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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

13. oldal Ismét világsztárok lesznek a
Győri Filharmonikus Zenekar  vendégei.
A programról beszél Berkes Kálmán
művészeti vezető.

21. oldal Hozzám jössz feleségül? – kérdezte a megyeháza ab-
laksorára felragasztott betűkkel egy szerelmes fiatalember. Ked-
vesét fölvitte a városháza tornyába, s onnan mutatta meg neki
szokatlan módon feltett kérdését. Csoda-e, ha a lány örömmel
igent mondott? Ez a történet is megelevenedik Hölgyvilág című
mellékletünkben, ahol két másik cikket is olvashatnak.

4. oldal Augusztus 27-én rende-
zik meg a nyárbúcsúztató megakon-
certet. A szervezők fölkészültek az
esetleges rossz időjárásra is, hiszen
az emberek biztonsága mindennél
fontosabb.

29. oldal Az Unicentrál Bulls
Kick-Box és Thai Box SE idén
ünnepli fennállásának tizedik
évfordulóját. Az egyesület veze-
tőedzője, Csányi János beszél a
tervekről és a sportsikerekről.

HETIL AP

ÚÚjj  kkeennyyéérr  ééss  iinntteelleemm
A jognak asztalánál című rovatunkban Horváth Csaba
ezredes, a város rendőrkapitánya beszél a közbiztonság-
ról, s a térfigyelő kamerákról is. 8. oldal

Győrbe az utazó
bűnözők is jönnek

„Munka közben
soha nem érzek 
fáradtságot”

A sors többszörösen kárpótolt fogyatékosságomért
– mondja Szabó Gergely győri divattervező, aki kis
túlzással szólva előbb hódította meg New Yorkot,
mint Budapestet. Idén az év divatkreátora lett,
amelynek köszönhetően a Coin olasz áruházlánc
külön részt biztosít Gergely kollekciójának. 6. oldal

22. oldal Szakácsklub rovatunk augusztusi étel-
költeményei a Petz-kórház konyháján készülnek,
de nem csak a kedves vendéglátás köszöneteként
érdemes beszélni a vállalkozásról.
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gépészmérnököt tudna elhelyezni egy nap alatt a
régióban a munkaügyi központ – jelentette ki a
szervezet vezetője, Rimányiné Somogyi Szilvia.
Egy hónap alatt 177 fővel csökkent az álláskere-
sők száma megyénkben, július végén összesen
10.642 főt tartottak nyilván a központok. A mun-
kanélküliségi ráta 5,1 százalékos.

60 13,9 százalékkal csökkent – az egy évvel korábbi ala-
csony bázishoz képest – júniusban az építőipari
termelés volumene a kiigazítatlan és a munkanap-
tényezővel kiigazított adatok szerint is.  Az építő-
ipar termelői árai 2011 második negyedévében az
előző év azonos időszakához viszonyítva 2,2 szá-
zalékkal emelkedtek. 

NAPRÓL NAPRA

Augusztus 12.

Augusztus 13.

Augusztus 14.

Augusztus 15.

Augusztus 16.

Augusztus 17.

Augusztus 18.

Darányi Kálmán egykori
miniszterelnök 1938.
március 5-én a Frigyes-
laktanyában jelentette
be az országot a hábo-
rúra felkészítő egymilli-
árd pengős hadsereg-
fejlesztési programot –
többek között ez is kide-
rül a bejelentésnek he-
lyet adó egykori épület-
együttesben, a Leier
City Centerben rende-
zett kiállításon. Az
1890-es évek végétől
napjainkig a nádorvá-
rosi terület és a város
történetét eredeti fotók-
kal, képeslapokkal, tér-
képekkel, festmények-
kel, érmékkel és hasz-
nálati tárgyakkal bemu-
tató tárlat megnyitóján
Mártonné dr. Baj Mária,
a Leier City Center Kft.
ügyvezetője elmondta,
az épületegyüttes teljes
körű felújítása közben
már a kezdetektől arra
törekedtek, hogy szín-
vonalasan, igényesen, a
helyhez méltóan hozza-
nak létre egy kortörté-
neti visszatekintést,
szak mailag is helytálló

Nem csak katonadolog:
kiállítás az egykori
Frigyes-laktanyáról

Vásárcsarnok

A GYŐR-SZOL Zrt. érte-
síti a kedves vásárlókat,
hogy az augusztus 20-i
nemzeti ünnep miatt a
Herman Ottó utcai vá-
sárcsarnok szombaton
és vasárnap zárva lesz.
Augusztus 19-ét köve-
tően legközelebb au-
gusztus 23-án, kedden
reggel hat órától várja
a vásárlókat.

Szülőföldünk
Kiosztották a „Szülőföl-
dünk” megyei honis-
mereti, helytörténeti
és néprajzi pályázat dí-
jait. Az „eredménylista”
szerint a 102 benyúj-
tott pályamunkából 79
volt könyvjutalomra
vagy oklevélre érde-
mes. Helytörténeti ka-
tegóriában 60, néprajzi
témában 12, fotó kate-
góriában 7 pályázatot
értékelt a zsűri. 

Vágányzár
Vágányzár lesz hétfő-
ről keddre virradó éjjel
Csorna és Győr között
a Győr–Sopron vonalon
végzett pályaépítési
munkálatok miatt –
közölte a GYSEV Zrt. az
MTI-vel. A közlekedés
este fél tíztől reggel fél
hétig szünetel majd a
vonalon, ezért az uta-
sokat a két város kö-
zött buszok szállítják.
A buszokon nincs lehe-
tőség kerékpárok szál-
lítására.

információkkal,  de
mindezt érdekes, köny-
nyen fogyasztható, élve-
zetes módon bemu-
tatva. A keddtől szom-
batig, napi négy órában
nyitva tartó kiállítás
négy helyiségben, ösz-
szesen háromszázhúsz
négyzetméteren ingye-
nesen várja mindazo-
kat, akik szívesen elme-
rülnek az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia hangu-
latában, gondolatban
bebarangolják a múlt
századi utcákat, és ér-
deklődve fürkészik az
egykor itt élő katonák,
illetve civilek életkörül-
ményeit. Az 1890-es
évek legvégén épült Fri-
gyes-laktanya katonai
objektumként évtizede-
kig megközelíthetetlen,
megismerhetetlen volt
a civil lakosság szá-
mára, napjainkban vi-
szont egy megszépült,
gondozott, vízfelületek-
kel és különleges növé-
nyekkel díszített, új
funkciókkal felruházott
városnegyede a megye-
székhelynek.

Egy 103 éves tölgyfából készült a gróf Zichy Ottó-
emlékmű a Rózsák terén. A szobrot Simon Róbert
Balázs alpolgármester mutatta be. Utalt rá: a
2006-os választások után kezdeményezte, hogy a
szabadhegyi Rózsák tere a városrész közösségi te-
révé váljon. Az emlékmű ünnepélyes átadására
augusztus 20-án 17 órakor kerül sor.

Zichy-emlékmű a Rózsák terén 

Megállapodás. Megújították a Győr-
Moson-Sopron Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság és a Győri Bünte-
tés-végrehajtási Intézet között fenn-
álló együttműködési megállapodást.
Megerősítették, hogy szükség esetén
a fogvatartottakat bevonják az árvíz-
védelmi munkálatokba is.

Baleset. Négy ember sérült meg
könnyebben, amikor az M1-es autópá-
lya 110-es kilométerénél árokba borult
egy személyautó. A műszaki mentés
ideje alatt kisebb torlódás alakult ki az
autópálya fővárosba vezető oldalán.

Gázszivárgás. Közveszélyokozás
gyanúja miatt indított nyomozást a
rendőrség, miután vasárnap este
gázszivárgás miatt ki kellett üríteni az
egyik adyvárosi panelépületet. Az
egyik lakásban egy pszichiátriai keze-
lés alatt lévő férfi megbontotta a gáz-
csonkot, és magára zárta az ajtót. 

Villámcsapás. Nagy erőkkel vonul-
tak az ipari parkba a tűzoltók, miután
az erős széllel, esővel érkező vihar-
ban az egyik villám a gazdasági terü-
leten sújtott le. Az égő gázcsövet si-
került eloltani, és megelőzni egy eset-
leges robbanást. A városban más vi-
harkár nem keletkezett.

Vonatbaleset. Még vizsgálják a ható-
ságok a múlt hétfői vonatbalesetet,
amikor egy győri tanárnő Tatánál kizu-
hant a száguldó vonatból, és a kórház-
ban belehalt sérüléseibe. Olyan vona-
ton utazott, ahol az ajtók távvezérléssel
záródnak, és elméletileg menet köz-
ben nem lehet kinyitni őket.

Elismerés. Honvédelemért Kitün-
tető Címet” adományozott Simon Ró-
bert Balázs győri alpolgármesternek
Hende Csaba honvédelmi miniszter
a magyar államalapítás ünnepe alkal-
mából. A kitüntetést Simicskó István
államtitkár adta át Budapesten, a
Stefánia Palotában szerdán.

Pályázat. Kimagasló az érdeklődés
az Új Széchenyi Terv Mi otthonunk
felújítási és újotthon-építési alprog-
ramja iránt, augusztus 17-ig közel
550 pályázat érkezett be. Az igény
meghaladta a rendelkezésre álló for-
rást, ezért a pályázatot felügyelő mi-
nisztérium felfüggesztette a további
jelentkezések befogadását. 
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INTERJÚ  LAPSZÉL

„Jézusban tarts meg, Krisztus-
nál áldj meg, Légy áldott
Szent István király. Magyarok
fénye, ország reménye, Légy
áldott Szent István király” –
így hangzik a Magyarok
fénye, Szent István himnusz –
ezekkel a szavakkal, ezzel az
imádsággal fordulnak a ma-
gyarok ezerszáz éve az állam-
alapító felé, bármikor hozzá
fohászkodnak reménytelen-
ségben, búban, bántódásuk-
ban. Mert a nagy király, aki
felajánlotta országát a boldog-
ságos Szűz Máriának, a ma-
gyarok szerint ma is rajta
tartja tekintetét népén, itt, a
Kárpátok koszorújában. 

Augusztus 20-a szá-
munkra államalapító kirá-
lyunk ünnepe. Egy olyan ál-
lamférfira emlékezünk ilyen-
kor, aki a nyugati kultúrkör-
höz csatolta hazánkat, és ki-
szakította az ortodox keleti
irányzatból, ahol eltűnt volna
más pogány népekhez hason-
lóan. Augusztus 20-a sokáig
nem szólhatott másról, mint
az Alkotmány ünnepéről.
Nem szólhatott magyarságról
és hitről, erkölcsről és identi-
tásról, megmaradásról és
nemzeti nagyságról. Nem
szólhatott a kereszténység
vállalásáról, és a földhöz való
ragaszkodásról. 

De mi tudjuk, mit jelent
számunkra ez az ezerszáz éves
ország, ittlétünk a Kárpát-me-
dencében. Szent István kirá-
lyunk a markába fogta a föl-
emelt rögöket, összeszorította
az öklét, hogy ujjai közül ki ne
szóródjon egyetlen homok-
szem sem. Mert tisztában volt
azzal, hogy nekünk ez a föld je-
lenti az életet. Hogy itt kell fel-
nevelnünk a gyermekeinket,
itt kell befektetnünk tudásun-
kat, hogy mindannyiunk szor-
galma és munkája ezt az orszá-
got gyarapítsa. És Szent István
királyunk úgy szorította magá-
hoz a markában tartott földet,
mint az édesanya a gyermekét.
Olyan szeretettel, olyan birtok-
lási vággyal. Mert tudta, meg
kell maradnunk.

Ilyenkor ünnepeljük azt is,
aki a kenyerünket adja. Az új
kenyeret, amit a vidéki ember
az aratás utáni első, friss búzá-
ból sütve nemzetiszínű sza-
laggal köt át. S amelyet meg-
szegve és megízlelve érezzük
a teremtő gondoskodását.
Ettől tudatosul bennünk,
hogy jó helyen vagyunk. Ide
állított bennünket a sors, s ne-
künk itt kell megszereznünk
mindennapi kenyerünket
gyermekeinknek és szüleink-
nek. Erre is emlékezzünk az
államalapító ünnepén.

Bakács László 

Az államalapító
ünnepén

szerző: bakács lászló
fotó: illusztráció

Tovább élénkült az Új Széchenyi Ter-
vet érintő pályázói aktivitás: csak az
elmúlt héten 520 darab pályázatot
nyújtottak be – mondta dr. Molnár
Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium fejlesztéspolitikai koordináció -
kért felelős államtitkára. A Győr-
Moson-Sopron megyei országgyű-
lési képviselő kiemelte, hogy a támo-
gatott projektek száma 185-tel emel-
kedett, és a megítélt támogatások ál-
lománya összességében 6,1 milliárd
forinttal nőtt. 

