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4. oldal Az építési engedély jog-
erőssé vált, a kivitelezők hamaro-
san elkezdik a tényleges munkát a
Dunakapu téren, hogy az 2014
őszére egy teljesen felújított közös-
ségi térré váljon.

6. oldal Kiderültek a felvételi
ponthatárok. A Széchenyi-egyete-
men a nemzetközi tanulmányok
szakon, az Apáczai-karon a turiz-
mus-vendéglátás szakon kellett a
legtöbb pont a felvételizőknek.

8. oldal Először a vőlegényt nyűgözte le a győri Barokk Esküvő
pompája, s eldöntötte, ő is a korabeli időutazáson vezeti oltárhoz
kedvesét. Tudatta is vele szándékát, ám a lány akkor még korainak
érezte a menyegzőt, hiszen csupán egy éve alkottak párt. Ádám An-
namária és Véghelyi Tamás 2013-at tűzték ki akkor az esküvő évé-
nek. Vágyuk teljesül, ők kelnek egybe a XXI. Barokk Esküvőn.

CCééllbbaa  éérrüünnkk

Részletes
tévéműsor
11–13. oldal

14–15. oldal Hogyan nyaraljunk házi kedven-
ceinkkel? Ezt a kérdést járja körbe aktuális Vény
nélkül rovatunk, ahol szó esik a lombikprogramról
is, valamint a nyári folyadékbevitelről.
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forinttal csökkentette a 95-ös benzin és a gázolaj literen-
kénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL. Így a benzin
átlagára 420-421 forint, a gázolajé pedig 419-420 forint
között alakul, de az autósok akár 15-25 forintos különbsé-
get is tapasztalhatnak a kutak árai között.

3 5 milliméter csapadék hullott átlagosan júliusban az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság illetékességi te-
rületén. Az aszály miatt alacsony a folyók szintje, de a
helyzet vízügyileg kezelhető, amiben jelentős szerepe
van a vízpótló rendszereknek.
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Gázszivárgás. Ménfőcsanakon 77
embernek kellett elhagynia ideigle-
nesen otthonát gázszivárgás miatt.
Százméteres körzetben kellett kiürí-
teni a környéket, de alig egy óra eltel-
tével mindenki hazatérhetett.

Mesteri zárás. Véget ért a 45.
Nemzetközi Művésztelep városunk-
ban, ezt jelezte az a zárókiállítás, amit
szombaton rendezett a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum. Az
idén a műhelyekben elkészült mun-
kákat az Esterházy-palotában láthat-
ják az érdeklődők. 

Motorbaleset. Meghalt egy férfi,
amikor motorjával szalagkorlátnak
ütközött az M1-es autópálya 85-ös
főúti lehajtójánál.

Eredménytelen pályázat. Ered-
ménytelenül zárult a tavaly ősszel be-
zárt kapuvári húsgyár vagyonelemei re
kiírt második pályázat. Most már az
egyes elemekre külön is lehetett aján-
latot tenni, noha kikötötték: előnyt
élvez, aki a teljes vagyont megvenné.

Késések. Biztosítóberendezési hiba
miatt nem közlekedtek a vonatok Ta-
tánál, ezért jelentős késésekre kellett
számítaniuk az arra utazóknak a he-
gyeshalmi vasútvonalon.

Digitális átállás. Megszűnt az ana-
lóg földfelszíni tévéadás, de a digitá-
lis átállás kapcsán az állami támoga-
tás még egy hónapig igényelhető az
ország 14 megyéjében.  

Körforgalom. A vízvezetékcserével
párhuzamosan elkezdődött a Kodály
Zoltán–Földes Gábor utcák találko-
zásánál tervezett körforgalom épí-
tése. A forgalmas és balesetveszé-
lyes csomópontban szeptemberre
80 millió forintból épül korszerű kör-
forgalom. 

Születésnap
Özv. Fejes Istvánné a na-
pokban ünnepelte 90.
születésnapját. A Szent
Anna Otthonban élő
hölgyet a városvezetés
képviseletében Simon
Róbert Balázs alpolgár-
mester köszöntötte, aki
egy könyvet és a minisz-
terelnök személyes üze-
netét tartalmazó emlék-
lapot adott át az ünne-
peltnek. Teri néni Ajkán
született, dadaként,
majd szakácsként dolgo-
zott, ma is kitűnő egész-
ségnek örvend. A csa-
ládja és gyermekei a leg-
fontosabbak számára,
nagyon vallásos, rend-
szeresen jár templomba.
Öt gyermeke született,
hét unokája és három
dédunokája is együtt
örült vele a nevezetes
napon. 

Lóverseny
Szombaton 2 órától
Győrben is fogadni lehet
a Kincsem Park lóverse-
nyeire. A Magyar Lóver-
senyfogadást Szervező
Kft. országos hálózatá-
nak első győri tagja a
belvárosi Capri presszó.
A nagy versenyt, a vasár-
napi, 99. magyar ügető-
derbi eseményeit a
presszóban élőben lát-
hatják a lósport barátai.

Új parkolóhelyek
Az önkormányzat nagy
hangsúlyt fektet arra,
hogy a belvárosi fejlesz-
tések mellett a külső vá-
rosrészek, a lakótelepek
is folyamatos fejlődé-
sen menjenek keresztül
– mondta Simon Róbert
Balázs alpolgármester,
mikor átadták a lakóte-
lepi parkolóhely-bővítés
első ütemét.

Borsi Róbert önkor-
mányzati képviselő a
Szigethy Attila út–Már-
cius 15. utca kereszte-
ződésénél kialakított 18
új parkolóhely átadásán
kifejtette, a városrész
egyik legégetőbb prob-

lémája a parkolóhelyek
kérdése. A most átadott
beállók azonban csak
az első ütem, a teljes
terv 47 darab parkoló-
helyet tartalmaz. A kép-
viselő kifejtette, keresik
a megoldást a Szent
Imre út 3–9. és a Szi-
gethy Attila út 60. kö-
zötti parkolási nehézsé-
gek megoldására is. Ha-
marosan elkezdődik az
Ikva utca 34–48. előtti
parkolófejlesztés is, itt
95 szabványos parkolót
építenek ki. A beruházá-
sok összértéke megha-
ladja a harmincmillió fo-
rintot. 

Új ivókutat adtak át a napokban Marcalváros-
ban, az Apor- és a Krúdy-iskola közötti játszóté-
ren. Rózsavölgyi László önkormányzati képvi-
selő elmondta, mivel sok fiatalt és időset vonza-
nak a játékok a területre, úgy döntött, képviselői
keretéből ivókutat állíttat a térre. A munkát a
Győr-Szol Zrt. és a Pannon-Víz Zrt. végezte.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Egyetlen város van ma Ma-
gyarországon, amelynek
nevét a Bajnokok Ligájában
győztes FC Bayern München
játékosai kimondják. Győr
városának imázsa eddig is
nagyon jó volt, most meg
aztán, hogy világhírű játéko-
sok „vették a szájukra” Győrt,
szinte az egekbe szárnyal.
A Facebookon megosztott
félperces videóban Robben,
Mandzukic, van Buyten,
Neuer, Pizarro és Thomas
Müller köszönti Győrt abból
az alkalomból, hogy a világ-
hírű bajor alakulat augusz-
tus 11-én a városban vendé-
geskedik. A profin összevá-
gott videóban két játékos is
kimondja Győr nevét. Clau-
dio Pizarro kiejtése szinte tö-
kéletes, úgy ejti Győr nevét,
mintha itt született volna. 
Thomas Müller már nehezeb-
ben bánik a magyar „gy”
hanggal, mentségére legyen
mondva, Goethe nyelve ezt
nem ismeri, Dzsornak ejti
Győrt, mégis zene ez minden
győri fülének, elvégre egy szu-
percsapat szupersztárjának
szájából hangzik el a szá-
munkra legjobban kedvelt
város neve. Ha már városi-
mázs, akkor maradjunk to-
vábbra is a meccsnél. A Bayern
München hivatalos honlap-
ján is ott van Győr. Thomas Fa-
ustmann, a győri Audi Hunga-
ria Motor Kft. ügyvezetésének
elnöke nyilatkozik a portál-
nak, hogy a magyar leányvál-
lalat húszéves jubileuma al-
kalmából szeretnének a fut-
ballbarátoknak sportélményt
ajándékozni a csapat győri
meghívásával.
A nagy olvasottságú
fcbayern.de honlap Győr
kapcsán arról tájékoztatja ol-
vasóit, hogy a város az oszt-
rák–szlovák–magyar hármas
határ közelében fekszik, s
Magyarország egyik legfej-
lettebb és legjelentősebb
ipari központja.  Nagy szó ez
kérem, minden győri büszke
lehet a városára, mi „dzso-
riek” ezt is megélhettük. 
Koloszár Tamás

„Dzsor”

szerő: papp zsolt
fotó: illusztráció

Megszületett a kormánydöntés
a győri multifunkciós csarnok fi-
nanszírozásának kérdésében,
így megvalósulhat városunkban
az ötezer fő befogadására alkal-
mas aréna a Magvassy Sport-
csarnok szomszédságában.

Az elmúlt napokban megszületett kor-
mánydöntéssel biztossá vált Orbán
Viktor miniszterelnök ígérete, vagyis a
kormány támogatja a győri multifunk-
ciós csarnok megépítését. A döntés-
sel biztossá vált az is, hogy a győri
sportélet hamarosan egy minden
igényt kielégítő helyszínnel gazdago-
dik, amely a sport mellett nagykoncer-
teknek, vásároknak és a társadalmi
élet legkülönbözőbb rendezvényeinek
is helyet tud biztosítani.

Ahhoz, hogy városunk sikerrel jár-
jon, komoly lobbitevékenységre volt
szükség, hiszen nagy verseny folyik az
állami támogatású beruházásokért. A
támogatás megszerzésében jelentős
szerepet játszott, hogy Borkai Zsolt
Győr polgármestereként és a Magyar
Olimpiai Bizottság elnökeként is szá-
mos érvet tudott felhozni a csarnok
megépítésének szükségessége mel-
lett. Győr sporteredményei, a csa-
patsportokban nyújtott kiemelkedő tel-
jesítménye, a színvonalas utánpótlás-
nevelés és a nagy érdeklődésre szá-
mot tartó nemzetközi mérkőzések már
önmagukban is méltóvá teszik váro-
sunkat egy ötezer fő befogadására al-
kalmas aréna megépítésére, azonban
fontos szempont, hogy 2017-ben
Győr lesz az első magyarországi olim-

Megszületett a döntés: 
épülhet a multifunkciós csarnok

piai esemény helyszíne. Az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) a
kontinens legjobb 14–18 év közötti
sportolói vesznek részt, később közü-
lük kerülhetnek ki Európa- és világbaj-
nokaink, olimpiai bajnokaink. Az EYOF
kapcsán korábban vállalt tízmilliárdos
kormánygarancia révén megvalósuló
létesítményfejlesztések mellett a mul-
tifunkciós csarnok további – nagyság-
rendileg ötmilliárd forintos – beruhá-
zást jelent Győrnek, amely nem csak
sportéletünkre, de a város turizmusára
és a kultúrájára is pozitív hatással bír.

Borkai Zsolt elmondta, természe-
tes, hogy polgármesterként és MOB-
elnökként is mindent megtett azért,
hogy a csarnok támogatása zöld utat
kapjon, hiszen ez a város érdeke, és ez
a magyar sport érdeke is. Hoz-
zátette, Győr mára a hazai
sport fellegvárává nőtte ki
magát, és az elkövetkező évek
infrastrukturális fejlesztései, a
multifunkciós csarnok, vala-
mint az EYOF-ra épülő új léte-
sítmények – köztük az uszoda,
az atlétikapálya, a judo- és a
tornacsarnok, valamint a te-
niszcentrum – teszik lehetővé, hogy a
győri utánpótlás-nevelés, a ver-
senysport, és – nem mellékesen – a tö-
megsport is hosszú távon európai
szintű maradjon. 

„Ez a cél vezérelt munkám során, de
hangsúlyozni szeretném, hogy ez a
siker is közös siker, az egész város si-
kere. A jó lobbi kevés lett volna a nagy-
szerű sportolóink, felkészült szakem-
bereink nélkül. Kellettek hozzá a gazda-
sági élet Győr iránt elkötelezett szerep-
lői, akik részt vesznek a közösség éle -
tében és több más terület mellett a

sportot is önzetlenül támogatják, és
nem utolsó sorban kellettek hozzá a
győri emberek, akik hétvégéről hétvé-
gére szurkolnak csapatainknak, jóban
és rosszban is kitartanak kedvenceik
mellett, kocognak a Barátság parkban,
sárkányhajóznak a folyóinkon vagy
rúgják a labdát az új műfüves pályá-
kon. Városunkban már többször bebi-
zonyosodott, hogy az összefogás ereje
sok mindenre képes, amire polgár-
mesterként nagyon büszke vagyok, és
a jövőben is számítok erre a széles
körű együttműködésre.”

A Kiskútra tervezett multifunkciós
csarnok a felújításra kerülő Magvassy-
sportcsarnokkal egybeépülve egy
komplex létesítményt alkot majd. A
mobil lelátó segítségével a csarnok be-

fogadóképessége változtatható lesz az
aktuális rendezvény férőhelyigénye
szerint. Az új csarnok küzdőtere három
pályára szekcionálható, így a Magvas-
syval együtt egyszerre négy edzés is
tartható benne. Az épület külseje is im-
pozáns, egyedi megjelenésű lesz, szí-
nes megvilágításával a müncheni
Aréna stílusához hasonlítható. 

A beruházás az idén ősszel kezdőd-
het, és a tervek szerint 2014 őszén ké-
szülhet el, mert így egyik helyszíne le-
hetne a magyar–horvát közös rendezésű
női kézilabda Európa-bajnokságnak. 

A csarnok
2014 őszére
készülhet el



A szondák az első félévben három-
száz alkalommal mutattak ki alkohol-
fogyasztást, nagyjából minden száza-
dik sofőr produkált pozitív eredményt.
Vagy is az ellenőrzés alá vont gépjár-
művezetők egy százaléka vezet itta-
san, miközben a balesetek 12 száza-
lékában, azaz nagyjából minden nyol-
cadik, Győrben minden hetedik eset-
ben játszik közre az alkohol.   

A július elsején életbe lépett szigor
elsősorban az új büntető törvény-
könyvnek köszönhető, a jogalkotók át-
írták a közlekedési bűncselekmények-
ről szóló fejezetet. Az új büntető jog-
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A HÉT TÉMÁJA  DUNAKAPU TÉR, KÖZLEKEDÉS

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Az ittas vezetők az idei esztendő
első hat hónapjában 654 szemé-
lyi sérüléssel együtt járó közúti
balesetet okoztak hazánk út-
jain, ami 15,2 százalékkal keve-
sebb a tavalyi első félév 771 ha-
sonló eseténél. A statisztika
2013 második felében várha-
tóan még kedvezőbb képet fest
majd, hiszen július elseje óta az
eddiginél is szigorúbb bünte-
tésre számíthat az, aki alkohol-
fogyasztás után ül volán mögé.

Perjámosy István rendőr alezredes
szerint a július elsején életbe lépett
új szabályok visszatartó erejéről, köz-
lekedésbiztonságra gyakorolt hatá-
sáról ősszel lesz érdemes szót ejteni,
de az biztos, hogy a győri autósokra
ráfért a szigorítás. A megyei rendőr-
főkapitányság közlekedésrendészeti
osztályának vezetője csöppet sem
hízelgő helyi adatokkal szolgált. Az
első félév 350 személyi sérüléssel
együtt járó megyei balesetéből 42,
az összes baleset 12 százaléka ír-
ható az ittas vezetők számlájára.
Ugyanez az arány Győrben 14 száza-
lék. A helyi, városi helyzetkép tovább
sötétedik, ha tudjuk, hogy az orszá-
gos átlag az idei első félévben a
bűvös 10 százalék alá süllyedt. A
példa okáért Sopronban, a poncich-

Ön dönt: iszik vagy vezet?  
terek és a kékfrankos hazájában az
arány nyolc százalék.    

