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3. oldal Az egy lakosra jutó
bruttó hazai össztermék a főváro-
son kívül csupán megyénkben
magasabb az országos átlagnál –
derül ki egy vállalkozáskutató inté-
zet friss tanulmányából.

4. oldal A Széchenyi-egyete-
men járt Palkovics László, az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának
felsőoktatásért felelős államtitkára,
aki beszélt az intézmény jövőbeni
szerepéről is.

8. oldal Államalapító királyunk előtt tisztelgett városunk. A központi
ünnepségen Fekete Dávid alpolgármester emlékezett Szent Istvánra, s
a ránk hagyott örökségére. Emellett, az egyes városrészekben is ünne-
peltek augusztus 20-án. Marcalvárosban például háromnapos forga-
taggal emlékeztek, Szabadhegyen pedig megszentelték az új kenyeret.
Lapunk képriportban foglalta össze az ünnepi pillanatokat.

KKiivváállóó  bboorrookk
nnaaggyysszzeerrűű  zzeennéévveell

Részletes
tévéműsor
11–13. oldal

21–23. oldal  Jubileumi születésnapjához kö-
zelít Győr nagy múltú sportegyesülete, az ETO.
Sportoldalainkon beszámolunk a program részle-
teiről és a hét legfontosabb eseményeiről.



KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

ezer forint ráfordításával és kis spórolással egy hetet
tölt pihenéssel az átlagos magyar fiatal – derül ki egy
nemrégiben napvilágot látott felmérésből. A legtöb-
ben a vízpartot választják, de egyre nő azoknak a tá-
bora, akik külföldön élő rokonaikat látogatják meg. 

79 8800 körülire becsülik az aranysakál-állományt Magyar-
országon. Bár az állatok elsősorban pockokra va-
dásznak, károkat okoznak a vadállományban is.
Megyénkben is egyre több az aranysakál, 4-5 pél-
dányt ejtenek el évente.

NAPRÓL NAPRA

Augusztus 15.

Augusztus 16.

Augusztus 17.

Augusztus 18.

Augusztus 19.

Augusztus 20.

Augusztus 21.

Parlagfű ellen 
A Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhiva-
tal Növény- és Talajvé-
delmi Szakigazgatási
Szerve és a Földhivatal
augusztusban, a 35. nap-
tári héten helikopteres
légi felderítést hajt vég-
re a parlagfűvel szeny-
nyezett területek felmé-
résére. Ezzel is rá szeret-
nék irányítani a figyel-
met a parlagfű elleni vé-
dekezési kötelezettsé-
gek betartására. A kor-
mányhivatal közölte, a
légi felderítés a megye
bármely pontján történ-
het, ezért kérik a föld-
használókat, tegyék
meg a megfelelő lépé -
seket a területük gyom-
mentesítése érdekében.

Már csak
egy hét
A szünidő utolsó heté-
ben még féláron csob-
banhatnak, csúszdáz-
hatnak a Rába Quelle
Gyógy-, Termál- Él-
ményfürdőben a gyere-
kek, a szülők pedig 50
százalékkal kedvezmé-
nyesebben pihenhet-
nek, szaunázhatnak és
masszíroztathatnak au-
gusztus 31-ig.

Áramszünet
Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
tájékoztatja ügyfeleit,
hogy augusztus 27-én
áramszünet miatt a
Honvéd ligeti épületben
az ügyfélfogadás szüne-
tel! Az érdeklődők szíves
megértésüket kérik!
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Strand. Újra lehet fürdeni Győr
legnépszerűbb szabad strandján,
az Aranypart 1-en. Az ÁNTSZ ha-
tósági vizsgálata szerint ugyanis
a Mosoni-Duna vízminősége is-
mét kiváló. 

Szüret. Megkezdődött a szüret a
soproni borvidéken, a minőség ki-
fogástalan, de a mennyiség az
utóbbi évek alacsony értékeitől is
elmarad.

Áradás. Megyénkben már nem
kell a Rába jelentős mértékű ára-
dásával számolni – tájékoztatott
az Észak-dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság.

Baleset. Rendőrautóba hajtott
egy segédmotor-kerékpáros, mi-
közben a járőr egy baleset hely-
színén tartott éppen szemlét a
83-as főúton. A rendőrautón a
megkülönböztető jelzés és a
tompított fényszóró is világított.
Az ütközés következtében sérü-
lés nem történt.

Értesítők. Már kézbesítik az
érintett több mint 8 millió válasz-
tópolgárnak az októberi önkor-
mányzati választásról szóló érte-
sítőt.

Tóavató. Rendhagyó módon tó-
avató rendezvénnyel ünnepelték
augusztus 20-át a bácsaiak. Meg-
szépült a városrész korábban el-
hanyagolt tava, amit nem hivata-
losan éppen a nemzeti ünnepen
avattak fel a körzetben élők. 

Bornapok. Kezdetét vette a VII.
Győri Bornapok a Széchenyi té-
ren. A fergeteges hangulatú kultu-
rális és gasztronómiai fesztiválra
ezreket vártak a városba.

Egy jó kolléga lehajtotta
a laptopja monitorját –
régebben, amikor ő is
kezdte a szakmát, azt ír-
tuk volna, hogy kiejtette
kezéből a tollat –, s örök-
re befejezte a tudósítást
mások sorsáról, életéről.
Álmában érte a halál.
Tóth Gyula, a Kisalföld
főmunkatársa szomba-
ton éjszaka váratlanul el-
hunyt. 59 éves volt.
Rengetegen ismerték,
szerették a városban ezt
a kedélyes embert, aki
mindent igyekezett a
legjobban csinálni: a
cikkírást éppúgy, mint a
szalonnás halászlevet.
Öröm volt beszélgetni
vele, kiválóan teremtett
kapcsolatokat, ez volt si-
keres pályafutásának
egyik titka. Azok közé a
kollégák közé tartozott,
akik ismerték és betar-
tották a szakma tisztes-
ségét, s naponta élte,
gyakorolta az újságírói

és általában az emberi
szolidaritást.
Aprólékosan ismerte a
valóságot, írásait nem
íróasztal mellett agyalta
ki. Az első szirénaszóra
ugrott, bár az is gyakran
előfordult, hogy a hivatá-
sos embermentőkkel
egy időben érkezett ka-
tasztrófákhoz, balesetek-
hez, bűncselekmények-
hez. Mindig meg tudta
különböztetni az érdeke-
set az öncélú, bántó bul-
vártól. Nem vájkálni sze-
retett mások sorsában,
hanem megérteni a tra-
gédiákat, az élet váratlan
drámáit, fordulatait.
A tragédiának most
nem tudósítója, hanem
szomorú szereplője lett.
Valamennyiünknek na-
gyon fáj.
Emlékét megőrizzük,
nyugodjon békében!

A Győr Plusz
szerkesztősége

Elhunyt Tóth Gyula
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FÓKUSZBAN  LAPSZÉL 

Borünnepre készül Győr, az
ország legnevesebb pincé-
szeteinek nedűit kóstolhat-
juk meg a hétvégén, a Szé-
chenyi téren. Nem lesz olcsó
mulatság, de egy borbarát,
ha ad magára valamit, nem
hagyhatja ki ezt az alkalmat.
A környékbeli rizlingekből
készült laza fröccsök lokál-
patrióta hívei is rendre talál-
nak maguknak két-három
figyelemre méltó faházat a
főtéren. 
A minőségnek ára van. Most
hagyjuk a szőlőtermelés, a
borkészítés, az üveg meg a
dugó költségeit, beszéljünk
csak a marketingről, hiszen
a jó bornak is kell a cégér. A
franciák több mint évi het-
ven liter nedűt gurítanak le
fejenként, mi magyarok alig
több mint húszat. Van hova
fejlődjön a magyar piac, s va-
lóban sok jót lehet elmonda-
ni a borról. Orvosság, gaszt-
ronómiánk pillére, a vidéki
gazdaság lendítője, sőt, az al-
koholizmus legjobb ellen-
szere. Az elmúlt hetekben
óriásplakátok is megjelen-
tek köztereinken, ezekkel a
magyar agrárium központi
marketingesei buzdítják a fi-
atal felnőtteket a hazai bor-
ból készült hazai pezsgő fo-
gyasztására. 
Jót akartak, a pezsgőreklám
mégis vegyes fogadtatásra
talált. A költségeken túl az
a legkomolyabb érv ellene,
hogy a pezsgő a buborékok
miatt gyors részegséget
okoz, veszélyes dolog a fia-
talokat feléje terelgetni. Ezt
a tévében mondta egy far-
makológus, komoly aggo-
dalmakat keltve számos
győri borbarátban. A bubo-
rék nem csak a pezsgő, ha-
nem a hamvas és szúrós
spriccer elhagyhatatlan tar-
tozéka is. Lehet, hogy veszé-
lyes hely Győr, a fröccs váro-
sa, csak eddig nem tudtunk
róla? Biztos, ami biztos, a
hétvégén senki se igya szó-
dával a Tokajit.   

Gaál József

Buborék

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor 

Az egy lakosra jutó bruttó hazai
össztermék a fővároson kívül csu-
pán Győr-Moson-Sopron megyé-
ben magasabb az országos átlag-
nál – derül ki egy vállalkozáskuta-
tó intézet friss tanulmányából.

A fejlődő és leszakadó járások alapján
Magyarország társadalmi-gazdasági
profilját alkotta meg részletes tanulmá-
nyában az MKIK Gazdaság- és Vállal-
kozáskutató Intézete. A megjelent ta-
nulmány a megyénkre, városunkra vo-
natkozó adatai, megállapításai kifeje-
zetten kedvezőek.  

A régió legnépesebb, egyben az or-
szág 6. legnagyobb városa Győr, a ré-
gió északkeleti szegletében fekszik, la-
kossága megközelítően 129 ezer főt
számlál – szögezi le a tanulmány. A fel-
mérés valamennyi adata azt mutatja,
hogy jelentős további potenciál rejlik a
városban és a megyében.  Ezt mutat-
ják a régió gazdasági folyamatai is. 

„A Nyugat-Magyarország régió egé-
szének gazdasági pozíciója 1994-ről
és 2011-re gyakorlatilag nem változott.
Mégis a régió fejlettségi pályája az or-
szágos átlag 115 és 95%-a között moz-
gott. 1994-től egy dinamikus bővülés
jellemezte a GDP fajlagos növekedé-
sét, ami az ezredforduló után az orszá-
gos átlag növekedéséhez képest lelas-
sult, a mélypontot 2009-ben érte el,
2010-ben múlta felül országos átlag
szintjét ismét.”

Ez a térség tehát képes arra is,
hogy átmeneti válságos helyzetben is
talpon maradjon, s rövid időn belül
megint emelkedő pályára álljon. A ré-
gión belül is kiemelkedik Győr-Moson-
Sopron megye, mely – jórészt Győr si-
kereinek eredményeképpen – jelentő-
sen felülmúlta az átlagot. 

A tanulmány így fogalmaz: 1994-
ben még a régió mindhárom megyéje
az országos egy lakosra jutó GDP átla-
ga körüli értékkel rendelkezett, ezt lát-
ványosan és tartósan csak Győr-Mo-
son-Sopron gazdasága tudta felülmúl-

ni, így 2011-ben már az átlag 1,2-sze-
rese a fajlagos GDP értéke.

A jó gazdasági pozíciók a megye és
a város külfölditőke-vonzó erejének is
köszönhetőek. A tanulmány utal arra: 

„A beruházások mellett érdemes a
külföldi érdekeltségű cégek egy la-
kosra jutó külföldi tőkéjét és annak
alakulását is vizsgálni. Az ennek alap-
ján felvázolható megyei pályák meg-
lehetősen stabilak, a legtöbb megyé-
ben 2000-ben és 2011-ben az orszá-
gos átlaghoz képest kevésbé változ-
tak az értékek.”

Később azt írják: „Budapest domi-
nanciája vitathatatlan volt 2011-ig, mi-
kor Győr-Moson-Sopron átvette a ve-
zetést, annak köszönhetően, hogy
2011-ben közel megduplázódott az
ide érkező külföldi működő tőke.”

Ezekből a tendenciákból adódik,
hogy „Nyugat-Dunántúl foglalkoztatá-
si szempontból az ország szerencsé-
sebb térségei között tartható számon,
hiszen munkanélküliségi rátája az el-
múlt évtized folyamán jellemzően 4-
6% között ingadozott”.

A vizsgált időszakban a régióban volt
a legmagasabb az aktivitási és a
foglalkoztatási arány, ugyanakkor
az ország vidéki térségeihez viszo-
nyítva, pozíciója továbbra is igen
kedvező. Tegyük hozzá, azóta Győ-
rött még jobb a helyzet. Jól mutatja
az elhelyezkedési lehetőségeket,
hogy a komáromi Nokia elbocsátott
emberei azonnal több állásajánlatot
is kaptak, jelentős részben Győrből.  

Ilyen körülmények között, ilyen
lehetőségek mellett érthető, hogy a me-
gyében és városunkban nő a népesség.
Az  itt egyetemre járó vidékiek többsége
Győrben keres megélhetést, s az ország
más tájairól szakemberek is áttelepül-
nek hozzánk. 

A felmérés a népesség jellemzőit
így foglalja össze: „Az általánosan jel-
lemző kedvező migrációs jellemzők-
nek köszönhetően Győr-Moson-Sop-
ron megyében nőtt a népesség; 1990-
hez képest 1,8%-kal, 2000-hez képest
2,6%-kal volt magasabb a megye né-
pessége 2011-ben.”