„A Gazdaságfejlesztési Operatív
Program a legnépszerűbb, de re-
kordmennyiségű dokumentum érke-
zett a Közlekedésfejlesztési Prog-
ramra, elsősorban a kerékpárfor-
galmi hálózat fejlesztésével kapcso-
latos kiírásokra, és a Tudomány-In-
nováció Programra, többségében a
vállalatok komplex technológiai inno-
vációjának támogatását célzó kiírá-
sokra. Az igényelt támogatás, ami
37,7 milliárd forint volt, több mint
kétszeresét tette ki az egy héttel ko-
rábbinak” – mondta Molnár Ágnes. 

Molnár Ágnes államtitkár: 
„Egyre népszerűbbek
az Új Széchenyi Terv pályázatai”

Az államtitkár hozzátette: azt várják
a támogatásban részesített kis- és kö-
zépvállalkozásoktól, hogy megadják
az országnak azt a gazdasági lendüle-
tet és megerősödést, ami az elmúlt
nyolc évben hiányzott. Hozzáfűzte, az
eddig benyújtott pályaművek biztosí-
tékot jelentenek arra, hogy ezt a célt
elérjék. Kitért rá, a pályázati források
másik fontos eleme a munkahelyte-
remtés. Ebben – Molnár Ágnes el-
mondása szerint – nagy segítséget
nyújt az egyszerűsödött rendszer, hi-
szen a most benyújtott pályázatokat
úgynevezett könnyített elbírálás alap-
ján ítélik meg; a pályázók 30-45 mun-
kanapon belül értesítést kapnak, s po-
zitív elbírálás esetén azonnal megkez-
dődhetnek a fejlesztések. 

Molnár Ágnes azt is hangsúlyozta,
hogy a megítélt támogatások állomá-
nya összességében 6,1 milliárd fo-
rinttal emelkedett. Ebből kiemelke-
dik a három ÚSZT közvetett kapcso-
lódású projektre (szennyvízelvezetés
és tisztítás) jóváhagyott 3,6 milliárd
forint – húzta alá. 

„Az egységes, átfogó stratégia és
fókuszált fejlesztési célok mentén fel-
épülő és működő fejlesztéspolitika
hatásai egyre határozottabban érzé-
kelhetőek. Az egyszerűbb szabályo-
zásnak, az átláthatóbb intézmény-
rendszernek és a hatékonyabb támo-
gatási rendszernek köszönhetően je-
lentősen megnőtt a pályázási kedv –
különösen a mikro-, kis- és középvál-
lalkozók körében. A rendszer ered-
ményességét jelzi, hogy az ügyinté-
zés mellett jelentősen felgyorsultak
a kifizetések is, amelyek a kormány-
váltás óta megháromszorozódtak.
Minderről elismerően nyilatkozott
hazánkban tett július végi ellenőrző

útja során az Európai Parlament (EP)
költségvetés-ellenőrzési bizottsága
is” – mondta az államtitkár.

Az uniós támogatási konstrukciókra
2007 óta összesen 61.872 projektet
nyújtottak be, amelyből 31.603 nyert el
támogatást. A 4.968 milliárd forintnyi
megítélt támogatásból 1.843 milliárd
forintot fizettek ki, ami megfelel az
uniós átlagnak, és az Európai Parla-
ment szakbizottsága is jó lehívási arány-
nak tartja – húzta alá Molnár Ágnes.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a
fejlesztési rendszer átalakításával a
még rendelkezésre álló 2020 milliárd
forintnyi uniós forrás a korábbinál jóval
célzottabb és hatékonyabb felhaszná-
lása volt a cél. Az új pályázati konstruk-
ciókkal elnyerhető támogatás komoly
lendület ad a folyamatban lévő beruhá-
zásoknak és a munkahelyeket teremtő
mikro-, kis- és középvállalkozások
megerősödésének.

Molnár Ágnes kiemelte, hogy az
új támogatási konstrukciók megnyi-
tását követően gyors ütemben bő-
vült a beérkezett pályázatok száma,
és mára elérte a 6.200 darabot –
ebből csaknem 4.500-at a kkv-szek-
torból nyújtottak be. A pályázatok tá-
mogatásigénye meghaladja a 744
milliárd forintot. A legnagyobb ér-
deklődés továbbra is a Vállalkozásfej-
lesztési Program iránt mutatkozik,
amelyre eddig 3.500 pályázat érke-
zett mintegy 61 milliárd forintnyi tá-
mogatási igénnyel. Egyre több pályá-
zat érkezik a Zöldgazdaság-fejlesz-
tési Programra – elsősorban azokra
a kiírásokra, amelyeken megújuló
energiaforrásokkal történő helyi hő-
és hűtési igény kielégítésére lehet tá-
mogatást elnyerni – tudtuk meg az
államtitkártól.

A kifizetések a
kormányváltás
óta meghárom-
szorozódtak
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A HÉT TÉMÁJA RIPORT

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: illusztráció

A Dunakapu téren folyó munkálatok miatt új
helyszínen rendezik meg augusztus 27-én este
a Négy Évszak Fesztivál nyárzáró koncertjét,
majd utána a tűzijátékot. A rendezvény ideje
alatt teljes szélességében lezárják a Szent Ist-
ván út Aradi vértanúk útja és Baross híd kö-
zötti szakaszát. A szervezők mindenre felké-
szültek, ha az időjárás úgy alakul, lefújják a
programot az emberek biztonsága miatt.

– Rendezvényt akkor már késő leállítani, amikor
szakad az eső – hívta fel a figyelmet a különböző
fesztiválprogramok biztonságos lebonyolításának
egyik alapszabályára Vidos Tibor, a nyárzáró szu-
perkoncert műszaki koordinátora, aki lapunknak
hozzátette, ha azt előtte 30 perccel nem teszik
meg, akkor valaki mulasztott. Győrben szeren-
csére még nem történt ilyen mulasztás, Budapes-
ten azonban 2006-ban erről vált emlékezetessé az
augusztus 20-i tűzijáték. A hirtelen lecsapó, úgy-
nevezett szupercellás – örvénylő zivatarfelhő 90–
100 km/órás széllel, felhőszakadással – vihar mi-
atti ítéletidőben másfél millió ember próbált egy-
szerre elmenekülni a Duna-partról. A tömegben
öten meghaltak, mintegy ötszázan megsebesül-
tek. A számos győri rendezvény megvalósításá-
ban dolgozó műszaki szakember szerint a fővárosi
tragédia után hozott országos előírások a Rába
partján akkor már bevett gyakorlatnak számítot-
tak, sőt, az itteni rendszer úgy tűnik, szigorúbban
működik az elfogadás előtt álló új, rendezvények
szervezésére vonatkozó törvénynél is.  

– A városvezetés mindenek elé helyezi az em-
berek biztonságát, így nem várt helyzetben – le-
gyen szó akár hirtelen időjárás-változásról vagy

Lezárások
és háttér-
munkák
Eddig még nem volt példa
arra, hogy a Szent István
úton, a városháza és a me-
gyeháza közötti területen
kelet–nyugati irányba he-
lyezzék el valamely ren-
dezvény színpadát. A mos-
tani megoldás szerint a
szokásosnál magasabb
emelvény Budapest felé
fog nézni és teljes szélessé-
gében elfoglalja a városon
áthaladó 1-es főutat,
amelynek Aradi vértanúk
útja és Baross híd közötti
szakaszát augusztus 27-én
0 órától 28-án 4 óráig, Mun-
kácsy és Teleki utca kö-
zötti szakaszát pedig au-
gusztus 27-én 20 órától 24
óráig zárják le. Emiatt a
helyi, valamint az 1-es és a
85-ös utakon közlekedő
helyközi autóbuszjáratok
terelőútvonalon érik el cél-
jukat. Az ideiglenes menet-
rendről a www.kisalfold-
volan.hu internetes olda-
lon lehet tájékozódni, ahol
megtalálhatók a koncert
után ingyenesen igénybe
vehető éjszakai járatok
menetrendjei is. 

Vidos Tibor, a rendez-
vény műszaki koordiná-
tora elmondta, a terüle-
ten szombaton nulla órá-
tól azonnal el is kezdőd-
nek a különböző építési
munkálatok. Este 9-től
indul a koncert, amelyet a
színpad mellett kétoldalt,
a Megyeháza téren, a Ba-
ross híd lábánál és a Ba-
ross út sarkán elhelyezett
kivetítőkön is nyomon
lehet követni. Az esemé-
nyek képben és hangban
a Széchenyi téren lévő
LED-falon is megjelen-
nek, ehhez mikrohullámú
átjátszót használnak a
szakemberek.

Ha minden megfele-
lően működik majd,
akkor az egyébként 25-30
ezer ember befogadására
alkalmas területre ennél
is nagyobb rendezvények
lebonyolítását is tervez-
heti a város – véli a mű-
szaki koordinátor, aki
megjegyzi, a 2-3 éves át-
meneti időszak után
azonban visszatérnek a
nagyrendezvények a meg-
újult Dunakapu térre.

Szupersztárok, szupercellák:
Győrben mindkettőre felkészültek

más tényezőről – gyorsan születnek olyan dönté-
sek, amelyek még akkor megállítják a koncertet,
amikor az emberek még biztonsággal hazaérnek
– mutatott rá Domanyik Eszter, a városháza kom-
munikációs osztályvezetője. Legutóbb a víziszín-
padon állították le Az operaház fantomja című elő-
adást, a védelmi bizottság vezetője jó döntést ho-
zott, a 25 perccel később lezúduló eső és villámok
sorozata igazolta az intézkedést. 

Az időjárást egyébként a megyei katasztrófavé-
delmi igazgatóság ügyeletese követi folyamatosan
az Országos Meteorológiai Szolgálat kistérségi elő-
rejelző rendszerén. Beke Zoltán igazgatóhelyettes el-
mondta, riasztás esetén azonnal jelzik azt a polgári
védelem győri kirendeltségvezetője felé, aki tájékoz-
tatja a helyi védelmi bizottságot és a rendezvény
szervezőit a közeledő veszélyről. Az alezredes hozzá-
tette, emellett készenlétben állnak az esetleges men-
tési, kárelhárítási feladatokra, illetve szakhatóság-
ként megvizsgálják a késő esti tűzijáték helyszínét is. 

Az augusztus 27-i szuperkoncertre 15 ezer embert
várnak, akik a városháza, a megyeháza, a Baross híd
és a Bisinger sétány környezetében állva követhetik
nyomon a Gipsy Kingst alapító Chico és zenekarának
előadását, illetve a lezárt Baross híd koronájáról kilőtt
tűzijátékot. A hidat csak szükség esetén, menekü-
lésre nyitják meg, a lezárt terület nyugati oldalán az
Aradi vértanúk útja szolgál hasonló célokat.

A városvezetés
mindenek elé
helyezi az emberek
biztonságát
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Idén is megrendezik a régió nagy múltú kertészeti ki-
állítását, a Terményáldást a nyár utolsó hétvégéjén,
augusztus 27–28-án a Király utcában. A kulturális
programokkal színesített esemény idén meglepetést
is tartogat. Hálaadó ünnepséggel és kulturális prog-
ramokkal fejezi ki a megye a természeti termékeny-
ség iránti hálát, illetve számos kiállító mutatja be por-
tékáját, egész éves munkájának gyümölcsét. A ter-
ményeket ökumenikus szertartáson áldják meg
szombaton a 10 órai megnyitó ünnepséget követően,
majd koncertek következnek. Zenél a Friends Big
Band, az Oscar Theater és a Dark Notes.

Mindkét napon 16 órától Flower Style virágbe-
mutató lesz. Erről Poleczky Ádám, a bemutatót ké-
szítő virágüzlet vezetője elmondta, idén meglepe-
téssel készülnek. Teljes mértékű újítás várható
mind a műsor, mind a dekoráció terén, ami egye-
lőre titok. Ezt követően szintén mindkét nap 17
órától ételszobrász-bemutatót láthatnak az érdek-
lődők. Vasárnap a Platina Táncstúdió, a Cserefa
Zenekar és az Arrabona Ensemble lép fel.

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Augusztus 20-án  az új kenyeret is ünnepeljük
A kenyér, mint alapvető élelmiszer, és mint
szimbólum folyamatos fejlődések során ala-
kult ki. A gyűjtögető életmódot folytató őseink
a magvakat először természetes formájukban,
később megpörkölve rágcsálták el. Hamaro-
san rájöttek arra, hogy a rágás fáradságát
megtakaríthatják, ha vízzel megfőzve kását ké-
szítenek belőlük. Egyszerűbbé vált a munká-
juk, amikor felfedezték, hogy a magvakat meg
is lehet őrölni. Ezt követően vízzel pedig lepény
készíthető. Étkezésre legkorábban árpát és
zabot használtak. A rozs csak a népvándorlás
korában terjedt el, a búza pedig a hagyomá-
nyok szerint Ázsiából származik. 

Terményáldás meglepetéssel

Mindennapi kenyerünk
A gabonából őrölt lisztet először i. e.