Arról, hogy a győriek e téren miért
felelőtlenebbek másoknál, a rendőr-
ség nem gyűjt adatokat, nem készít
statisztikákat a vezetés előtti poharaz-
gatás indítékairól, mint ahogy az elkö-
vetők neméről, életkoráról se. Az ok
talán a nagyváros mozgalmas és ese-
ménydús élete lehet, ami megosztja a

rendőri erőket, s azt a képzetet kelti,
hogy kicsi a lebukás kockázata. Pedig
nem így van. Balesetnél mindig előke-
rül a szonda, s a közúti ellenőrzések
megyei eredményei is beszédesek.

Kezdődhet a Dunakapu tér építése
szerző: papp zsolt
fotó: illusztráció

Az építési engedély jogerőssé
vált, a kivitelezők napokon belül
birtokba veszik a munkaterüle-
tet és elkezdődhet a tényleges
munka a Dunakapu téren, hogy
2014 második felében egy telje-
sen felújított, a belvároshoz
méltó közösségi tér jöjjön létre
Győr szívében. 

Lapunk korábban mellékletben foglal-
kozott a Dunakapu tér megújításával.
Bemutattuk a tér felszínére tervezett
közösségi funkciókat, látványeleme-
ket és a mélygarázst is. A felújítás
után egy olyan, nagyrendezvények
megtartására is alkalmas tér jön létre,
amely a hétköznapokban is jól szol-
gálja majd a városi közösségi életet és
a turisták számára is még vonzóbbá
teszi a belvárost. Állandó színpad léte-
sül, amely mellé látványmedence

kerül. Az északi részen a Mosoni-
Duna vonalán a bástya a maga térhez
viszonyított közel egyméteres szintkü-
lönbségével egy kis kilátóvá válik. A
Jedlik utca irányában térlépcsőket ta-
lálunk majd, amelyek ülőpadok is egy-
ben. A déli oldalon pedig a vendéglá-
tóteraszok adhatnak felfrissülést. A
szemközti oldalon található padok fe-
lett napvitorlák biztosítják az árnyékot.
A tér többi része a rendezvényeknek
és a rendezett körülmények között
visszatérő termelői piacnak lesz fenn-
tartva. A tér alatti háromszintes mély-
garázsban  265 autó fér majd el. 

Borkai Zsolt polgármester lapunk-
nak úgy fogalmazott, örömteli, hogy a
gáncsoskodások után végre elkez-
dődhet az építő munka és megvaló-
sulhat a Dunkapu tér felújítása. A Szé-
chenyi tér és számos sétálóutca meg-
újítása után a belváros rehabilitációjá-
nak egy újabb jelentős állomásához
érkeztünk. A Dunakapu térre – a Szé-
chenyi térhez hasonlóan – pezsgő élet

költözhet, a győriek és a hozzánk láto-
gató turisták kedvelt időtöltési he-
lyévé válhat. Belvárosunk még na-
gyobb vonzerőt jelent majd az idegen-
forgalom terén, nem mellesleg a vá-
roslakók számára is csodás környeze-
tet nyújt a mindennapokhoz. Európai
szintű városközpont épül Győrben,
amelynek fontos eleme a Dunakapu
téri átépítés. Örömteli az is, hogy a ha-
tóságok döntése nyomán bebizonyo-
sodott, megvalósítható a mélygarázs,
amely a belvárosi parkolási problémá-

kat enyhíti. Megépítése egyszerre
könnyíti a belvárosba látogatók és az
ott található üzletek életét. 

Az építési engedély a napokban
vált jogerőssé, a közbeszerzési pályá-
zat eredményeként a munkálatokat
egyedüli pályázóként a Közgép Zrt., a
Strabag Kft. és a West Hungária Bau
Kft. alkotta Dunakapu Tér Konzorcium
végzi. A 3,8 milliárd forintos beruhá-
zás hamarosan megkezdődik, hiszen
a kivitelezők augusztus 12-én vehetik
birtokba a munkaterületet. 

szabály szerint „ittas állapotban lévő
személy az, akinek a szervezetében
0,50 gramm/liter ezrelék véralkohol-,
illetve 0,25 milligramm/liter ezrelék le-
vegőalkohol-koncentrációnál nagyobb
értéket eredményező, szeszes ital fo-
gyasztásából származó alkohol van.”
Ha a légalkoholt mérő rendőrségi
szonda 0,25-ös értéket mutat, a sofőr
ittasnak tekinthető, s a bíróságon
sem védekezhet azzal, hogy az elfo-
gyasztott egy-két pohár bor, korsó
sör nem befolyásolta vezetői képes-
ségeit.

A 0,5 ezrelékes véralkoholszint fö -
lött jelentősen hosszabbodik a reagá-
lási idő, csökken a mozdulatok össze-
hangolási ideje. Erre mondjuk azt,
hogy spicces, de a szabályok a kisebb
alkoholszintet sem engedik meg. Per-
jámosy István elmondta, hogy a 0,11–
0,15 ezrelék közötti eredmény köz-
igazgatási eljárást von maga után, s
30 ezer forintos bírsággal, illetve hat
előéleti pont levonásával jár együtt. A
0,16 és 0,25 ezrelék közötti alkohol-
szint 100 ezer forintba és nyolc
pontba kerülhet, míg fölötte büntető-
eljárás indul, 11 pont ugrik, s a bíró-
ság akár 10 évre is eltilthatja a bűnel-
követőt a járművezetéstől. Emelked-
tek a baleset okozása esetén kiszab-
ható tételek is, nyolc napon túl gyó-
gyuló testi sérülés okozása esetén
az ittas vezető két év börtönbünte-
tést kaphat. A zéró tolerancia a ke-
rékpárosokra is vonatkozik.
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SZÍNHÁZ, KONCERT HIRDETÉS

Amit kínálunk:
• kiemelt alapfizetés + jutalék
• folyamatos képzések
• színvonalas munkakörnyezet.

Elôny:
• call centerben szerzett tapasztalat.

Munkavégzés helye: 
• Gyôr.

Munkavégzés ideje:
• 6 órás részmunkaidô 8–20 óráig.

TELEFONOS SZERVEZÔKET KERESÜNK
GYÔRI CALL CENTERBE

Telefonos szervezôink feladata:
• kimenô hívások indítása
• bejövô hívások fogadása.

Elvárások:
• kiváló kommunikációs készség
• céltudatos, lendületes személyiség
• eredményorientált szemlélet
• monotonitástûrés.

Jelentkezés: 

Tel.: 06-70/320-3741 szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Világhírű zenészek érkeznek a Pan-
nonhalmi Jazz-terasz következő ren-
dezvényére: Tim Ries, a Rolling Ston es
szaxofonosa és az East Gypsy Band
ad koncertet augusztus 9-én 19.30
órától a Pannonhalmi Apátsági Pincé-
szetben.

Tim Ries Grammy-díjas zenész 13
éve játszik a Rolling Stonesszal, de jazz-
körökben is régóta elismert művész.
2011-ben vendégművészként szerepelt
az East Gypsy Band bemutatkozó leme-
zén, melyet a kritikusok elismeréssel fo-
gadtak. A munka folytatásaként meg-
hívta az együttest egy az Egyesült Álla-
mok keleti partját és Kanadát érintő tur-

Pannonhalmán lép fel 
a Rolling Stones zenésze

néra. Az East Gypsy Band tagjai elis-
mert dzsessz és roma világzenei művé-
szek, zenéjükben a roma zenei hagyo-
mányt értelmezik újra a jazz segítségé-
vel. Tim Ries szerint az együttes a világ
élvonalába tartozik, ezt már számos
helyszínen bizonyították.

A koncertre való belépés a nagy ér-
deklődés és a helyek korlátozott
száma miatt kizárólag előzetes jegyvá-
sárlással lehetséges, amely egy kö-
szöntőitalt is tartalmaz. A győri város-
háza mellől 18.30 órakor autóbusz
indul az étteremhez, majd a körülbelül
22 órakor visszafelé. Előzetes helyfog-
lalás a transzferre is szükséges.
Jegyek a TriCollis Foglalási Központ-
ban és Borbárban és BORtársaság
Győr üzletében kaphatók.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Míg a Győri Nemzeti Színház dolgozói
nyári szabadságukat töltik, addig sem
áll meg az élet a teátrumban: tavaly a
színház színpadát rekonstruálták,
idén a legnagyobb volumenű felújítás
pedig az ablakokat érinti. Markó An-
géla ügyvezető igazgató a Győr+ Tele-
víziónak elmondta, az említett nyílás -
zárók cseréje közel 15 millió forintból
valósul meg, a korszerűsítés által
mint egy 15 százalékos energiamegta-
karítást várnak.

A nyári szünetben a 35 éves épület
egyik oldalát lefestik, illetve a Vasa-
rely-burkolat korrigálása is elkészül. A
tetőt leszigetelik, a „sísáncot” reparál-
ják, az előcsarnokban a meghibáso-
dott padlófűtést radiátorokra cserélik,
illetve a színpad padlójának garanciá-
lis javításait is elvégzik. A munkálatok
összköltsége mintegy 68 millió forint,
a kiadáshoz a győri önkormányzat is
hozzájárul.

Azok a felújítások, melyek zavarnák
a színházi munkát, augusztus 24-ig el-
készülnek. A 2013–14-es évad próbái
ugyanis augusztus 26-án kezdődnek,
A kripli című fergeteges humorú,

A „sísánc” is megújul
mégis szívszorító és felkavaró erejű
drámát állítja először színpadra a tár-
sulat. Néhány színésszel természete-
sen addig is találkozhat a közönség,
például augusztus 9-én, a Barokk Es-
küvő rendezvénysorozaton 21 órától a

Mirandolina című vígjátékot láthatjuk
Máté Richárd rendezésében.

A színház első nyilvános programja
szeptember 12-én az 1 nap a kulisz-
szák mögött rendezvény lesz. A ha-
gyományos nyílt napot már negyedik
alkalommal rendezi meg a teátrum
szélesre tárva a titkos kapukat a kíván-
csiskodók előtt. A nagy sikerű kulisz-
szajáró programokon a színház kollé-
gái a felújított részeket is megmutat-
ják majd az érdeklődőknek.



megszerzésében, a tanulási, szociális,
életvezetési képességek fejlesztésé-
vel. A cél az, hogy a fiatalok esélyt kap-
janak a társadalmi beilleszkedésre, a
sikeres továbbtanulásra. Nyáron 9 és
14 óra között azokat a diákokat várják,
akiknek nincs programjuk. Számukra
különféle hasznos időtöltést kínálnak,
kézműves-foglalkozások, társasjáté-
kok, sportprogramok, filmklubok, ki-
rándulások, kreatív foglalkozások kö-
zött válogathatnak a vakációzók. Au-
gusztus elején megkezdődik a munka,
a javítóvizsgára való felkészítés szak-
tanárok segítségével. 

Szeptembertől délutánonként, az
iskolai órák után kereshetik fel a diá-
kok a tanodát. Két főállású szakember,
egy szociális munkás, egy tanítónő,

továbbá hat szaktanár és két mentor
foglalkozik a gyerekekkel. Segítenek a
házi feladat elkészítésében, az órákra
való felkészülésben, kiemelt figyelmet
fordítva az angol és a német nyelvi, va-
lamint a számítástechnikai tárgyakra.
Dráma- és művészetpedagógiai klu-
bokat működtetnek, s foglalkozásokat
tartanak az emberi jogokról, az életve-
zetési technikákról. 

A cél, hogy a tanodába járó gyere-
kek alapképességeit átlagosan 20
százalékkal javítsák, valamint hogy a
nyolcadik osztályt befejező tanodá-
sok fele érettségit vagy hiányszakmát
adó intézményben tanuljon tovább. A
Győri Tanoda Klub két évre elnyert
30 millió forintos pályázati díjból mű-
ködik.
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HIRDETÉS  OKTATÁS

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

(nappali)
• jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés

(nappali és levelező)

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

és lakhatási (kollégiumi) költségek az or-
szágban;

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

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

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

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

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

Deák Ferenc Állam-
és Jogtudományi Kara

PÓTFELVÉTELT
hirdet az alábbi szakon:

szerző: földvári gabriella

Naponta félszáz gyermek keresi
fel a Győri Tanoda Klubot, ahol
a vakáció délelőttjein hasznos
és kellemes elfoglaltságot talál-
nak maguknak. Augusztustól
szintén félszáz gyermek szá-
mára tétre menő programot
ajánl a klub, pedagógusok ké-
szítik fel javítóvizsgára a rászo-
ruló nebulókat. A Fekete István-
iskolában működő tanoda mun-
kájáról dr. Szakácsné Foki Kata-
lin számolt be lapunknak.  

A Győri Tanoda Klub elsősorban a 10–
14 éves, hátrányos helyzetű és roma
diákoknak segít a tantárgyi tudás

A győri tanoda

Téged is érdekel a 

szeretnéd átélni egy

A Magyar Lóversenyfogadást
Szervező Kft. országos 

hálózatának tagjaként 

2013. augusztus 1-jétől
Győrben, a Batthyányi tér 15.

szám alatt lévő 

Capri Presszóban
lehetőséged nyílik rá!

Kellemes környezetben izgulha-

tod végig a versenyeket. 

Fogadási alaptét 200 forint, 

várunk téged is!

Játssz és nyerj minél többet!

TÉTRE,
HELYRE, 
BEFUTÓRA

A túlzott szerencsejáték ártalmas,
szenvedélybetegség 
kialakulásához vezethet! 
A szerencsejátékban 18 éven aluli
személyek nem vehetnek részt!

FUTAM IZGALMÁT?

LÓVERSENY VILÁGA, 

szerző: sz. t.
fotó: illusztráció

Kiderültek a 2013-as felvételi pontha-
tárok. A Széchenyi István Egyetemen
induló képzések közül a nemzetközi
tanulmányok szakon kellett a legtöbb
pontot, összesen 465-öt gyűjteni a fel-
vételizőknek, míg a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Apáczai Csere János
Karán továbbra is a turizmus-vendég-
látás szakra igyekvőknek kell a leg-
több pont.

A Széchenyi István Egyetem vala-
mivel jobban jött ki az idei felvételi je-
lentkezések csökkenő száma után,
mint ahogy az arányosan bekövetke-
zett volna. De ez nem vonatkozik egy-
formán minden karra és intézetre –
nyilatkozta dr. Író Béla főtitkár. Kifej-
tette, a műszaki tudományi karon és a
gazdaságtudományi karon valamivel
kisebb mértékű volt a csökkenés,
mint amekkora arányosan várható
volt. A gazdaságtudományi karon
több lett a felvett hallgató, mint tavaly.
Folytatódott a gépészmérnök és a jár-

Több ezer gólya érkezik ősszel
műmérnök szakok szárnyalása. Író
Béla szerint nem lehet olyan felső ha-
tárt mondani, aminél ne lenne több az
érdeklődők száma. A tavalyi 300 után
most 305 gépészmérnök-hallgatót és
a 150 járműmérnök helyett 200-at
vettek fel idén.

De az egészségügyi és szociális in-
tézet is több hallgatót vár szeptember-
től az államilag finanszírozott helyekre.

A Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Kara tartja a ta-
valyi trendet, még mindig nagyon
népszerű a turizmus-vendéglátás
szak, ide nappali tagozatra 111 hallga-

tót vettek fel. Szintén népszerű a
gyógypedagógiai szak. A képzésre
372 pontot elért diákok nyertek felvé-
telt, 80-an nappali és 57-en levelező
képzésre – mondta dr. Szabó Péter
dékán. A rekreáció és egészségszer-
vezés szakon szeptemberben a tava-
lyinál többen, 81-en kezdik meg itt ta-
nulmányaikat. A tanító szak iránt az ér-
deklődés változatlan, nappali tago-
zatra 71 főt vettek fel. Szabó Péter sze-
rint a pedagógus életpályamodell be-
vezetése jövőre ösztönözni fogja a fia-
talokat a tanító hivatás választására.

A szakemberek azt mondják, akik
már felvételt nyertek, figyelmesen ol-
vassák el az értesítést, amit az egye-
tem eljuttat hozzájuk. Abban ponto-
san le van írva minden tudnivaló.

Aki nem nyert felvételt egyetlen vá-
lasztott szakra sem, jelentkezhet a pót-
felvételi eljárásban meghirdetett képzé-
sekre. Jelentkezni egyetlen képzésre
lehet, kizárólag elektronikus úton, leg-
később augusztus 12-ig. A Széchenyi-
egyetem és az Apáczai-kar is több sza-
kot kínál az érdeklődőknek.