Győr lehetőségei
vonzzák a fiatalokat is

Kedvező
Győr és a megye
gazdasági
profilja
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HIRDETÉS OKTATÁS, GAZDASÁG

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: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A Széchenyi István Egyetem ven-
dégeként Győrben járt Palkovics
László, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának frissen kineve-
zett, felsőoktatásért felelős ál-
lamtitkára. Az ipar szférájában
edzett oktatáspolitikus a győri
egyetem vezetőivel elvekről és
forintokról egyeztetett, majd Föl-
desi Péter rektor társaságában
találkozott a sajtó helyi képvise-
lőivel is. Ezen a beszélgetésen a
két éve formálódó magyar felső-
oktatási stratégia mellett a ven-
déglátó intézmény jövőbeli sze-
repéről esett a legtöbb szó. 

Palkovics László szerint az a jó straté-
gia, ami készen van, így a felhasználó
intézményekkel folytatott egyeztetés
végeztével, még idén a kormány elé ke-
rülhet a felsőoktatás következő öt évé-
nek irányelveit tartalmazó dokumen-
tum. Az államtitkár egy olyan alulról
építkező stratégiát ígért, amelyben
minden intézmény megtalálhatja a he-
lyét, amely a Széchenyi-egyetem saját
terveit, elképzeléseit is erősíteni fogja.
Győr jó példája annak, hogyan kell mű-
ködnie a jövő felsőoktatásának, de szá-
mos más helyen szükség lesz a képzési
portfólió igényekhez és lehetőségek-
hez igazítására. Ez nem jelentheti az in-
tézmény bezárását, hiszen a legkisebb

Palkovics László: Mindenki
vegye kézbe a saját ügyeit 

főiskola is haszonnal működhet, meg-
találhatja szerepét térségében.

Az átalakítás végrehajtható, amit bi-
zonyít a műszaki, az informatikai, a ter-
mészettudományos és a pedagógus-
képzés népszerűségének növekedése.
Ezek 2010 óta kiemelt területek, s a kez-
deti 28 százalék helyett idén már a hall-
gatók 41 százaléka jelentkezett erre a
négy képzésre. Az államtitkár elmondta,
jelenleg egy sor olyan szak működik az

országban, melyek eredményessége
megkérdőjelezhető, a piacon értéktelen
diplomát adnak, s csak a felsőoktatásba
vetett közbizalmat rongálják. Az egyete-
meknek és főiskoláknak a társadalmi és
gazdasági érdekeket kell szolgálniuk, a
cél a minőségi oktatás és kutatás mel-
lett a tudással való felelős gazdálkodás. 

Az államtitkár szerint a rosszul mű-
ködő intézményeket nem lehet a jól mű-
ködők terhére támogatni, mindenkinek
a saját kezébe kell vennie ügyei irányí-
tását. A következő hét év erre kitűnő le-
hetőségeket kínál, hiszen jelentős for-
rások jelennek meg a kutatás, az inno-
váció területén. A sajtóbeszélgetésen a
Nyugat-magyarországi Egyetem győri
karának jövőjéről is szó esett, Palkovics
László hamarosan négy dunántúli

egyetem és főiskola vezetőivel tárgyal
szervezeti felépítésük ésszerűsítéséről.
Az intézmények egymástól vesznek el
hallgatókat, ha ugyanazt a szakmát
négy helyen oktatják. Az államtitkár sze-
rint átalakításra, karok áthelyezésére
abban az esetben kerülhet sor, ha ez
jobbítja a működést. 

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter 

Kuvaitba, Brazíliába, Dél-Afriká-
ba és Dél-Koreába is szállít az In-
tersnack Magyarország Kft. a
győri gyárában, magyar búzából
készült termékeket. A Chio ter-
mékeket is gyártó cég a hazai
malmi búza egy százalékát, 12,5
ezer tonna gabonát vásárol, és
dolgoz fel a pálcikák, perecek és
krékerek készítéséhez több mint
egymilliárd forint értékben.

Több mint 8 ezer tonna ropi és perec
gördül le idén az Intersnack győri gyárá-
nak sorairól, melyek Európa 22 orszá-
gán kívül Kuvaitba, Brazíliába, Dél-Afri-
kába és Dél-Koreába is eljutnak. A leg-
népszerűbb lisztes termék a Győrben ki-

Ízesebb a magyar búzából készült ropi
fejlesztett, ízesített pálcika, ez a holland
piacon nemrég vált igazi kedvenccé. Az
itt gyártott lisztes termékek 90 százaléka
exportra megy, legfontosabb partnerek
közé tartozik például Csehország, Auszt-
ria és Svájc is. A győri gyárban készülnek
a Gold Fischli termékek is.

Az Intersnack nagy részben kisalföl-
di termelőktől vesz gabonát. A cég által
felvásárolt összes búza körülbelül 70

százaléka származik innen, ez a meny-
nyiség a régió termésének közel negye-
dét adja ki. A többi búza, illetve liszt, az
ország számos területéről, a Mezőföld-
ről, Balaton-felvidékről és a Kiskunság-
ból is érkezik. „A Chio termékek készí-
téséhez vásárolt búzafajták olyan bel-
tartalmi összetevőkkel rendelkeznek,
amelyek a snackgyártáshoz kifejezet-
ten illeszkednek” – mondta el az Inter-
snack legnagyobb beszállítójának, a
Goodmills Malomipari Zrt.-nek értéke-
sítési igazgatója, Szélpál Zsolt. „A ma-
gyar búza az unión belül is keresett, el-
sősorban a magas fehérje- és sikértar-
talma miatt. A hazai búzatermelés ma-
gas szakmai szinten zajlik, a magyar ga-
bonából készült termékek ízesebbek,
aromásabbak és magasabb élvezeti ér-
tékekkel rendelkeznek” – tette hozzá a
szakember.

Pontos válasz –
jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz-, GYES-,
nyugdíjproblémája van?
Válik vagy családjogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?

Ingyenes, minőségi, személyre
szabott jogi tanácsadás
az alábbi területeken: 

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

Továbbra is vegye igénybe JOG-
PONT+ mini szolgáltatásunkat in-
gyenesen 2014. november 30-ig
Győr-Moson-Sopron megyében már
Győrújbarát és Tét településeken!

Keressen bennünket, segítünk: 
www.jogpontplusz.hu



2014. augusztus  22.   / + / 5

PR-CIKK  HIRDETÉS

Folytatódik a győri igazságügyi negyed
építése, a regionális hatáskörű ítélőtábla
és ügyészség Domb utcai tömbjeinek
szomszédságában jövő tavaszra készül el
a Justitia névre keresztelt, huszonkilenc
lakásos társasház. A falak már emelked-
nek, a Justitiaház látványtervei egy kör-
nyezetével barátságban élő, a hely szelle-
mével, minőségével harmonizáló lakóépü-
letet mutatnak. A beruházó egy fiatal vál-
lalkozó, Hegedűs Csaba, a Falcon Agency
Hungary Kft. tulajdonosa. 

Jól tudom, hogy az ön cége nem építőipa-
ri vállalkozásként lett sikeres? 

A cégemnek valóban merőben más a profilja,
de engem régóta foglalkoztat egy társasház épí-
tésének terve. Szeretnék maradandót alkotni,
nem beszélve arról, hogy vége a válságnak, sok
év után ismét jó üzlet építkezni. Beruházóként kö-
rültekintően kerestem helyszínt, s jó hírű, megbíz-
ható szakembereket választottam partnernek. A
tervek a győri GMS és Origó építészirodát dicsé-
rik, a kivitelező a TKT mérnökiroda, amelynek ve-
zetője, Kozák Tamás, számos nagy projekt műsza-
ki ellenőreként is ismert.     

Miért pont a Domb utca? 
Autóba ültem és jártam a várost, arra voltam kí-

váncsi, honnan hova, mennyi idő alatt lehet eljutni
csúcsforgalom idején. Így esett ki a lehetséges hely-
színek közül Szabadhegy és Nádorváros, minden

Justitiaház a Domb utcában 
vasúton túli városrész, majd egy árvíz tapasztalata-
ként Révfalu és Víziváros. Szűkült a kör, és végül
megtaláltam a csendes, napos kis Domb utcát két
bontásra ítélt, régi családi házzal, néhány percre a
Belvárostól. Itt jó élni és nem okoz gondot a közle-
kedés, az ár mellett ezek a legfontosabb szempon-
tok azok számára, akik ma Győrben új építésű la-
kásokat vásárolnak.   

Kik ők? Kik lesznek a Justitiaház lakói? 
A lakások több mint felének már van gazdája, kö-

zülük sokan azt mondták, befektetésként vásárol-
nak, az alacsony kamatozású bankbetétekből men-
tik át a pénzüket ingatlanba. Nincs kockázat, a lakás
bérbe adható, szükség esetén gyorsan eladható. A
felmért igényeknek megfelelően, többségében kis-
méretű, 36-40 négyzetméteres lakásokat építünk,
ezek ideálisak első családi fészeknek, de a szinglik,

egyetemisták számára is. Többen iroda, rendelő,
szépségszalon nyitását tervezik, a szomszédos íté-
lőtábla és ügyészség miatt ügyvédi körökben va-
gyunk a legnépszerűbbek. 

Milyennek álmodta, milyen lesz a Justi-
tiaház? 

Weboldalunkról minden megtudható az épület-
ről, a még szabad lakásokról, az árakról, de kedv-
csinálóként elmondható, hogy a Justitiaház formá-
ban és minőségében is méltó szomszédja lesz az
igazságügyi palotáknak. A terek napfényesek,
nagyvonalúak, nem elfelejtve, hogy társasházról

van szó, saját, fiatalos egyéniséggel és funkciók-
kal, zöldterülettel, közösségi tetőterasszal, mély-
garázzsal, parkolóhelyekkel. Most tartunk a leg-
szebb résznél, emelkednek a falak, érdemes ellá-
togatni a Domb utcába. (x)

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
Beruházási - ipari
TELKEK ELADÓK

Érdeklődni lehet:
Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. Tel.: +36 96 506-978;
mail: info@ipgyor.hu; honlap: www.ipgyor.hu

5.000, 10.000, 15.000 m2
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HIRDETÉS  VÁLASZTÁS

Októberben újra választunk

Egyéni Választópolgárok Választópolgárok Szükséges
választókerület száma száma számának ajánlások

a TEVK-ben 1%-a száma
(2014. 08. 15-i állapot)

1. 6497 64,97 65
2. 6529 65,29 66
3. 6767 67,67 68
4. 6986 69,86 70
5. 6706 67,06 68
6. 6827 68,27 69
7. 6737 67,37 68
8. 7080 70,80 71
9. 6802 68,02 69

10. 7108 71,08 72
11. 6653 66,53 67
12. 6210 62,10 63
13. 6295 62,95 63
14. 7950 79,50 80
15. 4526 45,26 46
16. 4623 46,23 47

Áder János köztársasági elnök október 12-re tűzte ki az önkormányzati választásokat.
A részletekről szóló értesítőt a napokban postázzák a választóknak.

Október 12-én öt évre megválasztjuk az önkormányzati képviselőinket és a
polgármestert. A választópolgárok ezúttal is értesítőt kapnak arról, hogy pon-
tosan hol adhatják le a voksukat október 12-én reggel hat és este hét óra kö-
zött. Az értesítő mindenkihez legkésőbb augusztus 25-ig érkezik meg. Aki
mégsem kap ilyen levelet a Nemzeti Választási Irodától, az a helyi választási
irodánál igényelhet. Az ajánlás ezúttal is ajánlóíveken történik. A szervezetek
és egyéni jelöltek augusztus 25-től szeptember 8-ig gyűjthetik az aláírásokat.
Külön gyűjtik majd a polgármesterjelöltre és a képviselőjelöltre az ajánlásokat.
Polgármesterjelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 500 

Egyéni választókerületben jelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma

A helyhatósági választásokkal egy
időben zajlanak majd a nemzetisé-
gi választások is. Ezen az vehet
részt, aki a nemzetiségi névjegyzék-
ben szerepel. A nemzetiségi jelöl-
tek esetében is szükséges az aján-
lások begyűjtése. Az ő esetükben
az ajánlóív a nemzetiség megjelölé-
sét is tartalmazza, és a jelöltnek ar-
ról is nyilatkoznia kell, hogy a nem-
zetiség képviseletét vállalja, a nem-
zetiségi közösség nyelvét beszéli,
kultúráját és hagyományait ismeri.

Települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők
választásán a jelöltté váláshoz
szükséges ajánlások száma

Nemzetiség Szükséges
ajánlások száma

Bolgár 5
Horvát 5
Lengyel 5
Német 10
Örmény 5
Roma 5
Román 5
Szerb 5
Szlovák 5
Ukrán 5

kép és szöveg: gy. p.

Vár minden agility versenyzőt
és érdeklődőt az A-Team Győri
Agility csapat augusztus 30–31-
én a győrzámolyi sportpályán,
a II. Szigetköz Agility-kupára. 

Az agility egy olyan kutyás sport, amely
minden kutyafajta számára nyitott. El-
sősorban a mozgásigényes kutyafajták,
pásztor- és terelőkutyák (pl. border col-
lie, sheltie, puli, pumi, mudi) vadászku-
tyák (pl. foxi, westie, vizsla, terrierek,
agár) számára ajánlott, hiszen leköti a
fölös energiáikat, növeli fegyelmezett-
ségüket (játszva tanulnak), fejleszti kon-
centráló készségüket és kitűnő izomza-
tot, kondíciót biztosít számukra. Az
sem elhanyagolható szempont, hogy
egy-egy agility tréning után békésen
szundikálva terül el otthon kedvencünk,
valamint séta közben is könnyebb vele
megtalálni a hangot.