2000-ben állították elő. A kenyeret sütő ke-
mence Izraelben és a főniciaiaknál i. e. 1700-
ban jelent meg, a pékek pedig i. e. 174-ben
kaptak polgárjogot Rómában. Augsburg-
ban 1156-ban említik meg a pékszakmát és
az 1800-as években kezdenek el dagasztani
és a tésztát feldolgozni.  

Politikai akarat, és nem szokás vagy nép-
hagyomány útján érték el, hogy augusztus
20-án az új kenyeret is ünnepeljük. A „mes-
terséges hagyomány” találkozott a széle-
sebb rétegek értékrendjével, így vált ünnep-
lése elfogadott hagyománnyá. Az ünnep jel-
képe lett többek között a nemzetiszínű sza-
laggal átkötött kenyér.

A keresztény vallás különösen tiszteli  a
kenyeret, a szertartásokon a kovásztalan ke-
nyér – az ostya – Jézus testét szimbolizálja.
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: szabó gergely

Mióta bezárta győri belvárosi üzletét, nyerő
szériában van, kis túlzással előbb New Yor-
kot, aztán Budapestet is meghódította. Meg
sem áll, míg Giorgio Armani nem lesz?

A hírnév sokat jelentene, de a szó legszorosabb
értelmében nem szeretnék egyik világhírű terve-
zőhöz sem hasonlítani. Egyébként nem a hírnév
vonz, az a célom, hogy a számomra fontos em-
berek megelégedve, szívesen viseljék a ruháimat. 

Mi kell ahhoz, hogy egy marcalvárosi fiú-
ból divattervező legyen?

Először is rengeteg tanulás: a művészeti szak-
középiskolában például a rajzkészségemet kellett
leginkább fejlesztenem, hiszen ez a legfontosabb
felvételi tantárgy az Iparművészeti Egyetemen.
Ezenkívül kitartás, szorgalom, szerencse, kapcso-
latok, de mindenekelőtt rátermettség.

Úgy tűnik, a rátermettségnek nincs híján, de
honnan ez az erőteljes ambíció? Alapvetően
ilyen természet, vagy a halláskárosultsága táp-
lálja, hogy megmutassa: a tehetség igenis utat
tör magának, akkor is, ha gátjai vannak?

Óriási szerencsém, hogy azt csinálhatom, amit
a legjobban szeretek. Úgy érzem, hogy a sors
többszörösen kárpótolt fogyatékosságomért, és
megadta számomra a kreativitást és a fantáziát.
Mi kell ahhoz, hogy egy sérült fiatal megvalósítsa
önmagát, elérje célját? A veleszületett talentum
mellé szükség van kitartó szorgalomra, megszál-
lottságra, egy remek családi háttérre, és anyagi
biztonságra. De mindehhez elengedhetetlen a
kapcsolati tőke, anélkül nem tudsz a felszínen ma-
radni, eltűnsz a süllyesztőben. 

Az utóbbi két évet elnézve, alakul a kapcso-
lati tőke. A MICA Runway versenyen az „Ocea-
nion” (Óceán) elnevezésű kollekcióval indult, és
nyert tervezői fődíjat. Mit szerettek az ame -
rikai ak önben és a kollekciójában?

A versenynek két fő irányvonala volt: az egyik a
futurizmus, a high-tech stílus, a másik az ökodi-
zájn. Az Oceanion kollekcióm a futurista irányt kö-
vette. Az elnevezés arra a hatalmas víztömegre
utal, amely összeköti az Újvilágot – a kiállítás hely-
színét – az óvilággal, ahol az én szülőhazám is van. 

A kollekcióm a lendületet, a mozgást, a von-
zás-taszítás reakcióját sugallja, akárcsak a víz
ereje: hol szelídsége, hol háborgása teszi állan-
dóan változóvá. Az öltözékek egyediségében
együtt jelenik meg a textiltervezés és a képzőmű-
vészet ötvözete. 

Népszerűségről nem is álmodtam, hiszen nem is-
mertem a résztvevőket, nem sokat tudtam a rendez-
vény stílusáról, elképzeléseiről. A célom csupán annyi
volt, hogy a tengerentúlon is megmutassam maga-
mat, megismerjék munkáimat. Az Oceanion sikerén
túlmenően egyébként bemutattam a hulladékanya-
gok újrahasznosításának lehetőségét is a divatkreá-
cióimban. Készítettem öltözékeket papírból, hulladék
műanyagból, használt cipzárakból – ezeket különö-
sen nagyra értékelte az amerikai bírálóbizottság.

„Amikor dolgozom,
nem érzek sem éhséget,
sem fáradtságot”

A sors többszörösen
kárpótolt
fogyatékosságomért

Már 4-5 évesen az olló, a rongy,
majd a tű és a cérna voltak a játék-
szereim – jelzi Szabó Gergely győri
divattervező, hogy nem ma kezdte
a szakmát. A 30 éves, hallássérült
fia talember pár hónappal ezelőtt
azzal hívta fel magára a figyelmet,
hogy megnyerte az egyik kereske-
delmi csatorna tehetségkutató ver-
senyét. A marcalvárosi fiú felme-
női generációk óta textíliával fog-
lalkoztak, gyermekként a legtöbb
ruháját nagyanyja varrta. „Ka-
maszkoromban azonban már
magam készítettem őket, mert
nem tetszett, ha a ruhám szembe-
jött velem az utcán.” Ilyen előélet
után egyenes út vezetett a  Győri
Tánc- és Képzőművészeti Szakkö-
zépiskola vizuális tagozatára, majd
az Iparművészeti Egyetemre, ahol
nyomottanyag–tervezőként diplo-
mázott. Az egyetem után kinyílt a
világ, munkáiból kiállításokat tar-
tott Győrtől Német- és Franciaor-
szágon át Finnországig és New Yor-
kig. „Igényes hazai és külföldi (Pá-
rizs, Manchester) mesterek műhe-
lyei után alkotok.” Jelmezt, díszle-
tet, maszkot, elegáns férfi és női öl-
tözéket tervez, utóbbiakat több
szépségkirálynő is viselte, leg-
utóbb idén. A magát grafikus, tex-
til- és ruhatervező dizájnerként be-
mutató fiatalember 2010 január-
jáig Cascade Galéria néven saját
üzletet működtetett a győri belvá-
rosban, ahol munkái mellett pálya-
társai alkotásait is árusította. „Be
kellett zárnom a stúdiót, hogy csak
a ruhatervezésre összpontosítsak.”
A célirányos figyelemnek meg is
lett az eredménye, hiszen még
abban az évben megnyerte a New
York-i MICA Runway Nemzetközi
Multikulturális Hallássérült Feszti-
vál tervezői fődíját, idén pedig a
már említett tehetségkutatón „Az
év divatkreátora címet”, amelynek
köszönhetően a Coin olasz áruház-
lánc külön részt biztosít Gergely
kollekciójának. Jelenleg egyéb
munkái mellett egy tánctársulat
jelmeztervezője, valamint kulturá-
lis menedzser másoddiplomájára
készül, „így majd képzett szakem-
berként tudom segíteni hallássé-
rült sorstársaimat”.
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nem volt vele megelégedve. A végén visszatértem
az eredeti elképzeléshez. Az esemény után kide-
rült, hogy semmiben nem érezte még olyan jól
magát, mint az „elrontott ruhában.”

Valahol azt nyilatkozta, hogy már kialakult
a saját stílusa, ez mit takar? Van valami tipi-
kus szabó gergelyes benne? 

Mióta divattervezéssel foglalkozom, a harmincas
évek, illetve a japán stílus van rám legnagyobb ha-
tással. Az Art Deco forma- és színvilágával tudok a
legjobban azonosulni. A japán stílusból leginkább a
kimonó használatát szeretem alkalmazni felsőruha-
ként, alkalmi öltözékeimnél. Szeretek visszanyúlni a
régi korok ikonográfiájához, ilyen például a fűző
használata. Ami szintén jellemző a munkáimra, az az
anyagmanipuláció, amikor több réteget és többféle
alapanyagú kelmét applikálok össze, majd felvágom,
kibolyhozom, így hozok létre egy szinte háromdi-
menziójú, új felületet. Ebben a stílusban azt szere-
tem, hogy nincsenek korlátok, szabad utat engedhe-
tek a kreativitásomnak.

Megváltozhat ez a stílus valamikor, vagy
inkább úgy érzi, formálódhat ugyan, de az
alapjai biztosak?

Nem gondolkodom az eddig kialakult stílusom
megváltoztatásán, de az alkotó embert az idő mú-
lásával érhetik olyan hatások, amelyek a stílusát
is erőteljesen befolyásolhatják. 

A közeljövőben azonban az előbb említett stílus-
irányzatoknál maradok, mert úgy érzem, hogy ebben
még sok lehetőség van, és kimeríthetetlen a szá-
momra. Egy-egy munkánál figyelembe veszem az épp
aktuális trendeket, de szívesen dolgozom a kék, ezüst,
fekete, valamint a lila színek árnyalataival. Az anyag mi-
nőségét az esemény határozza meg, az organzától a
bársonyig, a nehézselyemtől a csipkéig széles skálán
mozgok. Mivel szakmám szerint nyomottanyag-ter-
vező is vagyok, ezért gyakran alkalmazom az egyszínű
anyagokra saját tervezésű minták nyomását.  

Önmagára is ennyire igényes, vagy csak a
megrendelői ruhákra?

Természetesen mindig megválogatom, hogy mit
veszek fel. Igyekszem az alkalomhoz illő öltözéket vi-
selni, a saját kreációim néha kissé extravagánsak, de
mindig a legkedvesebbek. A színharmóniára mindig
figyelek. Egyébként ritkán vásárolok ruhát, akkor is
csak kötött holmikat. Ha nagyon megtetszik valami,
inkább elkészítem magam. Volt időszak, amikor fe-
ketét viseltem, de nyáron akkor is szerettem az élénk
színű darabokat. 

Álmodozó típus?
Teljes mértékben, de ez szükséges is választott hi-

vatásomhoz. Álmaimban első helyen állnak a mun-
kámmal kapcsolatos elképzelések, később például
szeretnék létrehozni magam körül egy csapatot, akik
elfogadják az elképzeléseimet, de amellett saját gon-
dolataikkal is segítik a közös munkát. Aztán nagyon
szeretek utazni is, világot látni, az élményanyagot ma-
gamba gyűjteni, és azt hasznosítani a munkáimban.
Az én szakmámban állandó és folyamatos inspiráció -
ra van szükség. Ehhez egy elég komoly művészeti és
szakmai könyvtárat tudhatok magaménak. Minden
külföldi utamról könyvekkel térek haza, gyakran a cso-
magjaim túlsúlya miatt büntetést fizetve. 

Ezzel szemben az egyik magyar kereskedelmi
csatornán több héten át futó tehetségkutató
show sokkal inkább hajazott a rideg valóságra.
Adásról adásra kiejtett valakit az indulók közül a
szigorú zsűri, míg végül csak hárman maradtak
a döntőben. Könnyen ment a munka a kamerák
kereszttüzében, a felfokozott ritmusban?

Nagyon élveztem a verseny tíz hetét, a közös
munkát, az együttgondolkodást a csapattársakkal.
Persze a gyakorlati megvalósítás már teljesen egyé-
nileg ment, és rendkívül feszített tempót és kon-
centrációt igényelt, hiszen csupán 2-3 nap állt ren-
delkezésünkre egy-egy komplett öltözék megterve-
zéséhez és kivitelezéséhez. Ne felejtsük el, hogy én
Győrből jártam fel a fővárosba, a gyakori utazások
fél napokat vettek el az aktív munkámból, szinte
minden alkalommal a vonaton fejeztem be a ruhát,
vagy készítettem hozzá ékszert, kiegészítőt. 

Nagy élmény volt az is, hogy híres személyisé-
gekkel kellett együttdolgozni, különböző öltözéke-
ket tervezni – figyelembe venni alkatukat, kívánsá-
gaikat, néha szeszélyüket. Falusi Mariannal volt a
legkellemesebb  a közös munka, nagyon szerette az
általam tervezett ruhát, amit a Nagy Duett egyik

adásában örömmel viselt. Ami a kamerákat illeti,
először zavarban voltam, de végül megszoktam
őket, ahogy azt is tudomásul vettem – bár sajnáltam –,
hogy valaki hétről hétre kiesik a versenyből.

Bár említette, hogy élvezte a társakkal
való közös munkát, azért én úgy érzem, hogy
ön egy „magányos farkas”, aki igazából akkor
tud alkotni, ha elmélyülhet a gondolataiban.

Jó meglátás, egyedül tudok leginkább alkotni.
Amikor dolgozom, megszűnik körülöttem a világ:
nem veszem észre az idő múlását, nem érzek sem
éhséget, sem fáradtságot. Ez a különösnek tűnő
elmélyülés gyerekkoromtól kísér.

Mennyire hagyja beleszólni a megrende-
lőit, ha ruhát tervez nekik? Alkuképes?