Elérhetők a felsőoktatási intézmények
által a pótfelvételi eljárásban meghir-
detett képzések. Jelentkezni egyetlen
képzésre lehet, kizárólag elektronikus
úton, legkésőbb augusztus 12-ig. A
Széchenyi István Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kara is kínál lehetősé-
geket a fiataloknak. A jogi asszisztens
képzésről dr. Kovács Gábor tanszék-
vezető egyetemi docens, szakvezető
beszélt lapunknak.

Jogi asszisztenseket képeznek
A szakember elmondta, a karon évek

óta folyik szakképzés, mely alatt jogi,
igazgatási alapismeretekkel ismertetik
meg a hallgatókat. Ők a jogi kar oktatói-
tól tanulhatnak, a gyakorlati tudnivalókat
pedig a győri székhelyű bíróságok,
ügyészségek és közigazgatási szervek
szakembereitől kapják.

A képzés sikeres teljesítése után az
asszisztensek elláthatnak többek kö-
zött írnoki, ügykezelői, bírák mellé be-

osztott jegyzőkönyv-vezetői és egyéb
tisztviselői feladatokat. Ügyészségi al-
kalmazásban ügyintézői és ügyirat-ke-
zelői feladatokat. A közigazgatási szak-
területen önkormányzati igazgatásban,
illetve az államigazgatás egyes terüle-
tein elláthatnak iratkezelési és ügyinté-
zési feladatokat. De tovább is tanulhat-
nak: megfelelő eredmények esetén a
hallgatók az intézmény jogász szakán
folytathatják. (X)
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Pedró Pékség – A vidék ízei
Vajda Péter tulajdonost kérdeztük,

miért pont Pedró Pékség lett a vállal-
kozás neve, melyet már oly sokan is-
mernek?

Gyermekkorom óta pék szerettem volna
lenni. Édesapám egyik legjobb barátja volt, aki
egyedül így hívott. Így fonódott össze a név és
a hivatásom. Éreztem, hogy jó lesz! Egy fiata-
los, érdekes, szeretni való Pedró Pékség!

Pár mondatban: mi tükrözi legjobban
a pékség és a cég filozófiáját?

Minőség mindenekfelett! Igyekszünk min-
dig azon lenni, hogy vásárlóink elégedettek le-
gyenek velünk. Csak azok maradhatnak fent a
jövőben, amelyek a leghatékonyabb eszközök-
kel, a legjobb minőséget tudják előállítani.

Mi az, amit a legnagyobb sikernek
könyvelhet el a pékség és vezetője? 

Száz embernek adok munkát, amivel száz
család megélhetését biztosítom. Olyan kollé-
gáim vannak, akikkel szívesen dolgozom
együtt, akikre büszke vagyok. Olyan pékárut
adunk ki a kezünkből, ami a mai piacon a kirá-
lyok királya, a csúcs! (X)

Vajda Péter 2002-ben nagy tervekkel, két
alkalmazottal Sokorópátkán megalapította a
róla elnevezett Pedró Pékséget, ami mára még
Péter számára is meglepő méretekre duzzadt.

Nyilván a multiknál az ilyen jellegű változás
és növekedés a cég életében nem olyan nagy
eredmény, mint egy megyei kisvállalkozásnak.
Bátran kijelenthetjük: az egyik legdinamiku-
sabban fejlődő vállalkozás régiónkban.

2002-ben még csak két fő mondhatta el ma-
gáról, hogy „pedrós”, mára az ő számuk több
mint száz főre nőtt. Ők a mintaboltokban, a pék-
üzemekben és szállításban vesznek részt, hogy
mindenki friss pékárut vásárolhasson a Pedró
Pékségekben. Mára Győrben, Győrszemerén,
Téten, Pannonhalmán, Sokorópátkán összesen
11 szakbolttal büszkélkedhet a Pedró Pékség.

Megkérdeztük a Teleki utcában talál-
ható mintaboltban vásárlókat, miért a
Pedró Pékséget választják?

Többek véleményét összegezve elmondhat-
juk: a vásárlók a változatos pékárut, a különleges
választékot, a folyamatosan frissülő árukínálatot
és a „pedrósok” kedvességét emelték ki.

szerző: koloszár tamás
fotó: szengine

Európai mércével mérve is
egyedülállót alkotott a győri
Széchenyi István SZEngine mo-
torfejlesztő csapata. A Formula
Student versenyekre optimali-
zált motort fejlesztettek ki,
amelynek értéke hatvanezer
euró, azaz napi áron számolva
majdnem tizennyolcmillió forint. 

A győri egyetem hallgatói olyan tény-
nyel dicsekedhetnek, amelyet más
egyetemek hallgatói az öreg kontinen-
sen legfeljebb irigykedve nézhetnek.
Saját motort fejlesztettek ki, amely a
próbapadon sikerrel vizsgázott. 

– Fantasztikus élmény volt, amikor
először meghallottuk a saját moto-
runk hangját, ezt sosem lehet elfelej-
teni – mondja Varga Tihamér csapat-
vezető. A negyvenhét fős csapat nevé-
ben rajta kívül Vér Tamás menedzs -
mentvezető, valamint Huszka Richárd
és Papp Attila konstrukciós vezetők
avatnak be a részletekbe. 

A motor 500 köbcentis, egyhenge-
res, célnyomatéka 50 newtonméter, cél-

teljesítménye pedig 68 lóerő. Súlya haj-
táslánc nélkül 30 kilogramm. Nem ben-
zin vagy dízel, hanem etanol hajtja. Teljes
mértékben megfelel az egyetemisták
Forma-1 versenyeinek, azaz a Formula
Student elvárásainak, amelynek egyik
futamát a győr–gönyűi kikötőben tartják
minden év augusztusában.

De mitől ilyen drága a motor, amely-
nek árából két Győrött készülő Audi A3-
as limuzin is kijönne? Azért kerül hatvan -
ezer euróba, mert egyedi darab, teljes
mértékben prototípus. A hengereket és
a hengerfejeket például a Nemak linzi
gyárában öntötték le. A forgattyús ház a
QP Zrt.-nél készült, az elektromos rend-
szert pedig a Bosch szállította. Vagyis az
Audin kívül nagyon sok céggel, szpon-
zorral kellett tárgyalniuk az egyetemis -
táknak, ami a motorfejlesztés mellett to-
vábbi teendőket rótt rájuk. 

A fő cél, fogalmaznak az egyete-
misták, hogy egyszer élőben, a For-
mula Student versenyen, valóságos
körülmények között is versenybe száll-
hasson alkotásuk. Erre minden való-
színűség szerint a 2015-ös Formula
Studenten nyílik majd lehetőség.

A SZEngine motorfejlesztő csapat
2008-ban jött létre, a Széchenyi István

Szupermotort épített a Széchenyi-egyetem
Egyetem Belső Égésű Motorok Tanszé-
kén, s tavaly novemberre készült el az
első saját fejlesztésű motor. Ezt augusz-
tusban, a gönyűi kikötőben rendezett
versenyen a közönség is megtekintheti. 

A munkával nyáron sem álltak le a
fiatalok. A tanszéken a kánikulai héten
is nagy élet zajlott, novemberre elké-
szül a második generációs motor.
Minden bizonnyal ez lesz majd az a
motor, ami autóba építve a versenypá-
lyán is vizsgázik.

– Csapatszellem, konfliktuskezelés,
prezentáció, külföldi cégekkel való tárgya-
lás – sorolja Varga Tihamér csapatvezető,

milyen területeken szerezhetnek olyan ta-
pasztalatokat, amelyekre egyetemi körül-
mények között alig lenne lehetőség. 

A Széchenyi-egyetem motorfej-
lesztői nemcsak életre szóló élménye-

ket szerezhetnek a saját konstrukció
megalkotásával, hanem jövőjüket is
építhetik. A negyvenhétből 17 fiatal az
Audi Hungaria Motor kft. gyakornoki
programjában vesz részt, a diploma
megszerzése után nemcsak biztos és
jól fizető munkahely vár rájuk, hanem
a fejlesztésekben világszínvonalat
képviselő konszern munkatársaiként
maguk is a jövő tervezői lehetnek. 

FEJLESZTÉS HIRDETÉS
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HIRDETÉS  BAROKK ESKÜVŐ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Először a vőlegényt nyűgözte le a
győri Barokk Esküvő pompája, s el-
döntötte, ő is a korabeli időutazáson
vezeti oltárhoz kedvesét. Tudatta is
vele szándékát – ennek már három
éve –, ám a lány még korainak érezte
a menyegzőt, hiszen csupán egy éve
alkottak párt. Ádám Annamária és
Véghelyi Tamás 2013-at tűzték ki
akkor az esküvő évének. Vágyuk telje-
sül, ők kelnek egybe a XXI. Barokk Es-
küvőn.

A fiatalok öt éve találkoztak először.
Mikor Tamás meglátta Annamarit,
azonnal eldöntötte, „megszerzi” a mo-
solygós lányt. „Nem volt könnyű meg-
győzni, fél évig hajthatatlan volt, aztán
lassan kezdett repedezni a jég. Arra a
hihetetlen energiára figyeltem fel elő-
ször, ami sugárzik belőle” – emlékszik
vissza a kezdetekre a vőlegény, mire
párja hozzáteszi, ez kölcsönös, „szen-
vedélyesek vagyunk mindketten”.

A mosolygós jegyesek jelenleg Rá-
batamásiban élnek, onnan ingáznak
nap mint nap Győrbe. Annamária a
kórházban dolgozik nővérként, vőle-
génye pedig az Audiban tevékenyke-

Ezrek ünneplik a szerelmet

dik. Mint mondják, városunkhoz a
munkán kívül is nagyon kötődnek,
szerelmük is itt „virágzott”, másrészt
az új életet szimbolizálja számukra.
Annamária ugyanis a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Cserépváraljáról ér-
kezett kilenc éve a városba egy gye-
rekkori bábolnai levelezőtársnak kö-
szönhetően, s eldöntötte, itt folytatja
az életét.

Természetesen a lánykérésről is
kérdeztük őket. Elárulták, Ausztriá-
ban, Tirolban történt a jeles esemény.
Mivel mindketten imádják a vizet,
ezért egy gyönyörű vízesés alatt hang-
zott el a mondat: „Hozzám jössz fele-
ségül?”

S most, augusztus 10-én megvaló-
sul az álom: kimondják, hogy összetar-
toznak, s ezrek ünneplik majd őket.

szerző: földvári gabriella
fotó: willingstorffer andrás 

Sarkady Lívia mesterfodrász és
csapata készíti a barokk esküvő
résztvevőinek frizuráit. A több
mint 160 fős násznép látványos,
barokk hajkölteményeit 28 tagú
stáb alkotja meg szombaton, ki-
lenc óra leforgása alatt. Egy fri-
zurára alig harminc perc jut. 

Sarkady Lívia öt évvel ezelőtt jelentke-
zett a barokk esküvő szervezőinél,
hogy szívesen elkészítené a korabeli
frizurákat a különleges eseményre.
Azóta stratégia íródott a látványra, s
tökéletesítette a munkát, hogy ne
csak mutatós, de igazán művészien,
szépen kidolgozott hajköltemények
szülessenek a rendelkezésre álló rövid
idő alatt. A mester szerint nagy öröm
és megtiszteltetés, hogy évről évre
egyre többen vállalják, viselik a barokk
frizurát, amit ő talált ki, ő alkotott meg.
A mesterfodrász szerelmese a barokk,
a rokokó frizuráknak, amelyeket Marie
Antoinette hajviseleteitől ihletve álmo-
dik meg. A kontyok, épített hajak ké-
szítését szakmabeli szüleitől, valamint

Marie Antoinette ihlette frizurák 
Tárnoki László fővárosi és Károlyi
Jenő győri mesterektől leste el, tu-
dását könyvek, fényképek s a gyakor-
lat mélyítették. 

Lívia a menyasszony, a nyoszolyó-
lányok és a családtagok frizuráját vál-
lalja magára. Két éve saját készítésű
hajékszereket, tavaly galambpárt he-

lyezett az ara hajába, idén Swarovski-
kristályok díszítik majd a kontyot. Azt
mondja, rövid hajból is lehet barokk
frizurát készíteni póthajak, hajemelők
segítségével. A barokk esküvő részt-
vevői a helyszínen tudják meg, milyen
lesz a hajuk, milyen díszeket kapnak.
Minden évben főszereplő az a Marie
Antoinette-konty, amelynek hajó áll a
közepén, de idén is lesznek gyümöl-
csöt, virágkosarat, szárított és élő vi-
rágot, pillangókat, kismadarakat tar-
talmazó hajköltemények. Rengeteg le-
hetőség van a látvány fokozására,
csak a fodrászok fantáziáján múlik a
végeredmény. 

Sarkady Lívia a legmagasabb hajat
egy fodrászversenyre készítette, 1
méter 10 centis volt. A barokk eskü-
vőn 40 centiméternél nagyobbat nem
építenek, hiszen tulajdonosának mo-
zognia kell. A táncosoké ennél is ki-
sebb lesz, hogy nagy biztonsággal vi-
seljék. A barokk korban a hölgyek az
óriási, élőképeket is tartalmazó frizu-
ráikban vagy ülve aludtak, vagy az erre
a célra kifejlesztett párnákra hajtották
le a fejüket. Lívia kedvence a tipikus,
klasszikus barokk frizura, oldalt gön-
dör fürtökkel, középen elválasztva, a

nyakrészről felfésülve. Még soha nem
volt ilyen épített haja. Álma, hogy egy-
szer ő is a barokk esküvő vendégei
között lehessen beöltözve, épített
barokk frizurájával, melyet virágko-
szorú díszít. 

www.robinsontours.hu
7 és 10/11 éjszakás turnusok

Pozsonyból is repülővel!
BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!
BULGÁRIA REPÜLŐVEL (Pozsonyból)
2013. 08. 13 – 11 nap/10 éj!
Central Plaza Ap.  4*, ÖE (2+2 ap. 4 fô esetén)

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

MONTENEGRÓ 

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

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

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

BULGÁRIA BUSSZAL, győri felszállással, 2013. 08. 07.

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

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

Hotel Diamant Res. 4*,  AI 99 900 Ft-tól/fő/7 éj

Egyénileg, apartmanban, önellátással 
már 16 000 Ft/apartman/éj

Busszal, 3* apartmanban, önellátással 
már 77 500 Ft/fő/10 nap/ 7 éj

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

Side/Hera Park Hotel 4*, AI 
                                             122 900 Ft-tól/fő/7 éj
Alanya/Monte Carlo 4*, AI 132 900 Ft-tól/fő/7 éj
Alanya/Ozkaymak Select Garden 5*, UAI 
                                             164 900 Ft-tól/fő/7 éj
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS 
kínáló

BAROKK PERFOMANCE. A
Barokk Esküvő programjai között
újdonság lesz a performance. Né-
meth Hajnal Auróra képzőművész
koreográfiájára, élő zenére egy
húszfős lánycsapat korabeli ru-
hákba öltözve táncol. Aki kíváncsi
a barokk és a mai korhoz is kap-
csolódó történetre, azt augusztus
10-én 10.40-kor várják a Baross
úti csónakos szobornál.

BOGYÓ ÉS BABÓCA. A Pe-
tőfi meseklubban augusztus 9-
én 16 órától a Bogyó és Ba-
bóca című magyar animációs
filmet vetítik. Helyszín: Petőfi
Sándor Művelődési Központ. 

ZÁRVA. 
A Gyermekek
Háza augusz-
tus 5. és 20.
között zárva
lesz.

A RAJZMŰVÉSZET
MESTEREI. Modern
magyar rajzokat és akva-
relleket láthatunk az Ester-
házy-palotában a Magyar
Képzőművészeti Egye-
tem, a Szépművészeti
Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből. Az 1896–1946 kö-
zötti évek termését bemutató gyűjtemény létrejötte az egyetemi grafikai tan-
szék egykori vezető tanárának, Varga Nándor Lajosnak köszönhető.  A tárlat
augusztus 31-ig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között látogatható.  

