátával
keket. Megy bele a só, és a többi
fűszer, a liszt felével. Ha tömöt-
tebb golyócskákat szeretünk, ad-
hatunk hozzá még lisztet. De
egyébként a zabliszt fogja össze.

Ha megvan, megforgatjuk a mor-
zsában és a serpenyőben forrósí-
tott kevés olajon állandóan forgat-
va megsütjük. Közben a bulgurt
(tört, előpárolt búza, „török búza”
néven is ismert) elkészítjük, ha-

sonlóan, mint a rizst, de mégsem
teljesen. Hamar elkészül, nem is
kell rá figyelni, miután felforrt a víz-
zel, lezárhatjuk, elvan, egyedül is,
megpárolódik. A krumplikat meg-
mossuk, és héjastól felkockázzuk.
Kisebb, de vastag falú lábosban a
forró olajban állandóan forgatva
pirítjuk kb. 5 percig. Majd felönt-
jük fél-egy deci vízzel, és lefedve,
közepes lángon főzzük. Ha kész,
rádobjuk a felaprított lestyánt,
együtt pároljuk őket még két per-
cig. A lestyán nagy kedvencem,
jobban szeretem, mint a petre-
zselymet, próbálják ki így, imádni
fogják! A salátának mindent leap-
rítunk, mehet rá a dresszing, jól
összekeverjük. Tálalhatjuk is az
ebédhez ezeket a színes finomsá-
gokat. Vacsorára a sütőtökgolyó-
kat salátával fogyasszuk, így egy
könnyű vacsoránk lesz belőle.
Imádni való ízek mind! Jó készí-
tést, jó étvágyat!
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Am 16. August um 20:30
Uhr erwartet das TA-
KÁCS NIKOLAS Kon-
zert alle Fans auf dem Szé-
chenyi Platz. Der X-Faktor
Finalist tritt im Rahmen
der Sommerabendkonzer-
te auf die Bühne.

Der GYŐRI ETO FC empfängt seinen ewigen Rivalen Fe-
rencváros daheim am 17. August um 16:30 Uhr. Alle Fans
werden im ETO-Stadion erwartet. 

SOMMERABSCHLUSS-MEGAKONZERT
in Győr! Der Weltstar Tom Jones gibt am 23. Au-
gust ab 21 Uhr ein Konzert und zugleich ein ga-
rantiertes Erlebnis auf dem Platz vor dem Ratha-
us in Győr. Das Konzert ist kostenlos, bei Regen
findet die Veranstaltung am 24. August um 20
Uhr statt.

Ein ANTIQUITÄ-
TENMARKT findet
am 17. August von 7-
14 Uhr auf dem Vá-
rosréter Marktplatz
hinter dem Árkád-
E i n k a u f s z e n t r u m
statt. Die folgenden
Märkte werden im-
mer am 3. Sonntag
jeden Monats abge-
halten. 

Am 20. August um
15:30 Uhr erwartet
das ORGELKON-
ZERT die Musikliebha-
ber mit der Vorstellung
von Kovács Szilárd in
der Basilika. Weitere In-
formationen und Kar-
tenbestellung: TriCollis
Beschäftigungszent-
rum, Tel.: 96/570-191. 
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

SZENT ISTVÁN-NAPI MEGEMLÉKEZÉSRE VÁRNAK min-
den ünneplőt augusztus 20-án 17 órától a szabadhegyi Rózsák te-
rén. A történelmi zászlók bevonulása és a Himnusz után Simon
Róbert Balázs alpolgármester mond köszöntőt. Az ünnepséget
követően fellép a Friends Big Band. A helyszínen kedvezményes
áron, helyben készített gulyás-ételek kaphatók, amelynek bevéte-
lével a szervezők a Radó Tibor Általános Iskolát támogatják.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
MESE FESZTI-
VÁL várja a gyer-
mekeket szüleikkel
együtt a Győri szü-
lők házában au-
gusztus 18-án. A
játszóház vendégei:
a Cipelő cicák, Bo-
gyó és Babóca, An-
na, Peti és Gergő!
Te r m é s z e t e s e n
nem maradnak el a
népmesék hősei és
az állatmesék sze-
replői sem.

RÉGISÉGVÁSÁR lesz az Árkád mögötti
Városréti piactéren augusztus 17-én 7-től
14 óráig. A további vásárokat minden hó-
nap 3. vasárnapján tartják. 

TAKÁCS NIKOLAS
koncertjére várják a ra-
jongókat augusztus
16-án 20.30-kor a
Széchenyi téren. Az X-
Faktor döntőse a Nyár -
esti koncertek kereté-
ben lép színpadra.

„SZERETEM GYŐRT” címmel fotóki-
állítás nyílt a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeumban. A szakmai zsűri
által kiválasztott képek az Eszterházy-pa-
lotában tekinthetők meg szeptember 21-
ig, hétfő kivételével naponta 10-től 18
óráig. A kiállításról a gyorplusz.hu oldalon
olvashatnak az érdeklődők.

N Y Á R Z Á R Ó
M E G A K O N -
CERT Győrben!
Tom Jones világsz-
tár ad koncertet és
garantált élményt
Győrben a Város-
ház téren augusz-
tus 23-án 21 órától.
A koncert ingyenes,
eső estén augusz-
tus 24-én 20 órakor
tartják meg a ren-
dezvényt.

ORGONAKONCERT várja a
zenerajongókat Kovács Szilárd
előadásában augusztus 20-án
15.30 órakor a Bazilikában. To-
vábbi információ és jegyrende-
lés: TriCollis Foglalási Központ,
Tel.: 96/570-191.

PROGRAMAJÁNLÓ HIRDETÉS



Ezrek előtt mondták ki
a boldogító igent

14 / + / 2014. augusztus 15.

KÉPRIPORT BAROKK ESKÜVŐ

Több ezer tanú előtt mondta ki a boldogító igent az idei barokk esküvő je-
gyespárja, Varga Eszter és Varga Róbert. Az elmúlt hétvégén a történel-
mi Belvárosban minden a színes korszakot idézte, a huszonkettedik al-
kalommal megrendezett barokk esküvőre pedig zsúfolásig megtelt a
Széchenyi tér. A program mellett a hétvégén számos koncert, színházi és
táncprodukció, valamint sok-sok gyerekprogram is várta az érdeklődő-
ket. A világra szóló eseményt munkatársaink is végig követték, a gyor -
plusz.hu oldalon még több kép található a készülődés pillanatairól és a
ceremóniáról, de tudósításunk is újra megnézhető a portálon.

képriport: o. jakócs péter
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

TV2, augusztus 20., szerda, 21:35

Álljon meg a nászmenet!
Amerikai romantikus vígjáték

Julianne  és Michael  elválaszthatatlanok. Kamaszkori
szerelmük hamar őszinte barátsággá változott, és ők

nem is akarnak ezen vál-
toztatni. Aztán, mint de-
rült égből a villámcsapás,
Michael egy napon beje-
lenti, hogy megnősül: fele-
ségül veszi egy milliomos
gyönyörű lányát, Kimberlyt

. Julianne rádöbben, hogy eddigi életét óriási tévedésben
és önámításban élte: hiszen szerelmes a legjobb barátjá-
ba! Azonnal nekilát, hogy megváltoztassa az események
menetét, és őt vezesse oltár elé az ifjú vőlegény. 

m1, augusztus 16., szombat, 14.40

Hallgass a szívedre!
Amerikai romantikus dráma

Danny arról álmodik,
hogy sikeres dalszerző le-
gyen, de mindennapjait
kénytelen pincérként vé-
gigdolgozni egy New
York-i étteremben. Egy

nap találkozik egy gazdag családból való lánnyal, Aria-
nával, akibe első látásra beleszeret, és csak később tudja
meg, hogy a lány hallássérült. Ariana viszonozza Danny
érzelmeit, de nehezen bír szembeszegülni erős akaratú
anyjával, aki ellenzi a szegény fiúhoz fűződő kapcsola-
tát. Fájdalmakkal teli szerelmi történetük gyönyörű da-
lok komponálására ihleti a fiút.

RTL Klub, augusztus 20.,szerda, 22:10 

Fejlövés
Amerikai akciófilm

Jimmy Bobo , a hírhedt bérgyilkos életében először tár-
sul egy zsaruval. A fiatal nyomozó, Marcus  hajlandó
együtt működni, hogy felgöngyölítsen egy ügyet, ami-
nek a szálai New Orleans
piszkos sikátorain keresz-
tül egészen a Fehér Ház fo-
lyosójáig vezetnek. A szokat-
lan páros, akiket két kegyet-
len gyilkosság hozott össze,
keresztülgázol mindenen,
ami az útjukba áll, és felál-
doznak mindent a bosszú ér-
dekében.