Természetesen az elképzelésüket mindig figye-
lembe veszem, de az általam tervezett ruha anyag-
választásánál szeretek jelen lenni. Ez több szem-
pontból is praktikus: a megrendelő tudja, hogy mi-
lyen ruhát szeretne, én pedig tanácsot tudok adni
hozzá, akár az anyag-, akár a fazonválasztásnál.
Fontos, hogy a végeredmény mindig megelége-
déssel töltse el a megrendelőt. Volt rá eset, hogy
egy ruhát háromszor fejtettem fel, mert a hölgy

Interjú Szabó Gergely
győri divattervezővel



8 / + / 2011. augusztus 19.

RENDŐRSÉG  A JOGNAK ASZTALÁNÁL

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

Horváth Csaba városi kapitány vezetésével
szolgálnak és védenek a rendőrök Győrben. Az
ezredes az utazóbűnözés és a visszaszoruló
utcai prostitúció mellett Columbo hadnagy logi-
kájáról is beszélt lapunknak adott interjújában. 

Kapitány úr, kezdjük először a számokkal.
Hány rendőr dolgozik most Győrben? 

A kapitányság létszáma az állományi tábla sze-
rint 436 fő, de ebbe természetesen mindenki bele-
tartozik, nem csak a járőrök, akikkel a győriek talál-
koznak az utcákon, köztereken. Napi 210 ezer
ember biztonságáról gondoskodunk, hiszen Tét és
Pannonhalma, valamint a vonzáskörzetük is hoz-
zánk tartozik. A rendőreink közül tavaly sokan nyug-
díjba mentek már, de szerencsére érkeznek újoncok
is. Ők próbaidőn vannak, a tapasztaltabb rendőrök
mellett járőröznek. Itt töltik a szakközépiskola utolsó
évét. Győrben egyébként azért is van szükség sok
rendőrre, mert szerencsére él a város, sok a kultu-
rális és sport tömegrendezvény, melyeket biztosíta-
nunk kell, de ezt örömmel tesszük.  

Mennyire tudják követni a lépést a bűnö-
zőkkel, időszerűek tudnak-e maradni?

Muszáj. Győrben elsősorban a hagyományos
bűnözés van jelen. Észrevettük, hogy a gazdasági
mozgásokkal párhuzamosan kerülnek előtérbe,
vagy szorulnak vissza bizonyos bűncselekményfaj-
ták. Most leginkább az autólopás és a benzin le-
szívása okoz gondot a rendőrségnek. Újabban
megfúrják a parkoló autók üzemanyagtartályát, s
úgy engedik le a benzint. Ahogy nő az üzemanyag
ára, ezzel arányosan szaporodnak el ezek a bűn-
cselekmények is. Ami ellen a legnehezebb fellépni,
az a városra jellemző utazóbűnözés. 

Mi takar ez pontosan?
Győr, mint tudjuk, az ország más vidékén talál-

ható településekhez képest elég jómódú városnak
mondható. A bűnözőknek ez azt jelenti, hogy innen
van mit ellopni. Egyre gyakrabban jönnek Budapest-
ről vagy az ország keleti részéről városunkba azért,
hogy lopjanak. Újabban az is gyakrabban előfordul,
hogy a sorozatbűnözők Romániából érkező, magyar
anyanyelvű emberek. Sajnos ezzel a jelenséggel
nehéz kellőképpen felvenni a harcot. 

Mit tanácsol, miként lehet megelőzni a lo-
pásokat?

Sok újat nem tudok mondani, de ha az ez em-
berek figyelnének a másikra, a szomszéd a szom-

„Győrbe sajnos
az utazó bűnözők is
szívesen jönnek”

szédjára, ha értékeinkre jobban vigyáznánk, akkor
kevesebb alkalmat kínálnánk a bűnözőknek. A
rendőrség egyebek mellett a térfigyelő kamerák-
kal tud a leginkább segíteni.

Mi számít szakmai sikernek egy rendőrka-
pitány életében?

Számomra az a legnagyobb elismerés, amikor
egy állampolgár elégedett a munkánkkal, s ennek
hangot ad, mondjuk egy személyes hangú levél-
ben, vagy a net kommentjei között. Nemrég pél-
dául egy idős hölgy írt köszönőlevelet, mert az el-
lopott biciklijét megtaláltuk és visszavittük neki. 

Hogyan ítéli meg, összességében milyen
jelenleg Győr közbiztonsága?

Szerencsére semmivel sem rosszabb, mint
más hasonló méretű városoké. Vannak persze
olyan bűncselekmények, amelyekből az egy eset
is soknak számít. Gondolok itt például a gyilkos-
ságra. Azt azonban sajnos tudomásul kell ven-
nünk, hogy bűnözés volt, van és minden erőfeszí-
tésünk ellenére lesz is. Gondoljanak bele, mióta
próbálják világszerte valamilyen módon felszá-
molni a prostitúciót, teljesen mégsem sikerült
megszüntetni egyetlen országban sem. De ha
már ennél tartunk, azt azért nyugtázni kell, hogy
Győrben, főleg a térfigyelő kameráknak köszön-
hetően már sokkal kevesebben és ritkábban szó-
lítják le az embereket szexuális szolgáltatásokat
kínálva, mint korábban.  

Előfordult már, hogy a szolgáltatást
igénybe vevő férfi ellen is eljárást indítottak?

Természetesen, hiszen az is szabálysértést követ
el, aki illegálisan, tiltott helyen „dolgozó” prostituált-
tól pénzért szexuális szolgáltatást vásárol. Nemrég
a Gönyű felé vezető úton egy fiatal férfi felcsípett egy
örömlányt. A járőr kiment, a lányt behozták. Amikor
a férfit is be akarták hozni, azt felelte, nem ér rá, már
úgy is késésben van, sietnie kell a barátnőjéhez. 

A tévében közkedveltek a helyszínelős so-
rozatok. Nézi ezeket? 

Nem szoktam nézni. Nagyrészt azért nem, mert
teljesen elrugaszkodnak a valóságtól, olyan techni-
kát használnak, melyet még az Egyesült Államokban
sem nagyon ismernek. Talán utoljára a Columbo-so-
rozat fogott meg, azért kedveltem, mert tetszett a
hadnagy gondolkodásmódja, szellemes volt, fordu-
latos és izgalmas. Más kérdés, hogy a magyar jog-
rend aligha ismerné el bizonyítéknak azokat a logikai
következtetés alapján tett észrevételeket, melyek
nyomán ő leleplezte a gyilkosokat.  

Kapitány úr, mit szól a rendőrviccekhez?
Mosolygok rajtuk. De azért örülök, hogy az

utóbbi időben már kevesebb van belőlük. Talán ez
bizonyítja, hogy már kevésbé szolgálunk rájuk,
mint régen.

Névjegy

Horváth Csaba 47 éves, Mo-
sonmagyaróváron született.
A Jedlik Ányos-szakközépis-
kola elvégzését követően öt
évig külföldön tanult, majd
a diploma megszerzése után
rövid ideig Sopronban szol-
gált. A rendőri pályafutását
Mosonmagyaróváron
kezdte, majd 1995-ig a me-
gyei főkapitányság gazda-
ságvédelmi osztályán dolgo-
zott kiemelt főnyomozóként.
1995 végétől hat évig a bűn-
ügyi osztály vezetője, majd
további 6 évig a kapitányság
vezetője volt. Győrben a
rendőrkapitányságot a ne-
gyedik éve irányítja. Másod-
diplomás szakon elvégezte a
rendőrtiszti főiskolát is. Oro-
szul és angolul beszél. 
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A JOGNAK ASZTALÁNÁL RENDŐRSÉG

Sasszemek
a városban
A győri önkor-
mányzat és pályá-
zatok segítségével
2008-tól kezdő-
dően városunkban
67 térfigyelő kame-
rát helyeztek el,
ezek értéke mint -
egy 80-90 millió
forint. Működésük
célja, hogy a baleseteket és a bűncse-
lekményeket időben észrevegyék, el-
követőiket azonosítsák.

A technikailag többet tudó, forgat-
ható kamera a belvárosban, Marcalvá-
rosban és Győrszentivánon is található.
Küszöbön lévő fejlesztésük során
virtuá lis kapuként az egyik bevezető
úton rendszámtábla–felismerő rend-
szert helyeznek el, többek között az uta-
zóbűnözés visszaszorítása érdekében.
Az ügyelet a városi rendőrkapitánysá-
gon működik, ahol éjjel-nappal figyelik
a várost. Szükség esetén azonnal járőrt
tudnak küldeni a helyszínre.  Az ügyele-
ten mondták el: egy fiatalember nem-
rég azzal a panasszal kereste fel őket,
hogy megkéselték és elvették a mobil-
ját. A rögzített videón visszanézve lát-
ták, hogy a panaszos a helyszínen sem
járt. Később bevallotta, a telefonját elve-
szítette, félt az otthoni dorgálástól, s
ezért próbálkozott ezzel a trükkel. 

A kamerák a következő helyszí-
neken működnek: a 10. sz. főút és 85.
sz. út kereszteződésében, a vidéki
buszpályaudvaron, az Eötvös parkban,
a Kálóczy téren, az Aranyparton, a
Rónay Jácint utcában, a Dunakapu
téren, a Városháza téren, a Baross út
Kazinczy úti, Bajcsy-Zsilinszky úti, s
Árpád úti kereszteződéseiben, a Ba-
ross hídon, a Napóleon-emlékműnél,
az Ikva úti parkolónál, a Krúdy-iskola
előtt, a Répce és a Lajta út keresztező-
désében, a Kovács Margit Általános
Művelődési Központnál, a Városháza
közben, a Sági út és az Arató út talál-
kozásánál,a Mátyás téren, a Déryné és
a Váci út találkozásánál, Likócson, a
Galántai út és a Szigetközi út kereszte-
ződésében, a Tatai és a Banai út ke-
reszteződésében, a Veszprémi út Sági
úti körforgalmánál, a Pápai úton, a Vi-
rágpiacon, a színház előtt, a Herman
Ottó utcai piacon, a Ráth Mátyás
téren, a Szigethy Attila út és az Ifjúság
körút találkozásánál,  Marcalvárosban
a gyógyszertár környékén, a Bán Ala-
dár utcában, a Petőfi hídon, a nádorvá-
rosi, valamint a szabadhegyi közte-
mető környékén, a Rába Quelle parko-
lójában, a Móricz Zsigmond rakpar-
ton, a Széchenyi téren, s a Kossuth
utca 45. számú ház előtt. Néhány hely-
színen több kamera is figyel. 

K. V.
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AZ OLDTIMER RALLY, az Audi EasToric 2011 két-
napos futama augusztus 25-én, csütörtökön rajtol.
A versenyt oldtimerek (1980-ig) és youngtimerek
(1996-ig) számára rendezik. A járműveket csütörtö-
kön délután kettő és este hét között láthatjuk gyako-
rolni az ETO parkolójában. A mezőny közel 450 kilo-
méteres távot tesz meg, Szlovákia újra szerepel az
útitervben. A befutó szombaton fél öttől lesz Győr
belvárosában. 

Kulturális kínáló 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

INDIAI KULTURÁLIS NAP hely-
színe lesz augusztus 21-én, vasár-
nap a Széchenyi tér. Az öt órakor kez-
dődő programot Gauri Shankar
Gupta nagykövet nyitja meg. Az est
folyamán az indiai előadóművésze-
tek magyar képviselői lépnek szín-
padra, köztük a Sitaram zenekar és a
Sivasakti Kalánanda Táncszínház,
hazánk első számú indiai tánccso-
portja. Győrbe érkezik a hindi film-
gyártás fővárosából Shipra Goyal. Az
indiai zenés filmek feltörekvő csil-
laga este nyolctól lép együttesével a
közönség elé. A térre látogatók a
jógán, az ájurvédán és a gasztronó-
mián keresztül ismerkedhetnek az in-
diai életformával. Lesz kirakodóvá-
sár, henna- és arcfestés, valamint
gyereksarok. 

A RÉGISÉGVÁSÁR a Dunakapu tér felújítása miatt az Árkád üz-
letközpont melletti parkolóba költözött, ahol most vasárnap 7-től
14 óráig ismét várja az antik holmik kedvelőit. A szervezők a vásár
születésnapját nemzetközi sakkversennyel ünneplik, a nevezők
antik készletekkel, óriásbábukkal játszhatnak. 

A IV. GYŐRI BORNA-
POK, a bor, a borlovagok
és a gasztronómia feszti-
válja augusztus 25-én 16
órakor kezdődik a Széche-
nyi téren. A borlovagok fél
hattól vonulnak fel a belvá-
ros utcáin a városházától a
Széchenyi térig, majd Bor-
kai Zsolt polgármester
nyitja meg a fesztivált. Ezt
követően a Schaplin mese-
zenekar csalogatja muzsi-
kájával a sétálókat a borut-
cákba, s a Besh o droM, a
magyarországi világzene
egyik jelentős képviselője
lép színpadra. 