ZENEPAVILON.
Az Akkordeon har-
monikazenekar ad
vasárnap délelőtt
11 órától koncertet
a Radó-szigeten.  

BABAELSŐSEGÉLY. A Pinnyédi Műve-
lődési Házban augusztus 10-én, szomba-
ton 9 órától szülőket, leendő szülőket vár-
nak babaelsősegély-tanfolyamra. A tré-
ning résztvevői megismerhetik többek kö-
zött a lázcsillapítás eszközeit és az újra -
élesztés gyakorlatát. A képzést dr. Geréb
Péter orvos, baleseti sebész tartja.

MICHELLER MYRTILL és zenekara, a Swinguistyque lép fel augusztus
3-án, szombaton este fél kilenckor a Széchenyi téren. A nyár esti koncert-
sorozat ezúttal a múlt század Franciaországát idézi fel francia és angol nyelű
dalok segítségével, vidám gipsy swing stílusban.  

TÓKA ÁGOSTON, a Zene-
akadémia végzős orgona-
művész hallgatója, több je-
lentős nemzetközi verseny
díjazottja ad koncertet au-
gusztus 4-én, vasárnap este
hattól a Szentlélek-templom-
ban. A műsoron J. S. Bach
és Liszt Ferenc művei mellett
a 20. század leghíresebb
imp rovizátorának, a párizsi
Not re-Dame orgonistájának,
Pierre Cochereau-nak hétté-
teles lejegyzett improvizáció -
ja szerepel, magyarországi
el ső bemutatóként.

VÁROSNÉZŐ SÉTA indul az Árkád mögött található va-
gongyári emlékhelytől vasárnap 15 órakor. A TIT Jelky And-
rás Egyesület Győrben működő tagcsoportja, a Geur Ide-
genforgalmi Műhely által szervezett ismeretterjesztő séta-
vezetés kétórás. További információval Magyar György szol-
gálhat a geur.jelky@kabelnet.hu e-mail címen. 

APOR VILMOS szenté avatásá-
ért mond misét Nemeshegyi
Péter jezsuita atya, egyetemi tanár,
dékán augusztus 5-én, hétfőn 18
órától a győri székesegyházban.
Az esemény végén az atya gyé-
mántmisés áldást ad híveinek. 

SZENT DONÁT-NAPOK. A Zichy Fe-
renc Látogatóközpont a barokk hétvé-
gén, augusztus 9–11. között rendezi meg
Szent Donát napját, a bor és szőlő ünne-
pét.  A püspökvár tornya 10-től 22 óráig
tart nyitva, és aki megmássza a 209 lép-
csőfokot, azt vendégül látják egy pohárra
az egyházmegye hivatalos borából. A hét-
végén 10-től 17 óráig óránként indul tár-
latvezetés a barokk jegyében. Bemutat-
ják a barokk püspök, Zichy Ferenc életét
és munkásságát, a barokk stílusban át-
épített bazilika történetét és a Káptalan-
domb barokk kincseit.  Augusztus 10-én
este fél nyolckor Cziglényi László ad nyár
esti orgonahangversenyt a bazilikában. 

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA
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AUGUSZTUS 3., SZOMBAT
M1
05:55 Hajnali gondolatok
05:58 Nemzeti Nagyvizit
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Aranyfeszt 2013
09:35 Pecatúra
10:05 Történetek a nagyvilágból 
10:35 Életművész 
11:30 Valóságos Kincsesbánya 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Tusványos 24. - A mi időnk
12:40 Másfélmillió lépés 

Magyarországon - 32 év múlva 
13:35 A világörökség kincsei 
13:50 Doc Martin olajra lép 
15:15 Fábry 
16:30 Gasztroangyal 
17:30 Luxor-show 
17:55 15. FINA Vizes világbajnokság 

2013 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:07 15. FINA Vizes világbajnokság 

2013
21:00 Ötöslottó számsorsolás 
21:35 15. FINA Vizes világbajnokság 

2013 
23:30 Élet a háború idején 
01:10 Old Boys 30 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:25 Agyátültetés 
12:00 Gasztrotúra - extra 
12:25 4ütem 
13:00 Dilinyósok 
13:30 Dilinyósok 
13:55 Agymenők 
14:30 Eastwicki boszorkák 

15:35 A hős legendája 
16:35 Mackómentő akció 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Házasodna a gazda 
20:05 Reszkessetek, betörők! 3. 
22:05 Gamer - Játék a végsőkig 
23:55 Kromofóbia 

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Monster High 
11:30 Babavilág 
12:00 Stílusvadász 
12:30 Én is menyasszony vagyok 
13:00 Doktorok 
14:00 Tequila és Bonetti 

15:00 A férjem védelmében 
16:00 Luxusdoki 
17:00 Sas kabaré 
18:00 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 Babe 
21:25 Fergeteges forgatás 
23:25 Dermesztő szél 
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:20 Propaganda 
03:15 Luxusdoki 

06:25 Vigeland park - 
Oslo gyöngyszeme 

06:40 Gyökerek 
07:25 Századfordító magyarok 
08:15 Afrika világa 
08:45 Élő egyház
09:10 Isten kezében 
09:40 Sírjaik hol domborulnak... 
10:05 Akadálytalanul 
10:35 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:20 Ízőrzők: Györköny 
12:55 Godfrey, a lakáj 
14:30 Táncvarázs 
15:20 Önök kérték! 
16:20 Isten rabjai 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Dollárpapa 
20:05 A világörökség kincsei 
20:25 Futótűz 
21:15 Rejtelmes sziget 
23:15 Kultikon + 
23:45 Dunasport
00:00 Napok, évek, századok 
00:55 Koncertek az A38 hajón 
01:45 Himnusz

AUGUSZTUS 2., PÉNTEK
M1
07:00 Híradó
07:05 Sporthírek
07:10 Időjárás-jelentés
07:20 Noé barátai
07:45 100 kép a XX. századból 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Történetek a nagyvilágból 
13:55 A hangyák mindent tudnak 
14:20 Ridikül 
15:05 Család csak egy van 
15:55 A szenvedélyek lángjai 
16:40 Híradó Nyár 2013
16:55 Rex felügyelő 
17:40 Híradó
17:50 15. FINA Vizes világbajnokság

2013 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:07 15. FINA Vizes világbajnokság

2013
21:00 Egri csillagok 
23:30 Híradó

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 EgészségKalauz 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 CSI: Miami helyszínelők 
22:40 Gyilkos hajsza 
23:40 Totál szívás 
00:45 Reflektor 
01:00 Gasztrotúra 
01:30 4ütem 
02:00 Remington Steele 

04:40 Magyarország, jövünk! 
04:45 Segíts magadon!
05:10 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
15:00 Csapdába csalva 
16:00 Amit a szív diktál 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Holtidő 
23:25 Jog/Ászok 
00:25 Tények Este
01:00 Astro-Világ Éjjel
02:05 Holtidő 
03:30 Magyarország, jövünk! 
03:35 Alexandra Pódium 

06:35 Alpok-Duna-Adria
07:00 Slovenski Utrinki
07:30 Híradó 
07:35 Akadálytalanul 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:05 Szerelmes földrajz 
09:35 Angyali érintés 
10:20 Kisváros 
11:00 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Tihany 
12:40 Mesélő cégtáblák 
13:05 Európa egészsége 
14:00 A templomos lovagok kincse 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Vérvörös nyár 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Macska és az egerek 
22:55 Koncertek az A38 hajón 
23:45 Vers
23:50 Himnusz

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Vény nélkül 
09:40 Épí-Tech 
10:10 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Pomodoro
19:45 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr
19:50 Fröccs
20:45 Pulzáló mágnesterápia
21:00 Híradó
21:20 Konkrét 
21:30 Pomodoro
21:45 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr
21:50 Fröccs
22:45 Pulzáló mágnesterápia
23:00 Híradó
23:20 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

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

Olimpiai Fesztivál Győr
09:50 Fröccs
10:45 Pulzáló mágnesterápia
10:55 Közvetlen ajánlat
17:50 Credo 
18:20 Épí-Tech 
18:50 TV torna (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:10 Győr+ Sport  (ism.)
20:05 Konkrét (ism.)
20:15 Vény nélkül  (ism.)
20:35 Ráta (ism.)
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport(ism.)
22:10 Konkrét (ism.)
22:20 Vény nélkül  (ism.)
22:40 Ráta (ism.)
23:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

Duna Televízió, 
augusztus 3., 
szombat, 21:15

Rejtelmes sziget
Spanyol–francia–olasz–kameruni kalandfilm

1865-öt írunk. Az amerikai polgárháború idején négy
hadifogoly megszökik a richmondi börtönből és ötödik
társukkal, egy légballonnal próbálnak elmenekülni
fogva tartóik elől. Ballonjuk azonban viharba kerül a
Csendes-óceán felett. Egyikük, Smith beleesik a vízbe,
a többiek azonban szerencsésen partot érnek valahol
egy lakatlan szigeten. Vagy mégsem lakatlan?

RTL Klub, augusztus 3., 
szombat, 23:55

Kromofóbia
Amerikai–angol–francia
filmdráma

Minden családnak megvannak a maga szégyenteljes titkai.
Marcus Aylesbury felesége vásárlásmániás és lélegezni
sem tud a pszichiátere nélkül, míg fiuk keresztapja, Ste -
phen félholtra verve fekszik a kórházban. Eközben Mar-
cus a főnöke révén zűrös ügybe keveredik, ráadásul apjá-
nak a szeretőjétől, Gloriától  törvénytelen gyereke szüle-
tik. Marcus öreg haverja, az intelligens újságíró, Trent
megszimatolja a sztorit, amelynek segítségével berobban-
hat a köztudatba.

TV2, augusztus 2., péntek, 21:35

Holtidő
Amerikai akciófilm

Egy normális napon a percek és az órák
lassú unalomban, egyformán telnek
Gene Watson könyvelő számára. De ez
nem az a nap. Amikor Watson hatéves
kislányával leszáll a vonatról egy Los An-
geles-i pályaudvaron, sejtelme sincs róla,
hogy a következő másfél óra élete legnyo-
masztóbb rémálmává válik. Pillanatok
alatt egy olyan dráma főszereplője lesz,

ami morbid izgalmat szokott kiváltani a közvéleményből,
amikor bekerül a hírekbe. 

• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok: augusztus 12–24.
• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz 
• ÖSD elôkészítôk a nyári nyelvvizsgákra
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok IX. 9-tôl több szinten
• Szeptembertôl angol, német idegenforgalmi és gazdasági 

nyelvvizsgára felkészítô tanfolyamok
• Olasz-, spanyol-, francia-, orosztanfolyamok minden nyelvi szinten
• Önéletrajzok, bizonyítványok fordítása kedvezményes áron

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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08:50 TV torna
09:00 Pomodoro (ism.)
09:15 Konkrét (ism.)
09:25 Európai Ifjúsági 

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

Győri ETO FC OTP Bank Liga 
NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

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

Győri ETO FC OTP Bank Liga
NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

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

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 6., KEDD
M1
07:20 Zöld Tea
07:45 100 kép a XX. századból 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:10 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Aranyfeszt 2013
13:55 Ridikül 
14:45 Balatoni Nyár 
15:40 Család csak egy van 
16:30 Híradó Nyár 2013
16:40 A szenvedélyek lángjai 
17:25 Híradó
17:35 Rex felügyelő 
18:30 A múlt fogságában 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:05 King 
21:50 Vívó Világbajnokság
22:25 Híradó
22:40 Weöres 100 - A teljesség fele
23:35 Munkaügyek - IrReality Show 
00:05 Család csak egy van 
00:55 Bűvölet 

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

04:00 Doki 
04:45 Magyarország, jövünk! 
04:50 Aktív Extra 
05:15 Műsorszünet
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Az élet iskolája 
14:00 Tények Délután
15:00 Csapdába csalva 
16:00 Amit a szív diktál 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Sulihuligánok 
23:35 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Egy hét Pesten és Budán 
03:45 Doki 

AUGUSZTUS 5., HÉTFŐ
M1
06:25 A Lényeg
07:00 Híradó
07:05 Sporthírek
07:10 Időjárás-jelentés
07:20 Pecatúra
07:45 100 kép a XX. századból 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:25 Balatoni Nyár 
15:45 Család csak egy van 
16:30 Híradó Nyár 2013
16:45 A szenvedélyek lángjai 
17:30 Híradó
17:35 Rex felügyelő 
18:30 A múlt fogságában 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Pusztuljon, aki nem nősül! 
21:55 Vívó Világbajnokság
22:30 Híradó
22:45 Aranyfeszt 2013
23:15 Az utolsó előtti út

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Portré 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 1 perc és nyersz!
20:20 Fókusz 
20:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Dr. Csont 
22:40 Dr. Csont 
23:40 Észvesztő 
00:40 Reflektor 
00:55 A Grace klinika 

06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Az élet iskolája 
14:00 Tények Délután
15:00 Csapdába csalva 
16:00 Amit a szív diktál 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Gyilkossági helyszín 
23:35 Összeesküvés 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Fű-őrület 

07:00 P'amende
07:30 Híradó 
07:35 Élő egyház
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Isten kezében 
09:05 Mesélő cégtáblák 
09:45 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:05 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Múzeumtúra - Francia módra 
12:45 Afrika világa 
13:15 A világörökség kincsei 
13:30 Városrajzolatok - Budapest 
13:55 A templomos lovagok kincse 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:05 Rózsa Sándor 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Goldoni: Chioggiai csetepaté 
23:35 Sportaréna 
00:00 Koncertek az A38 hajón 
00:55 Vers

AUGUSZTUS 4., VASÁRNAP
M1
05:58 Esély
06:25 Magyar gazda
06:55 Balatoni Nyár
09:00 Tanúságtevők
09:25 Útmutató
09:50 Útmutató
10:15 Úton-útfélen
10:25 A Biblia a magyar 

képzőművészetben
10:35 Református magazin
11:05 Unitárius ifjúsági műsor
11:10 A Korál-sziget együttes
11:30 Nyári unitárius ünnepek 

az Alföldön
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek 
12:10 Világ Kép 
12:40 FIFA World Cup 2014
13:10 Telesport 
13:40 A leggyorsabb Indian 
15:45 Topmodell a barátnőm 
17:15 A Lényeg
17:50 15. FINA Vizes világbajnokság 

2013 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:07 15. FINA Vizes világbajnokság 

2013
21:00 A spanom csaja
22:50 Az ember gyermeke 
00:40 A Faun labirintusa 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Ízes élet - Mautner Zsófival
10:25 Teleshop
11:20 Gasztrotúra 
11:45 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:25 Tuti gimi 
13:25 Tuti gimi 
14:20 Reszkessetek, betörők! 3. 
16:25 Castle 
17:30 Castle 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Beépített szépség 

22:10 Árnykép 
23:50 Portré 
00:25 Cobra 11 
01:30 Remington Steele 

04:05 Kalandjárat 
04:30 Műsorszünet
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Nagy Vagy, Balatonfüred! 
11:45 EgészségMánia 
12:15 Stahl konyhája 
12:45 Több mint TestŐr 
13:15 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
14:15 Békétlen békítő 
15:15 Sue Thomas - FBI 
16:15 Babe 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Mr. Bean nyaral 

21:45 Miami Vice 
00:15 Egyszer 
01:55 Astro-Világ Éjjel
03:00 Napló 

06:25 Hol volt, hol nem volt... 
06:45 Nyelvőrző
07:15 Isten kezében 
07:40 Zöld Jelzés
08:10 Világ-nézet
09:05 Cápák a keresőmben
10:00 Hagyaték 
10:25 Határtalanul magyar 
11:00 Református istentisztelet 

Magyargyerőmonostorról
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 Vers
12:15 Kultúra a nagyvilágból 
12:35 Dollárpapa 
14:15 Hazajáró 
14:45 Csellengők 
15:15 Hogy volt!? 
16:10 A világörökség kincsei 
16:30 NB I. labdarúgó-mérkőzés
19:05 Híradó 
19:25 Dunasport
19:30 Időjárás-jelentés
19:35 Heti Hírmondó
20:05 A világörökség kincsei 
20:20 WTCC 2013 - Túraautó 

Világbajnokság
22:05 Édes Anna 
23:35 Dunasport
23:50 Világ-nézet
00:40 Koncertek az A38 hajón 
01:30 Himnusz

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

Győri ETO FC OTP Bank Liga 
NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

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

GYŐR+ TV

08:20 Credo 
08:50 TV torna
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Győr+ Sport (ism.)
10:05 Konkrét (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:35 Ráta (ism.)
11:05 Épí-Tech 
11:35 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna (ism.)
19:00 Pomodoro (ism.) 
19:15 Konkrét (ism.)
19:25 Európai Ifjúsági 

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

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

GYŐR+ TV

06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Sportaréna
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Rocklexikon 
09:35 Angyali érintés 
10:25 Kisváros 
11:00 Rózsa Sándor 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 A Balaton-felvidék 

egyedi tájértékei 
12:50 A világörökség kincsei 
13:05 Velünk élő Trianon 
14:00 A templomos lovagok kincse 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:05 Robog az úthenger 
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Az Atom Project 
21:15 Cuki hagyatéka 
23:10 Koncertek az A38 hajón 
00:00 Himnusz
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Duna Televízió, augusztus 8., csütörtök, 22:25

Jean-Philippe Rameau: 
Hippolütosz és Aricia
Magyar színházi felvétel

A Hippolütosz és Aricia című barokk opera különleges pro-
dukciónak ígérkezik. Káel Csaba rendező az antik szerelmi
történetet futurisztikus környezetbe helyezi. A darabban vi-
lághírű szólisták (Jeffrey Thompson, Vizin Viktória) szerepel-
nek, a karmester Vashegyi György. Közreműködik a Purcell
Kórus és az Orfeo Zenakar. Rameau a korabeli Franciaország-
ban Racine jóvoltából széles körben ismert Phaedra-mítoszt
dolgozta fel az Hippolyte et Aricie-ben. 