AUGUSZTUS 17., VASÁRNAP
M1
05:29 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:50 Balatoni Nyár
09:00 Katolikus krónika
09:40 Megkeresni az embert
10:05 Útmutató
10:30 Kérdések a Bibliában
10:45 Református magazin
11:10 Unitárius ifjúsági műsor
11:15 Balatonfelvidéki református 

templomok
11:30 Mai hitvallások – Kövér Imre 

portréja
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Melissa és Joey 
12:30 Melissa és Joey 
12:55 Telesport – Sport 7
13:25 DTM – Futam
14:55 Én, a séf 
16:25 Telesport
18:50 Főzni úton-útfélen
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Harry és Sally 
22:00 Ákos: Karcolatok – Koncert
23:20 Bevetetlen ágyak 
00:55 Darwin-díj – Halni tudni kell! 
02:25 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Apa-csata 
04:20 Apa-csata 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:20 Top Shop
06:55 Kölyökklub
09:45 Teleshop
10:45 Kalandor
11:15 4ütem 
11:50 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:30 Vadmacskák 
13:30 Utazás a Föld középpontja 

felé 
15:20 Nincs kettő séf nélkül 
16:40 Nincs kettő séf nélkül 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Alkonyat 
22:25 A bolygó neve: Halál 
01:10 Portré 
01:50 Szegedi Szabadtéri Játékok 
02:20 Jóbarátok 
02:50 Cobra 11 
03:20 Nincs információ

04:20 Megvagy! 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
09:55 Astro-Világ
11:00 Stílusvadász 
11:30 Stahl konyhája 
12:00 Több mint TestŐr 
12:30 Édes élet 
13:45 Édes élet 
15:00 NCIS: Los Angeles 
16:00 Halálos iramban: 

Tokiói hajsza 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Az utolsó léghajlító 

22:05 Amerikai gengszter 
01:00 Füstölgő Ászok 
02:50 Eureka 
03:35 Szellemdoktor 

06:50 Világ-nézet
07:20 Isten kezében
07:50 Pannon expressz
08:15 Mesélő cégtáblák
08:45 Rome Riports
09:10 Napok, évek, századok 
10:05 Magyar klasszikusok 

új köntösben
10:35 Kultikon +
11:00 Önkéntesek
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:05 Vers
12:10 Muzsikál a mozi
12:40 Ízőrzők: Mesztegnyő
13:15 Legenda a vonaton 
14:40 Hazajáró
15:10 Csellengők 
15:40 Hogy volt!?
16:40 Janika 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Önök kérték!
20:30 A sziget 
21:30 Észak-Északnyugat 
23:45 Dunasport
00:00 Heti Hírmondó

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Konkrét (ism.)
09:15 Fröccs (ism.)
09:45 Fröccs (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:40 VoltTimer (ism.)
11:40 Konkrét (ism.)
11:50 Képújság
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Fröccs (ism.)
19:45 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből (ism.)
20:45 Konkrét (ism.)
21:00 Fröccs (ism.)
21:30 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből  (ism.)
22:30 Reklám III.
22:35 Műsorzárás

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 A mi erdőnk
05:55 Magyar gazda
06:20 Gyógyító természet 
06:50 Balatoni Nyár
09:00 Történetek a nagyvilágból 
09:30 Vágtass velem!
10:05 Hollócska, a kis rosszcsont 
11:30 Aranymetszés - Aranyfeszt
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
13:00 Titokban Hongkongban 
14:40 Hallgass a szívedre! 
16:25 Telesport (élő) – OTP Bank Liga
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa 

megakad a torkán 
21:30 Az utolsó dobás 
23:10 A sötétség határán 
01:05 A kínai 
02:35 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Apa-csata 
04:20 Apa-csata 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:20 Top Shop
06:55 Kölyökklub
09:40 Ízes élet – Mautner Zsófival 
10:05 Teleshop
11:00 Egy rém modern család 
11:35 Egy rém modern család 
12:05 Kung-fu 
13:05 Tökéletes célpont 
14:05 Kölcsönbaba visszajár 
15:55 Keresztes hadjárat 

farmerban 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Utazás a Föld középpontja 

felé 
21:20 Csak szex és más semmi 
23:20 Sziklák szeme 
01:30 Kutya nagy titok 
03:10 Egy rém modern család 
03:35 Egy rém modern család 

04:00 Grimm 
04:45 Aktív 
05:05 Babavilág 
05:30 Super Car 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
09:40 Astro-Világ
10:45 Kalandjárat – az Útitárs 
11:45 Babavilág 
12:15 Falforgatók 
13:15 Édes élet 
14:30 Édes élet 
15:45 Édes élet 
17:00 NCIS 
18:00 Tények
19:00 Halálos iramban: 

Tokiói hajsza 
21:05 Lopakodó 
23:30 Haláli hullák hajnala 
01:20 M, mint muskétás 
02:05 Zűrös szerelmek 
02:50 Herkules 
03:35 Briliáns elmék 

09:35 Határtalanul magyar
10:00 Székely kapu
10:30 Hagyaték
10:55 1Úton
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Zöld Jelzés
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 1Úton
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Nagyszakácsi
12:45 1Úton
12:55 Nálatok, laknak állatok?
13:25 Nálatok, laknak állatok?
13:55 1Úton
14:05 Monte Cristo grófja 
15:30 1Úton
15:40 Önök kérték!
16:30 1Úton
16:40 Péntek Rézi 
17:50 1Úton
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 1Úton
19:05 Bűvölet 
19:35 Hogy volt!?
20:30 Séfek csatája 
21:25 Egérke a férfiak között 
22:55 Kultikon +

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló (ism.)
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Képújság
18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Fröccs (ism.)
19:30 Fröccs (ism.)
20:00 Vény nélkül  (ism.)
20:25 VoltTimer (ism.)
21:25 Konkrét (ism.)
21:40 Konkrét (ism.)
21:50 Fröccs (ism.)
22:20 Fröccs (ism.)
22:50 Vény nélkül  (ism.)
23:15 VoltTimer (ism.)
00:15 Konkrét (ism.)
00:25 Műsorzárás

GYŐR+ TV
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07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló (ism.)
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Fröccs (ism.)
10:15 Fröccs (ism.)
10:45 Képújság
17:25 Rába ETO FC–MVFC-

Berettyóújfalu futsal Szuper 
Kupa mérkőzés 

18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Fröccs (ism.)
20:30 Fröccs
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Fröccs (ism.)
22:30 Fröccs (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 20, SZERDA
M1
06:25 Ecranul nostru
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Apostolok útján 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Szent István Rend 2013
09:55 Magyarország lobogójának 

ünnepélyes felvonása 
és tisztavatás

10:05 Ybl öröksége
11:00 Szent István Rend 2014
11:55 In honorem Szent István
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Önkéntes orvosok Erdélyben 
12:45 Szaffi
14:05 Fekete tulipán 
15:55 Így újult meg a Várkert Bazár
16:55 Szent Jobb körmenet
19:00 Úszó Európa-bajnokság 2014
20:05 Híradó este
20:45 Sporthírek
20:50 Időjárás-jelentés
21:00 Tűzijáték
21:35 Budavári Palotakoncert 2014
22:55 Szent István Rend díjazottjai
23:25 Az a szép fényes nap 
01:20 A nyomsávon 
02:15 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Apa-csata 
04:25 Apa-csata 
04:50 Jóbarátok 
05:15 Jóbarátok 
05:40 Jóbarátok 
06:00 Top Shop
06:30 Chima legendái 
06:55 Kölyökklub
08:45 Az elveszett csillag
10:15 A rodeó bajnokai 

12:05 A kék lagúna 
14:15 Visszatérés a kék lagúnába 
16:15 Tibor vagyok, 

de hódítani akarok 
18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Harry Potter és 

a Titkok Kamrája 
22:10 Fejlövés 
00:00 RTL Klub Híradó
00:35 Visszajáró pénz 
02:30 Castle 
03:15 Castle 

04:05 A Macska 
04:30 Családi titkok 
05:15 13-as raktár 
06:00 Tv2 matiné
07:15 Őslények országa 6. – 

A Szaurusz Szikla titka
08:30 Két testvér 
10:25 Egyiptom hercege 
12:15 Hal a tortán 
13:15 Elvitte a víz 

15:00 Top Gun 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:15 Csizmás, a kandúr 
21:00 Tűzijáték
21:35 Álljon meg a nászmenet! 
23:50 A híres Ron Burgundy 

legendája 
01:40 Dobd be magad! 
03:05 Top Gun 

AUGUSZTUS 19, KEDD
M1
07:40 Piknik a határon – 

Szögesdrót nélkül
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Piknik a határon – 

Szögesdrót nélkül
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Molly és Mopsz 
11:30 Kapa, kasza, fakanál 3.
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:25 1100 év Európa közepén
13:50 Cédrusliget 
14:40 Szívtipró gimi 
15:30 Az élet megy tovább 
16:25 Híradó+
16:40 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:40 Úszó Európa-bajnokság 2014
20:05 Híradó este
20:40 Sporthírek
20:45 Időjárás-jelentés
20:55 Szabadság tér '89
21:40 Híradó
21:50 Sporthírek
22:00 Twin Peaks 
22:50 Piknik a határon – 

Szögesdrót nélkül
23:20 A nyomsávon 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Tuti gimi 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Tuti gimi 
15:45 Castle 
16:50 Az örökség 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Amikor megállt a Föld 
23:35 RTL Klub Híradó
00:05 Reflektor 
00:25 A főnök 
01:25 Gyilkos elmék 
02:25 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
02:50 Az éden titkai 