A 43. NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP
záró kiállítása augusztus végéig láto-
gatható a Váczy Péter Gyűjtemény
emeleti kiállítótermében. Minden év
júliusában a Városi Művészeti Mú-
zeum meghívására külföldi és ma-
gyar képzőművészek érkeznek
Győrbe, hogy három hétig városunk-
ban éljenek és alkossanak. A művé-
szek lehetőséget kapnak arra, hogy
a Győri Grafikai Műhelyben, a mú-
zeum papírrestaurátor-műhelyében
és a múzeum épületeiben kialakított
alkalmi festőműtermekben dolgoz-
zanak. A művésztelep hagyományo-
san csoportos kiállítással zárul. A
tárlaton a különböző, sokszorosított
képgrafikai technikákkal készült al-
kotások mellett rajzokat, festménye-
ket, szobrokat és installációkat lát-
hatnak az érdeklődők.

A LENGYEL NÉPI
EGYÜTTES műso-
rát láthatja, hallhatja
vasárnap 11 órától a
Radó-szigetre láto-
gató közönség. Vá-
rosunk egyik nagy
múltú zenei rendez-
vénye a Győri Zenés
Korzó, a zenepavi-
loni koncertsorozat.
Az esemény gyöke-
rei a XX. sz. első évti-
zedéig vezetnek visz-
sza és a korra jel-
lemző népszerű pro-
menádok világát, a
katonazene fényko-
rát idézik meg.
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AUGUSZTUS 20. KULTÚRA

ÜNNEP SZENTIVÁNON
Győrszentivánon is megrendezik a ha-

gyományos Szent István-napi ünnepet.
Szentmise lesz szombaton délelőtt 10
órakor a Sugár úti óvoda udvarán, öt óra-
kor emlékműsort tartanak a Kincses ház-
ban. Este héttől a Molnár Vid Bertalan
Közösségi Házban Királyok és királynők
éjszakája címmel Elvis-, Beatles-, Máté
Péter- és Cserháti Zsuzsa-dalok csendül-
nek fel. A tűzijáték fél tízkor kezdődik. 

BÁCSAI HANGVERSENY
A nagybácsai templom védőszentjé-

nek ünnepén, augusztus 20-án ünnepi
hangversenyt tartanak 19 órától. A kon-
certen elhangzik Antonio Caldara Szent
István, Magyarország első királya című
oratóriuma. A művet előadja a Savaria
Barokk Zenekar. Vezényel Németh Pál. 

Az oratórium történelmünk
egyik nagy fontosságú pillana-
tát, a keresztény hit felvéte-
lét, a nyugati keresztény or-
szágokhoz való csatlako-
zást, a Vatikán jóindulatá-
nak elnyerését dolgozza fel,
államalapító nagy királyunk,
Szent István belső vívódása-
inak, tépelődéseinek tükré-
ben. A gyönyörű, költőien
moralizáló szöveget a Rómá-
ban és Bécsben alkotó, saját
korában is nagyra becsült
olasz zeneszerző, Antonio Cal-
dara zenésítette meg.

A zeneműnek négy énekes szerep-
lője van. Szent István – Randall Scot-
ting, Gizella királyné – González Mó-
nika, Anastasio főpap – Szigetvári Dá -
vid, Erasto – Jekl László.  

A Szent István-nap
programjai  
A Szent István-napi megemlékezések, városi rendezvények már
ma, pénteken elkezdődnek. A győri önkormányzat 19 órától ko-
szorúzási ünnepséget tart Szent István király szobránál, a Bécsi
kapu téren. Beszédet mond Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter, a műsorban közreműködik a Hangraforgó együttes.  A részt-
vevők megkoszorúzzák államalapító királyunk emlékművét. Au-
gusztus 20-án, szombaton délelőtt tíz órakor szentmisét tartanak
a győri bazilikában, az alapító Szent István tiszteletére. 

MÁRIA EVANGÉLIUMA 
Tolcsvay László, Müller Péter és Mül-

ler Péter Sziámi Európa számos színpa-
dán nagy sikerrel bemutatott rockope-
rájának oratórikus előadását Sáfár Mó-
nika, Szerednyei Béla, Tolcsvay László
és Tóth Sándor szólisták főszereplésé-
vel, valamint a Rotunda Énekegyüttes
és szólistái tolmácsolásában hallgathat-
ják meg az érdeklődők a víziszínpadon
a mai ünnepi estén fél kilenctől. Vezé-
nyel Tóthné Mózer Annamária. A prog-
ram ingyenes.

CSÍKSOMLYÓI
MAGYAR PASSIÓ
A Forrás Színház és az Evangé-

lium Színház közös produkcióban
mutatja be Katona Imre Csíksomlyói
magyar passióját holnap, augusztus
20-án este fél kilenctől a víziszínpa-
don. Katona Imre különleges szertar-
tásjátékában Krisztus passiója össz-
népi rituálé, amelyben egy színházi
közösség kínokkal teli, ám felemelő
alkotómunkájának részeként születik
újjá a passió. A program ingyenes.

A Csíksomlyói magyar passió a
rendező, Pataki András koncepció -
ja és dramaturgiai munkája nyomán
jelentős módosuláson esett át, a je-
lenetek közti morális közjátékok dal-
szövegekké alakultak, amelyekre
Szarka Gyula (Ghymes együttes)
szerzett a népénekek világát idéző,
modern hangzású zenét. Az orgo-
nán és dobokon megszólaló dalla-
mok és ritmusok a kortárs tánc-
technikák leleményes használatára
ösztönözték Demcsák Ottó koreog-
ráfust.

GYŐRI BÚCSÚ
A XVIII. Győri Búcsút ren-

dezi meg a városi önkormány-
zat és a PÁGISZ ÁMK augusz-
tus 20-án Marcalvárosban, a
művelődési központ udvarán.
A sztárvendégek idén a Despe-
rado, a Princess és Kaczor Fe-
renc lesznek. A program reg-
gel fél kilenckor zenés ébresz-
tővel kezdődik, a Rába Koncert
Fúvószenekar, valamint a Nyúli

Sporttwirling és Majorette
Egyesület ébreszti és köszönti
Marcalváros lakóit. 

Az elmarad-
hatatlan mutat-
ványosok, áru-
sok és csapo-
sok mellett tíz
órától játszóhá-
zak, légvárak,
miniautók vár-
ják a családokat.
A gyerekek meg-
nézhetik A kis-
gömböc című
mesét a Kincses

Színház előadásában, majd 11
óra 30 perckor a tűzoltók be-
mutatója kezdődik.

Délben ünnepi megnyitót tart
Borsi Róbert és Rózsavölgyi
László marcalvárosi önkormány-
zati képviselő, majd ökumenikus
istentisztelet, kenyérszentelés,
kenyéráldás következik. Közre-
működik a Rába Dal- és Társas-
kör, vezényel Mezei Melinda kar-
nagy, énekművész. Délután há-

romtól Száll a nóta címmel a Ma-
gyar Nótaszerzők, Énekesek és
Zenészek megyei egyesületének
művészei, énekesei műsorát hall-
hatja a közönség. A Marina tán-
cosai négykor, a Rába Koncert
Fúvószenekar ötkor, a Despe-
rado hatkor lép színpadra.

Este nyolcig a táncosoké a
főszerep, majd a Princess lá-
nyok műsora kezdődik, amit
zumba fitneszbemutató és
Kaczor Ferenc műsora követ. A
tűzijáték rakétáit 21 óra 55
perckor lövik fel, a győri búcsú
zárásaként.  

ÁRPÁS
A megyei megemlékezést Árpáson tartják ma,

pénteken délelőtt tíz órától. A Szent Jakab apostol-plébániatemp-
lomban Fazakas Zoltán Márton Opream kormányzó perjel mond
ünnepi beszédet, a megyei kitüntető címeket és díjakat dr. Sza-
kács Imre, a megyei közgyűlés elnöke adja át. Az ünnepi műsor-
ban Balog Eszter, a Cant’Art énekegyüttes, Horváth Ildikó, Kátai
Zoltán és Váray Tamás közreműködik. 
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KULTÚRA BORNAPOK, INDIA

szerző: zoljánszky alexandra

A legnívósabb borfesztiválnak tartják Magyaror-
szágon a szakmabeliek a IV. Győri Bornapokat,
melyet a közönség is megérez, rengetegen kedve-
lik a rendezvényt. A tavalyi évek sikere folytán a
múlt évi 40 helyett idén 60 faházból kínálják a Szé-
chenyi téren a legkiválóbb magyar borokat a leg-
jobb pincészetek

A Pannonhalmi Borvidék egyik pincetulaj-
donosa, Babarczi Zsuzsanna szerint minden
pannonhalmi termelőnek „kötelező” részt
venni a fesztiválon, egyrészt a színvonalas
programok és a szép helyszín miatt, másrészt
pedig a győriek a célközönség, és szeretnék
megismertetni velük a termelők a pannon-
halmi borokat.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

India kultúrája mutatkozik be
Győrben vasárnap a Széchenyi
téren, ahol a szervezők mind az öt
érzékre próbálnak hatni: a színpad
programjai a látást és a hallást
kötik le, az indiai ételek az ízlelést,
valamint a szaglást, a jóga és az
ájurvéda pedig az érintést.

Győr és az Indiai Köztársaság Nagykö-
vetsége az együttműködés jegyében
indiai kulturális estet szervez, mellyel
igyekeznek a győri közönséggel meg-
ismertetni e szubkontinensnyi ország
kultúráját. India és Magyarország kö-
zött már több mint 100 éve léteznek a
kulturális kapcsok, ezeket kívánja erő-
síteni és intézményi keretek közé fog-
lalni az Indiai Kulturális Központ.

V. V. Mohan, az Indiai Nagykövet-
ség kultúrattaséja szerint ha az em-
berek kulturálisan megértik egymást,
akkor erősödhetnek a két ország más
kapcsolatai is, például a politika, gaz-
daság és az oktatás terén. A progra-
mok összeállításánál elsősorban azt
tartották szem előtt, hogy magyar és
indiai oldalról is olyan fellépőket hívja-
nak meg, akik régóta ismertek, színvo-
nalas előadóművészek.

A programot Gauri Shankar Gupta
nagykövet és Rózsavölgyi László, az ok-
tatási, kulturális és sportbizottság el-
nöke nyitja meg. Az est folyamán az in-
diai előadóművészetek kiváló magyar
képviselői lépnek színpadra, így a Sita -
ram zenekar, illetve a Sivasakti Kalá-
nanda Táncszínház, Magyarország
első számú indiai tánccsoportja. Az est
egy kuriózummal is kecsegtet – egye-
nesen a hindi filmgyártás fővárosából,
Bollywoodból (Mumbaiból) érkezik ha-
zánkba Shipra Goyal, aki az indiai
zenés filmek feltörekvő csillaga.

Az est nem csupán zenei oldalról kí-
vánja bemutatni az indiai kultúrát, a
Széchenyi térre látogatók a jógán, az
ájurvédán és gasztronómián keresztül
az európaitól teljesen eltérő indiai élet-
formába is belekóstolhatnak.

Az előadások ingyenesek.

A polgárias vendégek kínálása öröm
Ezért összefogott tíz pincészet, és a fesztiválon

kialakítják a pannonhalmi borutcát, hogy kiemel-
jék magukat a tömegből a közös megjelenéssel. 

A pannonhalmi Magyarország egyik legkisebb
és legrégibb borvidéke. A rendszerváltás előtt hát-
térbe szorultak az itteni borászok, de újra elkezdő-
dött az országos szintű mozgolódás. 

A vidékre inkább a fehérborok a jellemzőbbek,
például az olaszrizling, a tramini, a cserszegi fű-
szeres és az Irsai Olivér.

– Nagyon jó alapanyagokból készülnek a boraink,
ügyelünk a minőségre. Világszínvonalú reduktív tech-
nikával dolgozunk, melynek során a bor nem, vagy
csak keveset érintkezik oxigénnel. Boraink illatosak,
gyümölcsösek, az elsődleges aromákat hangsúlyoz-
zuk bennük – mutatja be a borász a saját italait.

Méretét tekintve a pannonhalmihoz hasonló a Móri
Borvidék is, innen szintén érkeznek borászok Győrbe.

Miklós Csaba, a Móri Borvidék borásza szerint
a Győri Borfesztivál az egyik legnívósabb az ösz-
szes hazai fesztivál közül.

– Egyedülálló rendezvény egyrészt a faházak
minősége miatt, másrészt a közönség összetétele
okán. A polgárias vendégek kínálása öröm a borá-
szoknak – mondja.

A Móri Borvidék jellegzetessége, hogy kizáró-
lag fehérborokat készítenek, többek között char-
donnayt, fehér királyleánykát, móri ezerjót, zöld
veltelinit és rajnai rizlinget.

– Rendkívül ízesek és zamatosak a boraink, és
nagyon szeretjük a vendégeket. A móri borok fia-
talítanak, és őszinte mosolyt csalnak minden ven-
dég arcára, ettől vagyunk különlegesek. Azt szok-
tuk mondani, hogy a móri bor dögösít: oldja az em-
berek gátlásait, nyitottá teszi őket.