A Szigetköz Agility-kupa minden
egyes futamát EO- és FCI-világbaj-
nokságon bíráskodott, elismert hazai
és nemzetközi FCI-bírók bírálják. 

A szombaton és vasárnap reggel 8
órakor kezdődő, két pályán zajló ver-
senyre már 180-an jelentkeztek. Méret-

Újra rendeznek Agility-kupát
től függően három kategóriában – mini
(35 cm marmagasság alatt), midi (35-
43 cm marmagasság között) és maxi

(43 cm marmagasság felett) – verse-
nyezhetnek a kutyusok. A kétnapos ren-
dezvény szereplői díjazásban részesül-
nek, majd szeptember 1–2-án Bernd
Hueppe szeminárium keretében az A-
Team Győri Agility csapat pályáján, Sá-
ráson tovább csiszolhatják tudásukat. 

A verseny a díjugratáshoz hasonló.
Egy pálya 15-20 akadályból áll, amely-
nek sorrendje és útvonala versenyen-
ként különbözik, amit a bíró határoz
meg. A verseny végén értékelik az
egyes köröket, ahol elsősorban az szá-
mít, hogy az eb hiba nélkül haladjon
végig. A gyorsaság csak másodlagos
szempont.
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KÖZSZOLGÁLTATÓK HIRDETÉS

HIRDETMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. szeptember 10-én licit útján értékesíti az alábbi ingatlanát:

Győr, Szarvas u. 17.; gazdasági ép., udvar; Hrsz: 8455
Teleknagyság: 1612 m2; Kikiáltási ár: 22.300.000 Ft

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(GyŐr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239) valamint
az interneten (www.gyor.hu  Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐ meg.

kép és szöveg: pannon-víz 

A Kossuth utcában közel három-
száz méteren újulnak meg a víz-
vezetékek, jövő héten a Bercsé-
nyi–Radnóti csomópontban kez-
dődik meg a főnyomóvezeték át-
helyezése, s már épülnek az új
uszodát kiszolgáló vízműves
rendszerek is.

A legforgalmasabb helyszín a
Kossuth utca, itt az Erkel Ferenc
utcai csomóponttól a Jakobinus
közig dolgoznak az építők. Meg-
újul a vízvezeték, új műanyag
csövek kerülnek a föld alá, előre
elkészített csatlakozásokkal. A
csőfektetés a jövő héten ér véget,
ezután a nyomáspróba és a fer-
tőtlenítés következik. A Pannon-
Víz a kedvező vízmintaeredmé-
nyek után folyamatosan cseréli ki
az egyes ingatlanok bekötéseit.
A társaság munkatársai a lakók-

A Győr-Szol Zrt. időben elkezdte és a határidőre befejezte
annak a 250 darab választási táblának a kihelyezését, ame-
lyekre az őszi önkormányzati választásokkal összefüggő hir-
detéseket lehet kiragasztani. A táblák ezúttal is a megszokott
helyeken – többek között forgalmas útkereszteződések men-
tén, buszmegállók mellett – találhatóak.

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában, a
nemzeti ünnephez kapcsolódóan, a
héten zajlott a közterületi kandelábe-
rek zászlózása. A lobogókat kedden
reggel kezdték kitenni, majd a szerdai
ünnepnapot követően, csütörtökön
szedték vissza. A nemzeti lobogókból
városunkban összesen közel ezer da-
rab emelte az ünnep fényét.

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK!

Hívja irodáinkat!
Kapuvár, Fô tér 18—21. 
Ny.: H—P. 8—16.
Tel.: 96/595-080, 

30/754-0211
E-mail: info@galbusz.hu 

Gyôr, Kazinczy u. 10.
Tel.: 96/388-055;

20/952-8310

www.galbusz.hu

ÚJ EGYNAPOS AJÁNLATAINK!

SZILVESZTERI ELÔFOGLALÁSI AKCIÓ
szeptember 15-ig!

Székely szilveszter
2014. dec. 28.—2015. jan. 2.

SALZKAMMERGUT — Ausztria gyöngyszeme!
október 11—12.   29.000 Ft/fô félpanzióval
Hallstatt—Bad Ischl—Salzburg—Gmunden

HOSSZÚ HÉTVÉGE PRÁGÁBAN!
október 23—26.   56.000 Ft/fô félpanzióval
Prága, Cesky Krumlov, Karlovy Vary, Kutna Hora, Brno

Logar-völgy — Ptuj, a természet
és a kultúra találkozása
szeptember 6.   11.800 Ft/fô

Sankt Florian-Linz szeptember 27.   10.600 Ft/fô

Rácalmási Tökfesztivál és Székesfehérvár
szeptember 28.   6.000 Ft/fô

Alsó-Ausztriai kalandozás október 4.  6.600 Ft/fô

Választási táblák kihelyezése
Zászlózás

Nyári munkák Újvárosban
és Szigetben 

kal és az üzlettulajdonosokkal
személyesen egyeztetnek az át-
kötések ütemezéséről. A csator-
nabekötéseket is cserélik, bele-
értve a víznyelőket és a tetők víz-
lefolyóinak csatlakozásait is. 

A Bercsényi liget és a Radnóti
utca csomópontjánál a jelenlegi
Honda szalon helyén új körforga-
lom épül, ehhez kapcsolódóan ki-
cserélik az ivóvíz főnyomóvezeté-
keit. Itt húzódik többek közt a vá-
ros vízellátásának egyik fő ütőere,
az 500 milliméter átmérőjű nyu-
gati főnyomóvezeték, amely Rév-
falu vízműből közvetlen a marcal-
városi víztoronyba juttatja az ivó-
vizet. A héten megtörténtek a
szükséges előkészületek: néhány
társasház már most is más irány-
ból jut ivóvízhez. A rekonstrukció
idején várhatóan néhány hétig
még több helyen fog megváltozni
az ivóvíz áramlásának iránya.

Ilyenkor rövid idejű nyomásinga-
dozásra, esetleg a víz átmeneti
elszíneződésére kerülhet sor, er-
ről a társaság külön tájékoztatja
fogyasztóit. 

A legnagyobb munka az épülő
uszoda térségében folyik, a legin-
kább érintett terület a Rábca egy-
kori töltésének helye. Az uszodá-
hoz közvetlenül a nyugati főnyomó
juttat ivóvizet, de összeköttetés-
ben lesz a pinnyédi és a szigeti fő-
vezetékekkel is. A Bükk és a Teme-
tő utca, valamint a Bercsényi liget
lakóit már eddig is érintették a re-
konstrukciós munkák. A környé-
ken élők a munkálatokkal kapcso-
latban a +36-80/204-086 telefon-
számon, a Pannon-Víz éjjel-nappa-
li diszpécserszolgálatánál tehet-
nek bejelentést. Az okozott kelle-
metlenségek miatt ezúton is fo-
gyasztói szíves türelmét és megér-
tését kéri a társaság.
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KÉPRIPORT NEMZETI ÜNNEP

Államalapító királyunk előtt tisztelgett városunk au-
gusztus 20-án. Fekete Dávid alpolgármester beszédé-
ben elmondta: „Gazdag örökséget hagyott nekünk hát-
ra Szent István, amelyből az egyik legfontosabb az,
hogy felismerte, ha nincs nemzeti összetartozás, ha
nem fogunk össze, széthullunk.” Hangsúlyozta, Győrben
az emberek irányítják életük alakulását. Városunk azért
tud kiemelkedni minden más hazai település közül, mert
segítjük egymást, ahol tudjuk, és összetartunk, úgy aho-
gyan tette ezt Szent István is a maga korában.” A köz-
ponti megemlékezés mellett, az egyes városrészekben
is ünnepeltek augusztus 20-án. Marcalvárosban például
háromnapos forgataggal emlékeztek, Szabadhegyen
pedig megszentelték az új kenyeret.

Fotó: Marcali Gábor





10 / + / 2014. augusztus 22.

KONCERT FORGALMI VÁLTOZÁSOK

A rendőrség ideiglenes forgalomkorláto-
zást rendel el augusztus 22-én 23 óra és au-
gusztus 24-én 6 óra között a Szent István
úton a Munkácsy és a Teleki László utca, a
Jókai utcán az Árpád út és a Szent István út,
az Aradi vértanúk útján a Révai utca és a
Szent István út közötti szakaszán, valamint
augusztus 23-án 20 óra és 24 óra között a
Szent István úton a Teleki L. utca és Gárdo-
nyi Géza utca, a Teleki L. utca Árpád út,
Szent István út közötti szakaszán. A forga-
lomkorlátozás ideje alatt a lezárt útszakasz-
ra mindennemű járművel behajtani tilos, ki-
véve augusztus 22-én 23 óra és augusztus
23-án 20 óra között, mert akkor a Szent Ist-
ván úton a Jókai és az Aradi vértanúk útja
közötti szakaszán, valamint az Aradi vérta-
núk útja a Révai utca és Szent István út kö-
zötti szakaszán a menetrend szerint közle-
kedő helyijáratú autóbuszok, valamint a
Szent István úton a Baross híd és a Teleki L.
utca közötti szakaszán a Baross híd felújítá-
sával érintett gépkocsik közlekedhetnek.

Esőnap esetén a forgalomkorlátozást au-
gusztus 25-én 6 óráig tartják fenn.

A lezárások a következőképp érin-
tik a városi buszközlekedést:

I-es ütem: augusztus 22-én, pénteken
23 óra és augusztus 23-án, szombaton 20
óra között a Szent István út Baross Gábor
híd és Aradi vértanúk útja közötti szaka-
szát lezárják (a Baross Gábor híd felújítási
munkálatok miatt nem járható).

A Révai Miklós utcából induló járatok a
Szent István úton keresztülhaladva, az Aradi
vértanúk útja–Árpád út–Teleki László utca
útvonalon közlekednek és térnek vissza ere-
deti útvonalukra. A 2, 5, 7, 12, 22, 22B, 30,
30A, 31, 38 jelzésű járatok a Városháza
megállóhely helyett az Aradi vértanúk útja,
Megyeháza megállóhelyen állnak meg.

A 7, 9A, 11, 14, 14B, 19A jelzésű jára-
tok a Virágpiac, Újváros, Sziget, Pinnyéd,
Sárás és Bácsa irányába a Teleki László ut-
ca–Bajcsy-Zsilinszky út–Aradi vértanúk
útja útvonalon közlekednek. Nem érintik
az Aradi vértanúk útja, Megyeháza megál-
lóhelyet, de a Bajcsy-Zsilinszky út (CITY-)
megállóhelyen megállnak. Az 1, 1A, 8, 9A,
11, 11A, 14, 14B, 17, 17B, 19A, CITY jel-
zésű járatok a városközpont irányába a Jó-
kai utca–Szent István út–Honvéd liget–
Aradi vértanúk útja–Árpád út–Teleki Lász-
ló utca útvonalon közlekednek. Ezek az au-
tóbuszjáratok az Aradi vértanúk útja, Me-
gyeháza megállóhelyen nem állnak meg,
illetve a Baross Gábor híd, belvárosi hídfő
megállóhelyet nem érintik.

Forgalmi változások a nyárzáró koncert idején

A hétvégi nyárzáró koncert biztonságos lebonyolítása miatt lezárásokra kell számítani a Belvárosban, ami érinti a buszközlekedést is.
A koncert után a hazajutást az önkormányzat ingyenes éjszakai járatokkal segíti.

II-es ütem: augusztus 23-án, szomba-
ton 20 órától üzemzárásig a Szent István
út Nádor aluljáró és Munkácsy Mihály ut-
ca közötti szakaszát teljes szélességében
lezárják, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Árpád
út – mint terelő útvonal – az autóbuszok
részére nem lesz használható.

A helyi autóbuszjáratok módosított út-
vonalon közlekednek. A Révai Miklós utca
megállóhelyről nem indulnak és nem ér-
keznek autóbuszjáratok, ennek megfelelő-
en a Városháza és a Gárdonyi Géza utca
megállóhelyek sem üzemelnek.

Az 1-es és 1A vonalon az autóbuszjá-
ratok Nádorváros felől a 821-es sz. út –
Zechmeister utca, Újváros felől a Zechmeis -
ter utca – 821-es sz. út terelő útvonalon
közlekednek. A járatok a Hold utca megál-
lóhelyet még érintik, ezután már csak a
Zechmeister utca, Bécsi kapu tér (vissza-
felé Rába-part) megállóhelyen állnak meg.

A 2-es vonal járatai a Bartók Béla út,
Munkaügyi Központ megállóhelyről indul-
nak és a Bartók Béla út, Kristály étterem
megállóhelyre érkeznek.

Az 5-ös vonal járatai Kismegyer felől
a Bartók Béla út, Kristály étterem megál-
lóhelyig közlekednek. A Kismegyer felé
induló járatokra a Bartók Béla út, Munka-
ügyi Központ megállóhelyen lehet fel-
szállni.

A 7-es vonal járatai a Bartók Béla út,
Munkaügyi Központ megállóhelyről indul-
nak és a Bartók Béla út, Kristály étterem
megállóhelyre érkeznek.