04:00 Családi titkok 
04:50 Aktív 
05:15 13-as raktár 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 22-es körzet – A bűn utcái 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 A titok gyermekei 
03:40 Maricruz 

07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Magyar história
08:00 Zebra 
08:15 Piknik a határon – 

Szögesdrót nélkül
09:40 Váratlan utazás
10:35 Szelek szárnyán 
11:20 Piknik a határon – 

Szögesdrót nélkül
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Kívánságkosár
14:20 Térkép – Különkiadás
15:00 Piknik a határon – 

Szögesdrót nélkül
17:00 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Piknik a határon – 

Szögesdrót nélkül
19:35 Rózsák harca 
20:30 Szelek szárnyán 
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:30 Apró gyilkosságok 

a családban 
23:05 Könyvajánló
23:15 Határeset 
23:50 A szellem filozófusa – 

Fülep Lajos

AUGUSZTUS 18., HÉTFŐ
M1
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Go MZ Go
08:50 Capri – Az álmok szigete 
09:50 Az Ushuaia expedíció
10:35 Az Ushuaia expedíció
11:25 Főzni úton-útfélen 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Roma Magazin – 

Családban marad
13:00 Domovina
13:25 1100 év Európa közepén
13:45 Magyarlakta – 

vidékek krónikája
14:40 Szívtipró gimi 
15:30 Az élet megy tovább 
16:25 Híradó+
16:40 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:40 Úszó Európa-bajnokság 2014
20:05 Híradó este
20:40 Sporthírek
20:45 Időjárás-jelentés
20:55 Cédrusliget 
21:45 Híradó
21:55 Sporthírek
22:05 Twin Peaks 
22:55 Aranymetszés – Aranyfeszt
23:25 Barangolások öt kontinensen 
23:55 Az élet megy tovább 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Tuti gimi 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Tuti gimi 
15:45 Castle 
16:50 Az örökség 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Dr. Csont 
22:30 Dr. Csont 
23:30 RTL Klub Híradó
00:05 Reflektor 
00:20 A kárhozottak királynője 
02:20 Az éden titkai 
03:10 Az éden titkai 

04:30 Napló 
05:15 13-as raktár 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Az utolsó léghajlító 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 Zsaruvér 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Szellemdoktor 
02:25 Maricruz 
02:50 A Macska 
03:15 Zsaruvér 

08:00 Isten kezében
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:15 Váratlan utazás
10:00 Hagyaték
10:30 Hazajáró
11:05 Séfek csatája 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Kávéház 
15:05 Ines de la Fressange, 

a divat múzsája 
16:00 A klímaváltozás kihívásai
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Linda 
20:25 Szelek szárnyán 
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:30 75 perc Fábri Zoltán 

filmrendezőről
22:50 NémetEgység @ Balatonnál – 

Mézföld 
00:10 Könyvajánló

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 Fröccs (ism.)
10:30 Fröccs (ism.)
11:00 Képújság
18:45 Műsorkezdés
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Fröccs (ism.)
20:15 Fröccs
20:45 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Fröccs (ism.)
22:15 Fröccs (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:00 Konkrét (ism.)
08:15 Fröccs (ism.)
08:45 VoltTimer (ism.)
09:45 Képújság
17:25 Győri ETO FC–FTC NB1-es 

bajnoki labdarúgó mérkőzés
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Fröccs (ism.)
20:15 Fröccs
20:45 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló(ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Fröccs (ism.)
22:15 Fröccs (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

05:35 Srpski Ekran
06:05 Unser Bildschirm
06:35 Térkép 
07:00 Határtalanul magyar
07:30 Magyar história
08:00 Debreceni Virágkarnevál
11:05 Vad Magyarország – 

A vizek birodalma
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 MC – Magyarok Cselekedetei
12:15 Leányvásár 
13:45 Álomkeringő 
15:20 Gábor diák 
16:55 Szent Jobb körmenet
19:20 Híradó
19:45 Dunasport
19:50 Időjárás-jelentés
20:00 A Tenkes kapitánya
20:25 Öregberény 
21:00 Magyar szentek és boldogok –

Az országegyesítő
21:25 Dunasport
21:35 Szegény gazdagok 
23:05 Kincsem
00:50 Isten gyertyája – 

Babits Mihály emlékére 
01:10 Vers
01:15 Himnusz
01:20 "A nemzet oltára"
02:00 Szent István emlékezete a XX. 

században
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU 

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Ôszi nyelvtanfolyamok szeptember 20-tól
• Német nyelvi kurzus 11–12 éveseknek: augusztus 25–28.
• 20 órás ÖSD tréning: augusztus 25–28.
• EURO, ECL, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés csoportban

és magánbérletes rendszerben is
• Egészségügyi szaknyelv orvosok és szakápolók számára német nyelven
• SVÉD nyelvtanfolyamok 
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által
• AKCIÓ: tanulói jogviszony igazolások és az erkölcsi bizonyítványok fordítására

07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló (ism.)
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Fröccs (ism.)
10:15 Fröccs (ism.)
10:45 Képújság
18:45 Műsorkezdés
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Zooo+
20:30 Civil Kurázsi
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Zooo+ (ism.)
22:30 Civil Kurázsi (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 22., PÉNTEK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 Zooo+ (ism.)
10:30 Civil Kurázsi (ism.)
11:00 Képújság
18:45 Műsorkezdés
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Urbanisták 
07:40 Magyar írók 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 A Pannon kőtenger 
08:45 Capri – Az álmok szigete 
09:45 Molly és Mopsz 
11:20 Makovecz Imre 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Életkerék
13:00 Esély
13:30 Magyar írók 
13:45 Unokáink is látni fogják – 

Portré Tokár György építészről
14:40 Szívtipró gimi 
15:30 Párizsi helyszínelők 
16:25 Híradó+
16:40 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:40 Úszó Európa-bajnokság 2014

(élő)
20:05 Híradó este
20:40 Sporthírek
20:45 Időjárás-jelentés
20:55 Észak és Dél 
21:50 Észak és Dél 
22:50 Híradó
23:00 Sporthírek
23:05 Twin Peaks 

04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Tuti gimi 
05:30 Top Shop 
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop 
11:45 Asztro Show 
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Tuti gimi 
15:45 Castle 
16:50 Az örökség 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 CSI: A helyszínelők 
22:25 CSI: Miami helyszínelők 
23:30 RTL Klub Híradó
00:00 Reflektor 
00:20 V, mint veszélyes 
01:20 Kalandor 
01:50 Mr. és Mrs. Bloom 
02:35 4ütem 
03:00 Az éden titkai 

04:00 Családi titkok 
04:50 Aktív 
05:15 13-as raktár 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop 
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családit titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 NCIS 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Grimm 
02:25 Maricruz 
02:50 A Macska 
03:15 Grimm 

07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Urbanisták 
07:40 Magyar írók 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 A Pannon kőtenger 
08:45 Capri – Az álmok szigete 
09:45 Molly és Mopsz 
11:15 Vannak vidékek 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Rondó
13:00 Kvartett
13:30 Átjáró
13:55 Útravaló
14:10 Magyar írók 
14:25 A növények birodalma 
15:20 Párizsi helyszínelők 
16:15 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:15 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Úszó Európa-bajnokság 2014 

(élő)
20:05 Híradó este
20:40 Sporthírek
20:45 Időjárás-jelentés
20:55 Herbie Monte Carlóba megy 
22:40 Az Este
23:15 Híradó

04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Tuti gimi 
05:30 Top Shop 
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop 
11:45 Asztro Show 
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Tuti gimi 
15:45 Castle 
16:50 Az örökség 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Bölcsőd lesz a koporsód 
23:30 RTL Klub Híradó
00:05 Reflektor 
00:25 Sötét zsaruk 
01:25 Rémület 
03:10 Az éden titkai 

04:50 Maricruz 
05:15 13-as raktár 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop 
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 Grimm 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Hawaii Five-0 
02:25 Grimm 
03:10 Maricruz 
03:35 A Macska 

06:30 Híradó
06:35 Hrvatska kronika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 Virágzó Magyarország 
07:55 Akadálytalanul 
08:30 Híradó
08:35 Mesélő cégtáblák 
09:05 Könyvajánló 
09:15 Váratlan utazás  
10:05 Rózsák harca 
11:00 A Tenkes kapitánya 
11:30 Öregberény 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:25 Kívánságkosár 
15:00 Merre tovább, Gemenc? 
15:30 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Angyalbőrben 
20:35 Szelek szárnyán 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Édes Anna 
23:05 Könyvajánló 
23:10 MüpArt classic

07:00 Kvartett
07:30 Híradó
07:35 Rome Riports 
08:00 Csellengők 
08:30 Híradó
08:35 Térkép 
09:05 Könyvajánló 
09:10 100 kép a XX. századból 
09:20 Váratlan utazás  
10:10 Szelek szárnyán 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:25 Kívánságkosár 
14:20 Vers
14:30 Kávéház 
15:00 Mediterraneo 
15:30 Labdarúgás
17:30 Térkép 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Rocca parancsnok 
20:30 Szelek szárnyán 
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:30 Columbo: A bűn jelöltje 
23:10 Könyvajánló 
23:15 Zsarolás 
00:45 East Side Jazz Company 

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP, ONLINE, RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

KISS-MÁTÉ NOÉMI
+36 20 430 7214

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246
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szerző: prof. dr. dézsi csaba andrás
belgyógyász, kardiológus
osztályvezető főorvos

fotó: illusztráció

Szervezetünk egészséges működésé-
hez sok nyomelemre van szükség. Az
egyik legfontosabb a magnézium. Ezt
önállóan nem tudjuk előállítani, így pót-
lásáról a táplálkozással kell gondoskod-

nunk. A magnéziumnak fontos szerepe
van az egészséges ideg- és izomműkö-
désben, valamint a szénhidrát-, a fehér-
je- és a zsír-anyagcserében. Részt vesz
az alvás-ébrenlét ritmusának szabályo-
zásában is. 