A nők borfogyasztásáról a 21. oldalon olvashatnak.

India kultúrája Győrben
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FILHARMONIKUSOK, PANNONHALMA KULTÚRA

szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

Kobayashi Ken-Ichiro, Gilbert Varga, Jandó
Jenő, Kocsis Zoltán, Lukács Gyöngyi, Vásáry
Tamás. Világsztárok, akik valamennyien a
Győri Filharmonikus Zenekar vendégei lesz-
nek. A küszöbön álló évad terveiről Berkes Kál-
mán beszélt lapunknak. A művészeti vezető és
a zenekar a napokban érkezett haza az auszt-
riai Millstattban rendezett nyári fesztiválról.   

Berkes Kálmán számára nagy öröm, hogy a győ-
riek a komolyzene elkötelezett hívei, amit egyebek
mellett az bizonyít, hogy az elmúlt két évben negy-
ven százalékkal nőtt az eladott filharmonikus-bér-
letek száma. A művészeti vezető a világot járva
mindenütt azt tapasztalja, hogy a nagyzenekarok
a bérletes közönség tekintetében jelentős veszte-
ségeket kénytelenek elkönyvelni. A győri együttes
célja ennek ellenére a rendszeres koncertlátoga-
tók táborának további gyarapítása.  

Berkes Kálmán az új évadról szólva elmondta,
ismét világsztárok lépnek fel Győrben. Három év
tárgyalás eredményeként, harmincöt év után újra
eljön és a Richter Teremben vezényli a győri zene-
kart Kobayashi Ken-Ichiro. Mindenszentek ünnepé-
hez kapcsolódva, az október 29-i koncerten Verdi
Requiemje csendül fel, olyan sztárok közreműködé-
sével, mint Sümegi Eszter, Wiedemann Bernadett,
Kiss B. Attila, Kovács István. A hangversenyt Ber-
kes Kálmán készíti elő, Kobayashi Ken-Ichiro csak
néhány nappal az előadás előtt érkezik. Ugyanezt a
koncertet november elsején Budapesten, a Művé-
szetek Palotájában tartják meg. A karmesterre te-
kintettel az est bevételét a japán földrengés és szö-
kőár károsultjainak javára ajánlják fel.

Ünnepi szentmise, ingyenes monos-
torlátogatás, orgonahangverseny
várja a látogatókat augusztus 20-án
a Pannonhalmi Főapátságban.

Reggel kilenctől délután ötig a
Szent István alapította monostor
belépődíj nélkül lesz látogatható.
A családokat ingyenes program-
mal várják a vársétányon. A Kosa-
ras-dombi turistafogadó épület-
ben megtekinthető a „Bárki vagy,
aki a mennyei hazába igyekszel… –
Másfél évezredes életforma Pan-
nonhalma monostorában” című
film rövid változata.

Hagyományaikhoz híven ezen a
napon idén is kiállítják a Tihanyi
Alapítólevelet, melyet délelőtt fél
tizenkettő és fél három között mu-
tatnak be a könyvtárban. 

Délelőtt tízkor ünnepi szent-
mise lesz a Boldogasszony-kápol-
nában, ahol fél négykor orgona-
hangversennyel folytatódik a prog-
ram. Soós Gábor orgonaművész
játékát hallhatják az érdeklődők,
énekel Lengyel Barbara. A hang-
versenyre belépődíjat kell vásá-
rolni. Délután ötkor tartják az ün-
nepi vesperást, a szerzetesközös-
ség esti imádságát a Boldogasz-
szony-kápolnában. Este hatkor a
Zagyva Banda népzenei koncertjét
ingyenesen hallgathatják a pincé-
szet kóstolóteraszán.

Este fél kilenckor „Hallgass, fiam,
atyád intelmére…” címmel Szent Ist-
ván király Imre herceghez intézett in-
telmeit egy színművész és egy imp -
rovizatív zenész tolmácsolja. Előadja
Tulipán Marci, szaxofonon közremű-
ködik Bacsó Kristóf. További infor-
máció: www.bences.hu.

Tihanyi
alapítólevél,
s Szent István
üzenetei
Pannonhalmán

Világsztárok
a Richter
Teremben

Az évadnyitó koncertet az idén hetvenedik szüle-
tésnapját ünneplő, Kossuth-díjjal kitüntetett Med-
veczky Ádám vezető karmester vezényli. A szeptem-
ber 23-án esedékes nyitányon a Muzsikás együttes
lesz a győriek vendége. Az október elsejei koncerten
japán művész, Kaneko Miyuji zongorázik. Berkes Kál-
mán szerint a félig magyar származású, húszéves
zongorista hazájában már óriási sztár.  

Csillagokból egyébként sem lesz hiány. Fellép
Győrben Lendvay József hegedűművész, Jandó
Jenő zongoraművész, majd Héja Domonkos karmes-
ter érkezik Fenyő László csellista társaságában. Ven-
dégünk lesz Gilbert Varga is, míg az évad végén Vá-
sáry Tamás és a Savaria Szimfonikus Zenekar látogat
el a Richter Terembe. A győri közönség találkozhat
Kocsis Zoltán világhírű zongoraművésszel, aki ezút-
tal vezényli a zenekart, s folytatódik az a hagyomány,
amely szerint minden évadban egy koncert erejéig
bemutatkoznak a zenekar saját szólistái. Az évad zá-
rasaként a Tosca koncertszerű feldolgozását élvez-
heti a közönség a világhírű operaénekesnő, Lukács
Gyöngyi főszereplésével. Vezényel Kovács János, az
Operaház jelenlegi megbízott igazgatója.

A könnyedebb szórakozást kedvelők meghall-
gathatják Illényi Katicát, továbbá Janza Katát és
Dolhai Attilát, akik népszerű operettmelódiákkal
állnak színpadra. A Flesch Károly bérletsorozat ka-
marahangversenyein minden alkalommal felcsen-
dül egy klasszikus darab és egy huszadik századi
magyar komponista műve. Az évadban Mozart-,
Haydn-, Brahms-, Bartók-művek hangzanak el. Ér-
dekességnek ígérkezik Sztravinszkij A katona tör-
ténete című műve.

A zenekar jelenleg a tréning időszakát tölti, leg-
közelebb augusztus 28-án láthatja, hallhatja őket
a közönség a Nyáresti hangversenyen. A bérlet-
árusítás a nyári szünet után, augusztus 22-én, hét-
főn 10 órától folytatódik.

Rába Quelle Gyógy- és Termálfürdô aulájának alsó részén, külön bejárattal (9025 Gyôr, Fürdô tér 1.) Bejelentkezés: 06 96 310 786 | info@edenspa.hu | www.edenspa.hu 

Elhoztuk a Holt-tengert Gyôrbe! Súlytalan relaxáció a lebegés élményével!
Az ÉdenSpa Lebegôfürdôt a teljes testi és lelki kikapcsolódásra ajánlják. Minden erôfeszítés nélkül, a hátunkon súlytalanul lebeghetünk
a testmeleg, 25 cm mélységû, kivételesen magas ásványi só tartalmú víz felszínén. A szervezet felveszi a rendkívül hasznos ásványi
anyagokat a sófürdôbôl, melynek gyulladáscsökkentô, bôrápoló és izomlazító hatásai közismertek. Olyan élményt ad, mintha egy
egész testes fantasztikus testmasszázst kapnánk. A napi stressz testünkre gyakorolt hatásait megszünteti — görcsös izmainkat ellazítja,
agyunk mentesül a problémák alól, biztosítva minket a fizikai és szellemi regenerálódásban. A lebegôkabinban lévô koncentrált só-
tartalom kedvezô hatást gyakorol az allergiásokra, asztmásokra, növeli a tüdôbe áramló vér oxigéntartalmát. Ez a súlytalanul lebegô
állapot a szervezetben felszabaduló rengeteg energiát, amelyet az izmok mûködésére kellene fordítanunk (központi idegrendszerünk 80-
90%-át veszi el) az öngyógyítási folyamatok beindítására fordíthatja. Elôsegíti a gyógyulásunkat a krónikus fájdalmakból, erôsíti az
immunrendszerünket, megerôsít a stressz leküzdésében, csökkenti a magas vérnyomást, az álmatlanság ellen is kitûnô és csökkenti a
káros biokémiai anyagokat a szervezetünkben, ezáltal erôsebbek és boldogabbak leszünk. ÉdenSpa Lebegôfürdô 

„Derékfájdalmam azonnal megszûnt és sok-
kal könnyebbnek éreztem magam!” — Zoltán

„Egy lebegés után is már napokig gyógy-
szer nélkül, jól aludtam, még teliholdas éj-
szakán is!” — Nándor

„Még az arcomon is kisimultak a ráncok
és fantasztikusan selymes lett a
bôröm!” — Zsuzsa
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Temperamentumos cigány-
zene, némi magyaros dallamvi-
lág és füstös kávéházi hangulat
jellemzi a Budapest Bárt, a
Győri Bornapok utolsó fellé-
pőit, akik augusztus 28-án 21
órakor állnak színpadra. Az
utóbbi idők egyik legsikere-
sebb magyar zenei vállalkozá-
sának nemrég jelent meg az új
lemeze, melyen többek között
Ferenczi György, Lovasi András
és Kiss Tibor is énekel. A for-
máció alapítójával, Farkas Ró-
berttel beszélgettünk.

Lemezbemutató koncert lesz a
győri?

Nem, mert a nyári fesztiválokra
vegyes műsort állítunk össze, túlnyo-
mórészt az új lemez anyagából
ugyan, de lesz néhány régi kedvenc
is. A műsor mindig attól is függ, hogy
melyik énekesekkel megyünk – Győr-
ben a zenekar mellett Behumi Dóri,
Németh Juci, Rutkai Bori, Kollár Kle-
mencz László, Frenk és Keleti András
szerepelnek majd. 

Kávéházi hangulatot teremt
a Bornapokon a Budapest Bár

A győri színpadon is megeleve-
nedik a kávéházi hangulat, az ének
mellett lesz egy kis színház is? 

A második lemezünkhöz koncert-
színházi előadás készült, díszletek-
kel, jelmezekkel, de ennek a produk-
ciónak elég körülményes és drága az
utaztatása, nyári fesztiválokra nem
tudjuk vinni. A fesztiválfellépésein-
ken a színpadon berendezünk egy
mini kávéházat, kocsmát, ahol az
énekesek borozgatnak, és figyelik
egymást és a zenekart a színpadon. 

Legutóbbi albumuk stílusa és
„kora” is eltér az előzőektől. Miért?

Számos izgalmas, nagyszerű dalt
írtak már, amiket szerettünk volna elját-
szani. Úgy éreztük, ha megint a ’30-40-
es évekhez nyúlnánk, már korlátozna
minket. Aktív a társaság, mindenki ke-
resi az újat, inkább kockáztattunk, és új
vizekre eveztünk. Olyan dalokat vettünk
elő, amelyek egy cigányzenekari átirat-
ban érdekesen szólalnak meg.

Több külföldi dal is szerepel a
lemezen. Nyitnának esetleg a kül-
földi közönség felé is?

A külföldi dalok ugyanúgy hozzá-
tartoznak mindegyünk kultúrájához,
mint a magyarok, úgyhogy amikor a
dalokat gyűjtöttük, felmerült egy
csomó külföldi is. Persze szívesen
nyitunk a külföldi közönség felé, de
egy kicsit más repertoárral. Erre

most készülünk, ám egyelőre még
nem árulunk el többet. 

Termékenyek voltak az utóbbi
időkben. Tervezik már a követ-
kező lemezt?

Jövőre nem adunk ki lemezt, hiszen
három és fél év alatt kiadtunk négyet.
Még az idén ősszel megjelenik a máso-
dik lemezünk színházi változatának elő
felvétele DVD-n több extrával. Jövőre
pedig a Hoppá! előadást készülünk ki-
adni szintén DVD-n. 2012-ben lesz öt -
éves a Budapest Bár, ebből az alkalom-
ból készülünk néhány érdekességre, de
ezekről még korai lenne beszélni.  

Örömzenélésből zenekarrá ko-
vácsolódtak, merre tartanak to-
vább?

Szeretnénk megtartani ezt a csapa-
tot, amely nem csak zenekarrá, de egy
kitűnő laza közösséggé is vált, amibe
mindenki annyit tehet bele, amennyire
idejéből, energiájából futja. Azt, hogy

zenei szempontból merre megyünk to-
vább, még nem tudjuk, ennek kitalálá-
sára lesz alkalmas a jövő évi CD-szü-
net. Ahogy mondtam, készülünk egy
külföldi közönségnek szóló műsorral,
és szervezzük az ötéves évfordulós
meglepetéseket. 

Terveznek még új embereket
bevenni a csapatba?