AUGUSZTUS 8., CSÜTÖRTÖK
M1
07:14 Időjárás-jelentés
07:20 A mi erdőnk
07:45 100 kép a XX. századból
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:05 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:20 Átjáró
13:50 Ridikül 
14:40 Balatoni Nyár 
15:10 Család csak egy van 
16:00 A szenvedélyek lángjai 
16:40 Híradó Nyár 2013
16:55 Rex felügyelő 
17:45 Szerencse Híradó 
17:55 Híradó
18:05 Vívó Világbajnokság
18:35 A múlt fogságában 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Férfit látok álmaidban
21:55 Az Este
22:30 Híradó
22:40 Vívó Világbajnokság
23:45 Nemzeti Nagyvizit
00:15 A rejtélyes XX. század 

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

04:45 Magyarország, jövünk! 
04:50 Babavilág 
05:15 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Az élet iskolája 
14:00 Tények Délután
15:00 Csapdába csalva 
16:00 Amit a szív diktál 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Daylight - Alagút a halálba 
23:55 Grimm 
00:55 Tények Este
01:30 Astro-Világ Éjjel
02:35 Daylight - Alagút a halálba 

AUGUSZTUS 7., SZERDA
M1
07:14 Időjárás-jelentés
07:20 Angi jelenti 
07:45 100 kép a XX. századból
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 Balatoni Nyár
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 Ridikül
14:30 Balatoni Nyár 
15:15 Család csak egy van 
16:05 A szenvedélyek lángjai 
16:50 Híradó Nyár 2013
17:00 Rex felügyelő 
17:50 Híradó
18:00 Vívó Világbajnokság
18:30 A múlt fogságában 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:05 Gyilkosság 
21:50 Vívó Világbajnokság
22:55 Híradó
23:10 Átok 
23:40 Átok 

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

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

04:30 Magyarország, jövünk! 
04:35 Super Car 
05:00 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Csoda Manhattanben 
12:00 Monk - Flúgos nyomozó 
13:00 Az élet iskolája 
14:00 Tények Délután
15:00 Csapdába csalva 
16:00 Amit a szív diktál 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Jól áll neki a halál 
23:35 Én is menyasszony vagyok 
00:10 Ringer - A vér kötelez 
01:10 Tények Este
01:45 Astro-Világ Éjjel
02:50 Mr. Brooks 

06:30 Híradó
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Határtalanul magyar 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Gyökerek 
09:25 Közlekedés XXI. 
09:55 Angyali érintés 
10:40 Kisváros 
11:15 Robog az úthenger 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Univerzum 
13:20 Az emlékezet helyszínei 
13:55 A templomos lovagok kincse 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Linda 
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:20 Álmodozni mindig lehet 
22:50 Koncertek az A38 hajón 
23:45 Vers
23:50 Himnusz

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

GYŐR+ TV

06:50 TV torna
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Konkrét (ism.)
09:30 Kitekintő
10:00 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Vény nélkül 
19:40 Széchenyi híradó (ism.)
20:15 Híradó (ism.)
20:35 Vény nélkül  (ism.)
20:55 Széchenyi híradó (ism.)
21:30 Híradó (ism.)
21:50 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV
07:30 Híradó 
07:35 Nyelvőrző 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Tokaj varázsa 
09:25 Angyali érintés 
10:10 Kisváros 
10:50 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:20 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
12:50 Örök mérték - Moholy-Nagy 

László művészete 
13:55 A templomos lovagok kincse 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 MacGyver 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 T.I.R. 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Indul a bakterház 
22:25 Jean-Philippe Rameau: 

Hippolütosz és Aricia 
00:45 Koncertek az A38 hajón 
01:35 Vers
01:40 Himnusz

TV2, augusztus 8., csütörtök, 21:35

Daylight – 
Alagút a halálba
Amerikai katasztrófafilm

Hatalmas erejű robbanás rázza meg Man-
hattan egyik negyedét. A baleset következ-
tében a Mahattant New Yersey-vel össze-
kötő alagút mindkét vége beszakad, és a
bent ragadt emberekre nemcsak a bezártság tehetetlenül
nyomasztó érzése nehezedik, hanem a fölöttük örvénylő
Hudson folyó hatalmas víztömege is. Kit Latura, aki korábban
a mentőszolgálat vezetője volt, azt a feladatot kapja, hogy ke-
rítse elő a bajbajutottakat.

Duna Televízió, augusztus 7., szerda, 21:20

Álmodozni mindig lehet
Francia vígjáték

A beosztottjai által csak Császár-
nak nevezett nagyhatalmú üzlet-
ember, bankár és médiacézár tö-
ménytelen pénze ellenére sem
boldog. Felesége és lánya saját
életét éli, beosztottjai félnek tőle,

az élet untatja. Apró áruházi tolvajlásokkal kísérli meg javí-
tani a hangulatát. Egyik ilyen alkalommal megismerkedik
Rashiddal, a szegény arab borbéllyal. 
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG

Oszteoporózisnak nevezzük a csontok
tömegének és mésztartalmának csök-
kenését, amely fokozott törékenység-
gel, a kóros és spontán törések kocká-
zatának fokozódásával jár. A csontszö-
vet állománya 25-30 éves korig gya-
rapszik, majd tömege fogyni, gyen-
gülni kezd. Az élettanilag normális
csontvesztés ekkor mintegy évi 3-5%.
Ha a csontépítő sejtek és a csontlebon-

szerző: dr. sík sándor állatorvos, 
győrszentiváni állatorvosi rendelő 

fotó: illusztráció

Itt a nyár, a pihenés, a nyaralás ideje. A vakáció
tervezésekor gondolnunk kell kedvenc háziál-
latunk elhelyezésére is. Ha szokott helyén nem
megoldható az ellátás, panzióban vagy isme-
rősöknél történő elhelyezés jöhet szóba. Ám
napjainkban egyre többen utaznak együtt ked-
venceikkel, főként a környező országokba.

Állatútlevél
A gondos gazda informálódik a célország állat-
egészségügyi előírásairól, nehogy a határon kerül-
jön kellemetlen helyzetbe. Az EU országaiba tör-
ténő utazáshoz érvényes Állatútlevél (Pet Passport)
szükséges, melyet állatorvos állít ki. Érvényesítése
a veszettség elleni védőoltás beadásával történik
és így egy évre szól. Kiállításához a már kötelező
egyedi jelölés (chip) szükséges. Érdemes a parazita
elleni kezeléseket is folyamatosan végezni és az út-
levélben dokumentálni. Ennek esetenként speciális
feltételei vannak (pl. Angliába történő beutazáskor

tást végző sejtek működésének egyen-
súlya megbomlik, akkor ennél na-
gyobb mértékű csontvesztés követke-
zik be és csontritkulás alakulhat ki. Dr.
Szarvasházi Judit szerkesztésében vá-
laszt kaphatunk arra, hogyan működik
a csontszövet, mik a csontritkulás rizi-
kófaktorai, mennyire meghatározó a
gyerekkor, és mire kell különösen oda-
figyelni a kicsiknél? Mit okoz valójában

nem lehet a féregtelenítés 48 óránál régebbi, de 24
óránál frissebb sem.)

Teljes jogú útitárs
Az utazás tervezésekor teljes jogú utastársként szá-
moljunk állatainkkal is. A gépkocsiban legyen ele-
gendő levegő, de ne legyen huzat. Autóba zárni és az
állatot magára hagyni még rövid időre sem szabad és
a legtöbb országban komolyan büntetik is. A távolság-
tól függően nekik is jár a pihenés, megállás. Gondos-
kodjunk itatásról, a mozgatásról és szükségleteik el-
végzésének lehetőségéről. Ha már tapasztaltuk, hogy
kedvencünk kevésbé bírja az autózást és
hányás jelentkezik, kérjük ki állatorvos ta-
nácsát, mivel több lehetőség is van a meg-
előzésre. Célszerű elsőként rövidebb úttal
próbálkozni. 

Strandon
Ha a strandra bevihetjük kutyánkat és na-
pozni szeretnénk, mindenképpen gondol-
junk arra, hogy lehet, ő nem szeretne, ezért ne kénysze-
rítsük akarattal a napon történő tartózkodásra. Itató-
edényt és friss vizet mindig tartsunk közelünkben. A kü-
lönböző országokra, tájegységekre más és más para-
ziták jellemzőek, ezért jó, ha előre felkészülünk a véde-

kezésre. Az itthon is beszerezhető, jó minőségű bolha-
és kullancsirtó nyakörvek, vagy a hasonló hatású, pi-
pettában forgalmazott cseppek egyaránt ajánlhatók. 

Egyéb állattal
Előfordulhat, hogy nem kutya vagy macska, hanem
egyéb állat, pl. teknős szállítására kerül sor. Nagyon
fontos, hogy gondoskodjunk a tulajdon igazolásáról,
mert ennek elmulasztásával komoly természetkárosí-
tás gyanúsítottjaivá válhatunk akaratunk ellenére. Ezt
legegyszerűbben az itthon elvégzett és dokumentált
microchipes jelöléssel előzhetjük meg. Repülővel tör-

ténő utazás előtt
mindig kérjük ki
az adott légitár-
saság tanácsát,
mivel ez társasá-
gonként változik.
Kistestű állatot
rendszerint fel-
engednek a fe-

délzetre, de nagyobbat csak külön, a klimatizált pogy-
gyászrészben engednek szállítani. Egyes légitársasá-
gok előírják a szabvány szállítóbox kötelező használa-
tát. Gondtalan pihenést kívánok a gazdiknak és négy-
lábú nyaralótársaiknak egyaránt!

a stressz, melyek a csontritkulás tüne-
tei és kockázati tényezői és mit tehe-
tünk a megelőzésért? Megannyi fon-
tos kérdés, amire választ találunk az új
Patika Magazin Könyvek sorozatban,
ahol gyakorlati, kézzelfogható tanácso-
kat is kapunk arra, hogy odafigyeléssel
valóban hatékony legyen a megelőzés,
a szekunderprevenció vagy akár a be-
tegség kezelése. 

Olvasni jó!

A csontritkulásról

A hét orvosi témája:

Utazás
kedvenceinkkel

Az állat 
teljes jogú 

utastárs 
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A hét kérdése: a lombikprogramról

Válaszol: Dr. Kőrösi Tamás, a Kaáli Intézet győri
orvos-igazgatója

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Mennyire sikeres a lombikprogram?
Az elmúlt 35 év alatt több mint ötmillió lombikbébi

látta meg a napvilágot, közöttük legalább egymillió
olyan újszülött, akik fagyasztott, majd felolvasztott
embriók visszaültetése után fogantak meg. A világon
évente 1,5 millió ciklust kezelnek a különböző centru-
mokban, a megszületett gyermekek száma 350 ezerre
tehető. 

Függ-e a termékenység sikere az életkortól?
A termékenység csökken a kor előrehaladtával. Míg

a gyermektelen nők 35 év alatt kezelt ciklusonként

Nyári folyadékbevitel 

A Vény nélkül rovat szerkesztője: Dr. Dézsiné Szentes Veronika

A felnőtt emberek napi vízigé-
nye 2,5-3 liter, ebből átlagosan
másfél liternyit juttatunk be a
szervezetbe valamilyen ital for-
májában. Az elfogyasztott fo-
lyadék lehetőleg ásványvíz le-
gyen, ám nem mindegy, milyen
összetételűt választunk.

Napi három liter
Más víz kedvező például a ba báknak

és más a magas vérnyomással küzdők-
nek, illetve azoknak, akik túl sósan esz-
nek. Naponta két, két és fél, de akár
három liter folyadékra is szüksége van az
emberi szervezetnek ahhoz, hogy meg-
felelően működjön. Az ebből számított
vízbevitel ideálisan másfél litert jelent, a

többit az élelmiszerek víztartalma adja.
Levesekkel, főzelékekkel, zöldségekkel
és gyümölcsökkel is kiegészítjük a napi
vízigényünket. 

Kiszáradásveszély
Nyáron fokozódhat a verejtékezés,

természetesen a fizikai aktivitás mérté-
kével arányosan, és egyénenként változó
mértékben. A felnőttek testének 60 szá-
zaléka folyadék, a csecsemőknél maga-
sabb, míg az idősebbeknél alacsonyabb
ez az érték. A kisbabák ezért is fokozot-
tan veszélyeztetettek nyáron, mert tes-
tük kisebb, így könnyebben kiszáradhat-
nak. Számukra az alacsony, 500 mg
vagy annál kevesebb ásványianyag-tar-
talmú vizek ajánlottak. Az idős korosztály

legnagyobb problémája, hogy bár keve-
sebb a folyadék a szervezetükben, nyá-
ron sem érzékelik szokásos módon a
szomjúságérzetet. 

Milyen ásványvizet válasszunk? 
Azt kell figyelni a címkéken, hogy mi-

lyen arányban tartalmazzák az ásványi
anyagokat. Érdemes megnézni, hogy
mennyi a nátrium-, kálium- és magnézi-
umtartalom. A kálium és a magnézium
együttes tartalma lehetőleg legyen ma-
gasabb, mint a nátriumé. Ez utóbbi, a só
– nátrium-klorid – a táplálkozási szokása-
ink miatt így is többszöröse az ajánlott
mennyiségnek. A különösen veszélyez-
tetett betegcsoport a vérnyomásproblé-
mákkal küzdők köre. Rájuk szigorúan vo-

33,1% valószínűséggel fo-
gannak meg, addig ez az
arány 35–37 év között
27,2%, 38–39 év között
19,3%, 40–42 év között a
terhességi ráta pedig  12,5%-ra zuhan vissza. Kevés
adat van a saját petesejttel, 44–45 éves korban végzett
beavatkozásokról, de a kalkulált arány ebben a korban
még drámaibb csökkenést mutat: 125 beavatkozáson-
ként jön létre szabályos, méhen belüli petezsák, ami
0,8%-os sikergyakoriságot jelent.

Mit kell tudniuk azoknak a pároknak, akik a
lombikprogrammal szeretnének próbálkozni?

A terápia elkezdése csak megfelelő, gyakran időigé-
nyes kivizsgálás és korrekt indikáció alapján lehetsé-
ges. Arra is számítani kell, hogy 40 éves kor felett már
nem biztos a siker. 

natkozik az, hogy sószegény diétán élje-
nek és figyeljék a palackokon kötelezően
feltüntetett adatokat. 