Magnéziumhiány
Magnéziumhiány esetén izomgör-

csök, ingerlékenység, álmatlanság ala-
kulhat ki, romlik a koncentrálóképesség,
fejfájás, szédülés léphet fel, izomgyenge-

ség, émelygés, végtagzsibbadás jelent-
kezhet. Gyakoriak lehetnek a kellemet-
len, erőteljes szívdobbanások, szívrit -
mus zavarok. A terhesség során kialakult
magnéziumhiány egyesek szerint felelős
lehet a születendő gyermek felnőtt korá-
ban kialakuló inzulinrezisztenciáért is,
ami cukorbetegséghez vezethet. 

Fontos a rendszeres pótlása
A jó magnézium ellátottság pozi-

tív hatású lehet az inzulinreziszten-

A hét orvosi témája:

MMiiéérrtt  ffoonnttooss
aa  mmaaggnnéézziiuumm??

cia, a magas vérnyomás, és talán
meglepő módon a vérzsírszint-elté-
rések megelőzésében. Ugyanakkor
javíthatja a szellemi frissességet,
csökkentheti a kellemetlen szívrit-
muszavarok előfordulását. Segíthet
enyhíteni a kellemetlen másnapos-
ság tüneteit. A légutakat is képes
kismértékben tágítani, ezért az aszt-
mától és krónikus hörgőgyulladástól
szenvedőknek is enyhülést hozhat.
Csökkenti a kalciumot tartalmazó
vese-, és epekövek kialakulásának
esélyét. Segít gyomorrontás és szék-
rekedés esetén, valamint megköti a
gyomorsavat. Utóbbi miatt nem ta-
nácsos étkezés előtt magnézium-
tabletták szedése. Segíthet a dep-
resszió leküzdésében és enyhíti a
menstruációs görcsöket. 

Napi szükséglet
A magnézium napi ajánlott meny-

nyisége átlagosan 375 mg. Várandó-
soknak, sportolóknak, asztmásoknak,
szívritmuszavartól, illetve magas vér-
nyomástól szenvedőknek az ajánlott
napi magnéziumszükséglet 500-
1000 mg között változik. A szájon át
bevitt magnéziumnak átlagosan 35-
55%-a szívódik fel. A legtöbb sötét szí-
nű üdítőital foszfátokat tartalmaz, me-
lyek az emésztőcsatornában hozzákö-
tődnek a magnéziumhoz, így jelentő-
sen csökken a felszívódása. 
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A fogyókúra élettana

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Az étkezés az egyik legfonto-
sabb életfunkció az ember éle -
tében. A legerősebb befolyásoló
tényezők az éhségérzet, illetve
az étvágy, amelyek szabályozá-
sa igen bonyolult. 

Étvágyszabályozó tényezők 
Az éhségérzet és az étvágy szabá-

lyozásában a központi idegrendszer
mellett hormonok és egyéb jelátvivő
anyagok vesznek részt. A szervezet
táplálékellátottságának fokáról a
központi idegrendszert elsősorban
egyes hormonok informálják. Ezen
felül az agyban kialakuló éhségérzet
vagy jóllakottságérzet, az ízérzéke-
lésről eljutott információk és számos

egyéb szignál is hatással van a táplá-
lékfelvételre.

Biológiai óra 
Több kutató összefüggést talált a na-

pi alvással töltött idő és a túlsúly kialaku-
lása között. Megállapításaik szerint az 5
óránál kevesebbet alvóknál 40%-kal na-
gyobb eséllyel alakul ki az évek során el-
hízás, mint azoknál, aki napi 7-8 órát töl-
tenek rendszeresen alvással.

Fogyókúra éhezés nélkül 
Tegyük étkezésünket rendszeressé,

együnk naponta többször, de kisebb
mennyiségeket. Ha nem várjuk meg a
kínzó éhségérzet jelentkezését, köny-
nyebben tudunk mértéket tartani. A

kis energiasűrűségű, nagy víztartalmú,
sok ásványi anyagot, vitamint tartal-
mazó zöldségekből nagyobb mennyi-
séget is elfogyaszthatunk anélkül,
hogy energiabevitelünk jelentősen
megnövekedne. A növényi rostokban
gazdag élelmiszerek alaposabb rágást
igényelnek, így megnövelik az étkezés
idejét. Ha a rágás hosszabb ideig tart,
a gyomornedv mennyisége is megnő,
és ez segíti a telítődést. Az alapos rá-
gás időt ad arra is, hogy az agyban ki-
alakuljon a táplálékfogyasztás befeje-
zését jelző telítettségi reakció, és meg-
gátolja a „túlevést". Az élelmi rostok a
tápcsatornába kerülve megduzzad-
nak, így alakítják ki a telítettség érzetét.
Főleg a gélképző tulajdonságú, vízol-

A hét kérdése: a hajhullásról Sóterápia az allergia ellen
Hazánkban minden negyedik embert érint
az allergia valamilyen formában. Segítséget
jelenthet a tünetektől szenvedőknek egy ré-

gi hagyományon
alapuló, rendkívül
hatékony terápia, a
sóterápia. A gyógy-
szer- és mellékha-
tásmentes kezelés,
hatékony kiegészí-

tő terápia lehet az alsó és felső légúti beteg-
ségek tüneteinek enyhítésére. A száraz só-
terápia a különlegesen finomra őrölt (0,2
mikron) speciális, magas tisztaságú gyógyá-
szati sószemcsék belélegzése során fejti ki
hatását, egészen mélyen az alsó légutakban,
a tüdő hörgőcskéiben is. 

Fülünk óvása
Fülünket sokféle ártalom érheti, az úszás-
tól a hangos zenéig. Soha ne használjunk
fülpiszkálót, csak annyira mossuk ki a fü-
lünket, amennyire a kisujjunkkal lehetsé-
ges. Ha lerakódott
a fülzsír, fordul-
junk orvoshoz, aki
szakszerűen kitisz-
títja a fülünket. A
legtöbb ember el-
mulasztja a fényvédő krémeket a fülkagyló-
jára is alkalmazni, ami nagy hiba, mert az
érzékeny bőr a napsugárzás hatására elrá-
kosodhat. A szúnyogriasztókat és más ro-
varcsípés elleni szereket soha se fújjuk a
fülbe, csak a fülkagyló mögé.

dékony diétás rostok (pl. pektin) lassít-
ják a gyomor kiürülését.

Megfelelő folyadékfogyasztás
A szomjúság oltására a legjobb a

tiszta ivóvíz, a változatos italválasztás-
nak azonban fontos szerepe lehet ab-
ban, hogy elfogyasszuk a szerveze-
tünk igényeinek megfelelő folyadék-
mennyiséget. Az édes ízt nélkülözni
nem akarók egyre több energiamen-
tes édesítőszerrel készült, „light” üdí-
tő közül is választhatnak. Az ilyen üdí-
tőkből napi rendszerességgel fo-
gyasztók valamivel nagyobb súlycsök-
kenést értek el, és kisebb fokú éhség-
érzetről számoltak be, mint a kizáró-
lag tiszta vizet ivók.

Válaszol: Dr. Wentzely Edit bőrgyógyász
főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Belgyógyászati és hormonális betegségek,
valamint gyógyszerek is állhatnak a hajhul-
lás hátterében, tudtuk meg a szakembertől. 

Milyen betegségek állhatnak a hajhullás hát-
terében?

Hajhullást okozhatnak belgyógyászati betegségek,
mint például a vashiányos vérszegénység, a pajzsmi-
rigy túl- vagy alulműködése, s a hormonális problé-
mák. Hajhullást eredményezhet a testi-lelki stressz, bi-
zonyos gyógyszerek használata, terhesség, szoptatás,

de akár a túl szoros
copf is. 

Milyen fokú hajhullás esetén kell orvoshoz
fordulni?

Napi körülbelül száz hajszál kihullása még normá-
lis. Ha ez hirtelen nagyobb mértéket ölt, esetleg más
panaszokkal társul vagy ha a haj foltokban hullik, ak-
kor mindenképpen forduljunk orvoshoz. A körülírt,
gócos hajhullás esetén belső gyulladásos gócok
után is kutatni kell.

Van-e házi gyógymód annak a hajhullás-
nak a kezelésére, melynek hátterében nem
áll betegség?

Ha a háttérben kizártuk a fenti okokat, házi prak-
tikák is bevethetőek. A rendszeres fejmasszázs, a ká-
vét vagy csalánteát tartalmazó oldatok növelik a ha-
jas fejbőr vérellátását.