A 8-as vonal járatai Likócs felől a Fe-
hérvári út–14-es sz. út (Árkád)–Schwar-
zenberg utca–Tarcsay Vilmos utca – Mó-
ricz Zsigmond rakpart – Kossuth híd –
Rónay Jácint utca – Egyetem–Jedlik híd–
Stromfeld utca terelő útvonalon közle-
kednek. Sziget felől a Szarvas utca–
Stromfeld utca (ideiglenes megálló)–
Jedlik híd–Kálóczy tér–Kossuth híd–Mó-
ricz Zsigmond rakpart–Tarcsay Vilmos
utca–Schwarzenberg utca–Fehérvári út
(Árkád) terelő útvonalon közlekednek. A
Révai Miklós utcai átszállás Pinnyéd felé
a 14-es út, Árkád üzletház megállóhe-
lyen biztosított.

A 11-es vonal járatai Marcalváros fe-
lől a Baross Gábor út, Szigethy Attila út
megállóhelyig eredeti útvonalukon közle-
kednek, majd a Wesselényi utca–Bartók
Béla út–Eszperantó út–Tihanyi Árpád út–
Nádor aluljáró–Szent István út–14-es sz.
út (Árkád)–Schwarzenberg utca–Tarcsay
Vilmos utca–Móricz Zsigmond rakpart–

Kossuth híd–Rónay Jácint utca–Szövet-
ség utca terelő útvonalon közlekednek.
Bácsa felől az Egyetem megálló után a
Kálóczy tér–Kossuth híd–Móricz Zsig-
mond rakpart–Tarcsay Vilmos utca–
Schwarzenberg utca–14-es sz. út–Budai
út (Árkád)–Nádor aluljáró–Csaba utca–
Corvin utca–Eszperantó út–Bartók Béla
út (Munkaügyi Központ)–Csaba utca–
Baross Gábor út–Nagy Imre út terelő út-
vonalon közlekednek.

A 12-es vonal járatai a Bartók Béla út,
Munkaügyi Központ megállóhelyről in-
dulnak és oda is érkeznek. Gyárváros fe-
lé a Bartók Béla út–Buda utca–Tihanyi
Árpád út–Nádor aluljáró–Szent István út
(Iparkamara), Gyárváros irányából a Bu-
dai út (Árkád)–Nádor aluljáró–Csaba ut-
ca–Corvin utca–Eszperantó út–Bartók
Béla út (Munkaügyi Központ) útvonalon
közlekednek.

A 14-es vonal járatai Gyárváros felől
Budai út–14-es sz. út (Árkád)–Schwarzen-
berg utca–Tarcsay Vilmos utca–Móricz
Zsigmond rakpart–Kossuth híd–Rónay
Jácint utca–Egyetem–Jedlik híd–Strom-
feld utca terelő útvonalon közlekednek.
Sziget felől a Radnóti Miklós utca–Strom-
feld utca (ideiglenes megálló)–Jedlik híd–
Kálóczy tér–Kossuth híd–Móricz Zsig-
mond rakpart–Tarcsay Vilmos utca–
Schwarzenberg utca–14-es sz. út–Budai
út (Árkád) terelő útvonalon közlekednek.

A 17 és 17B vonalak járatai a Bartók
Béla út, Munkaügyi Központ megállóhely-
ről indulnak és oda is érkeznek. Gyárváros
irányából a Budai út (Árkád)–Nádor aluljá-
ró–Csaba utca–Corvin utca–Eszperantó
út–Bartók Béla út (Munkaügyi Központ)
útvonalon közlekednek.

A 19A vonal járatai a Bartók Béla út,
Munkaügyi Központ megállóhelyről indul-
nak és oda is érkeznek. Nádorváros irá-
nyából a Bartók Béla út–Buda utca–Tiha-
nyi Árpád út útvonalon közlekednek.

A 22 és 22B vonalak járatai Marcalvá-
ros felől a Baross Gábor út, Szigethy At-
tila út megállóhelyig eredeti útvonalukon
közlekednek, majd a Wesselényi utca–
Bartók Béla út–Eszperantó út–Bartók
Béla út–Hunyadi utca–Baross Gábor út
útvonalon fordulnak meg. A városköz-
pont felé leszállási lehetőséget biztosíta-
nak a Bartók Béla út, Kristály étterem
megállóhelyen. A Marcalváros, Ménfő-
csanak felé induló járatokra a Bartók Bé-
la út, Munkaügyi Központ megállóhelyen
lehet felszállni.

A 30-as, 30A és 31-es vonalak járatai
a Bartók Béla út, Munkaügyi Központ
megállóhelyről indulnak és oda is érkez-
nek. Győrszentiván felé a Bartók Béla út–
Buda utca–Tihanyi Árpád út–Nádor aluljá-
ró–Szent István út (Iparkamara), Győr-
szentiván irányából a Budai út (Árkád)–Ná-
dor aluljáró–Csaba utca–Corvin utca–
Eszperantó út–Bartók Béla út (Munkaügyi
Központ) útvonalon közlekednek.

A 38-as vonal járatai a Bartók Béla út,
Munkaügyi Központ megállóhelyről indul-
nak és oda is érkeznek. Az Ipari Park irányá-
ba a Bartók Béla út–Buda utca–Tihanyi Ár-
pád út útvonalon közlekednek, ezért meg-
állnak a Buda utca megállóhelyen is. Vissza-
felé a Tihanyi Árpád úton (a Nádor aluljáró
megállóhely érintésével) érik el a Bartók Bé-
la út, Munkaügyi Központ megállóhelyet.

A járatok a terelő útvonalak valamennyi
megállóhelyén megállnak, kivéve az I.
ütemben a *-gal jelölt esetet. A terelés ál-
tal nem érintett megállóhelyeken a járatok
az érvényes menetrendnek megfelelően
közlekednek.

Ha eső miatt a rendezvényt augusztus
24-én rendezik meg, akkor a lezárás I-es
üteme augusztus 24-én 19 óráig, a II-es
üteme 19 órától üzemzárásig tart.

A rendezvényt követően a részt-
vevők hazajutását az önkormányzat
ingyenes éjszakai járatokkal segíti:

Zechmeister utca, Bécsi kapu tér meg-
állóhelyről 23.30 órakor:

901 jelzéssel az 1-es vonalán Újváros-
ba, majd Sziget és Pinnyéd útvonalon,

906 jelzéssel a 6-os vonalán Sárásra,
majd a 11-es autóbusz útvonalán Bácsá-
ra,

Bartók Béla út, Munkaügyi Központ
megállóhelyről 23.30 órakor:

907 jelzéssel a Mester utcán, majd a 7-
es vonalán Szabadhegyre, onnan a Temp-
lom utca után a 6-os autóbusz útvonalán
Kismegyerre,

917 jelzéssel a 17-es vonalán Adyváro-
son keresztül a Zöld utcába,

Eszperantó út, Autóbusz-állomás meg-
állóhelyről (Bartók Béla út, Munkaügyi
Központ megállóhelyen is megállva):

22A jelzéssel 23.30 órakor Marcalvá-
rosba,

922 jelzéssel 23.45 órakor* a 22-es vo-
nalán Marcalvároson keresztül Ménfőcsa-
nakra gyirmóti betéréssel,

931 jelzéssel 23.30 órakor Gyárváros
és Likócs érintésével Győrszentiván, Kál-
mán Imre útra (Homoksori betéréssel).

* = az autóbusz a zsúfoltság és az esetleges utaslemaradás elkerülése érdekében kettőt fordul: 23.30 órakor hazaszállítja a Marcalvárosig utazókat, majd rögtön utána, 23.45
órakor a Gyirmótig és Ménfőcsanakig utazókat is. A program esetleges csúszása esetén az autóbuszok a tűzijáték vége után 15 perccel indulnak! Az éjszakai járatok részletes
menetrendje a www.kisalfoldvolan.hu oldalról letölthető.
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m1, augusztus 24., vasárnap 20.20

Aludj csak, én álmodom
Amerikai vígjáték

Lucy élete eléggé magányos, pedig szemrevaló lány. A
metrón árulja a jegyeket, egyedüli boldogsága egy ked-
ves fiú, aki mindennap elrobog előtte. Lucy véletlenül
megmenti a vágányok közé esett fiú életét. Peternek
hívják és ájultan talán még helyesebb: szerelem ez má-
sodik látásra. Azonban a gond súlyosabb, Peter kómába
esik. Lucy meglátogatja őt a
kórházban, ahol a nővér Pe-
ter barátnőjeként mutatja
be őt a családnak. Rögtön
befogadják Lucyt, aki éle -
tében először érzi a család
melegét. 

TV2, augusztus  24., vasárnap 20.00

Ezer szó
Amerikai vígjáték

Jack McCall egy nagydu-
más, önző irodalmi
ügynök, aki az üzlet remé-
nyében képes bárkinek te-
letömni a fejét mindenfé-
le hazugsággal. Miután

egy spirituális gurut is csőbe húz, azon találja magát,
hogy hirtelen egy fa nőtt a kertjében, ezer levéllel az ága-
in. Rájön, hogy mágikus fával van dolga, ugyanis minden
egyes kimondott szóval lehullik róla egy levél. Az egyik
ismerőse szerint, ha az utolsó is lehull, akkor annyi neki.
Jack kénytelen-kelleten némaságot fogad. Ki kell találnia,
hogyan kommunikálhat szavak nélkül.

RTL Klub, augusztus 26., kedd 21.25

Gran Torino
Amerikai krimi

Walt Kowalski, az egykori ko-
reai veterán és nyugdíjas autó-
szerelő, felesége halála után
egyedül él. A régi szomszédok
is kihaltak vagy elköltöztek, a
helyükre délkelet-ázsiai be-
vándorlók jöttek. Kowalski
rossz szemmel nézi őket, nem
rejti véka alá a velük kapcsola-
tos ellenérzését. Mindez csak
fokozódik, amikor egyik éjjel a szomszéd fiú el akarja
lopni a féri féltve őrzött autóját, a gyönyörű 1972-es
Gran Torinót.

AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP
M1
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:30 Szabad kézzel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 A megújult Zeneakadémia
09:00 Katolikus krónika
09:40 Tanúságtevők 
10:05 A sokszínű vallás
10:15 Evangélikus magazin
10:45 Unitárius ifjúsági műsor
10:50 Mai hitvallások
11:15 Balatonfelvidéki református 

templomok
11:30 Mai hitvallások
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Melissa és Joey 
12:30 Melissa és Joey 
12:55 Telesport
13:30 Forma–1
16:25 Úszó Európa-bajnokság 2014
18:10 Fekete gyémántok
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Aludj csak, én álmodom 
22:05 A Bécsi Filharmonikusok 

nyári hangversenye
23:45 Királyok útja 

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
09:50 Teleshop
10:45 Kalandor 
11:15 4ütem 
11:55 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:30 Vadmacskák 
13:35 Taxi 3. 
15:20 Nincs kettő séf nélkül 
16:40 Nincs kettő séf nélkül 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Alkonyat – Újhold 

22:30 A végső megoldás: Halál 
00:55 Portré 
01:35 Érezd a ritmust! 
03:05 Cobra 11 

04:25 Élünk, halunk, örökölünk 
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Stílusvadász 
11:35 Stahl konyhája 
12:05 Több mint TestŐr 
12:35 Édes élet 
13:50 Édes élet 
15:05 NCIS: Los Angeles 

16:05 Evolúció 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Ezer szó 
22:00 A Bourne-rejtély 
00:20 Vágy és vezeklés 
02:35 Eureka 
03:25 Szellemdoktor 

05:55 Önkéntesek
06:25 Gazdakör
06:50 Világ-nézet
07:20 Isten kezében
07:50 Lyukasóra
08:15 Mesélő cégtáblák
08:45 Rome Riports
09:10 Törzsasztal 
10:00 Nyelvőrző
10:30 Kultikon +
11:00 Római katolikus szentmise 

Nógrádmegyerről
12:00 Déli harangszó
12:05 A világörökség kincsei
12:20 Ízőrzők: Kalaznó
12:55 Egy pikoló világos 
14:25 Hazajáró
14:55 Szerelmes földrajz
15:25 Hogy volt!?
16:25 Az ördög nem alszik 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Önök kérték!
20:30 A sziget 
21:25 Madarak 
23:25 Dunasport
23:40 Heti Hírmondó
00:10 Törzsasztal 

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Konkrét (ism.)
09:15 Fröccs (ism.)
09:45 Fröccs (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:40 Zooo+ (ism.)
11:10 Civil Kurázsi (ism.)
11:40 Konkrét (ism.)
11:50 Győri Audi ETO KC–Vardar 

Szkopje női kézilabda nemzet
közi felkészülési mérkőzés 
(ism.)