Ez a csapat most úgy teljes, ahogy
van, hacsak valamilyen okból nem
hagy el minket valaki, akkor nem terve-
zünk változtatni. Viszont lehet, hogy a
Budapest Bárnak lesznek más projekt-
jei, ahova másokat is bevonunk. 

Azt tudjuk, hogy szeretik a szil-
vapálinkát. És a bort? Melyik a
kedvenc bora? Részt vesznek a
Győri Bornapok valamely prog-
ramján, programjain?

Én magam nem vagyok nagy borivó
– sajnos vagy szerencsére az alkohollal
elég rideg a viszonyom: nem szeretem,
és nagyon ritkán iszom, de például a jó
pálinkát nem vetem meg. Ugyanezt el-
mondhatom zenész kollégáimról is –
csaknem absztinens a zenekar. Az éne-
kesek között viszont vannak, akik
nagyra becsülik a jó bort, főleg a vörö-
set, úgyhogy biztos megkóstolnak né-
hányat a Győrben is. Nem tudom, hogy
mikor érkezünk a városba, mert szabad-
ságról jövünk, de igyekszünk körülnézni,
szeretjük felfedezni a finomságokat.

Az idén ősszel
megjelenik 
az új lemezünk
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AUGUSZTUS 19., PÉNTEK
M1
05:26 Hajnali gondolatok
05:29 Kárpát Expressz
05:55 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár
11:05 Drága doktor úr
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró 
13:25 Körzeti magazinok
14:20 Útravaló 
14:35 Ez az élet 
15:05 Jelenetek a szobrok életéből - 

A Duna-korzó
15:25 Híradó
15:35 Időjárás-jelentés
15:36 Körzeti híradó
15:50 TeleSport - MOL Kajak-kenu 

világbajnokság
18:15 Balatoni nyár 
18:35 A csábító nyomozó
19:30 Híradó este
20:10 Hattyúdal

Szörényi Levente koncertje
21:50 24
22:35 Hírek
22:50 Záróra fiataloknak
23:20 Ma Reggel 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Infománia
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:40 Mr. 3000 

16:40 Remington Steele 
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó
19:40 Fókusz
20:20 Az őserdő hőse 
22:15 Vámpírnaplók
23:20 A főnök
00:20 Reflektor
00:30 Törzsutas 
00:55 Ments meg!
01:55 Autómánia 

05:25 Teleshop
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:40 Stahl konyhája
09:45 Babapercek
09:55 Teleshop
11:30 Csak semmi kényszer! 
13:25 EZO.TV 
14:30 Seherezádé 
15:30 Lassie 
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:10 Aktív
19:55 Hőhullám 
20:25 Irigy Hónaljmirigy 
21:25 Egy becsületbeli ügy 
23:55 Aktív Extra
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV 
01:35 Eureka 
02:25 Eureka 
03:15 Alexandra Pódium
03:40 Animációs filmek

05:05 Ki ez a lány?
05:50 Kincsek a padláson 
06:15 Kincsek a padláson 
06:40 Meztelen szépség 
07:35 Chicago Hope Kórház 
08:30 Nyomtalanul 
09:25 Az éj sötétje 
11:40 Két pasi meg egy csajszi
12:10 Egy kapcsolat szabályai 
12:40 Őrangyal 
13:35 Őrangyal
14:35 Doktor House
15:30 Nyomtalanul
16:25 Gyilkos számok
17:20 Gyilkos számok
18:15 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Űrcowboyok 
23:45 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:40 Top Gear 
01:50 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
02:35 Űrcowboyok

AUGUSZTUS 20., SZOMBAT
M1
05:51 Hajnali gondolatok
05:56 Ma Reggel 
09:00 Szent István Napja
10:00 Tisztavatás a Hősök terén
11:00 Szent István Napja
12:01 Hírek
12:15 Liliomfi

14:05 TeleSport - MOL Kajak-kenu 
világbajnokság 

16:25 Csillagszemű 
16:55 Szent Jobb-körmenet 
19:30 Híradó este
20:05 SzerencseSzombat 
21:00 Tűzijáték
21:30 Lúdas Matyi
23:15 Hírek
23:20 Sporthírek
23:25 István király
00:45 Koncertek az A38 hajón 
01:35 Koncertek az A38 hajón 

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

Benne:
- Lisa
- Helló, Kitty!
- Éliás, a kis mentőhajó
- Yakari
- Kengyelfutó gyalogkakukk
- Hupikék törpikék
- Frédi és Béni, avagy a két 

kőkorszaki szaki
09:15 Csodacsibe
10:40 A kismadár
12:30 Fekete Nyíl 
14:20 A hazafi
17:15 Kutyák és macskák
19:00 RTL Klub Híradó
19:25 Asterix és a vikingek 

20:50 Ünnepi tűzijáték 2011 
21:35 Ízlések és pofonok 
23:45 Portré otthon
00:15 Betörő az albérlőm
02:15 Másnap

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné 
08:35 Két testvér
10:30 Michou története 

12:50 Szilaj, a vad völgy paripája
14:15 Jóban Rosszban 
15:25 Jóban Rosszban 
16:35 Az elveszett aranyváros 

fosztogatói 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Nagyon vadon
21:10 Forrest Gump 
23:45 Casting minden
01:45 Kalandjárat
02:10 Teleshop
02:40 Animációs filmek

05:40 Őslények szigete 
06:30 Veronica Mars
07:20 10 évvel fiatalabb: A kihívás 
08:20 A szépség és a szörny 
09:20 Segítség, szülő vagyok! 
10:10 Zsírégetők 
11:05 Topmodell leszek! - Anglia 
12:00 Topmodell leszek! 
12:55 Fergie és Andrew - 

Botrány az udvarban 
14:50 Egy szívesség, egy óra és 

egy nagyon nagy hal 
16:30 Óriási nyomozó: 

Halálbiztosítás 
18:20 Airplane!
20:05 Magyar vándor

22:15 Az országút fantomja 2.
00:05 Két öszvért Sara nővérnek
02:05 Az országút fantomja 2.

VIASAT3

VIASAT3

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Európai kóstoló 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:35 Vissza Sherwoodba! 
09:00 Az utolsó mohikán 
09:30 Szelek szárnyán 
10:20 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Illés 
15:25 Illés 
15:55 Arcélek 
16:10 Építészet XXI 
16:45 Duna anzix 
17:05 Anya, az állatorvos 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:15 Közbeszéd 
21:00 A spártai 
22:45 Dunasport 
22:50 Liszt Ferenc: Les quatre 

éléments – A négy elem 
23:25 Martin H 
01:35 Vers 
01:40 Himnusz
01:45 Dunáról fúj a szél 
01:55 Tanyafilm 

06:00 Gazdakör
06:50 Arcélek 
07:05 Cimbora Retro
07:35 Kolumbusz Kristóf 
08:05 Töredékek - 

Fejezetek a magyar 
művelődés történetéből

08:25 Csángó mise
10:00 Virágkarnevál 2011. Debrecen
13:00 Szent István gyermekei 

Moldvában 
13:25 Isten kezében 
14:00 Együtt az ország 

Történelmi karnevál és 
vízi- légi parádé a Dunán

15:30 Együtt az ország 
Ökumenikus kenyéráldás köz
vetítése a Clark Ádám térről

16:30 Együtt az ország 
Ünnepi stúdióbeszélgetések

17:00 Híradó - 17:00
17:30 Együtt az ország 

Ünnepi stúdióbeszélgetések -2.
és körkapcsolás

18:00 Együtt az ország 
Szent Jobb–körmenet

19:25 Együtt az ország 
Ünnepi stúdióbeszélgetések - 3.

20:00 Honfoglalás 
21:45 Antonio Caldara: Szent István, 

Magyarország első királya 
23:20 Dunasport 
23:40 Aranyhal-emlékek 
01:05 „Tükröt tartani e ragyogásnak” 

RTL Klub, augusztus 19., péntek, 20:20

Az őserdő hőse
Amerikai vígjáték

George, Tarzan
késői utó da
szenvedélyes
sze re lem re lob-
ban a gyö-
nyörű Ursu la
iránt. Felcsillan

számára a modern városi élet kényelmé-
nek lehetősége, végül mégis úgy dönt, visz-
szatér a dzsungelbe, hogy elűzze a könyör-
telen orvvadászokat, és megvédje barátait:
Ape-et, a bölcs majmot, Tookie Tookie ma-
darat és Shepet, a megbízható elefántot.

M1, augusztus 19., péntek, 18:35

A csábító nyomozó
Francia vígjátéksorozat

Elodie ezúttal olyan körben nyomoz, ahol sohasem moz-
gott otthonosan. Az elit iskola nagyvilági diákjai ezt
gyakran éreztetik is vele. Hamarosan pedig egyértelmű figyelmeztetéseket is kap,
hisz a meggyilkolt lány egy neves mágnás lánya volt. Elodie életveszélybe kerül...

M1, augusztus 20. , szombat, 21:30

Lúdas Matyi
Fekete-fehér, magyar játékfilm

A klasszikus mese hőse, Ludas Matyi itt is háromszor
veri vissza Döbrögin a rajta esett sérelmet. Ebben a vál-
tozatban azonban Matyinak segítőtársai is akadnak

egy Piros nevű leány, Gergely hajdú és a debreceni tudós professzor személyében.

TV2, augusztus 20., szombat, 16:35

Az elveszett aranyvá-
ros fosztogatói
Amerikai kalandfilm

Allan Quatermain tipikus kalandor.
Ezért történhet meg, hogy bár eskü-
vőre készül, mégis lemondja azt, ami-
kor titokzatos kincsek nyomára buk-
kan. A jelek azt mutatják, hogy egy
rég óta elveszettnek hitt aranyváros
nyomaira bukkant Afrikában. Hősünk
vonzó menyasszonya kíséretében el is
indul, hogy megszerezze a kincset.
Útjuk során olyan veszélyekbe sodród-
nak, amelyek nem zárják ki, hogy
esetleg ez lesz az utolsó kalandjuk.
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CSALA RÓBERT +36 70 518 0246

AUGUSZTUS 21., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia 
10:35 Asztro Show
11:30 Törzsutas 
12:00 RTL Klub Híradó
12:05 Tengeri őrjárat 
13:05 Magyar autósport-magazin
13:20 Barátok közt - maraton
15:55 Eltűntnek nyilvánítva 
16:55 Álljon meg a nászmenet! 

19:00 RTL Klub Híradó
19:30 Ünneprontók ünnepe 
22:00 A bűn rendje 
00:05 Portré
00:40 Másnap

05:45 Reggeli gondolatok 
06:15 Az idő örvényében 
06:45 Tv2 matiné 

Benne:
- 414-es küldetés 
- Fifi virágoskertje
- Roary, a versenyautó
- Eperke legújabb kalandjai 
- Harold és a Lila varázskréta 

Nickelodeon kedvencek
- Ni Hao Kai-Lan
- Dora, a felfedező
- Jimmy Neutron kalandjai
- SpongyaBob Kockanadrág
- Beyblade (12)

10:25 Max Steel
10:40 Mosoly Road Show 2011
11:10 Stahl konyhája
11:40 Kalandjárat
12:15 Borkultusz 
12:45 Jóban Rosszban 
13:50 Jóban Rosszban 
14:55 Jóban Rosszban 
16:00 Bűbájos boszorkák 
16:50 Szerelem és egyéb 

katasztrófák 
18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 Pókember
22:25 Halálhajó
00:05 Ryan közlegény megmentése
02:50 EZO.TV 

AUGUSZTUS 22., HÉTFŐ
M1
05:29 Kárpát Expressz
05:56 Ma Reggel 
09:00 Az aranyrózsa barlangja 
10:35 Vízkincs 
11:05 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró - 0822 
13:25 Roma Magazin
14:00 Domovina 
14:30 Európa pályaudvarai 
15:00 Hungaria, 

Európa rejtett kincse 
15:15 Gyerekjáték az internet 
15:30 Szent István Vándorlás - 

Az országos kék túra mentén 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradó
16:55 Robbie, a fóka 
17:40 Szerelmem, Afrika 
18:35 A csábító nyomozó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Az oroszlán ugrani készül
21:35 24
22:20 Hírek
22:25 Sporthírek
22:30 A MÉSZ története 
23:00 Ma Reggel 
01:10 Kishalak... Nagyhalak... 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Portré otthon
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:45 Tejben fürdünk 
16:40 A szív útjai 
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó
19:40 Fókusz
20:25 Barátok közt
21:00 Dr. Csont 
22:05 Hazudj, ha tudsz! 
23:15 Árnyék nélkül

01:30 Reflektor
01:40 Corinna 

05:25 Teleshop
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája
09:50 Babapercek
09:55 Teleshop
11:30 Született kémek 
11:55 Pata tanya: Baromi buli 
13:30 EZO.TV 
14:25 Seherezádé 
15:25 Lassie 
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban
21:25 NCIS
22:25 NCIS: Los Angeles 
23:20 Aktív Extra
23:25 Különleges ügyosztály - Párizs 
00:25 Tények Este
00:55 EZO.TV 
01:30 Ned Kelly - A törvényen kívüli 
03:15 Magellán
03:40 Animációs filmek