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika
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Ötödször rendezik meg ha-
zánkban, a győr–gönyűi kikö-
tőben a járműipari egyetemis-
ták legrangosabb világverse-
nyének magyar futamát. A For-
mula Student Hungary az eu-
rópai versenyek között az
egyik legnépszerűbb: a neve-
zéskor 2,7 másodperc (!) alatt
telt be a 44 csapathely: végül
15 országból sikerült bekerülni
egyetemi, főiskolai autóépítő
csapatoknak.

Az augusztus 21–24-én megrende-
zett verseny a járműipar népszerű ta-
lálkozóhelyévé vált: nemzetközi autó-
ipari cégek, kutatóintézetek, felsőok-
tatási intézmények vezetői, szakembe-
rei összesen hét szakmai rendezvényt
tartanak. Külön autóbuszokkal érkez-
nek a hazai és a szomszédos orszá-
gok egyetemeinek hallgatói a rendez-

Formula Student Hungary – 14 országból 44 csapat, 1000 egyetemista 

Európa kedvelt egyetemi autóversenye –
vényre, ahol a szponzorcégek bemu-
tatják vonzó  utánpótlás- és munka -
erő-programjaikat is.

A versenyző csapatok a világ min-
den pontjáról érkező, a felsőoktatás-
ban tanuló diákokból állnak. Nem-
csak mérnökhallgatók vesznek részt
a versenyben, hanem más tudomány-
területek hallgatói is, mivel a feladat
összetettségéből adódóan, más szak-
ismeretekre is szükség van. A mér-
nöktudományok mellett fontos szere-
pet kap a közgazdaságtan, a marke-
ting és a gazdasági jog is, így a csapa-
tok is e területekről érkező hallgatók-
ból állnak össze.

A statikus versenyszámok után a
második két nap, azaz augusztus 23–
24-én lesznek a látványos dinamikus
versenyszámok, amikor a gönyűi kikö-
tő betonján mérik össze tudásukat a
formula autók. Érdekessége a magyar
futamnak, hogy egy kategóriában,

egymás ellen indulnak a hagyomá-
nyos, belső égésű, és az elektromos
motorral felszerelt járművek. A dina-
mikus versenyszámok csúcsa az úgy-
nevezett endurance futam, amelyben
az 1 kilométeres versenypályán 22 ki-
lométert kell megtenniük a verseny-
zőknek, és a tüzelőanyag-takarékos-
ságot, az időt és az állóképességet
vizsgálják.

A rendezvényen a fő szponzorok
saját pavilonokban mutatják be
utánpótlás-, tréning-, ösztöndíj- és
egyéb programjaikat, valamint lát-
ványos, játékos vetélkedőket ren-
deznek. Több szakmai rendezvény
is erősíti a járműipari találkozóhely
jelleget. Itt találkoznak a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara és vala-
mennyi megyei kamara ipari kollégi-
umainak vezető képviselői, akik „az
innováció szerepe a hazai kis- és kö-
zépvállalkozásban” témakörben tar-

tanak tanácskozást. Itt is részt vesz-
nek a kormányzat képviselői csak-
úgy, mint a járműipari növekedési
térségek (Kecskemét, Miskolc,
Győr) szakmai találkozóján, ahol azt
vitatják meg: milyen módon tudnak
az egyetemek, főiskolák és a helyi
önkormányzatok lökést adni az
egyes térségek fejlődésének.

Újdonságként a versenyen lesz a vi-
lágpremierje a győri Széchenyi István
Egyetemen kifejlesztett formula stu-
dent motornak.

A versenyző csapatok számára
külön szakmai előadásokat tarta-
nak a szponzorok képviselői: az Au-
di, a Continental, az AVL és a Nati-
onal Instruments hazai és külföldi
szakemberei. Nemzetközi bench-
marking találkozón cserélik ki ta-
pasztalataikat a járműipari cégek
HR- és PR-vezetői, valamint megvi-
tatják azt is, milyen módon tudnák
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– a magyar járműipar találkozóhelye
műszakilag jobban támogatni az
egyetemisták,  főiskolások autóépí-
tő tevékenységét. Ezekbe a konzul-
tációkba bekapcsolódnak a többi
szponzorcég, így a Knorr-Bremse,
a Trigon vagy épp a világ legna-
gyobb autóvisszapillantó-tükör gyár-
tója, a mosonmagyaróvári SMR
szakemberei.

Az idei, ötödik Formula Student
Hungary bekerült Győr kiemelt prog-
ramjai közé, a város önkormányzata is
belépett a támogatók közé, s az au-
gusztusi rendezvényen népszerűsíti a
2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált is.

A rendezők – ugyancsak a várossal
összefogva – külön turisztikai csoma-
gokat állítottak össze diákok és felnőt-
tek részére, mely a szálláson és az
FSH-n kívül tartalmazza a városi ren-
dezvényeket, így az akkor zajló borna-
pokat és a külföldről is nagy érdeklő-

déssel várt, augusztus 23-i esti nyár-
záró koncertet: Tom Jones szabadtéri
show-műsorát.

Az egyetemisták, főiskolások, kö-
zépiskolások és családjuk – a rendez-
vény hu.fshungary.hu honlapján törté-
nő regisztrációval – ingyenesen tekint-
hetik meg az egyik legkülönlegesebb
és legizgalmasabb nyári szakmai
programot, a Formula Student Hun-
gary 2014. évi versenyét.

A verseny története:
Az XMeditor Kft. több mint két

évtizede áll szakkommunikációs
szolgáltatásokkal a hazai járműipar
és a hozzá kötődő oktatási szféra
résztvevőinek szolgálatában. Saját
rendezvényeivel, szakfolyóirataival
az autóipar elismert szakértője. Ma-
gyarország mellett Romániában
vannak hasonló aktivitásai. Tanács -
adással, saját grafikai, web-fejlesz-

tő, rendezvényszervezői kompeten-
ciáival teljes körű rendszeres kom-
munikációs szolgáltatást nyújt több
mint száz hazai és külföldi ügyfelé-
nek.

A Formula Student egy formula au-
tós (nyitott vezetőfülkés) versenysoro-
zat, amely alapvetően konstruktőri
verseny, a hangsúly főként az alkalma-
zott technikákon, technológiákon és a
csapatfellépésen, nem pedig a sebes-
ségen vagy a fej fej melletti küzdel-
men van. A csapatoknak a verseny
alapkoncepciója alapján egy sorozat-
gyártásra kész versenyautó prototípu-
sát kell elkészíteniük, melynek fő pia-
cát a nem professzionális autóver-
senyzők jelentik. Ez alapján az autó-
nak nemcsak menettulajdonságaiban
kell megbízhatónak, hanem sorozat-
gyártásban piacképes áron kell előál-
líthatónak lennie. A csapatok verse-
nye tulajdonképpen egy jól megterve-

zett versenyautó legyártásának és az
értékesítési terv kidolgozásának kom-
binációja.

Az első versenyt az USA-ban ren-
dezték 1981-ben, 6 csapat részvéte-
lével. Az elmúlt 33 év alatt mintegy
600 Formula Student csapat alakult a
világ minden pontján, s ma már
Észak-Amerika mellett Dél-Ameriká-
ban, Ázsiában, Ausztráliában és ter-
mészetesen Európában is szerveznek
Formula Student versenyeket. Euró-
pában 2013-ban 6 helyszínen rendez-
tek futamot: az angliai Silverstone-
ban (1998 óta), a németországi Ho ck -
enheimben (2006 óta), az ausztriai
Spielbergben (2009 óta), a spanyolor-
szági Circuit de Catalunia-n (2010
óta), az olaszországi Fioránóban
(2005 óta) és a csehországi Hradec
Královéban (2013 óta). Ezt az elit kört
bővíti 2010 óta a győri Formula Stu-
dent Hungary.



mat okoztak neki, nem engedték em-
berek közelébe.

A lóhátról való balesetek általában
nem a kezdőkkel történnek, hiszen ők
óvatosabbak, mint a gyakorlott lovasok.
Általában környezeti hatásra esnek le a
lóról, például, ha elakad az állat lába. A
kimenetel mindig függ a lovas koordiná-
ciójától, tudásától, de a szerencsétől is.
Klasszikus lovas sérülés a kar- és a csuk-
lótörés, hiszen esésnél nem tudjuk meg-
tartani saját súlyunkat, mégis letesszük
a kezünket. A fejsérülések a kobakkal
szerencsére jól kivédhetőek, ahogy a ge-
rincvédők is nagy szolgálatot tesznek.

A lovas balesetek megelőzésének
titka, hogy ismerni kell az állat termé-
szetét, fontos a megfelelő idegrend-
szerű ló választása, persze szükséges
a rutin is, és használni kell védőfelsze-
relést, így a lovaglás élmény lesz, és
egyáltalán nem kell félni tőle.

Vágtass velünk!