13:10 Képújság
17:40 Győri Audi ETO KC–HK Larvik 

női kézilabda nemzetközi 
felkészülési mérkőzés

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.) 
22:35 Műsorzárás

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 23., SZOMBAT
M1
06:30 Gyógyító természet 
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Urbanisták 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 A Pannon kőtenger  
08:45 Történetek a nagyvilágból 
09:20 Pecatúra
09:50 A londoni vadon 
10:40 Magyar írók 
11:00 Aranymetszés – Aranyfeszt
11:30 Borbándi Gyula – 

Portré hazatérés után
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89 
12:50 A világörökség kincsei 
13:10 Boxutca – Forma–1 magazin
13:45 Forma–1 (élő) – Belga Nagydíj
15:30 Szeretettel Hollywoodból 
16:00 Úszó Európa-bajnokság 2014 
18:00 Fekete gyémántok 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 SzerencseSzombat 
21:20 Cape Fear – A Rettegés foka 
23:30 Testvérek 

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 Kórház a káosz szélén – 

Mentsük meg Angel Hope-ot! 
16:05 A normandiai partraszálláshoz 

vezető út 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Taxi 3. 
21:15 A feláldozhatók 
23:10 Sziklák szeme 2.
01:05 Királyi ötletek 
02:35 Egy rém modern család 
03:00 Egy rém modern család 
03:25 Gálvölgyi-show 

04:00 Családi titkok 
04:45 Aktív 
05:05 Babavilág 
05:30 Super Car 
06:00 Időnyomozó 
06:25 Tv2 matiné
09:50 Astro-Világ
10:55 Kalandjárat – az Útitárs 
11:55 Babavilág 
12:25 Falforgatók 
13:25 Monk – Flúgos nyomozó 
14:30 Édes élet 
15:45 Édes élet 
17:00 NCIS 
18:00 Tények
19:00 Evolúció 
21:05 Riddick – 

A sötétség krónikája 

23:30 Charlie Wilson háborúja 
01:25 M, mint muskétás 
02:10 Zűrös szerelmek 
02:55 Herkules 
03:40 Briliáns elmék 

06:45 Öt kontinens 
07:15 Gazdakör 
07:40 Élő egyházVallási híradó
08:10 Isten kezében 
08:40 Akadálytalanul 
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar 
10:00 Székely kapu 
10:30 Hagyaték 
11:00 Sírjaik hol domborulnak... 
11:25 Erdélyi történetek 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó – Déli kiadás
12:05 Nótacsokor
12:30 Kurultaj 
13:00 Nálatok, laknak állatok?  
13:30 Nálatok, laknak állatok? 
14:00 A rejtelmes sziget 
15:35 Önök kérték! 
16:30 Varjú a toronyórán 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Hogy volt!? 
20:30 Séfek csatája 
21:25 Alulról az ibolyát 
23:05 Kultikon +
23:30 Dunasport
23:50 MüpArt
01:45 Világ-nézet 

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
17:25 Győri Audi ETO KC–Vardar 

Szkopje női kézilabda nemzet-
közi felkészülési mérkőzés 

18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Fröccs (ism.) 
19:30 Fröccs (ism.)
20:00 Vény nélkül  (ism.)
20:25 Zooo+ (ism.)
20:55 Civil Kurázsi (ism.)
21:25 Konkrét (ism.)
21:40 Konkrét (ism.) 
21:50 Fröccs (ism.)
22:20 Fröccs (ism.)
22:50 Vény nélkül  (ism.)
23:15 Zooo+ (ism.)
23:45 Civil Kurázsi (ism.)
00:15 Konkrét (ism.)

GYŐR+ TV
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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 Pápa–Győri ETO FC NB I-es 

bajnoki labdarúgó mérkőzés 
(ism.)

12:05 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II. (ism.)
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 27, SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Kapán innen, kaszán túl
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:30 ITU Triatlon Világkupa – 

Tiszaújváros
14:00 Cédrusliget 
14:50 Szívtipró gimi 
15:35 A világ madárszemmel 
16:35 Híradó+
16:50 Párizsi helyszínelők 
17:35 Híradó
17:45 Charly, majom a családban 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:10 Rámenős páros 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:45 Sporthírek
22:55 Twin Peaks 
23:45 Munkaügyek 
00:15 Őshüllők bolygója 
01:05 Párizsi helyszínelők 

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 Szulejmán 
23:20 RTL Klub Híradó
23:55 Reflektor 
00:10 Elfelejtve 
01:15 Gyilkos elmék 
02:15 Az éden titkai 
03:10 Az éden titkai 

04:25 13-as raktár 
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 A gonosz álarca 
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 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:30 Hawaii Five-0 
00:30 Tények Este
01:15 Aktív 
01:40 Blues Brothers 2000 
03:35 Maricruz 

AUGUSZTUS 26, KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Kapán innen, kaszán túl
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:35 1100 év Európa közepén
13:55 Belegyökereztek Debrecenbe
14:45 Szívtipró gimi 
15:35 A világ madárszemmel 
16:35 Híradó+
16:45 Párizsi helyszínelők 
17:35 Híradó
17:45 Charly, majom a családban 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Cédrusliget 
21:10 Grand Hotel 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:50 Sporthírek
22:55 Twin Peaks 
23:45 Munkaügyek 
00:15 Őshüllők bolygója 
01:05 Párizsi helyszínelők 
01:55 Műsorszünet

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 Gran Torino 
23:50 RTL Klub Híradó
00:20 Reflektor 
00:40 A főnök 
01:40 Gyilkos elmék 
02:40 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
03:05 Az éden titkai 

04:05 A Macska 
04:30 13-as raktár 
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 A gonosz álarca 
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 Cool túra 
00:25 Tények Este
01:10 Aktív 
01:35 Táncalak 
02:45 Maricruz 
03:10 A Macska 
03:35 Családi Titkok 

07:30 Híradó
07:35 Nóvum 
08:00 Kapásjelző
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:25 Váratlan utazás
10:15 Szelek szárnyán 
11:00 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Kávéház 
14:55 Mesélő cégtáblák
15:25 Kevés pénzzel Európában
15:55 Múzeumtúra – Francia módra 
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 Rózsák harca 
20:25 Szelek szárnyán 
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:30 Apró gyilkosságok 

a családban 
23:05 Könyvajánló
23:15 Színésznők bálja 

AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Hogyan működik?
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Kapán innen, kaszán túl
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Roma Magazin
13:00 Domovina
13:30 1100 év Európa közepén
13:50 Magyarlakta – vidékek krónikája
14:50 Szívtipró gimi 
15:35 A világ madárszemmel 
16:35 Híradó+
16:45 Párizsi helyszínelők 
17:35 Híradó
17:45 Charly, majom a családban 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Nora Roberts – Északi fény 
21:55 Az Este
22:30 Híradó
22:40 Sporthírek
22:50 Twin Peaks 
23:40 Aranymetszés - Aranyfeszt
00:10 A rejtélyes XX. század 
00:40 Párizsi helyszínelők 
01:25 Műsorszünet

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
00:00 Reflektor 
00:20 Freddy vs. Jason 
02:15 Az éden titkai 
03:10 Az éden titkai 

04:15 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 Ezer szó 
15:00 A gonosz álarca 
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 szajré 
00:55 Tények Este
01:40 Aktív 
02:05 Zsaruvér 
02:55 Szellemdoktor 
03:40 Maricruz 

07:35 Élő egyház
08:00 Isten kezében
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:20 Váratlan utazás
10:05 Hagyaték
10:35 Hazajáró
11:05 Séfek csatája 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:35 Kávéház 
15:05 Bakonyi juhászasszony 
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 
20:30 Szelek szárnyán 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:30 Kulák volt az apám 
22:25 Könyvajánló
22:35 A Táncz
23:30 Hanti világ 
00:20 Hanti világ 

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 Rába ETO FC – MVFC-

Berettyóújfalu futsal Szuper 
Kupa mérkőzés (ism.)

12:20 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
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.)

GYŐR+ TV

08:00 Konkrét (ism.)
08:15 Fröccs (ism.) 
08:45 Zooo+ (ism.)
09:15 Civil Kurázsi (ism.)
09:45 Győri Audi ETO KC–HK Larvik 

női kézilabda nemzetközi 
felkészülési mérkőzés (ism.)

11:05 Képújság
17:25 Pápa–Győri ETO FC NB I-es 

bajnoki labdarúgó mérkőzés 
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 Lyukasóra
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 Magyar elsők
09:30 Váratlan utazás
10:20 Szelek szárnyán 
11:05 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Kávéház 
14:55 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:30 Közel Afrikához – 

A mai Namíbia 
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 Öregberény 
20:10 Öregberény 
20:40 Szelek szárnyán 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:45 Privát kopó 
22:50 Könyvajánló
23:00 Dali mozija 
23:55 Hanti világ 
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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
• 20 órás ÖSD tréning: augusztus 25–28.
• EURO, ECL, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés csoportban

és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok

szeptember 8-tól több szinten 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 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Zooo+
20:30 Épí-Tech
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Zooo+ (ism.)
22:30 Épí-Tech (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

AUGUSZTUS 28., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 29., 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 Épí-Tech (ism.)
11:00 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
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
05:15 Hajnali gondolatok 
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Kapán innen, kaszán túl 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 P'amende
13:00 Esély
13:25 Magyar írók 
13:40 Rámenős páros 
14:30 Szívtipró gimi 
15:20 A világ madárszemmel 
16:20 Híradó+
16:30 Párizsi helyszínelők 
17:20 Híradó
17:30 Charly, majom a családban 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Észak és Dél 
21:20 Észak és Dél 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:00 Sporthírek
23:10 Twin Peaks 
00:00 Twin Peaks 
00:50 Munkaügyek 
01:20 Párizsi helyszínelők 
02:10 Műsorszünet

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 
00:15 Kemény motorosok 
01:25 Kalandor 
01:55 Mr. és Mrs. Bloom 
02:40 4ütem 
03:05 Az éden titkai 

04:00 13-as raktár 
04:50 Aktív 
05:15 Waikiki páros 
06:00 Csapdába csalva 
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 A gonosz álarca 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 Férj és férj 
00:45 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 Grimm 
02:40 Maricruz 
03:05 A Macska 
03:30 Családi titkok 

05:15 Hajnali gondolatok 
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Kapán innen, kaszán túl 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Slovenski Utrinki
13:00 Alpok-Duna-Adria
13:30 Útravaló
13:45 Szülőföldjeim 
14:35 Szívtipró gimi 
15:25 A világ madárszemmel 
16:20 Híradó+
16:35 Párizsi helyszínelők 
17:25 Szerencse Híradó 
17:35 Híradó
17:45 Charly, majom a családban 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Palira vettem a papát 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:05 Twin Peaks 
23:55 Munkaügyek 
00:25 Őshüllők bolygója 
01:15 Párizsi helyszínelők 
02:05 Műsorszünet

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 Az igenember 
23:30 RTL Klub Híradó
00:05 Reflektor 
00:25 Sötét zsaruk 
01:25 A normandiai partraszálláshoz

vezető út 
03:05 Az éden titkai 

04:00 Macska 
04:25 Családi titkok 
05:15 Waikiki páros 
06:00 Csapdába csalva 
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop 
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények 
12:25 Aktív
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca 
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 NCIS 
23:30 22-es körzet – A bűn utcái 
01:15 Aktív 
01:40 Grimm 
02:25 Hawaii Five-0 
03:10 Maricruz 
03:35 A Macska 

07:30 Híradó
07:35 Kultikon + 
08:00 Akadálytalanul 
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló 
09:15 Váratlan utazás  
10:05 Szelek szárnyán 
10:50 Öregberény 
11:25 Öregberény 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:25 Kívánságkosár 
14:20 Vers
14:30 Kávéház 
15:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
15:35 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 
21:20 Hírek
21:30 Dunasport
21:35 Te rongyos élet 
23:25 Könyvajánló 
23:35 MüpArt classic – London 

06:30 Híradó
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó
07:35 Rome Riports 
08:00 Duna anzix 
08:30 Híradó
08:35 Térkép 
09:05 Könyvajánló 
09:20 Váratlan utazás
10:10 Szelek szárnyán 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó – Déli kiadás
12:25 Kívánságkosár 
14:20 Vers
14:30 Kávéház 
15:00 Mediterraneo 
15:30 Európa egészsége 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A világörökség kincsei 
18:55 NB1-es labdarúgó-mérkőzés

OTP Bank Liga
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:25 Columbo: Kettős vágás 
22:40 Könyvajánló 
22:45 A cigányok ideje 
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

ARCUS TEMPO-
RUM XI – In der
Pannonhalmer Ha-
uptabtei findet vom
22.-24. August das
P a n n o n h a l m e r
K ü n s t l e r f e s t i v a l
statt. Im Zentrum
der Veranstaltung
steht die Musik, je-
doch werden den
Besuchern Program-
me der bildenden
Künste, des Thea-
ters und des Films
geboten.

BANK LIGA Am
5. Spieltag wird
Pápa der Gegner
des Győrer ETO
FCs sein. Dies
am 23. August
um 20:30 Uhr in
Pápa.

DAS INTERNATIONALE FRAUEN-HANDBALLTURNIER
bietet den Handballfans das ganze Wochenende über Span-
nung. Vom 22.-24. August in der Universitätshalle. Am 22. Au-
gust um 18 Uhr misst sich der  Győrer Audi ETO  mit dem WHC
Vadar, am 23. August um18 Uhr trifft der Győrer Audi ETO KC
auf den Larvik HK und am 24. August um 15 Uhr  spielen dann
die beiden Gästemannschaften gegeneinander.

Alle Interessierten können am 23. August von
10-12 Uhr am ERKUNDUNGS-STADTS-
PAZIERGANG unter dem Motto „Győr, die
Festivalstadt” teilnehmen. Treffpunkt ist vor
dem Besucherzentrum in der Baross-Strasse.
Der Spaziergang ist gratis, die Teilnahme ist
jedoch an eine zuvorige Anmeldung unter der
Adresse gyor@tourinform.hu bzw. der Tele-
fonnummer 96/311-771 gebunden.

ERNTESEGEN – traditionelle Gärtnerausstel-
lung und Kulturfestival in Györ vom 25.-29. Au-
gust, ab 10 Uhr in der Kazinczy-Strasse. Im
Rahmen der ökomenischen Messe des Győrer
Festivals wird der Erntesegen abgehalten. Ne-
ben den Präsentationen der Erzeugnisse, Bio-
Markt, Weinproben und Blumenflechtshow er-
warten den Teilnehmer des Győrer Erntese-
gens Konzerte und unterhaltsame Programme.
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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!