Fogyasszunk görögdinnyét!
A magyar lakosságnak alapvetően

alacsony a kálium- és a magnéziumbe-
vitele. Ezek az anyagok főleg zöldségek-
ben, gyümölcsökben vannak jelen, és
ezek fogyasztása még mindig alatta
marad az ajánlott mértéknek. Nyáron a
görögdinnye ideális választás lehet: 90
százaléka víz, ami fokozatosan, az
emésztés során szabadul fel, tehát sem
a keringést, sem a szívet, sem a vesét
nem terheli meg úgy, mintha hirtelen
enyhítenénk a szomjunkat. Gazdag ásvá-
nyi anyagokban, vitaminban is. 

Tennivalók hőguta esetén
A nagy hőség az egészségeseknek is meg-
árthat. A túlhevülés tünetei: verítékezés,
gyengeség, hideg, sápadt bőr, szapora, de
gyenge pulzus, émely-
gés, hányás, ájulás. Te-
endők: vigyük a bete-
get hűvös helyre, fek-
tessük le és lazítsuk
meg a ruháját. Minél
nagyobb felületen bo-
rogassuk testüket hideg vizes ruhával, kor-
tyoltassunk vizet. Ha tartós a hányás, azon-
nal forduljunk orvoshoz. A hőguta eszmé-
letvesztéssel is járhat, ilyenkor azonnal
hívjunk mentőt és ne itassuk a beteget!

Az agy öregedése ellen
Már korábban is kimutatták, hogy a bevitt
kalória mennyiségének akár 40 százalékos
csökkentése lassíthatja a sejtek öregedését,
és talán az élettartamot is meghosszabbít-
hatja. Most a kutatók megtalálták azt a
gyógyszert, amellyel a kalóriacsökkentés ha-
tását lehet utánozni. A tabletta az agysejtek-
ben található egyik enzimet aktiválja, és a
vizsgálat szerint a gyógyszer a kognitív
funkciók korral
járó hanyatlását, az
Alzheimer-beteg-
ség kialakulását, va-
lamint az idegsej-
tek pusztulását is
késlelteti. Kiderült, hogy ugyanolyan hatást
lehet így elérni, mintha a kísérleti alanyok
csökkentett kalóriás étrenden élnének. 
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HIRDETÉS KIÁLLÍTÁS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Győri gyűjtők szódásüvegeiből látható tár-
lat a Széchenyi téri Apátúr-házban. A há-
romszáz darabos kollekció az érdekessé-
gek, ritkaságok mellett felvonultatja a
nagyszülők kamrájában máig fellelhető szi-
fonokat is.  

Hámori Sándor szódásüveggyűjtő a tavalyi
fröccsnapokon mutatta be kollekciójának leg-
szebb darabjait a múzeumban. Mint kiderült,
szellemet engedett ki a palackból, számos győri
gyűjtő jelentkezett nála felajánlva saját kincseit
egy nyilvános bemutatkozásra. Ezúttal több
győri kötődésű gyűjtő legszebb, legérdekesebb
üvegeit láthatja a nagyközönség. Albert Zsolt,
Bendes Gyula Gábor, Ferenczi Tamás és Matusz
Károlyné szódásszifonjai, féltve őrzött üvegei is
helyet kaptak az Apátúr-házban.

Hámori Sándor szerint a szóda és a szódásüveg
feltalálásának városában ildomos lenne egy állandó
kiállítással megemlékezni a témáról, elsősorban
Jedlik Ányosról, aki 1829-ben fejlesztette ki, s a le-
genda szerint 1842. október 5-én Fáy András fóti
pincéjében mutatta be ezt az üvegtípust. A gyűjtő
azt szeretné, ha a jövő évi, sorrendben tizedik
fröccsfesztiválra létrejönne egy állandó, belvárosi
kiállítás. 

Győri szódásüvegek

Most az Apátúr-ház egyik vitrinjében a Győrben,
Győr környékén gyártott, az itt működő vendéglők-
ben használt üvegek láthatók. Egy másikban szebb-
nél szebb gyógyszertári szifonok kaptak helyet, hi-
szen egykor patikaszerként is forgalmazták a szó-
dát. Dávid és Góliát, a kétdecis és háromliteres szó-

dásballon mellett bemutatkozik egy Trianon-emlék-
sorozat és számos korai csatos, gömbös üveg. A
szódásflaskák mellett korabeli dokumentumokat,
mesterleveleket, szállítóleveleket böngészhetünk
augusztus 25-ig, hétfő kivételével mindennap 10 és
18 óra között. 
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Kalandos
éjszaka

kép és szöveg: xantus-állatkert

Az idén másodszor, augusztus 2-án,
pénteken a győri állatkertben minden
kedves érdeklődőt szeretettel várnak
egy kalandokkal teli, élményekben gaz-
dag éjszakára. Ezen a napon a park
meghosszabbított nyitva tartással, 22
óráig várja látogatóit, akik megtekinthe-
tik a naplementét és az azt követő életet
az állatkert kapuin belül. Sétálhatnak a
hangulatosan megvilágított utakon és

különböző programok is várják az érdek-
lődőket. 17 órától a terráriumház mellett
a vállalkozó szelleműek simogathatnak
kígyót és szakállas agámát, továbbá a
legbátrabbak egyéb „nemszeretem” ál-
latokat, mint például óriáscsótányt és
lisztkukacot foghatnak kézbe. 17.30-tól
az érdeklődők megfigyelhetik, hogyan
vacsoráznak az állatkert lakói: kijelölt idő-
pontokban tapírok, apellák, vidrák,
jaguá rok, örvös medvék etetésének le-
hetnek szemtanúi. 

Egész este TapogatóZOO: különböző
állatoktól származó dolgokat érinthetnek
meg, foghatnak kézbe az érdeklődők,
mint például kígyóbőrt, szarvasagancsot,
emutojást, marhacsontot, gyapjút. Ezen
az estén a MakiZOO kapui is nyitva állnak
(17–21 óráig). Ez azt jelenti, hogy látoga-
tóink egy sétát tehetnek a gyűrűsfarkú
makik kifutójában, és néhány finom cse-
megével is megkínálhatják az állatokat,
akik természetesen nagy érdeklődéssel
közelednek mindenkihez.

Ezen a napon 19 óráig várja látoga-
tóit a látogatók legnagyobb kedvence,
a bengáli tigriskölyök. Lassan fél éves
lesz, ám játékos természete cseppet
sem csillapodott, még a forró nyári
napok sem akadályozzák a játékban,
szívesen mászik a kifutójában talál-
ható fákon vagy pancsol az itatóban.
A tinédzserré cseperedett nagymacs-
kát most érdemes meglátogatni, mert
nemsokára elhagyja a folyók városát
és egy másik állatkertbe költözik. 
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KÖZSZOLGÁK  PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

Kalauz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Győr-Szol Zrt. városüzemeltetési üz-
letágának koordinálásában a múlt
héten kaszálták Győrben a belterületi
burkolt folyópartokat. A munka azért
most volt aktuális, mert a folyóvizek jú-
lius végére apadtak le annyira, hogy
az alsó padkákhoz is hozzá lehetett
férni. A vízparti kaszálásban naponta
6-8 munkatárs vett részt, akik többek
között a Rába belvárosi szakaszán, a
Radó-sziget partjainál és a Mosoni-
Duna érintett szakaszainak kövezett
partjain vágták le a gazt. A beavatko-
zásnak köszönhetően a folyópartok
megjelenése jelentősen javult.

szerző: nagy csaba
fotó: gy. p.

A városréti piacon működő
büféknek köszönhetően a
friss zöldség és gyümölcs
beszerzése, a ruha- és cipő-
vásárlás étkezéssel is össze-
köthető. A szerdai, a szom-
bati piacnapokon és a régi-
ségvásár napjain működteti
büféjét Reichardtné Nagy
Anna. A hét éve a vásártéren
dolgozó Pannika kínálata
sokrétű. Kérhetünk nála hot-
dogot, amelynek amerikai
változata zöldséggel készül.
Ehetünk főtt virslit, de kap-

szerző: pannon-víz 

Az új, hat évről nyolcra hosszabbított
hitelességi idő valamennyi, már be -
épített mérőre vonatkozik. Győrben
közel negyvenezer mellékvízmérős
fogyasztóval van szerződése a víz-
szolgáltatónak.

A Pannon-Víz Zrt. levélben értesíti ügyfeleit,
ha a nyilvántartás szerint lejár a lakásvízmérő
hitelessége. A levél egyben külön tájékozta-
tót is tartalmaz a változásokról. A hitelességi
időtartam meghosszabbodása miatt azon-
ban ilyen értesítésre egy ideig nem kerül sor.

Újabb változás, hogy a mellékvízmérő az új
jogszabályok szerint a felhasználó tulajdonába
kerül, így annak hitelesítési költségei is a fo-
gyasztót terhelik. A hitelesítésre ajánlott leg -
egyszerűbb és leggyorsabb megoldás, ha a
lejárt vízmérőt újra, hitelesre cserélik. Erre a
munkára Pannon-Víz Zrt.-t érdemes felkérni,
a társaság a szakszerű beszerelést és a szük-
séges műanyag záróelemek, a plombák elhe-
lyezését is elvégzi, így külön műszaki átvételre
már nem lesz szükség. A leggyakoribb típusú

Nyolc évig hitelesek 
a mellékvízmérők 

lakásvízmérő cseréjének és hitelesítésének
költsége így bruttó 7.500 forint. Természete-
sen más megoldás is lehetséges a hitelesí-
tésre, de akkor külön műszaki átvételre lesz
szükség, melyet a Pannon-Víz Zrt. ügyfélszol-
gálatain személyesen lehet megrendelni.

A mérésügyi törvény írja elő, hogy min-
den – számlázás alapját képező – fogyasz-
tásmérőt hitelesíteni kell, ez igaz a vízmé-
rőkre is. Minden mérőberendezés hitelesíté-
sét a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Ha-
tóság (volt OMH) végzi. A mérők hitelessé-
géről a tulajdonosnak kell gondoskodnia: fő-
mérő esetében a Pannon-Víz Zrt., a mellék-
mérőknél a felhasználó a tulajdonos. A főmé-
rők hitelessége nem változott, továbbra is 4
év, a cseréről a Pannon-Víz a saját költségére
gondoskodik. 

A mellékvízmérők hitelességét maguk a
fogyasztók is egyszerűen ellenőrizhetik. A
vízórákon található egy műanyag vagy alumí-
niumplomba, illetve egy bélyegzés, amit a hi-
telesítést végző hatóság helyezett fel. Az
ezen szereplő évszámtól számított 8. év de -
cember 31. napjáig a vízmérő hitelesnek te-
kintendő.

A Szent István úton a hőségria -
dó idején több ezren oltották
szomjukat csapvízzel, köztük
László Dorka, aki még egy vizes
lufit is kapott. 

Vízparti
kaszálás

Fotó: Tóth László  

Lángost a piacról
hatunk melegszendvicset is
különböző ízekben. A gom-
bás, a sonkás, a csirkemájas
melegszendvics sokak ked-
vence. A büfénél népszerű a
hamburger, de jóízű velős
kenyeret is vásárolhatunk. A
büfé specialitása a lángos.
Pannika elmondta: a jó lán-

gos titka a megfelelően elő-
készített tésztában rejlik. A
megsütött lángost pultjánál
tejföllel, sajttal, sonkával és
baconszalonnával tehetjük
tartalmasabbá. Az ételek
mellé frissítő italokat is kér-
hetünk. A vásárlási szoká-
sokra rátérve megtudtuk: a
magyar és a szlovák vendé-
gek reggelizőhelynek is te-
kintik a piacot, ugyanakkor
egyre többen vannak azok,
aki a bevásárlással eltöltött
időt spórolják meg, amikor
szombaton a bableveshez
vagy a gulyáshoz a városréti
piacról viszik haza a lángost.

Piaci kosár
Lángos 280 Ft-tól
Hot-dog 370 Ft-tól
Melegszendvics 

420 Ft-tól
Hamburger 450 Ft-tól



Adyvárosi, 1 szobás, 36 m2-es, távfűtéses, teljesen
felújított (új konyhabútor, laminált parketta, mű-
anyag ablakok), határozott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 40-50 m2-es, 2-3 szobás, elsősor-
ban udvaros, hasonlóan felújított határozott – hatá-
rozatlan idejű bérleményre (hirdetés szám: 336).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 37 m2-es, egyedi gázfűté-
ses, felújított, frekventált helyen lévő, határo-
zott idejű bérleti szerződéses lakást cserélne
40-50 m2-es, 1-2 szobás, határozott-határo-
zatlan idejű bérleményre. Csak belvárosi, táv-
fűtéses bérlemény jöhet szóba (hirdetésszám:
337). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 55 m2-es, összkomfortos,
szép állapotban lévő, határozatlan idejű, meg-
vásárolható bérleti szerződéses lakás cserélne
2-3 szobás, 50-60 m2-es, határozatlan idejű
bérleti szerződéses bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Bán Aladár u. kizárva (hirdetésszám: 338).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, összkomfortos, 32 m2-es, 1 szo-
bás, távfűtéses, erkélyes, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne marcalvárosi, 1-2
szobás, 50-55 m2-es, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Újváros kizárva, mel-
lékhelyiség külön legyen (hirdetésszám: 339).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

Tanár házaspár matematikából, fiziká-
ból, elektrotechnikából általános és középisko-
lásokat pótvizsgára, pótérettségire felkészít!
Tel.: 96/412-076, 30/538-4366

ÉPÍTŐANYAG

Bélyeget, bélyeggyűjteménye-
ket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjteményeket,
plaketteket, kitüntetéseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjteményem be. Hétvégén is! Pál
István. Tel.: 20/947-3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
ványelfogadása és beváltása. Tel.: 70/564-2280. 

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

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

INGATLAN
Budapesten, XII. kerületben,
Mese közben 27 m2-es, jó álla-
potú, cirkófűtéses lakás tu-
lajdonostól eladó. Irányár: 10,5 M Ft.
Érdeklődni: 20/329-6877

Balatonalmádiban eladó kétszin-
tes ikernyaraló egyik része. A nagy strandtól
700 m-re, 75 m2-es, két és fél szobás, beren-
dezéssel, kis kerttel, terasszal, kocsibeállóval.
Irányár: 11,9 M Ft. 20/327-8603

Keszthelyen 2 szobás apartman strand-
hoz közel, teljes berendezéssel, 6,2 M forintért
eladó! 96/319-468

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

LAKÁSCSERE

Marcalvárosi, 3 szobás, 55 m2-es, összkomfortos,
távfűtéses, extrán felújított, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne határozatlan idejű, 2 szobás,
36-45 m2-es, lehetőleg felújított bérleti szerződéses
bérleményre. Bán Aladár u. kizárva (hirdetésszám:
335). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Beton- és téglafalra tárgyak felfú-
rása, rögzítése és mindennemű villanyszerelés,
bojlertisztítás. Érdeklődni: 06-30/314-3370

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

EGYÉB

Középkorú, győri hölgy takarítást vállal. Feles-
legessé vált dolgait nagyon szívesen elfogad-
nám, szükségem lenne rá! 20/211-7884

Magas áron vásárolok antik varrógé-
pet, bútorokat, vitrintárgyakat, porcelánokat, fest-
ményeket, pénzérméket, teljes hagyatékot! Díjmen-
tesen házhoz megyek! Tel.: 30/458-7765

Régiséget veszek, házhoz megyek!
Keresek porcelánokat, festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat! Tel.: 30/923-5044

Szép állapotú, gyári készítésű, 220 V-os, bo-
gyózós szőlődaráló eladó! Tel.:
96/830-908, 30/227-3067

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

Vásárolok régi bútorokat,
órákat, festményeket, porcelánokat, ezüsttár-
gyakat! Németh Csaba, 20/937-9671.

COFIDIS gyorshitel48 órán belül (max.
800 e Ft), Új SZOCPOL, támogatott lakás-
hitel, árfolyamrögzítés. Tel.: 20/951-0235

Lomtalanítást vállalok, ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát. Feleslegessé
vált holmiját elszállítom. Tel.: 70/500-1291.

SZOLGÁLTATÁS

Allergia kínozza? Meggyó-
gyulhat 2 hét alatt, időpon-
tért hívjon: 70/934-0205

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

Pedagógus házaspár kisgyer-
mekek vagy idős nénik-bácsik felügyeletét vál-
lalja. 30/538-4376, 96/412-076

FURGON- ÉS SZEMÉLYGÉPKOCSI-KÖL-
CSÖNZŐ 06-70/314-0157, 06-70/315-
9210 WWW.FURGONKOLCSONZES.HU

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék szál-
lítása kedvező áron, 2.900 Ft-tól. Tel.:
30/5420-720. 