Lovas balesetek – ismerni kell az állatot
A legtöbb probléma abból adódik, ha
az ember nem a ló fejével próbál gon-
dolkodni. Az állat sokszor csípéssel,
harapással kommunikál, társait így
tartja távol. S bár nem támadni akar,
vigyázni kell, mert a lovak állkapcsa
nagyon erős. Egy ló megközelítésénél
javasolt figyelni a füleit: ha előre néz-
nek, figyelmes, akkor nem veszélyes,
ám ha hátralapítva fekszik a füle, „su-
nyít”, akkor agresszív vagy bizalmat-
lan. A lovak két esetben harapnak: ha
félnek, vagy ha el akarnak minket
ijeszteni.

A rúgásnak pedig mindig van oka.
Ahogy már korábban is írtuk, a lovak
menekülő állatok. Ha megijednek, de
nem tudnak elfutni, akkor a veszély,
például a hirtelen zaj irányába rúgnak.
Támadni akkor szoktak, ha dominán-
sak és el akarnak ijeszteni. A rosszin-
dulatú ló ritka, de akkor is általában az
ember az okozója – bántották, fájdal-

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Megtartotta játékos táborzáró
buliját a zootáboros gyerekek-
nek a Xantus János Állatkert. A
forgatagra rengeteg gyerek ér-
kezett a parkba.

Június 16-án, a nyári szünettel együtt
megkezdődött a zootábor első felvo-
nása. A nagy érdeklődésre való tekin-

Táborzáró az állatkertben
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Üzleteink: CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51. CBA Delikát
Gyôr, Mónus I. u. 24/b. CBA Delikát Gyôr,
Kodály Z. u. 29. CBA Delikát Gyôr, Szigethy A.
út 80. CBA Prima Gyôr, Ifjuság krt. 36. CBA Prima
Gyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA Prima
Gyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Élet
u. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Ajándék, hideg-melegétkezési utalványt
elfogadunk! Üzletünkben telefonkártya
egyenleg feltöltés is igénybe vehetô!

899,- db

Akció idôtartama: 2014. 08. 15—08. 22-ig

Faros csirkecomb 1 kg

699,- db

499,- kg

15,- db

229,- cs

Danone könnyû és finom
joghurt 4x125 gr, 458 Ft/kg

Finonimo szendvicssonka
800 g, 1123,75 Ft/kg

Tomi Kristály
mosókapszula
14x25 gr
49,93 Ft/db

Szendvics-
zsemle 48—52 gr

169,- db
kartonos ár

Steffl
dobozos sör

0,5 l, 338 Ft/l

tettel, 50 fős turnusok váltották egy-
mást az állatkertben kilenc héten át. A
táborra még májusban elfogyott az
összes hely. Az utolsó hét péntekén,
az egész nyár méltó lezárásaként, az
állatkert közös bulira hívta a meleg hó-
napokban náluk táborozókat.

A táborzáró egy állatkerti sétával
indult a bejárattól, amin a táborozó
gyerekek ingyen vehettek részt. A szü-
lők részére a séta ideje alatt a tábor te-

rületén frissítőt kínáltak. A séta fára-
dalmainak kipihenését pár finom falat
segítette, ami alatt a gyerekek felké-
szülhettek a további feladatokra. Fel
kellett ugyanis idézniük a gyerekek-
nek a táborban tanultakat egy játékos
vetélkedő keretében. 

A résztvevők garantáltan gazda-
gabbak lettek egy nagyszerű élmény-
nyel, és sok-sok kellemes emlékkel. 

www.zoogyor.com
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Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Ugye Ön sem szeret vasárnaponként
órákig állni a tûzhely elôtt?
Mi megfôzünk Ön helyett!
Jöjjön el hozzánk családjával, 
barátaival ebédelni, vacsorázni!
Ízletes ételekkel várjuk Önt!

Kedves Hölgyem!

Erzsébet utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!

A Velencei-tótól és a gyógyfürdôtôl 10 percre, zöld övezet-
ben, zárt területen, szövetkezeti házban 2 szobás, 5 férô-
helyes, 41m2-es teraszos, összkomfortos apartman évente
2×2 hetes üdülôhasználati joga tulajdonostól eladó. A la-
kás saját terasszal, kompletten felszerelt teakonyhával,
hûtôvel, színes TV-vel és telefonnal rendelkezik.

AGÁRDON ELADÓ

Irányár: 260.000 Ft
Érdeklôdni: 20/553-85-45

A 2014-es évre esedékes üdü-
lôhasználati díj rendezett így,
az ebben az évben esedékes 2
hetes pihenés (augusztus vé-
ge szeptember eleje) 
díjtalanul az Öné lehet

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglő

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

2014. augusztus 16.
Szombat esti menüajánlatunk:
Húsgombócleves: ......................................250 Ft/ adag
Velőraguval töltött sertéskaraj ......................................
rántva, vegyes köret: ............................................900 Ft

Marhapörkölt, galuska ........................................900 Ft

Óvári sertéskaraj, párolt rizs: ..............................900 Ft

Fokhagymás sertéstarja, főtt burgonya: ..............900 Ft

Házi vegyes káposzta saláta: ......................200 Ft/adag

A 2 személyes Marcal-tál
4400 Ft helyett ......................................2800 Ft-ba kerül! 

Gyôrújbarát legnagyobb virágboltja!
Exkluzív és klasszikus csokrok készítése!
• Virágdekorációk és virágtálak
• Temetési koszorúk és sírcsokrok
• Kerti virágok és palánták

FANTÁZIA VIRÁG — AJÁNDÉK

Gyôrújbarát, István u. 13. Tel.: 96/355-759

ÁLLÁS

Audi Gyárba keresünk állandó
szombat éjszakára takarítókat. Bejelentett
munka. Tel.: 06-20/993-5575.

Győri gyorsétterembe kere-
sünk 18+ nappalis diákokat hosszú távra.
Bér: br. 600 Ft/óra. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal az amrest02@biztospont.hu
címen. Tárgy: Győr.

Gépkezelő és összesze-
relő munkatársakat kere-
sünk Győrladamérra. Feladat: Mun-
kaállomásokon végzett, betanított jel-
legű, könnyű fizikai állómunka. Elvá-
rás: Minimum 8 általános iskolai vég-
zettség. Jelentkezni: 06-30/581-
9820 vagy monika.scheier@kellyser-
vices.hu

Mindenféle házimunkát,
idősgondozást vállalok ott lakással. Tel.:
06-70/516-0079.

Fodrászt és pedikűröst kere-
sek Szabadhegyen most nyitott szépség-
szalonomba. Tel.: 06-20/529-9346.

SZOLGÁLTATÁS

Kamionok, terepjárók,
teherautók, munkagépek tel-
jes kézi mosása. Alváz- és motormo-
sás Győr egyetlen kézi alsó mosójá-
ban! Tartályok, tartálykamionok akci-
ós mosása. Nálunk sár, olaj nem aka-
dály! Bejelentkezés esetén minden
időpont megfelel. Tel.: 06-20/952-
2938. Épfu-Autómosó Győr, Fehér-
vári út 80. (Porta a Zöld út felől.)

Szobafestést, mázolást,
laminált parkettázást vállalok. Nyugdí-
jasoknak kedvezménnyel. Tel.: 06-
30/984-3518.

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

Szobafestést, mázolást vál-
lalok. Lakások teljes körű, generál felújítá-
sa A-tól Z-ig. Telefon: 06-20/256-3609.

Kutyakozmetika! Tanuló
keres kozmetikázandó kutyákat,
amiken gyakorolni tudna. 06-
30/393-5687

A BOMBA alakért irány 
a Fitt Pont Alakformáló
Stúdió! OTO Chili 
és Flabélos edzések
Alakformálás  felsőfokon,
természetes  anyagokkal,
négyszeres hatékonysággal.
Karcsúsítunk, feszesí-
tünk, méregtelenítünk, el-
tüntetjük a  cellulitiszt.
Győr, Pátzay Pál utca 34. 
(fotószerviz mellett)
Tel.: 06-20/437-8485.
www.facebook.com/ 
fittpont

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, díszítő festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton rendszerek
kivitelezése. Precizitás, minőség! Tel.:
06-70/245-8931.

Kőműves-, festő- és bur-
kolómunkát, bontást , tetőfe-
dést, tető, oldalfal szigetelését vállal-
nám megfizethető áron! Családi és
irodaházak takarítása! Tel.: 06-
70/428-1785.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvá-
gás, fakivágás, gyökérkivétel, metszés,
gyepszellőztetés, kertfenntartás! Tel.: 06-
96/826-322, 06-30/403-6810.

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

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

Régi kapuk, kerítések felújí-
tása, újak készítése, lakatos-
munkák, ajtó- és ablakzárja-
vítás, költségkímélő meg -
oldások. Tel.: 06-70/223-7957.

EGYÉB 
Fajtatiszta szülőktől 2 hóna-
pos magyar vizsla kölykök eladók. Telefon:
06-30/209-1426.

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

Magas áron vásárolok an-
tik bútorokat, antik órákat, porcelánokat,
festményeket, pénzérméket, képeslapot
és teljes hagyatékot! Díjmentesen házhoz
megyek! 06-30/458-7765

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitünte-
tést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet,
egyéb régiséget vásárol magángyűjtő. Pál
István. Tel.: 06-20/947-3928.