ARCUS TEMPORUM XI – Pannonhal-
mi művészeti fesztivált rendeznek augusz-
tus 22–24-én a Pannonhalmi Főapátság-
ban. A rendezvény fókuszában a zene áll,
de képzőművészeti, színházi és filmes
programokat nyújt az érdeklődőknek. 

TERMÉNYÁLDÁS – hagyomá-
nyos kertészeti kiállítást és kulturális
fesztivált rendeznek Győrben au-
gusztus 25–29-én 10 órától a Ka-
zinczy utcában. A győri fesztiválon
ökumenikus szertartás keretein be-
lül tartják a terményáldást. A termék-
bemutatók, bio-piac, borkóstolók és
virágkötészeti bemutatók mellett
koncertek és szórakoztató progra-
mok is várják a győri terményáldás
résztvevőit.

VIATOR JAZZ-VACSORÁK
keretében Kőszegi Imre –
New5 koncertje ad kiváló szóra-
kozási lehetőséget augusztus
29-én 19.30 órakor a Viator
Apátsági Étterem és Borbár te-
raszán. A részvételhez előzetes
jegyvásárlás szükséges. Bő-
vebb információ: www.bortar-
sasag.hu honlapon.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
CSALÁDI DÉLUTÁNRA
VÁRJÁK augusztus 30-án 15
órától a Gyárvárosi Közösségi
Ház udvarára (rossz idő esetén
a Lukács-iskola éttermébe) az
érdeklődőket. Huzella Péter
gyermekeknek szóló műsorral
érkezik a programra, többek kö-
zött fellép a Hangraforgó együt-
tes és az Akkordeon harmonika-
zenekar. A rendőrség a rendezvény idejére forgalomkorláto-
zást rendelt el az érintett környéken.

KREATÍV TERASZ címmel egyhe-
tes délelőtti ingyenes alkotótábort ren-
deznek az iskolakezdő gyerekeknek,
augusztus 25–29-ig minden délelőtt
9.30 és 12.00 óra között a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár Központi Könyv-
tárának olvasóteraszán. A foglalkozá-
sokon a részvétel ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött.

EXTRÉM NYÁRZÁRÓ A MOBILISBEN
– augusztus 23-án extrém mozgásformák,
extrém járművek, Triál- és Gansweel-bemu-
tatókkal várják az érdeklődőket, a Mobilis In-
teraktiv Kiállítási Központban. A bátrabbak
ki is próbálhatják a járműveket. További in-
formációk: mobilis-gyor.hu portálon.  
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HIRDETÉS  KONCERT

Téti Takarékszövetkezet, 9100 Tét, Fô u. 86.

Telefon:(96) 561-240 • Fax:(96) 561-243
kozpont@tet.tksz.hu • www.tetitakarek.hu

Gyôr, Kodály Z. u. 22. • 96/424-357 |     Gyôr, Buda u. 16. • 96/528-688
Gyôr, Lajta u. 33. • 96/518-460 |     Gyôrszentiván, Kör tér 65. • 96/524-077

Tét, Fô u. 86. • 96/561-245 • 96/561-246

A tájékoztatás nem teljes körû, 
további részletekért kérjük érdeklôdjön kirendeltségeinken.

PIACI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ 
JELZÁLOGHITEL igényelhetô

• szabadon választott
hitelcélra, hitel -
kiváltásra nyújtott
kölcsön, ingatlan -
fedezet mellett.

• THM: 7,45 %

• (5.000.000 Ft hitelösszeg
20 év futamidôre számolva)

• Kamat: 
3 havi BUBOR + 
4,5 % kamatfelár

szerző: lendvai péter
fotó: ga

Plácido Domingo művészi pályafu-
tása minden kétséget kizáróan
egyedülálló. A mindenkori operaját-
szás egyik, de még inkább „a legna-
gyobb” alakja. Eddig közel százöt-
ven szerepet alakított, több évtizede
sikerrel vezényel, és évek óta a Los
Angeles Opera igazgatója. A legen-
dás tenor naptára több évre előre,
zsúfolásig megtelt a legkülönbö-
zőbb opera-előadásokkal, koncer-
tekkel. Mindezek mellett töretlen
energiával és lelkesedéssel mened-
zseli az általa 1993-ban alapított
Operalia Nemzetközi Énekversenyt,
mely évről évre más országban ke-
rül megrendezésre. A zsűriben a vi-
lág legbefolyásosabb színházigaz-
gatói foglalnak helyet, ezért nem
meglepő, hogy az eredményesen
szereplő fiatal énekesek pillanato-
kon belül részesei lehetnek a New
York-i Metropolitan, a milánói Scala
vagy a londoni Covent Garden egy-
egy produkciójának. Az Operalia
napjainkra az egyik legértékesebb
zenei világmárka lett. 

Slágerek Plácido Domingo díjasokkal
A 2014-es verseny utolsó fordulói

az Oscar Gála egykori helyszínén, a
Dorothy Chandler Pavilionban találha-
tó Los Angeles Operában kerülnek
megrendezésre. Az Operalia döntőit
hagyományosan, így az idei augusz-
tus 30-i eseményt is Plácido Domin-
go vezényli.

Ezért is különleges a szeptember
6-i, este 8 órakor kezdődő győri Voi-
ces of 2014, melyen a Plácido Do-
mingo’s Operalia korábbi, ma már
nemzetközi hírnévnek örvendő győz-
tesei, Angel Blue és Stefan Pop, va-
lamint ez évi helyezettjei lépnek szín-
padra. A Győr városába meghívott fi-
atal sztárok közvetlenül a kaliforniai
világesemény után érkeznek Ma-
gyarországra.

A Széchenyi téren megvalósuló,
Magyarország egyik legrangosabb
operaestjeként említett zenei ese-
ményen többek között Puccini Bo -
hém élet, Verdi Rigoletto és Traviata
című operáinak népszerű részletei,
a My Fair Lady és a Csárdáskirálynő
slágerei, valamint Rossini és Stra-
uss kedvelt zenekari művei is el-
hangzanak.

A koncertet szervező GuliAnd Ma-
nagement képviselői elmondták,
hogy tavasz óta folynak az előkészí-
tési munkálatok. Különös örömmel
fogadták a győri közönség műsor-
számokra vonatkozó javaslatait, me-
lyekből több a koncerten is elhang-
zik. A színpad építését szeptember
4-én kezdik, és a látvány-, hang-,

fényfelelős ezúttal is a legendás ze-
nész, Frenreisz Károly lesz. 

Győr város ajándékkoncertjére
több ezer érdeklődőt várnak, akik díj-
mentesen tekinthetik meg a fergete-
gesnek ígérkező Voices of 2014 ren-
dezvényt.

Angel Blue, Zubin Metha

Plácido Domingo, Stefan Pop
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá -
juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek
bizonyuló megfejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti meg. Címünk:
Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Azt hiszem, tériszonyom
van, mama. Nyertes: Pula Lászlóné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben
veheti át.

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban egy-
re népszerűbb logikai játék. Szabálya egy-
szerű. A nagy négyzet üresen hagyott kis
négyzeteibe számokat kell elhelyezni 1-től
9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy 3x3-
as négyzetben mindegyik szám csak egy-
szer fordulhat elő. Feladványaink nehézsé-
gi fokát „+” jelzi.    

KERESZTREJTVÉNY SUDOKU
M

eg
fe

jté
se

k

Kánikula

SUDOKU++

SUDOKU+++

SUDOKU++++

1
7 8 2 9

2 6 8 1
3 1 4
9 5 2

4
3 9 8 5 4 7

8 5 4 3 6 9
1 7 8 2 3

5 8
2 5 3 9

7 9 6
9 2 3 8
8 2

9 4 6 7
5 6 1 2 3

8 4 1 6
7 1 9

7 6
3 5 7

6 2 3 4
7 5 1

6 8
9 1 3 8 2

1 9 7
4 3 6

5

581394276
467821395
293756481
316247958
954183762
728569134
632918547
875432619
149675823

615479823
842536971
793281456
157962348
436817592
928345617
569128734
284793165
371654287

217543986
354968271
869712345
786259413
523471698
941386752
635194827
472835169
198627534

1

2

L

Rövid
idő

Gaál

Kábító-
cserje

Afrikai
négylábú

Kolozsi
falu

Szintén
nem

Igazság-
ügyi
alkal-

mazott

Vele
megy

Római
500

Rotyog

Gyalogos
katona

Csermely

Római 1

Szintén

Mócsing

Orosz
folyam

Létezik

Üreges
rúd

Arany-
csapat

játékosa
Égitest

Betakarít

Spenót Kései

Suba
eleje

Indulás

Fakorona

Készség

Zéró

Kerek
szám

Leplez

Római
1000
Szója-

sajt

Sri
Lanka
lakója

Harci
bot

Francia
sziget

Zavar

Műhold

Decem-
ber

Rövid
pascal

Fonott
bútor

Strázsa

Száj-
szél Papagáj

Hím

Illuszt-
ráció

Tolmács
Növény

Irány
Vasi
falu

Kötő-
szócska

!
Gramm

Kicsi-
nyítő

Fogágy

Háttal
jön
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szen a saját, plusz lovasuk súlyát is
cipelniük kell a vékony lábakon.

Nyáron problémát jelentenek a vérszí-
vók, a szúnyogoktól, böglyöktől a lovak
is szenvednek. Az időjárás hirtelen válto-
zásaihoz a lovak is nehezen alkalmazkod-
nak, lehűlés esetén fenyegeti őket a
megfázás veszélye. Forróság idején pe-
dig, ha nincs árnyék, napszúrást kaphat-
nak, fontos, hogy legyen előttük víz.

A lovak könnyen megsérülhetnek
azért is, mert szeretnek vakarózni,
ügyelni kell, hogy az élőhelyük bizton-
ságos legyen, hentergés és játék köz-
ben ne akadjanak el. Egymásnak is
okozhatnak sérüléseket, ha többen
vannak egy karámban, javasolt, hogy
a hátsó lábakon ne legyen patkó.

A problémák nagy része megelőz-
hető rendszeres mozgással (napi mi-
nimum 20 perc intenzíven), megfelelő
takarmányozással, féreghajtással, ál-
landó odafigyeléssel. 

Vágtass velünk!

A lovak is sérülékenyek
Számolni kell azzal, hogy a mi négylábú
barátunk sebezhető és kényes állat, hi-
ába nagy testű és erős. A legtöbb prob-
léma eredete, hogy megváltozott a lo-
vak természetes élettere, a pusztáról
bekerültek a boxokba, jobb esetben ka-
rámokba. A mozgáshiány miatt megje-
lentek az emésztőrendszeri betegsé-
gek, gyakran ezek viszik el az állatokat,
a betegségek mintegy 70 százalékát te-
szik ki. A problémához hozzájárul a
nem megfelelő takarmányozás, hiszen
a legtöbb ló nincs hozzászoktatva az
egyébként természetes legeléshez.

Láthatjuk, a mozgásszegény élet-
mód nem csak az embernek ártal-
mas, ezért a modernebb lovardákat
felszerelik jártatógépekkel. A moz-
gáshiány kihatással van a lábakra is,
ami a lovak legérzékenyebb testré-
sze, kialakulhatnak pataproblémák,
feldagadhatnak, vizenyőssé válhat-
nak a lábak. Ez óriási probléma, hi-

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Augusztus 29-én az állatkert
meghosszabbított nyitva tar-
tással és érdekes programokkal
várja látogatóit.

Az Állatkertek éjszakája programjai 16
órakor kezdődnek, amikor megnyit a
makiZOO, ahol a vállalkozó szelleműek
egy sétát tehetnek a gyűrűsfarkú állatok
kifutójában, és néhány finom csemegé-
vel is megkínálhatják őket. A merészeb-

Állatkertek éjszakája

bek tehetnek bátorságpróbát, simogat-
hatnak kígyót, csótányt és egyéb „nem-
szeretem” állatokat. Ezt követően – egé-
szen zárásig – az érdeklődők megtekint-
hetik, hogy az egyes állatfajoknál ho-
gyan zajlik az etetés. 

Este 7 órakor Petra, a dromedár tesz
sétát a látogatók között, de érdemes fel-
keresni a kőszínpadot, mivel itt fél 8-tól
óriás bábos előadást tekinthetnek meg
az érdeklődők, Fenevadak címmel.
Ugyanitt 20.30-kor a tűzzsonglőrök mu-
tatják be tudományukat.

A látogatók találkozhatnak az idei
év állatcsemetéivel is, szeretettel
várja a látogatókat a jaguárkölyök,
két jávorantilop-borjú, a csuklyás-
majom-csemete, a kengurukölyök,
a csimpánzkölyök, a tapírkölyök, a
kis szitatungák, a nemrég érkezett
zsiráfok és a hatalmas Afrika kifutó
további új lakói. 

A gyerekeket is új szórakozással
várja az állatkert, hiszen megnyílik új
játszóterük is.

www.zoogyor.com

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!