Külső szigetelést, szobafestést,
mázolást, gipszkartonozást vál-
lalunk elfogadható áron, garan-
ciával. 20/6298-769

Lakatosmunkák! Keríté-
sek, kapuk, biztonsági rá-
csok, korlátok stb. készí-
tése, javítása, karbantar-
tása. Ajtó-, ablak-, zárjaví-
tás! 70/2237-957

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

Hívjon bizalommal! Teljes körű lom-
talanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarí-
tom. Feleslegessé vált holmiját ingyen elszállí-
tom. Stuka Tibor: 30/217-0848
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APRÓ HIRDETÉS

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és  Zsol-
nay-porcelánt, ezüsttárgyakat,
könyveket, régi fali- és asztali
órákat, dísztárgyakat, teljes
hagyatékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.  

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

MARCAL ÉTTEREM Győr, Déry T. u. 11/a
Tel: 96/431-330 • www.marcal-etterem.hu  • www.marcal-vendeglo.hu

3 fajta Szép-kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

Egy-házi-as vendéglő!
2013. augusztus 6-tól újra nyitva tartunk
a keddi napokon is!

Továbbá várjuk kedves vendégeinket 
3-4 féle levessel és 8–10 féle második fogással!

Augusztus 6. (kedd)
Extra menüajánlatunk
• Májgombócleves
• Baconnal 

és sajttal töltött csirkemell
• Vegyes köret
• Saláta
• Somlói galuska

Érettségizetteknek  nappali  tagozatos képzéseink
• Logisztikai ügyintéző (2 év) • Kereskedő (2 év)
• Ügyviteli titkár (2 év) • Turisztikai szervező, 

értékesítő (2 év) • Idegenvezető (2 év) 
• Vendéglátásszervező-vendéglős (2 év)

8. osztályosoknak 
Rendkívüli felvételi eljárás pincér és szakács 
szakmákban 

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

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

www.quantum.hu

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

ÚJ NYÁRI étlappal,
kiváló borokkal,

frissítő italokkal várjuk
Kedves

Vendégeinket 
Duna-parti

teraszunkon!

Kétszemélyes 
Marcal-tál
Ár: 3.800 Ft/fő
helyett 2.600 Ft/fő
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SPORT KÉZILABDA

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Bemutatkozott a sajtó képvise-
lőinek az ETO-SZESE férfi kézi-
labdacsapatának új vezetőed-
zője és a klub hat új igazolása. A
csapat kedden megkezdte a fel-
készülést története első élvo-
nalbeli szezonjára, melynek
során a spanyol tréner, Magi
Serra kemény munkát ígért já-
tékosainak. 

Hoffmann László, a klub támogatói
körének vezetője elmondta, a felké-
szülés kezdetére összeállt az első csa-

pat kerete, minden poszton rendelke-
zésre áll két azonos képességű játé-
kos, ami egészséges versenyszelle-

Az ETO-SZESE készen áll az élvonalra
met biztosít az egyesületen belül. To-
vábbi játékos érkezése már nem vár-
ható az átigazolási időszakban. 

A másodosztályú bajnokságot
megnyerő csapatból Schneider Mik-
lós, Bella Viktor, Nagy Dániel, Ková-
csovics László, Kányai Róbert, Kő-
halmi Dániel és Hollós Máté is távo-
zott. Az érkezési oldalon hat játékos
szerepel, őket már az új vezetőedző ja-
vaslatára szerződtette a klub. A spa-
nyol Hugo Garza a Villa de Aranda
együttesétől érkezett, az eredendően
balszélsőként szereplő játékos több
poszton is bevethető, és a védelem
közepén is kitűnő teljesítményre
képes. A Vojvodinától igazolt Stanko

Abadzic kitűnő szezont tudhat maga
mögött, hiszen a szerb élvonal leg-
jobb hálóőrének választották az ötszö-

rös szerb válogatott kapust. Filipe
Mota tíz év után távozott Portóból, a
negyvenszeres portugál válogatott
irányító-balátlövő a Bajnokok Ligájá-
ban is szerepelt korábbi csapatával.
Halász Levente Spanyolországból, a
Cangas csapatából tért vissza Magyar-
országra. A sepsiszentgyörgyi születésű
balátlövő támadásban és védekezés-
ben egyaránt erőssége lehet a csapat-
nak. Az irányító Simon Bence Csurgóról
igazolt Győrbe, személyisége kitűnően
illeszkedik a klub filozófiájába, hiszen ta-
nulmányait a Széchenyi István Egyete-
men folytatja. A veszprémi nevelésű
Gebhardt Ádám legutóbb Várpalotán
szerepelt, a villámgyors és gólerős jobb-
szélső munka mellett kézilabdázik
magas szinten, tűzoltó hivatását Győ-
rött sem adja fel. 

A vezetőedző elhivatottságát jelzi,
hogy már az első alkalommal magya-
rul köszöntötte a megjelenteket. Rajta
kívül a légiósokra is nyelvleckék vár-
nak, hiszen mindannyian fontosnak
tartják, hogy megfelelően tudjanak
magyarul kommunikálni a pályán és
azon kívül is. Magi Serra elmondta,
szakmailag megfelelő színvonalú ke-
retet sikerült összeállítani, és látja,
hogy a klubvezetők sok munkát fektet-
tek a csapatba. 

„Egyet megígérhetek: nagyon
sokat fogunk dolgozni, hogy a lehető
legjobb eredményt érjük el a követ-
kező szezonban. Remélem, hogy a
szurkolóknak tetszeni fog, amit látnak,
és minél többen kijönnek miattunk a
csarnokba. Több ajánlatom is volt,
azért választottam a győri klubot,
mert szimpatikus volt a projekt, emel-
lett a városban megtalálható erős ha-
gyományok is sokat számítottak” – fo-
galmazott Magi Serra, aki nem egye-

dül érkezett Győrbe. A hathetes felké-
szülés során munkáját Oscar Marti-
nez erőnléti edző segíti, aki korábban
világsztárokkal dolgozott együtt. 

A játékosok július eleje óta egyéni ed-
zésterv alapján készülnek, az első közös
edzést pedig kedd délután vezényelte le
a spanyol mester. A felkészülés alatt
nyolc edzőmérkőzést játszik a csapat
szlovák, osztrák és magyar élvonalbeli
ellenfelekkel. Az első találkozó augusz-
tus hetedikén 18.30 órakor kezdődik az
egyetemi csarnokban, ekkor a Tata érke-
zik Győrbe. A bajnokság első fordulójá-
ban szeptember hatodikán Balatonfüre-
den lép pályára az ETO-SZESE. Ezt kö-
vetően zsinórban három hazai mérkő-
zés vár a zöld-fehérekre, sorrendben a
PLER, a Csurgó és a Szeged látogat
majd az egyetemi csarnokba. 

„Szeretnénk megtölteni az egye-
temi csarnokot, reméljük, hogy minél
több bérletesünk lesz első élvonalbeli
szezonunkban. Szimpatikus és egy-
ben harcos csapatot igyekeztünk ki-
alakítani, amely a pályán ki akarja vívni
a szurkolók tetszését” – tette hozzá
Décsi Gábor klubigazgató. 

A klub megkezdte a bérletek áru-
sítását, a bajnoki és kupamérkő-
zésre egyaránt érvényes bérlet
14.000 forintba kerül. A családi bér-
let, amely két felnőtt és két gyerek
belépésére jogosít fel, 22.000 forint,
míg a diák- és nyugdíjasbérletek
ára 10.000 forint. A klub árusít szur-
kolói bérleteket is, hiszen szervező-
dik már a B-közép is. A bérleteket
hétfőtől csütörtökig 13 és 16 óra
között a Lloyd Palotában (Győr, Szé-
chenyi tér 7.) található klubirodá-
ban lehet megvásárolni. 
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FUTSAL SPORT

NAGY NYÁRI SHOW

UTOLSÓ TÁBORI HÉT
a VIDRA Úszóiskolában

Napközis úszó- és sporttábor!
• Az újra megnyíló gyôri
strandon 5 éves kortól

• Minden hétfôn indul,
heti turnusokban,
08. 05. és 08. 09. között
naponta 7.30—16.15-ig 

• Táborvezetô és úszóedzô-
tanárok felügyeletével 

• Ebéd (választható)
és uzsonna biztosított

Programok: úszásoktatás,
úszóedzés, futball-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aero-
bik, vízitorna, játékos vetél-
kedôk, színes krétás rajzoló-
verseny, sport, sport, sport...
ÉLMÉNYFÜRDÔZÉS!
Rossz idô esetén a sport-
foglalkozások teremben
történnek.

Jelentkezés: hétfôn,
szerdán és pénteken 16—18
óra között a gyôri sátoros
fedett uszodában, illetve
szabad hely esetén tábor-
kezdésnél.

Érdeklôdés:
Rákosfalvy Ferenc (ügyvezetô) 96/322-657; 30/272-2064 Kovács Aliz (szervezô) 70/947-9409

www.vidrauszoiskola.hu

A Rába ETO két spanyol erősítése,
Carlitos (Carlos Martínez Oviedo) és
Alvarito (Álvaro de Luis Yubero) az új
vezetőedző, David Madrid ajánlásával
érkezett Győrbe. A zöld-fehérek mes-
tere mindkettejükkel dolgozott már
korábban, így pontosan tudja, mire
számíthat az új szerzeményektől. 

A 26 éves Carlitos a a francia FC
Erdre-Atlantique csapatától igazolt a
Rába ETO-hoz. Korábban a Valverde,
az Inter Movistar és a Castellon együt-
tesében is játszott. A 25 éves Alvarito
az Umacon Zaragoza gárdájától érke-
zett Győrbe, de korábban megfordult
a Caja Segovia, az Andujar és Salou
csapataiban is. 

Spanyol erősítések
„Nagyon jó évet zártam Zaragozá-

ban, szerettem ott játszani. Célom volt,
hogy visszatérjek Segoviába, azonban
az élet mást hozott. Örülök, hogy David
Madrid ajánlásával kerülhettem Győrbe
a Rába ETO-hoz. Számomra ez egy új ki-
hívás, remélem, meg tudok felelni az el-
várásoknak” – fogalmazott Alvarito.

„Megtiszteltetés számomra, hogy
egy ilyen magasan jegyzett egyesület-
ben folytathatom a pályafutásomat.
Azért dolgozom majd nap mint nap,
hogy elérjük a kitűzött célokat, szeret-
nék minél többet hozzátenni a csapat
teljesítményéhez. Biztos vagyok
benne, hogy közösen sikeresek le-
szünk” – tette hozzá Carlitos. 

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Megkezdte felkészülését a kö-
vetkező szezonra a bajnok és
kupagyőztes Rába ETO fut-
salcsapata. A zöld-fehéreknél
bemutatkozott az új vezető-
edző, David Madrid és két új iga-
zolás is.

A csapat két új játékost igazolt, Alva-
rito a spanyol Zaragozától, míg Carli-
tos a francia Erdre csapatától szerző-
dött Győrbe. Ketten távoztak is a zöld-
fehérektől, a portugál Ramada és a
román Ion Al-Ioani a következő sze-
zonban már nem a magyar bajnoknál
futballozik. Egyelőre kérdéses Szeghy
Szabolcs sorsa, a játékossal még tár-
gyal a klubvezetés a közös folytatásról.
Egy légiós várhatóan még csatlako-
zik a kerethez, de az ő érkezésére
várni kell. 

Drucskó Zoltán ügyvezető elnök a
célokról elmondta, szeretnék megvé-
deni az idén megszerzett címeket, to-
vábbá előrelépni a nemzetközi rang-
sorban. Egy olyan együttes alapjait kí-
vánják letenni, amely később eséllyel
pályázhat a részvételre az UEFA Futsal

Előrelépnének a nemzetközi rangsorban
Cup négyes döntőjében. Az új vezető-
edzőről elmondta, szakmailag megfe-
lelően felkészült tréner érkezett

Győrbe, a váltás pedig szükséges volt
az előrelépéshez. A spanyol bajnok-
ság meglepetéscsapatától, a Caja Se-
goviától érkező David Madrid felada-
tához a tehetségek nevelése is hozzá-
tartozik, ebben korábbi csapatánál
rendkívül sikeres volt. 

David Madrid vezetőedző székfog-
lalójában elmondta, elsősorban a
munkában hisz, és véleménye szerint

a keret alkalmas az eredményes és
egyben látványos játékra, amely a kö-
zönséget is kiszolgálja. Hozzátette,
megtiszteltetés, hogy az Európa élvo-
nalához tartozó klubnál számítottak
rá, és mindent megtesz a kitűzött
célok elérésének érdekében. Mint

mondta, a játékosokhoz hasonlóan
kitűnő feltételek között dolgozhat,
ezt pedig remek szerepléssel kíván-
ják meghálálni. 

A klub bejelentette, hogy további
öt évre megállapodott az Erima sport-
szergyártóval. A zöld-fehérek megala-
kulásuktól kezdve a cég sportszereit
használják, az elmúlt négy évben
pedig mindkét fél kölcsönösen elége-
dett volt az együttműködéssel. A
hosszabbítás jelképeként Drucskó
Zoltán egy ötös számú mezt nyújtott
át Veisz Lászlónak, az Erima képvise-
lőjének. 

Felkészülési program

Augusztus 4., vasárnap, 17.30
óra: Rába ETO–Stella Rosa
(osztrák). Augusztus 5., hétfő,
18.30 óra: Rába ETO–Veszp-
rém. Augusztus 9., péntek,
18.30 óra: Rába ETO–Tango
Brno (cseh). Augusztus 12.,
hétfő, 18.30 óra: Rába ETO–Ha-
ladás. Augusztus 16., péntek,
18.30 óra: Rába ETO–Slov-
Matic Bratislava (szlovák). 
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A Győri Audi ETO KC felkészülési mérkő-
zésen 28–25-re legyőzte az olimpiai baj-
nok norvég válogatottat. A helyszínen
1300 néző látta a tétmérkőzésnek is be-
illő találkozót, amely remek iramot és lát-
ványos megoldásokat hozott. Katrine
Lunde és Heidi Löke mindkét csapatban
pályára lépett, a zöld-fehéreknél bemu-
tatkozott Katarina Bulatovics, újra zöld-
fehér mezt húzott Bognár-Bódi Berna-
dett és a gyermeke születését követően
visszatérő Hornyák Ágnes.

„Kicsit még szokatlan számomra
az új játékstílus, a figurák, de biztos
vagyok benne, hogy néhány hónap
múlva már velem is olajozottan mű-
ködnek a támadások. Mindenesetre

Legyőzték Norvégiát
ismét meglepett a közönség, hiszen
ez csak egy tét nélküli edzőmeccs
volt, mégis megtelt a csarnok. Ez
nagy megtiszteltetés számunkra” –
számolt be első meccsélményeiről
Katarina Bulatovics. 

„Élvezetes volt a játék, de azért
látom a lányokon a fáradtságot. Elég
kemény napokon vagyunk túl, renge-
teg erőnléti edzéssel, és a meleg is
megviseli a játékosok szervezetét. Na-
gyon jó érzés volt látni, hogy a csapat
lelkesedése egy cseppet sem hagyott
alább, ugyanazt az elhivatottságot
látom a lányokon, mint a tavalyi sze-
zon kezdetén” – értékelte a látottakat
Ambros Martin vezetőedző. 

Véget ért a Győri Audi ETO KC első
nyári kézilabdatábora, melyet a 13–14
éves korosztálynak szervezett a klub.
Az egyhetes edzőtábor során nem-
csak magas színvonalú edzéseken
vettek részt a lányok, hanem világ -
sztárok tréningjét is meglátogatták. A
tábor alatt Győrött készült a BL-győz-
tes Audi ETO és az olimpia bajnok
norvég válogatott is. 