LAKÁSCSERE 
Gyárvárosi,  1 szobás,  52 nm-es, olaj-
fűtésű, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 60–75 nm-es, 2-3 szobás,  határo-
zott-határozatlan idejű bérleményre. Elsősor-
ban Gyárváros, Jancsifalu, Szabadhegy város-
részen. (Hirdetésszám: 411.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 2 szoba, 53 nm-es, távfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 3 szobás, esetleg 1+2 fél, vagy 2 + 2 fél
szobás lakásra Nádorváros, Adyváros, Marcal-
város területére, max 2. emeletig. (Hirdetész-
szám: 199.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi 2 szoba, 54 nm-es, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 1 szobás győri bérlemény-
re.  (Hirdetésszám: 200.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 3 szoba, 130 nm-es, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 3 szobás, 70 nm-es, bel-
városi, vagy révfalui, egyedi gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetésszám: 201.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 2 szobás, 57 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2 szobás, 55–60
nm-es, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra, Sziget, Újváros kivételével. (Hir-
detésszám: 204.) Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Újvárosi, 1 szoba, 27 nm-es, tusolós,
gázfűtéses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 2-3 szobás, 55–65 nm-es,
nádorvárosi, adyvárosi, József Attila-lakó-
telepi, szabadhegyi, vagy marcalvárosi la-
kásra. (Hirdetésszám: 205.) Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szabadhegyi, 2 szoba, 61 nm-es,
téglaépítésű, fatüzelésű, tusolós, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserélne
1+fél–2 szobás, 40–60 nm-es panellakás-
ra. (Hirdetésszám: 206.) Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 3 szoba, 53 nm-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 1 szobás, 40 nm-es,
nádorvárosi lakásra. (Hirdetésszám: 207.)
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.
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Teljesen átalakul az idén az NB I/B-ben induló ETO-
SZESE férfi kézilabdacsapata. Nemcsak a játékos-
állomány cserélődik ki teljesen, hanem az egyesület
vezetősége is megújul.

Arról már korábban is lehetett hallani, hogy dr.
Hoffmann László, a pártolói kör és az együttest mű-
ködtető gazdasági társaság vezetője távozott az
ETO-SZESE férfi kézilabdacsapatának vezetőségé-
ből. Mostanra a játékosok személyén kívül minden
eldőlt. Az már biztos, hogy Magyar Kézilabda Szö-
vetség mégsem 14 csapatosra írta ki az NB I-et, és
mert a pályán sem sikerült kiharcolni a bent mara-
dást, így az NB I/B-ben folytatja az együttes. Az is
biztos, hogy a csapat neve marad ETO-SZESE. Az
együttest továbbra is hármas testület irányítja: egy
gazdasági társaság az első csapatot, az alapítvány
az utánpótlást, és az egyetem is részt vállal.

A szakmai igazgató Pauer Zoltán lett, a szakosztály-
vezető Simon József, míg a vezetőedző Rosta Miklós
maradt. Endrődi Péter, a támogatói kör megbízott ve-
zetője is bizakodó. „Ami volt, elmúlt, ezen már nem tu-

A Győri Audi ETO KC csütörtök
délutáni edzésén már az új ka-
pus, a Krim Ljubljanától érkező
Jelena Grubisic is részt vett. A
két évre szerződtetett 27 éves
horvát válogatott hálóőr elsőre
az ETO kézitáborában vendéges-
kedő lurkókkal melegíthetett.
Azaz elsőre belekóstolhatott,
mennyire népszerű együttes a
zöld-fehéreké. Mint fogalmazott,
az első benyomásai nagyon jók.
Igazi klasszis játékosok alkotják a
csapatot, amivel ő is szeretne
mindent megnyerni. Életem
nagy lehetőségének tekintem az
ide jövetelem, hiszen – mint
mondja – ez az a klub, amely az
elmúlt két évben megnyert min-
dent, nekem pedig óriási dicső-
ség, hogy ide hívtak.

Teljes vérátömlesztés az ETO-SZESE-ben

Fehérvári vereség
A labdarúgó OTP Bank Liga 3. fordulójában fordu-
latos mérkőzést játszott egymással az aktuális for-
duló előtt listavezető Videoton és a tavalyi ezüstér-
mes Győri ETO FC. Mindkét félnek akadtak lehető-
ségei, ám az első gólra a 42. percig kellett várni, ek-
kor Pátkai lőtt gyönyörűen a hálóba. 

A fordulás után egy öngólnak köszönhetően egyen-
lített a házigazda, a szerencsétlen találatot gyakorlati-
lag Wolfe és Kamber együttes erőből hozták össze.
Szerencsére ez nem törte meg az ETO-t és a félidő de-
rekán Rudolf révén újra megszerezte a vezetést. Aztán
a hajrához közeledve, Juhász Roland fejjel egalizált, a
középső védőnek ez volt a 3. találata a bajnokságban.
A Videoton öröme azonban csak a 83. percben válha-
tott teljessé, ekkor ugyanis Nikolics megfordította a
meccset. Így végül 3–2-es vereséget szenvedett Hor-
váth Ferenc együttese, amely 3 forduló után, 3 ponttal
csupán a 11. helyen áll a bajnokságban.

Horváth Ferenc vezetőedző az ETO honlapján úgy
nyilatkozott a mérkőzést követően: „Mindkét csapat
győzni akart, mentálisan nagy lendületet ad egy ilyen
bajnokit megnyerni, sajnos ez most nem nekünk sike-
rült. Apró dolgokon múlik ilyenkor a mérkőzés sorsa, a
srácok mindent megtettek, nem tudom hibáztatni
őket. Nem szeretném, ha tíz emberrel védekeznénk
csak azért, mert vezetünk egy fontos meccsen. Tá-
madni akarunk, az volt a tervünk, hogy újabb gólokat
szerezzünk, és ilyenkor előfordul, hogy a védekezésbe
hiba csúszik, a Videoton meg jó csapat ahhoz, hogy a
legkisebb esélyt is megragadja.”

Példaképek nyomában
Visszatérve az ETO utánpót-

lástáborára, több mint 200 gyer-
mek jelentkezett az ország szinte
minden pontjáról, sőt határain-
kon túlról is. Torma Eszter példá-
ul Hornyák Ágnes szülővárosá-
ból, Mátészalkáról érkezett, és ő
is szeretne a példaképeihez ha-
sonló karriert befutni. Szeretné
például egyszer a válogatottat
erősíteni, de minden apró siker-
nek örül. 

A zöld-fehérek – egyelőre vá-
logatottjaik nélkül – keményen
készülnek a szeptember eleji baj-
noki rajtra. Tavalyi térdsérülése
után a szélső, Szepesi Ivett ezen
a héten már teljes értékű munkát
végezhetett. Nagyon jól haladt a
felépülése – mondja Szepesi –, a
mostani edzés pedig külön öröm

volt számára, hiszen egy ilyen kö-
zös tréning nemcsak a kicsiknek,
hanem nekik is élmény. 

A zöld-fehér lányok felkészülése
tehát javában zajlik. Nagyjából két
hete, az első felkészülési meccsen
38–14-es fölényes sikert arattak
Ambros mester tanítványai. Előző
szombaton pedig a Siófokkal küz-
döttek a győriek, ahol a válogatott
klasszisaik nélkül is 27–22-re győz-
tek. A találkozó második félidejé-
ben debütált a kapuban az ETO új
igazolása, Jelena Grubisic is. Ez-
után még egy edzőmeccs vár Gör-
biczékre, aztán következik a nagy
főpróba, azaz a PwC Handball Fi-
esta augusztus 22. és 24. között.
Ezután pedig végképp kevés ideje
van hátra a lányoknak a szeptem-
beri bajnoki rajtig. 
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dunk változtatni, most a talpon maradás a fontos és az,
hogy az utánpótlás ne vesszen kárba. Lehet azon gon-
dolkodni, hogy korai volt-e a téli edzőváltás, de nem ez
a kulcskérdés. Sokkal inkább az, hogy elég érettek vol-
tunk-e az NB I-re? Az biztosnak látszik, hogy az egye-
tem partner lesz a hosszú távú terveinkben, az alapít-
vány segíti az utánpótlás-nevelést, mi pedig úgy terve-
zünk, hogy előbb az alapok megteremtésével foglalko-
zunk és csak fokozatosan haladunk céljaink felé. Azok
között pedig egyelőre nem szerepel az NB I”.

Több játékossal folynak tárgyalások. Sőt, úgy
tudjuk, hogy a Fotex Veszprémmel KEK-győztes,
BL-ezüstérmes Zsigmond György fia és az Audi
ETO-ba most igazolt orosz Ana Sen férje is feltűnt
az egyetemisták első foglalkozásán. Ugyanakkor az
előző szezonban Győrben szerepelt játékosok közül
szinte mindenki eligazolt. Halász Levente és Filipe
Mota például Romániába. Rajtuk kívül egyelőre
utánpótlás-játékosokból áll a keret, amellyel szem-
ben az egyetem egyetlen elvárása a bent maradás
az NB I/B-ben.
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Augusztus 10-én már el is indult a ma-
gyar olimpiai válogatott Kínába, a II. Ifjú-
sági Olimpiára. A győri színeket a kaja-
kos Homonnai Luca, a kosaras Simon
Cintia és az atléta Sorok Klaudia képvi-
seli. Utóbbi hölgyet és edzőjét köszön-
tötte Klement Tibor, a Győri Atlétikai
Club elnöke az utazást megelőzően. 