1399,- kg

Akció idôtartama: 2014. 08. 22—08. 29-ig

Faros csirkecomb 1 kg

359,- db

499,- kg

199,- db

199,- db

Farmer tejföl
20 %-os, 330 g,

603,03 Ft/kg

Füstölt Kolozsvári
szalonna —
Viola Hús Kft.
1 kg

Fa tusfürdô
250 ml, 1436 Ft/l

Büki parasztkenyér
500 g, 398 Ft/kg

HB Lager dobozos sörs
0,5 l, 298 Ft/l

149,- db
kartonos ár

DELIKÁT
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APRÓ HIRDETÉS

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 

Péntek esti halvacsora (aug. 22.)
Halászlé .................................................................................................... 900 Ft
Ecetes hal ................................................................................................ 800 Ft
Pontyszelet bakonyi módra, galuska...................................... 900 Ft
Párizsi harcsafilé, vegyes köret, tartármártás .................. 900 Ft
Harcsafilé, tejszínes kapormártás, párolt rizs .................. 900 Ft

Szombat esti menüajánlatunk (aug. 23.)
Baconnal, sajttal töltött csirkemell rántva, vegyes köret ...... 990 Ft
Fokhagymás sertéstarja, főtt burgonya ................................ 900 Ft
Hawaii csirkemell, párolt rizs .................................................... 900 Ft
A 2 személyes Marcal-tál 4400 Ft helyett 2800 Ft-ba kerül!

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

Lisa fonal: 300 Ft/db. Exkluzív gobelinek
Vevôinknek profi szaktanácsadás!

Familia Divat
Gyôr, Sarló köz 13. Nyitva: 10—16.30 -ig

Engedményes
kötô FONAL vásár
a készlet erejéig!

ÁLLÁS
Győri öntödei partnerünk-
höz keresünk 3 műszakos munkarend-
be, nehéz fizikai munkára öntödei mun-
kásokat és olvasztárokat. Jelentkezni: 06-
30/581-9820.

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

Gépkezelő és összeszere-
lő munkatársakat keresünk
Győrladamérra. Feladat: Munkaállomá-
sokon végzett, betanított jellegű, könnyű
fizikai állómunka. Elvárás: minimum 8 ál-
talános iskolai végzettség. Jelentkezni:
06-30/581-9820 vagy monika.schei-
er@kellyservices.hu

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

TÁRSKERESŐ

43 éves férfi komoly kapcsolatra
megismerkedne 40–48 éves hölggyel. 06-
20/469-6769

Igényes és korrekt társkereső várja hölgyek,
urak jelentkezését, életkortól függetlenül.
Hajrá, Urak! Tel.: 06-30/369-7305.

SZOLGÁLTATÁS

Beton- és téglafalra tár-
gyak felfúrása, rögzíté-
se és mindennemű vil-
lanyszerelés, bojlertisz-
títás. Érdeklődni: 06-
30/314-3370.

Mindennemű kárpitozást vál-
lalok ingyenes felméréssel, vidéken is. Tel.:
06-20/239-9198.

Kamionok, terepjárók,
teherautók, munkagépek teljes
kézi mosása. Alváz- és motormosás,
Győr egyetlen kézi alsó mosójában!
Tartályok, tartálykamionok akciós mo-
sása. Nálunk sár, olaj nem akadály! Be-
jelentkezés esetén minden időpont
megfelel. Tel.: 06-20/952-2938. Ép-
fu-Autómosó Győr, Fehérvári út 80.
(Porta a Zöld út felől.)

Adyvárosi 2 szoba, 53 nm-es, távfű-
téses, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 3 szobás, esetleg 1+2 fél, vagy 2
+ 2 fél szobás lakásra Nádorváros, Adyvá-
ros, Marcalváros területére, max. 2. emele-
tig. (Hirdetésszám: 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, gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 3 szobás, 70 nm-es, belvá-
rosi vagy révfalui, egyedi gázfűtéses, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetésszám: 201.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 2 szobás, 57 nm-es, kom-
fortos, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, 55–60 nm-es, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakásra, Szi-
get, Újváros kivételével. (Hirdetésszám:
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-lakóte-
lepi, szabadhegyi, vagy marcalvárosi lakás-
ra. (Hirdetésszám: 205.) Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szabadhegyi, 2 szoba, 61 nm-es,
téglaépítésű, fatüzelésű, tusolós, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 1+fél–2
szobás, 40–60 nm-es panellakásra. (Hirde-
tésszám: 206.) Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 3 szoba, 53 nm-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 1 szobás, 40 nm-es, nádor-
városi lakásra. (Hirdetésszám: 207.) Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

EGYÉB 
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 ház-
hoz 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.

INGATLAN
Belvárosi, 4 szobás, 74 nm-es
saroklakás eladó vagy kiadó. Érdeklődni: 06-
20/328-3006.

Győr-Kertvárosi söröző, élel-
miszerbolt tulajdonjoga teljes berendezés-
sel eladó. 4.950.000 Ft, 3.900.000 Ft. Tel.:
06-30/994-8001.

Győrben belterületi, 300 nm,
összközműves építési telek, sürgősen eladó.
Ár: 3.900.000 Ft. Tel.: 06-30/994-8001.

GARÁZS
Kiskúti garázsszövetkezet-
ben szeptember 1-jétől garázs kiadó. Te-
lefon: 06-30/956-1805.

LAKÁSCSERE 
Gyárvárosi, 1 szobás, 52 nm-es, olajfű-
tésű, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 60–75 nm-es, 2-3 szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre. Elsősorban Gyár-
város, Jancsifalu, Szabadhegy városrészen.
(Hirdetésszám: 411.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szobafestést, mázolást, lami-
nált parkettázást vállalok. Nyugdíjasoknak
kedvezménnyel. Tel.: 06-30/984-3518.

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

Kutyakozmetika! Tanuló ke-
res 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, feszesítünk,
méregtelenítünk, eltüntet-
jük a  cellulitiszt.
Győr, Pátzay Pál utca 34. 
(fotószerviz mellett)
Tel.: 06-20/437-8485.
www.facebook.com/fitt-
pont

Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, díszítő festések, homlokzat-
festés és gipszkartonrendszerek ki-
vitelezése. Precizitás, minőség! Tel.:
06-70/245-8931.

Kőműves-, festő- és burko-
lómunkát, bontást, tetőfedést, tető,
oldalfal szigetelését vállalnám megfizet-
hető áron! Családi és irodaházak takarí-
tása! Tel.: 06-70/428-1785.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, metszés, gyepszel-
lőztetés, kertfenntartás! Tel.: 06-96/826-
322, 06-30/403-6810.

Szobafestést, mázolást válla-
lok. Lakások teljes körű, generál felújítása
A-tól, Z-ig. Telefon: 06-20/256-3609.

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

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást, igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmente-
sen, hétvégén is. 06-20/944-6667
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HIRDETÉS FORMULA STUDENT

Ötödször rendezik meg hazánkban, a
győr–gönyűi kikötőben a járműipari
egyetemisták legrangosabb világverse-
nyének magyar futamát, a Formula Stu-
dent Hungaryt. Európa kedvelt egyete-
mi autóversenyén 15 országból 44 csa-
pat vesz részt 1000 egyetemistával.

Az esemény a járműipar népszerű
találkozóhelyévé vált: nemzetközi au-

Elrajtolt a Formula Student
tóipari cégek, kutatóintézetek, felső-
oktatási intézmények vezetői, szakem-
berei összesen hét szakmai rendez-
vényt tartanak. 

A nem mindennapi járművek csü-
törtökön elstartoltak. A vasárnapig
tartó versenyről augusztus 29-én
megjelenő lapszámunkban részlete-
sen beszámolunk.
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MOZAIK  SPORT

A labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordu-
lójában a tavalyi ezüstérmes fogadta
a tavalyi bronzérmest, vagyis az ETO
azt a Ferencvárost, amelyet utoljára

Jubileumi születésnapjához közelít Győr
legnagyobb múltú sportegyesülete, az
ETO. Ennek alkalmából kétnapos ün-
nepséget szervez a város augusztus 29-
én és 30-án. A zöld-fehér hétvégén min-
den lesz, ami szem s szájnak ingere.
Pénteken már megkezdődik a különle-
ges ünneplés. A Baross úti Látogatóköz-
pontban és a Széchenyi téren különbö-
ző gyerekprogramokat szerveznek. Sőt
a látogatókat arra kérik, segítsenek fel-
díszíteni a Belvárost, hogy zöld-fehér szí-
nekben pompázhasson. Péntek este ün-
nepélyes megnyitóra  készülnek a szer-
vezők, ahol többek között a Győri Nem-
zeti Színház előadói részletet adnak elő

Száztíz éves az ETO 

az Aranycsapat című musicalből, mellet-
tük pedig fellép például Bogi is. Termé-
szetesen az ETO-szimpatizánsok talál-
kozhatnak az egyesület különböző szak-
osztályainak képviselőivel, egykori nagy-
jaival is. A szombatra tervezett beszélge-
téseken ott lesz például a Rába ETO ké-
zilabdacsapatának legendás szélsője,
Iváncsik Mihály, vagy a focisták „Mágu-
sa”, Verebes József is. Ezenkívül sport-
ági bemutatók is lesznek, azaz kitelepül-
nek a szakosztályok. Az evezősök példá-
ul kihozzák 20 méter hosszú hajójukat, a
bátrak pedig kipróbálhatják az inline ho-
kit is. A szombat estét egy jó hangulatú
TNT-koncert zárja.

Újabb vereség
két idénnyel ezelőtt sikerült legyőz-
nie, egyúttal bajnokságot nyernie.
Aktívan kezdtek a felek, de igazán
komoly helyzetre majd 20 percet kel-
lett várnia az ETO Park publikumá-
nak. Igaz, a nézőszám lehetett volna
még nagyobb is, ugyanis a belépte-
tésnél volt némi torlódás. A kevésbé
szerencsés szurkolók így Rudolf és
Priskin helyzeteiről is lemaradtak,
sőt voltak, akik már fel is adták a vá-
rakozást. Akik később bejutottak,
azok talán már Busai vezető gólját
láthatták, ami az első félidő végén
született (0–1).

Fordulás után aktívabbá váltak a
csapatok, becsülettel próbálkozott
az ETO is az egyenlítésért. Ám Var-
gának még csak szerencséje sem
volt, mert Dibusz mindegyik helyze-
tét hárította. A hajrában aztán még
több óriási lehetőséget puskázott el
a Győr. Adricsnak és Rudolfnak is
meg volt a lehetősége az egyenlítés-
re, ám ebből sem lett semmi. Sőt
Varga Roland teljesen feleslegesen
ki is állíttatta magát, így megfogyat-
koztak a hazaiak. Végül 1–0-ás ve-
reséget szenvedett a Győri ETO FC
hazai pályán a Ferencvárostól a
zöld-fehér rangadón.

CBA KISMEGYER DELIKÁT ÉLELMISZER ÁRUHÁZ Gyôr, Mohi út 10.
Nyitva: h—p.: 7—19.30, szo.: 7—18 , v.: 8—18. Zöldség-gyümölcs felvásárlás helyben: 30/670-5788
Erzsébet jegy és más hideg-meleg étkezési utalványt elfogadunk! Telefonkártya egyenleg feltöltés!

Ajándékcsomag készítését azonnal vállaljuk! 

Csirkemell filé 1 kg

1599,- kg

Pick étkezési sertészsír 500 g
498 Ft/kg

249,- db

Marhalábszár 1 kg

1249,- kg

Mizo trappista sajt 1 kg

1299,- kg

KISMEGYER DELIKÁT
GYÔR, MOHI ÚT 10.

Akció idôtartama:
2014. 08. 25—08. 31-ig
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Hat új játékosát mutatta be a közelmúltban tartott, sze-
zonindító sajtótájékoztatóján a Rába ETO FC futsalcsa-
pata. A holtszezon alatt nemcsak játékos jövés-menés
volt a csapatnál, hanem a szakmai stáb is átalakult. A
vezetőedző Jordi Illa Solé lett, az ő munkáját pedig Fe-
hér Zsolt segíti másodedzőként. A játékosok közül He-
gyesi Zsolt és Dürgő Péter Szegedről érkezett, Gorjá-
nácz Márió az Aramist hagyta ott a Rába-partiakért, a
majd 60-szoros válogatott, Tóth Gyula pedig Dunakeszi-
ről jött. Vele három kapusa lett az ETO-nak, így nagy ver-
sengés várható ezen a poszton. A hálóőr szerint azon-
ban a lényeg, hogy mindannyian jól teljesítsenek, így
majd a vezetőedző feje fájhat azon, kit tegyen be a ka-
puba az aktuális meccsen.

A hazai erősítések mellett két légióst igazolt a Rába-
ETO. A fiatal spanyol Sergio Solano az Inter Movistartól
érkezett rúgni a bőrt Győrbe, mindemellett tanulmánya-
it is itt folytatja. A másik külföldi újonc, a szintén hispán
Alex Palomeque, aki a Caja Segoviát cserélte le új ott-
honára. Utóbbi óriási erőssége lehet a Rába-parti együt-
tesnek. A játékos úgy fogalmazott, szeretne természe-
tesen minden címet bezsebelni. A két spanyolon kívül
még egy légiós érkezése volt elképzelhető, az ő szemé-
lyét azonban a hétfő esti Szuperkupa mérkőzésig ho-

A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron Megyei Szövetsége
rajzpályázatot hirdetett a nyári szü-
netre a gyermekeknek. A pályázatot
„Horgászik a család” címmel írták ki.
A pályamunkák értékelésekor a szak-
mai zsűri figyelembe vette a képek
kidolgozottságát, a sporthorgászat
és a természet kapcsolatának meg-
jelenítését és a rajztechnika színvo-
nalát. A versenyt a tízéves Németh
Vivien nyerte meg, aki a napokban
átvette a megye összes, horgászke-
zelésű vizére érvényes horgászenge-
délyt, valamint a győri Vidra horgász-
üzletben beváltható, ötezer forint ér-

Újra színvonalas kézilabda felkészülési tornát ren-
dez augusztusban a Győri Audi ETO KC. A PwC
Handball Fiestára idén a norvég Larvik és a mace-
dón Vardar Skopje érkezik.  A tornát tavaly augusz-
tusban rendezte meg először a klub a világ vezető
pénzügyi tanácsadó cégének névadó támogatásá-
val. „A PwC Magyarország életében kiemelt szere-
pet játszanak a régió és a város eseményei, minden-
napjai. Örömmel láttuk a tavaly útjára indított torna
pozitív fogadtatását. Így idén is hangosan fogunk
szurkolni a Győri Audi ETO kézilabdás lányainak,
mint főszponzorok és lelkes sportszeretők” – mond-
ta Radványi László, a PwC Magyarország könyvvizs-
gáló üzletágának igazgatója. 