„A tábor résztvevői két dologban biz-
tosan egységesek voltak: mindannyian
imádnak kézilabdázni, és nagy szurko-

lói az ETO-nak” – emelte ki Róth Kál-
mán, a klub utánpótlás-igazgatója, egy-
ben a tábor szakmai vezetője. „Szeret-

Világsztárokat láthattak 
a táborozók

tük volna minél több kislánynak meg-
adni a lehetőséget, hogy a legnagyobb
utánpótlásbázissal rendelkező és leg-
eredményesebb hazai női kézilabda-
klubban próbálják ki magukat. Fontos
számunkra azonban a tehetségkutatás
is, hiszen sohasem tudjuk, honnan
kerül ki a következő Görbicz Anita vagy
Pálinger Katalin. Akiben látjuk a kibon-
takozás lehetőségét, igyekszünk az
Audi ETO Kézilabda Akadémiára meg-
invitálni és tovább gondozni a tehetsé-
gét” – tette hozzá Róth Kálmán. 

A 83 résztvevőt közel 200 jelent-
kező közül választották ki a helyi után-
pótlásedzők, a játékosok az egész or-
szágból, valamint Romániából, Szlo-
vákiából és Ausztriából is érkeztek. Az
egyhetes edzőtábor teljesen ingyenes
és külföldről is pályázható, így szociá-
lis helyzettől és lakóhelytől függetle-
nül bárki esélyes a részvételre. A klub
célja, hogy a táborból hagyományt te-
remtsen, növelve a tehetséges kézi-
labdázó lányok felkutatásának és fel-
karolásának esélyét.

A Mosoni-Duna holtága négy kilomé-
ter hosszú, patkó alakú vízterület, ahol
a győri horgászok bő fogással büsz-
kélkedhetnek. A Sporthorgász Egye-
sületek Győr-Moson-Sopron megyei
Szövetségének kezelésében lévő
vízbe rendszeresen telepítenek halat,
ennek is köszönhető, hogy jó esély kí-
nálkozik a zsákmányolásra. Mátis
László például ebben a szezonban
már 115 pontyot fogott. A legkedvel-
tebb horgászhalunk egyedsúlya 3 ki-
logramm, de akadt horgára 6 és 11 ki-
logrammos példány is. A szabad
strand mellett és más helyeken ered-
ményesen próbálkozó horgász fontos-
nak tartja a rendszeres etetést.
Ugyancsak a holtág partján horgászik
egyik tavalyi játékunk nyertese, Ha-
lász Tibor és családja. Tibor idén hat-
van darab pontynál tart, amelyek leg-
nagyobb részét a reggeli órákban
zsákmányolta. Tőle tudjuk, hogy a tila-
lom lejárta után a szabad strand mel-

Szép fogások a holtágon
letti szakaszok, nyáron a holtág belső
ágas-bogas részei számítanak jó hely-
nek. Ilyen akadókat találunk többek
között a kettes és a hármas kikötő kö-
zött. Szerinte is fontos az etetés, nyári
időben a kukorica a halak kedvence.
A békés halakkal együtt a ragadozó -
halak is jól foghatóak a holtágon. Van
olyan horgász, akinek egy hét alatt hat
süllő akadt a horgára. Ahol ennyi halat
lehet fogni, fontos azok megőrzése is.
A halőri csoport folyamatos munkájá-
nak köszönhetően a nap minden idő-
szakában számíthatunk ellenőrzésre,
de a kontrolltól a szabályokat betartó
horgászoknak semmiféle félnivalója
nincsen. A Mosoni-Duna-holtágra
napi, heti, havi és éves területi enge-
délyek a vízkezelő szervezet Bajcsy-
Zsilinszky út 13. szám alatti irodájá-
ban, a horgászegyesületeknél és a na-
gyobb horgászboltokban kaphatóak.
További információ: www.horgszov-
gyor.hu.

A Győri Audi ETO KC három utánpótláscsapata is részt vett a spanyol-
országi Torrelano Cup elnevezésű nemzetközi kézilabdatornán. A
2001/2002-es korosztályban az Ikervár DSE ETO csapata veretlenül vég-
zett az élen, az együttes a csoportküzdelmek során megelőzte a Valen-
ciát és a Gödöllőt, majd legyőzte az Elche csapatát, a döntőben pedig
25–14-re kiütötték az ismét útjukba kerülő Gödőllőt. Az ETO Kölyökkézi
csapata ebben a korosztályban a negyedik helyezést érte el, míg az
1999/2000-es korcsoportban a Dunaszerdahely az ötödik helyen zárt. 

A Győri Audi ETO KC megkezdte a kö-
vetkező szezonra szóló bérletek árusítá-
sát. Az előző szezonban ülőbérlettel ren-
delkezők saját helyükre augusztus 5–17-
ig újíthatják meg bérleteiket. Az esetle-
gesen megmaradó ülőbérletek megvá-
sárlására augusztus 21-től nyílik lehető-
ség. Az állóbérleteket augusztus 5-től
folyamatosan lehet megújítani és meg-
váltani egyaránt. Fontos tudnivaló, hogy
a következő szezontól megszűnik a ta-
nuló- és nyugdíjaskedvezmény. Az ülő-
bérlet ára 24.000 forint, az állóbérlet
17.000 forintba kerül. 

Kezdődik a bérletárusítás
A bérletekkel együtt megkezdődik

a jegyértékesítés az augusztus 23–25
közötti PwC Handball Fiestára is.
Ezen belépők nem helyre, hanem
szektorba szólnak, az ülőjegy 1500 fo-
rint, míg az állójegy 1000 forint na-
ponta. A pénztár a szokásos rend sze-
rint tart nyitva, hétfőtől csütörtökig
8.30–11.30 és 13–15 óra között, pén-
teken pedig 8.30–11.30 óra között. A
bérletek árusítása a Győri ETO Kézi-
labda Club irodaházában (volt vadász-
ház) történik. További információ:
96/335-155. 
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a Kisalföld szívében, 
Gyôr-Gyirmóton, a belvárostól 5 km-re.

Szeretettel várjuk
a strandolás és a napozás szerelmeseit 

a kiváló vízminôséggel rendelkezô,

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

a strand büféjébôl és válogathatnak 
a grillterasz finomságai közül.

TÓPARTI ÜDÜLÔFALU 

www.achilles.hu

Elérhetôség:

A Győri ETO FC a Maccabi Tel-Aviv el-
leni BL-búcsú után a DVTK együtte-
sét fogadta a bajnokság első forduló-
jában. Pintér Attila az izraeli mérkőzés-
hez képest hét helyen változtatott a
kezdőcsapatán, különböző okokból
csupán Kamenár, Kamber, Mevoun-
gou és Varga őrizte meg helyét a
keddi tizenegyből. Az első félidő a
címvédő győriek fölényét hozta, de a
zöld-fehérek nem tudtak a kapuba ta-
lálni. A 42. percben aztán emberhát-
rányba került a bajnokcsapat, Völgyi
egy felesleges lökésért kapta meg
második sárga lapját. 

Az addig keveset támadó diósgyő-
riek a szünet után aktivizálták magu-
kat, az 53. percben Husic szabadrúgá-
sából a vezetést is megszerezték. A
DVTK támadásban maradt, de előbb
Kamenár, majd a kapufa mentette
meg az ETO-t a góltól. A kapufát már
azonos létszámnál találta el Vági, hi-
szen a vendégcsapatból Kádárt is ki-
állította a játékvezető. A győriek ezt kö-
vetően beszorították ellenfelüket,
ennek pedig meg is lett az eredmé-
nye. A 79. percben Kamber nagy be-
dobása után a csereként beállt Wolfe
a kapuba csúsztatott. A közönség tá-
mogatását is élvező zöld-fehérek to-

Ahogyan arról korábban beszámol-
tunk, augusztus 11-én, vasárnap 16
órakor Győrött lép pályára a Bajnokok
Ligája-győztes Bayern München. Az
előző szezonban triplázó német
sztárcsapat legjobbjaival érkezik váro-
sunkba, hogy megmérkőzzön a Győri
ETO FC együttesével. A találkozó iránt
nagy az érdeklődés, elővételben már
nyolcezer jegy elkelt. A vendégszek-
torba 8.000 forint, az emeleti J, O, N,
S szektorokba és a földszinti A, B, H, I
szektorokba 12.000 forint, az emeleti
K, L, M, P, Q, R szektorokba 15.000 fo-
rint, míg a földszinti C, D, E, F, G szek-
torokba 18.000 forint a belépő. A
jegye ket az ETO Park bevásárlóköz-
pontban található ETO Shopban, a
Baross úti Látogatóközpontban, il-
letve online módon a klub hivatalos
honlapján a jegyinfo menüpont alatt
lehet megvásárolni, mennyiségi korlá-
tozás nélkül. Az érdeklődők előtt vala-
mennyi szektort, így a vendégszektort
is megnyitják.

A Bercsényi DSE két atlétája indult
a Rietiben megrendezett junior Eu-
rópa-bajnokságon, a magyar válo-
gatottnak tagja volt Kószás Kriszta
és Zajovics Nóra is. Kószás Kriszta
taktikus versenyzéssel, meg-
küzdve a nagy meleggel és a ma-
gaslati körülményekkel, eddigi leg-
jobb helyezését elérve a nyolcadik
helyen végzett. Zajovics Nóra 400
méter gátfutásban tizenkilencedik
lett. Jó formáját mutatja, hogy az
előző héten a Gyulai Memorialon
hatalmas egyéni csúcsot futva
(59,39 mp) megnyerte a versenyt. 

Az EB után sem volt pihenő,
mert a  Bercsényi DSE Atlétikai
Szakosztály atlétái indultak a 118.
felnőtt Magyar Bajnokságon,
ahonnan négy éremmel térhettek

Döntetlen a bajnoki nyitányon
Fogynak 
a jegyek

Atlétikai sikerek

Alaposan átalakult nyáron a Gyir-
mót FC Győr játékoskerete. A vé-
delembe Lengyel Dániel (Békés-
csaba), Graszl Károly (Famagusta),
Fejes János (Honvéd, kölcsön) és
Farkas Márk (Haladás, kölcsön) ér-
kezett, a középpályán Papp Kristóf
(Vác), Kovács Dániel (Újpest) és Ke-
lemen Patrik (Létavértes) jelenthet
erősítést, míg a támadósorba Be-
liczky Gergőt (Pápa, kölcsön) iga-
zolták le. Deli Zoltán és Tóth Nor-
bert két évvel meghosszabbította
szerződését, míg a tavaly is Gyir-
móton védő Holczer Ádámot
újabb egy évre kölcsönadta a
PMFC. Kardos Norbert kölcsön -
adása lejárt Mezőkövesden, így ő
visszatért a kék-sárgákhoz. Három
játékos távozása biztos, Gévay
Zsolt, Nagy Gábor és Varga László
máshol folytatja pályafutását. 

A csapat első térmérkőzését
augusztus 10-én 19 órakor ját sz -
sza hazai pályán a Vasas ellen a
Magyar Kupa első fordulójában.
Egy héttel később kezdődik a baj-
nokság, melynek első játéknapján,
augusztus 17-én 20 órakor Szol-
nokon lép pályára az együttes. 

Fiatalítás
Gyirmóton

vább rohamoztak, de a győztes gólt
már nem tudták megszerezni. 

„A csapat mindent elkövetett a három
pont megszerzéséért. Meg tudtuk volna
nyerni a meccset, de kihagytuk a helyze-
teinket. Az első félidőben több olyan le-
hetőségünk is volt, hogy gólt tudtunk

volna szerezni, de egy nagyon fegyelme-
zetlen dolog miatt hátrányba kerültünk.
Rendszert váltottunk és kilenc emberrel
is nyomást tudtunk gyakorolni a Diós-

győrre, ezt mutatja az is, hogy ennek kö-
szönhetően ki tudtuk harcolni, hogy azo-
nos létszámban legyünk. Ki tudtunk
egyenlíteni, azután a Diósgyőrnek nem
volt lehetősége, hiszen a térfelünkre is
alig jöttek át. Köszönjük a szurkolók tá-
mogatását, nagyon nagy szükség volt

rájuk a talpra álláshoz” – értékelt Pintér
Attila vezetőedző, akinek csapata szom-
baton 19 órakor a Haladás vendégeként
lép pályára. 

haza. Szabó Dezső esélyeshez
méltóan 525 cm-es eredménnyel
megnyerte a rúdugrást. Zajovics
Nóra 400 méter gátfutásban a
második helyet szerezte meg. Kó-
szás Kriszta szombaton a 800
méter lefutása után állhatott a do-
bogó harmadik fokára, majd va-
sárnap 1500 méteren is sikerült
megszereznie a harmadik helyet.
Újdonság volt, hogy a világverse-
nyeket modellezve rúdugrásban,
400 méter gátfutásban és 800
méteren a versenyzők selejtezők-
kel tudták kivívni a döntőben való
szereplést. A versenyzőknek nem
csak az ellenfelekkel, hanem a rek-
kenő hőséggel is meg kellett küz-
deniük. Edzők: Szabó Dezső és
Farkas Roland.
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További készülékek: www.klimatizal.webnode.hu

Klimatizálási megoldások minden esetre:

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

Egész éves komfort
Tökéletes megoldás otthonában

KLÍMABERENDEZÉSEK
széles választéka 3 év teljes
körű garanciával
Pl.: inverteres klímaberendezés
2,6 KW hűtő, 3,0 KW fűtő-
teljesítmény 99 365 Ft + ÁFA

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

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

KOS
Végre pihenhetnek. Ne törődjenek senkivel
és semmivel. Élvezzék ezt az időt, szervezzenek párjuk-
kal programokat, ha még nincs kedvesük, járjanak
nyitott szemmel. Azért étkezésükre jó, ha figyelnek.

BIKA
Most nézzenek kicsit előre, álmodozza-
nak arról, hogyan tovább. A tervekből a jövőben
rea litás lesz, de ehhez nagyon elő kell készíteniük
azt. Használják fantáziájukat, írják le ötleteiket,
így az új célok motiválni fogják önöket.  

IKREK
Zajlanak az események, de válogassák meg,
kinek és miben hisznek most. Ne aprózzák el ener-
giáikat, mert nem marad a fontos dolgokra. Ha in-
gatlanügyletük van, most foglalkozzanak vele töb-
bet, sikert érhetnek el.

RÁK
Most a barátok játsszák a főszerepet. De van
azért irigyük, kiderülhet ez egyik barátjáról is, ami ér-
zékenyen érintheti. Vigyázzon jobban gyomrára,  és pi-
henjen sokkal többet.

OROSZLÁN
Most élénk társasági életet élhetnek. Baráti
kapcsolataikat rendezik, miközben az elmúlt időszak
fáradalmait kipihenik. Szükségük van erre, hogy a kö-
vetkező kihívásoknak eleget tudjanak tenni. 

SZŰZ
Most ne idegeskedjenek. Lement egy pár
teher a vállukról, lazítsanak. Ha furcsa ez a semmitte-
vés, töltsék ki az időt a hobbijukkal, utazással, de sem-
miképp se azon rágódjanak, hogyan tovább. 

MÉRLEG
Szerelmi életük végre rendeződik. Hall-
gassanak a barátokra, most jó tanácsokat adhat-
nak önöknek. Munkájukban komoly feladatot
kapnak.

SKORPIÓ
Csak zűrzavar van, legalábbis ezt érezhe-
tik most. Tegyék le a felesleges terheket, emberi
kapcsolatokat, különben családjukra is kihat ez a
depresszív hangulat. 

NYILAS
Ne lazsáljanak, nézzenek körül kapcsola-
taik táján és éljenek az adódó lehetőségekkel. Na-
gyon jó időt élnek meg, használják ki, és fejlődik
az életük.

BAK
Egyedül kell lenniük ahhoz, hogy rendez-
zék gondolataikat, most nem is tudnának nagy tár-
saságot elviselni maguk körül. A tervezésé itt a fő-
szerep, legyenek ebben nagyon precízek. Az ered-
mény nem marad el.

VÍZÖNTŐ
Élete végre most megújul, ennek útjába
csak saját maga állhat. Új munka kerül kilá-
tásba, előtte azonban informálódjon. Barátai ki-
tartanak ön mellett.

HALAK
Életükben most a szerelem játssza a fősze-
repet. Élvezzék ki minden pillanatát, tervezzék a
közös jövőt. Munkájuk kicsit lazább, próbáljanak
pihenni is. 

Horoszkóp