A győri színeket ugyanis a GYAC fia-
tal tehetsége képviseli majd Nanjingban,
100 méteres gátfutásban. Klaudia izga-
tottan várta a versenyt és nagyon örül
annak, hogy trénere is elkísérheti Kíná-
ba. Farkas Roland a magyar atlétikai vá-
logatott edzőjeként utazik az Ifjúsági
Olimpiára, ahogy fogalmazott egyfajta
tyúkapó lesz odakint a fiataloknak. A tré-
ner nagyon büszke tanítványára és re-
méli, hogy kint is eredményes lesz.

A csapat már elutazott, ám az atléti-
kai versenyeket csak augusztus 20-tól
rendezik. Egyéb érdekesség az GYAC
háza tájáról, hogy a közelmúltban ren-
dezték a 119. Felnőtt Országos Magyar
Bajnokságot Székesfehérváron, ahol re-
mekül szerepeltek a győri sportolók. 

Férfi rúdugrásban Szabó Dezső 5,10
méterrel bajnoki címet szerzett. 400 mé-
ter gáton Zajovics Nóra (1:01:17) ezüstér-
mes lett. A OB érdekessége, hogy a fel-
nőtt mezőnyben megmérettek az Ifjúsági

Hat arany-, öt ezüst- és hat bronz -
éremmel tért haza a magyar kajak-ke-
nu válogatott, a múlt heti moszkvai vi-
lágbajnokságról. A sikerekből termé-
szetesen jócskán kivették a részüket
a Graboplast Győri Vízisport Egyesü-
let versenyzői is, akik összesen 2
aranyat és 4 bronzot lapátoltak össze.
Első helyen végzett a Hérics Dávidot
soraiban tudó 4x200 méteres kajak-
váltó, illetve a Lakatos Zsanett–Takács
Kincső duó is. A kenus lányok sikerü-
ket a szenzációs hajrájuknak köszön-
hetik, hiszen a táv első részében még
majdnem egy hajó hátrányban voltak
a fehéroroszokhoz képest. Bronzér-
met szerzett a 13-szoros maratoni vi-
lágbajnok kajakos Csay Renáta 5000
méteren. Szintén harmadik lett a
Kammerer–Tóth–Kulifai–Pauman ösz-
szeállítású K4-es 1000 méteren.
Csakúgy, mint a Lantos Ádámmal és
Nagy Péterrel felálló 4x200-as kenu-
váltó és a Varga–Kiss–Vass–Sarudi
kenu négyes 1000 méteren. A győri
versenyzők közül tehát majdnem min-
denki éremmel tért haza Moszkvából. 

„Elég sok világbajnokságon jelen
voltam már, de ilyen kiegyensúlyozott
csapattal már rég találkoztam. A csa-
pat összetétele vegyes volt, lett példá-

Tizenhét magyar érem a világbajnokságról
ráth Etele, a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség elnöke.

A mieink összesen 6 aranyat, 5
ezüstöt és 6 bronzot szereztek a
moszkvai felnőtt világbajnokságon.
Többet, mint az éremtáblázaton mö-
göttük végző második orosz és har-
madik német csapat együttesen. Elé-
gedett is lehet a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség és a vezetőedző, Storcz Bo-
tond is az idei teljesítményekkel, hi-
szen ezen a nyáron a magyar váloga-
tott összesen 45 érmet lapátolt a két
világbajnokságon és az Európa-baj-
nokságon. A brandenburgi Európa-
bajnokságon 13-at, a júliusi szegedi
ifjúsági és U23-as világbajnokságon
15-öt, a moszkvai világbajnokságon
pedig 17-et. 

„A duisburgi világbajnokságot kö-
vetően azt vallottam, hogy a 17 érem
nem a realitás, nem lehet minden
egyes világversenyről ilyen sikerek-
kel hazatérni. Versenyzőink szeren-
csére erre rácáfoltak, ráadásul az
olimpiai számokban hat érmet, közte
három aranyat is nyertek, sőt, min-
den szakágban született érmünk,
vagyis mindenképpen biztató a kép”
– nyilatkozta Storcz Botond, az
MKKSZ honlapján. 

nak okáért olyan versenyzőnk, aki ti-
zennyolc esztendősen szerzett világ-
bajnoki címet. Az oroszok egyébként
kiváló körülményeket teremtettek a
moszkvai olimpiai pályára, nagy lét-

számban voltak jelen a szurkolók is,
egyetlen gondunk volt csak, a televízi-
ós közvetítés, azt hiszem, tanulhatná-
nak, lemásolhatnák a magyar világver-
senyek színvonalát” – értékelt dr. Ba-
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Irány Nanjing
Olimpián induló atléták is. A győri Sorok
Klaudia ráadásul igencsak meglepte az
idősebb versenyzőket, hiszen 100 méte-
ren (11:73) másodikként ért célba. 200
méteren pedig negyedik (25:00) lett. 

További győri helyezések:
Férfi 100 m: 5. Németh Roland

(10:67), férfi 4x100 m: 6. a Szabó De-
zső, Németh Roland, Gallai Róbert,
Gallai Dávid (42:59) négyes. Női 800
m-en és 1500 m-en is 7. lett Veisz Ad-
rienn (2:18.82 és 4:45.96). A női
4x400 m váltó Veisz Adriennnel, Rei-
zinger Fannival, Kószás Krisztával és
Zajovics Nórával 6.-ként ért célba.
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Harminc csapat gyűlt össze a Barátság
Sportparkban rendezett jótékonysági foci-
tornára. A nevezésekből, felajánlásokból és
tombolából befojt összeget a szervezők a
mindössze háromesztendős, gyógyíthatat-
lan betegségben szenvedő Horváth Domi-
niknek ajánlották fel. Tullner Ildikót, az ese-
mény főszervezőjét nagyon meghatotta a
kisfiú története, hiszen saját maga is édes-
anya. Egyből érezte, hogy segítenie kell vala-
hogy. Ekkor találta ki többedmagával a foci-
torna ötletét. 

A torna bevételéből a szülők különböző él-
ményeket biztosítanak a kisfiúnak. Nem kell
nagy dolgokra gondolni. Dominik segítőkész
embereknek köszönhetően kipróbálhatta,
milyen egy szirénázó rendőr-, mentő- és tűz-

2014-ben nyitotta meg kapuit a Club Aréna Sportközpont. A
tulajdonosok célja egy olyan komplex sportlétesítmény létre-
hozása volt, ahol mindenki megtalálhatja a kedvének megfe-
lelő sportot. Jelenleg 2 ketrecfocipálya, 6 asztalitenisz-pálya
és 1 streetballpálya van a létesítményben. Papp Géza, elárulta,
hogy szeretnék felpezsdíteni Győr asztalitenisz-életét, ezért
együttműködésbe kezdtek az Elektromos VSK-val, illetve a
Bercsényi DSE-vel, hogy asztalitenisz-utánpótlás szakosztályt
hozzanak létre. Emellett tárgyalnak a Bercsényi Miklós Szak-
középiskolával, hogy asztaliteniszezők a jövőben sporttagoza-
tos osztályban folytathassák középiskolai tanulmányaikat.

Dominikért

oltóautóban ülni, repülhetett, mások segítsé-
gével pedig eljutott Disneylandbe. Édesany-
ja, Horváthné Bihari Rita elmesélte, hogy
ezek az élmények mind megmaradnak Domi-
nikben. Sokszor meséli például, ha lát egy
mentőt, hogy ő már ült olyanban.  

A jótékony focitornán több százezer forint
gyűlt össze. Sőt a WHB csapata még egy
200.000 forintos felajánlással meg is toldot-
ta az összeget, így Dominik még több mara-
dandó élményre tehet szert.

Asztalitenisz-komplexum

Győrben és városunk térségében sok évre visszamenőleg hagyo-
mánya van a nyári horgásztáboroknak. A Sporthorgász Egyesü-
letek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége kétszer egyhetes
horgásztábort szervezett a Szigetközbe. A tábor központja a szö-
vetség üzemeltetésében lévő ásványrárói tanyaház volt. 

A Nádorvárosi Sporthorgász Egyesület júliusban négyszer
egyhetes táborozási lehetőséggel várta a fiatalokat. A napközis
táborozásban összesen kilencven gyerek vett részt, mindannyian
jól érezték magukat. 

Az Újvárosi Horgász Egyesület horgásztábora július második he-
tében zajlott. Prikler Sándor, az egyesület képviselője elmondta: hu-
szonegy gyermekkel foglalkoztak az egyhetes táborozás alatt. A gyer-
mekek ez idő alatt megismerkedtek a horgászat szabályaival, tanultak
a horgász etikáról, illetve ismereteket szereztek a növény- és állatvilág
témaköreiből. A nebulók halat is fogtak, szépen került a szákokba
ponty, kárász és keszeg. A tábor első három napja napközis volt, ezt
követően sátoroztak a fiatalok. A programok során nem maradt el a
közkedvelt vetélkedő sem. Fotónk a Nádorvárosi Sporthorgász Egye-
sület horgásztáborában készült.

Nagy Csaba

Horgásztáborok
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