Az augusztusi esemény kiváló lehetőség a csapa-
toknak, hogy letesztelhessék a felkészültségüket, elő-
segítsék az új csapattagok beépülését és egyben jó
erőpróba a szeptemberben induló bajnokságokra. 

Fiatalokat meghazudtoló módon fu-
tott, guggolt, melegített, és nem mel-
lékesen, birkózott Baumann Imre és
Szalay Péter, akik a veterán világbaj-
nokságra készülnek. Imre bácsi a 70.
életévében van, míg Péter bácsi 66
éves. A győri színeket ők ketten kép-
viselik Belgrádban, augusztus 26. és
31. között. Fáradhatatlanul készülnek
heti több edzéssel a nemzetközi via-
dalra, hiszen míg Péter bácsi első
éves a veteránok között, addig Imre
bácsi utolsó versenyére készül. Ám
csak a korhatár miatt hagyja abba a
versenyszerű birkózást a négyszeres
világbajnok. A sportolást azonban
biztos folytatja. Továbbra is lejár a
Győri Birkózó Klub edzéseire, hogy a
fiatalokkal mozogjon egy jóízűt. Imre
bácsi éremért megy Belgrádba, sze-
retné így megkoronázni a 70. szüle-
tésnapját. Péter bácsi is szeretne fel-
állni a dobogóra, ám ahogy mondja,
ez nem lesz egyszerű. A versenyszitu-
áció mindig hozhat váratlan dolgokat,
ráadásul a veteránok között már elég
egy rossz mozdulat – és vége lehet a
küzdelemnek. 

Idén is lesz PwC Handball Fiesta
helyet foglal el a szívemben. Nagyon várom már,
hogy újra találkozhassak a győri barátokkal!” – nyi-
latkozta a Vardar irányítója, az exgyőri Andrea Lekic.

A Győri Audi ETO–Larvik HK meccs ráadásul külön-
leges eseménynek ad helyet, hiszen a két csapat meg-
állapodott, hogy nyaranta egy-egy felkészülési mérkő-
zésen megemlékeznek februárban elhunyt egykori ed-
zőjükről, Karl Erik Böhnről. „Karl Erik mindkét csapat
életében fontos szerepet játszott, és rengeteg tisztelője,
rajongója van Magyarországon és Norvégiában is.
Ezért határoztuk el, hogy minden évben megemléke-
zünk a kiváló edzőről és sportemberről. Az idei, első év-
ben Győrött játszunk, jövőre pedig mi hívjuk meg az
ETO-t a norvégiai emlékmeccsre” – mondta el Björn-
Gunnar Bruun Hansen, a Larvik klubigazgatója.  

A PwC Handball Fiestát augusztus 22. és 24. között
tartják az Egyetemi Csarnokban, ahova a csapatok
szeretettel várják a kézilabda-szimpatizánsokat.

„A győri torna a nyári felkészülési programunk
egyik csúcspontja lesz, nemcsak azért, mert fan-
tasztikus meccseket várunk az ETO-val és a Larvik-
kal, hanem azért is, mert a helyszín is különleges

Szezonkezdés előtt, Szuperkupa után

mály fedte. Mára azonban már ez is kiderült, hiszen
nemcsak, hogy pályára lépett a portugál Noé Pardo Cal-
vo a találkozón, hanem gólt is szerzett a fináléban. Ha
pedig már a Szuperkupánál tartunk, akkor újabb zöld-
fehér sikerről számolhatunk be, hiszen a Rába ETO FC
6–2-es főlényes győzelmet aratott a Berettyóújfalu fe-
lett. Története során így már ötödször hódította el a Szu-
perkupát az ETO.

Fáradhatatlan
veteránok

Papíron is horgásztak
tékű vásárlási utalványt. Az ünnepé-
lyes átadáson Vivien elmondta:
nagyrészt a szabad vizeken horgá-
szik édesapjával. Spiccbotjával főleg
keszegeket fog. Szeret rajzolni és
örömmel jelentkezett a rajzpályázat-
ra, ami a vakációban remek program
volt. A megyei horgász szövetség a
jövőben folytatja a sporthorgászat
gyermekek, fiatalok körében történő
népszerűsítését. Ennek keretében
szeptemberben fotópályázat lesz
majd. A kiírásról lapunkban is olvas-
hatnak az érdeklődők.

Nagy Csaba
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A múlt hétvégén rendezték Szolnokon a Fel-
nőtt Gyorsasági és Parakenu Magyar Bajnok-
ságot. Természetesen erről a viadalról sem hi-
ányozhattak a Graboplast Győri Vízisport Egye-
sület kajak-kenusai, akik szépen termelték az
érmeket ezúttal is.  A győriek összesen 25 me-
dált zsebeltek be a hétvégén, 12 arany, 5 ezüst
és 8 bronz formájában. 

Fantasztikusan szerepelt például a számhal-
mozó Kammerer Zoltán. A háromszoros olim-
piai bajnok hat számban indult, amelyeken
négyszer első és kétszer harmadik helyen vég-
zett. C2 1000 méteren a Varga–Vass kettős el-
ső, a Khaut–Hajdu duó második lett. Khaut
Kristóf emellett kenu négyesben mindhárom
éremből gyűjtött, hiszen 1000-en bronzot, 500-
on ezüstöt, míg 200-on aranyat szerzett. Utób-
bi távon még egy második helyet is begyűjtött

Az aerob edzés létfontosságú
a szív- és keringési rendszer
egészségének fenntartásához,
a felesleges kalóriák elégeté-
séhez, a szervezet zsírégető
képességének fokozásához, a
testtömeg optimális szinten
tartásához.

Amennyiben izomerősítő
és -építő edzéseinket rendsze-
res aerob tréninggel egészítjük
ki, olyan külsőre tehetünk
szert, mely elismerést válthat
ki embertársainkból.

Az aerob (kardio) munka-
végzés eszközeinek széles tár-
házával találkozhatunk egy fit-
nesz stúdióban: evezőgépek,
elliptikus trénerek, taposógé-
pek, szobakerékpárok, futópa-
dok különböző típusai teszik le-
hetővé a minőségi edzést, ez-
zel hozzájárulva ahhoz, hogy
fittek, egészségesek legyünk.

A kardiotréningek „beállítá-
sa” úgy lesz optimális, ha figye-
lembe vesszük aktuális egész-
ségi állapotunkat, napirendün-
ket, életvitelünket, illetve elérni
kívánt céljainkat.

A heti 3-5 alkalommal vég-
zett, 25–45 perces edzések

a Nagy Péterrel induló kvartett. Nagy a négyes
mellett egyéniben és párosban is remekelt.
Előbbiben egy arany és egy bronz, utóbbiban
egy arany lett a hétvégi mérlege. C1 200 mé-
teren Lantos harmadik, míg a Széles–Varga
kettős C2 500-on második lett. A világbajnok
Lakatos–Takács duó a magyar bajnokságon
sem talált legyőzőre, így 500-on egy újabb baj-
noki címet gyűjtött. Ugyanezen a távon még
egy bronzérmet szereztek a győriek. A kenu
200-asok dobogójára csak graboplastos hölgy
került fel. Kenu ketteseknél megkeverték a jól
összeszokott párosokat, így Takács Kincső Bal-
la Virággal, míg Lakatos Zsanett Csanaki Bian-
kával ült egy hajóba. Előbbi aranyat, míg utóbbi
bronzérmet szerzett. A győriek teljesítményére
a kajakos Csay Renáta tette fel a koronát 5000
méteren, ahol elsőként ért célba. 

Sikeres Magyar Bajnokság

Fontos az aerob edzés
ajánlottak. A legtöbb ember-
nek nincs annyi ideje, hogy az
erősítő edzések mellett még
ennyi időt töltsön kardiomun-
kával. Ilyenkor célszerű a kettőt
kombinálni, vagyis az erősítés-
izomépítés után közvetlenül el-
végezni az aerob edzést.

Fontos tudni célpulzusszá-
munkat, melynek birtokában
biztonságosan és hatékonyan
dolgozhatunk életkorunknak,
erőnlétünknek megfelelően.
Ezt a következőképpen lehet
meghatározni: vonjuk ki életko-
runkat 220-ból. Ezzel hozzáve-
tőlegesen megkapjuk maximá-
lis pulzusszámunkat. Kezdők
számára ennek a maximum-
nak a 60% körüli értékén aján-
lott dolgozni, melyet az edzett-
ségi szint növekedésével fo-
kozhatunk, egészen 85% körü-
li értékig. 

Az edzőtermi kardiogépek
tréning közben pontosan
meg tudják határozni aktuális
pulzusszámunkat, illetve
használhatunk e célból pul-
zusmérő órát is. 

Bögi Viktor
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Tudnivalók a Tom Jones-koncerthez
A győri önkormányzat felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy a szombat esti Tom Jones-
koncertet övező kiemelt érdeklődés miatt,
a következő hasznos információk figyelem-
bevételével érkezzenek a Belvárosba!

A Szent István út teljes hosszában, egészen a Ná-
dor aluljáróig le lesz zárva, a pontos útlezárásokat
és a buszeltereléseket lapunkban olvashatják. 

A Győr-Szol Zrt. valamennyi parkolóját ingyene-
sen lehet igénybe venni (kivételt képeznek ez alól
a parkolóházakban a bérletes helyek): Jókai utcai
parkolóház (260 hely), Révai utcai parkolóház (220
hely+40 hely), Petőfi híd alatti parkoló (170 hely),
Eszperantó úti parkolóöblök (a volt Kis-Duna Áru-
ház mögött) (~80 hely), Városréti piac az Árkád
mellett (~250 hely), Rába Quelle-parkoló (~200
hely), Zsinagóga környéki parkoló (~40 hely), Püs-
pökvár alatt (~80+40 hely). Széchenyi híd alatti te-
rület (~40 hely), Eötvös park–Révai u. és környéke
egészen az Ítélőtábláig (~80 hely), Széchenyi Ist-
ván Egyetem parkolója – az egyetemnek köszön-
hetően (~260 hely).

A városban összesen 12 kivetítőt helyeznek ki: a
Szent István úton egészen a Teleki utca–Szent István
út kereszteződéséig kivetítők lesznek, ezenkívül a Me-
gyeháza téren, a Baross út–Bajcsy-Zsilinszky út keresz-
teződésében két irányban, a Baross út–Kazinczy utca
kereszteződésében, valamint a Széchenyi téren.

A koncert végén – a közönség hazajutása érdeké-
ben – a gyalogos forgalom számára egy sávban lezá-
rásra kerül a Nádor aluljáró, érdemes tehát Adyváros
és Nádorváros irányába arra hazaindulni. A Baross hi-
dat a felújítás miatt sajnos nem lehet használni. 

A koncertet követő tűzijátékot a lezárt Baross híd
nádorvárosi hídfőjéről fogják fellőni, várhatóan
22.30 óra magasságában.

A koncert utáni hazajutást éjszakai buszok segítik,
melyek a korábban megszokott helyszínekről indulnak. 

Menekülési útvonalak
• A lezárt Szent István út teljes szélességében

mindkét irányba • Nádor aluljáró Nádorváros felé
vezető sávja • Révai utca mindkét irányba • Vasúti
aluljáró a vidéki buszpályaudvar irányába • Révai ut-
ca végén lévő vasúti átjáró a Kazinczy-gimnázium
magasságában • Jókai utca • Aradi vértanúk útja •
Baross Gábor út • Czuczor Gergely út • Teleki utca

Egészségügyi biztosítások helyszínei:
• Városház tér – Városháza bejáratának jobb

oldalán • Szent István út – Czuczor Gergely utca
kereszteződése • Teleki utca magasságában a
Bisinger József park  – (Vizes játszótérnél) •
Bajcsy-Zsilinszky út és Baross út kereszteződése
• Széchenyi tér.

Közterület-felügyelők fognak járőrözni a Baross
úton.

Nyilvános WC-k helyszínei:
• Megyeház téri nyilvános WC (100 Ft) • Baross

híd lábánál a Bisinger Park oldalán ingyenesen
használható mobil WC-ket helyeznek ki • Szabad-
sajtó utcai nyilvános WC (100 Ft)

A rendezvényen kiemelt létszámmal vesz
részt a Patent Security biztonsági szolgálata, a
Rendőrség, a Közterület Felügyelet és a Kataszt-
rófavédelem is. 

Az önkormányzat bármilyen változás esetén a gyor.hu honlapon keresztül folyamatosan tájékoztatja majd a lakosságot.