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás
06:40 Építészet XXI 
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:35 A nagy ho-ho-ho-horgász
08:45 Varjúdombi mesék
08:55 Vissza Sherwoodba! 
09:20 Az utolsó mohikán 
09:50 Ördögi szerencse 
10:20 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Heuréka! Megtaláltam! - 

Válogatás 
15:30 Magyar elsők 
15:50 A világ nagy kikötői 
16:45 Duna anzix 
17:05 Anya, az állatorvos
18:00 Híradó
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:20 Közbeszéd 
21:00 Egy szerencsés nap 
22:35 Sportaréna 
23:15 Illés 
23:45 Pereputty 
01:20 Vers 
01:25 Himnusz
01:30 Ezerarcú Balaton 

05:25 Ki ez a lány?
06:10 Kincsek a padláson 
06:35 Kincsek a padláson 
07:05 Meztelen szépség 
08:00 Chicago Hope Kórház 
08:55 Nyomtalanul 
09:50 Fergie és Andrew - 

Botrány az udvarban
11:40 Két pasi meg egy csajszi 
12:10 Egy kapcsolat szabályai
12:40 Őrangyal 
13:35 Őrangyal
14:35 Doktor House
15:30 Nyomtalanul 
16:25 Gyilkos számok
17:20 Gyilkos számok
18:15 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Aranypart 
21:55 Játssz a túlélésért
23:55 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:55 Top Gear 
02:00 Drakula 2. - Mennybemenetel
03:30 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 

05:10 Őslények szigete 
05:55 Egy kórház magánélete
06:55 Egy kórház magánélete 
07:50 A szépség és a szörny 
08:50 Keresztanya

10:45 MaxxMotion Autós Magazin 
11:10 A nagy házalakítás 
12:05 Óriási nyomozó: 

Halálbiztosítás 
13:55 Airplane!
15:40 Fekete kalóz 
17:50 Lost in Space - 

Elveszve az űrben
20:05 CSI: Miami helyszínelők
21:00 A főnök
21:55 Két cowboy New York-ban
00:00 Drakula 2. - Mennybemenetel
01:40 CSI: Miami helyszínelők 
02:30 A főnök

VIASAT3

VIASAT3

06:20 Cimbora Retro
07:15 Az Ótestamentum 
07:45 Kolumbusz Kristóf
08:10 Hol volt, hol nem volt...
08:30 Univerzum 
09:20 Békavári uraság - Az új kaland 
11:05 Ízőrzők: Mátraderecske
11:45 Híradó, Időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó
12:02 Vers 
12:05 Élő egyház 
12:30 Élő népzene 
13:05 Csellengők 
13:30 Marika 
14:50 Múltidéző 
15:20 Dunáról fúj a szél 
15:25 A velencei La Fenice színház 
16:00 Vannak vidékek 
17:00 Talpalatnyi zöld 
17:25 Kirakat 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:15 Koncert a kapu előtt
19:45 Heti Hírmondó 
20:25 Klubszoba
21:25 Lélek Boulevard 
21:50 Dunasport 
22:10 Így nőttem fel
23:45 Tálentum 
00:15 Clint Eastwood élete és filmjei 
01:40 Vers 
01:45 Himnusz
01:50 Tálentum

05:50 Hajnali gondolatok
05:56 Ma Reggel 
09:00 Engedjétek hozzám
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Katolikus krónika
09:40 Amikor gyermek voltam
09:50 Kard és kereszt
10:05 Tanúságtevők-  

Korona a hátizsákban
10:30 Református magazin
10:55 Evangélikus ifjúsági műsor
11:05 Útmutató - 

"Együtt egymásért..." 
11:30 Mai hitvallások- 

"...a próba javamra vált..."
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Telesport - Sport 7
12:40 TeleSport - MOL Kajak-kenu 

világbajnokság 
15:40 TeleSport - OTP Bank Liga

Újpest FC - DVTK
18:00 Anno
18:30 Őrség a pajtában
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Beszélgetés Schmitt Pál 

köztársasági elnökkel 
20:40 Amadeus
23:40 Hírek
23:45 Sporthírek
23:50 Aranyfeszt 
00:20 Este találkozunk! 

RTL Klub, augusztus 21., vasárnap, 22:00

A bűn rendje
Amerikai–német 
thriller

Az egyházon belül év-
századok óta létező tit-
kos rend főpapját meg-
gyilkolják. Az egyik pap,
Alex (Heath Ledger)

indul Rómába, hogy kivizsgálja a gyilkos-
ság körülményeit. A halott rendfőnök tes-
tén olyan különös nyomokat talál, ame-
lyek láttán a jeges rémület fogja el. Az eset
kiderítéséhez társakra van szüksége, ezért
megbízható kollégáját és egy művészt,
akin korábban ördögűzést hajtott végre,
hív segítségül.

Viasat3, augusztus 21., 
vasárnap, 15:40
Fekete kalóz
Olasz–spanyol–francia vígjáték

Blackie kalózkapitány tudomást
szerez egy aranyat szállító hajó-
ról, és hogy a zsákmányt megsze-
rezze, szövetséget köt Don Pedro
kapitánnyal, akinek részesedést
ígér az aranyból. A hajó azonban
elterelő hadművelettel homokot
szállít. Közben foglyul ejtik az al-
király feleségét, Isabellát a szol-
galójával együtt. A szépséges
hölgy ugyancsak az arany meg-
szerzésének érdekében ügyködik,
ahogy még többen, mások is...

TV2, augusztus 22., hétfő, 21:25
NCIS
Amerikai 
krimisorozat

Egy katonát holtan találnak egy erdei ház-
ban. Doki a helyszínelés során megálla-
pítja, hogy a férfit megmérgezték, majd
szabályosan kibelezték, ami feltehetően ri-
tuális gyilkosságra utal. Közben kiderül,
hogy a férfi munkahelyéről eltűnt egy tit-
kos fejlesztésű program. Az NCIS csapat fel-

adata pedig
az, hogy ki-
bogozza az
összefüggés-
telen törté-
néseket.

Viasat3, augusztus 22., hétfő, 9:50
Fergie és Andrew – 
Botrány az udvarban
Amerikai romantikus film

Andrew her-
ceget és
Sarah Fergu-
sont Diana
h e r c e g n ő
mutatja be
egymásnak.
Mindenki számára úgy tűnik, hogy a két
fiatal tökéletesen illik egymáshoz. Házas-
ságkötésükkor az egész Buckingham pa-
lota boldogságban úszik. Ám hamarosan,
két gyönyörű kislányuk összetartó ereje el-
lenére is, házasságuk válságba kerül. 

• ÖSD, ZÖLD ÚT, ECL, EURO, TársalKODÓ,
GazdálKODÓ nyelvvizsga-felkészítés magánbérletes
rendszerben is

• Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra
• Spanyol, olasz, francia, orosz kurzusok 
• Hivatalos szakfordítást/tolmácsolást vállalunk
• Nyelvvizsga-tanácsadás, próbanyelvvizsga-lehetôség

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

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-20/2539190

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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AUGUSZTUS 23., KEDD
M1
05:29 Kárpát Expressz
05:56 Ma Reggel 
09:00 Az aranyrózsa barlangja 
10:35 Vízkincs
11:05 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró - 

Mit tudnak a fiatalok...? 
13:25 Srpski Ekran 
14:00 Unser Bildschirm 
14:30 Európa pályaudvarai 
15:00 Hungaria, 

Európa rejtett kincse 
15:20 Gyerekjáték az internet 
15:30 Tudástár 2011 - Stroke
16:00 Bűvölet
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradók
16:55 Robbie, a fóka 
17:45 Szerelmem, Afrika
18:35 A csábító nyomozó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Önök kérték! 
21:00 Ötvenéves találkozó 
21:55 24 
22:40 Hírek
22:45 Sporthírek
22:55 A rejtélyes XX. század
23:25 Ma Reggel 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Trendmánia 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:15 Ilyenek voltunk
16:40 A szív útjai 
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó
19:40 Fókusz
20:25 Barátok közt
21:00 A mentalista
22:05 Döglött akták 
23:15 XXI. század - 

a legendák velünk élnek
23:45 Reflektor
00:00 Álomherceg 

05:25 Teleshop
06:00 Babavilág
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop
11:20 Hullámvasút
13:30 EZO.TV 
14:25 Seherezádé 
15:25 Lassie 
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:30 Seherezádé

Burhan viszi el Burdzsut az isko-
lába, és Burdzsu elmondja az
osztálytársainak, hogy mi tör-
tént. Burak szeretné újrakezdeni
Melekkel. Edát közben elbocsájt-
ják a Binyapitól. A barátnője,
Nazan felhívja Bennut, és közli
vele, hogy a férje szeretőt tart...

18:30 Tények
19:20 Aktív
19:30 Jóban Rosszban 
20:30 Bajnokok Ligája
23:25 Aktív Extra
23:30 A médium
00:30 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 Nagy ember, kis szerelem 
03:35 Babavilág

05:00 Ki ez a lány?
05:45 Kincsek a padláson 
06:10 Kincsek a padláson 
06:35 Tim Gunn: Legyen stílusod!
07:30 Chicago Hope Kórház 
08:25 Nyomtalanul 
09:20 Lost in Space - 

Elveszve az űrben 
11:40 Két pasi meg egy csajszi 
12:10 Egy kapcsolat szabályai 
12:40 Őrangyal 
13:35 Őrangyal 
14:35 Doktor House
15:30 Nyomtalanul 
16:25 Gyilkos számok
17:20 Gyilkos számok
18:15 Lehetetlen küldetés
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi 
20:25 Doktor House
21:25 Aranypart 
21:55 Titkos gyilkos mama 
23:40 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:35 Top Gear 
01:40 Titkos gyilkos mama 
03:15 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 

AUGUSZTUS 24., SZERDA
M1
05:26 Hajnali gondolatok
05:29 Kárpát Expressz
05:56 Ma Reggel 
09:00 Az aranyrózsa barlangja 
10:40 Vízkincs 
11:05 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró - A Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat 
székelyföldi körútja 

13:30 Hrvatska kronika 
14:00 Ecranul nostru 
14:35 Európa pályaudvarai 
15:05 Hungaria, 

Európa rejtett kincse 
15:20 Gyerekjáték az internet 
15:30 Médiaguru
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés
16:41 Körzeti híradó
16:55 Robbie, a fóka 
17:40 Szerelmem, Afrika 
18:35 Szerelmem, Afrika 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Kutyakomédia
21:20 Linda
22:25 24
23:10 Hírek
23:15 Sporthírek

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Autómánia 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:15 Áldott bolygó 
15:05 Csodakutyák 2. - 

Az ebdoktorok
16:40 A szív útjai
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó
19:40 Fókusz
20:25 Barátok közt
21:00 Egyik kopó, másik eb 

23:10 Könnyen jött pénz 
01:05 Reflektor
01:15 Corinna

05:10 Ki ez a lány?
05:55 Kincsek a padláson 
06:20 Kincsek a padláson 
06:50 Tim Gunn: Legyen stílusod! 
07:45 Chicago Hope Kórház 
08:40 Nyomtalanul 
09:35 Fekete kalóz 
11:40 Két pasi meg egy csajszi 
12:10 Egy kapcsolat szabályai 
12:40 Őrangyal 
13:35 Őrangyal
14:35 Doktor House
15:30 Nyomtalanul 
16:25 Gyilkos számok
17:20 Gyilkos számok
18:15 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi 
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Aranypart 
21:55 Vírus

Félelmetes kór támadja meg az
Egyesült Államokat, a halálos
vírus kis híján végez egy kalifor-
niai kisváros lakosságával. Egy
katonai orvos veszi fel a harcot
a betegséggel szemben.

00:15 Esküdt ellenségek: 
Különleges ügyosztály

01:10 Top Gear 
02:10 Vírus 

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás
06:40 Isten kezében 
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:40 Vissza Sherwoodba! 
09:00 Az utolsó mohikán 
09:35 Szelek szárnyán 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Élő népzene 
15:30 Beavatás 
15:45 A nagy rádióháború 
16:45 Duna anzix 
17:05 Anya, az állatorvos 
18:00 Híradó - 18:00 
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán 
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:20 Közbeszéd 
21:00 Titkok gyermeke
22:35 Dunasport 
22:40 Dokureflex
22:41 Varázslatos gladiátorok 
00:00 A Salzburgi Fesztiválzenekar

hangversenye a 
Zeneakadémián 

00:50 Vers 
01:00 Himnusz
01:05 Közbeszéd 

05:25 Teleshop
06:00 Két TestŐr
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop
11:20 Született kémek 
11:45 Winnetou 2 - 

Az utolsó renegátok 
13:30 EZO.TV 
14:25 Seherezádé 
15:25 Lassie 
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 Doktor House
22:25 Szellemekkel suttogó 
23:20 Aktív Extra
23:25 Szellemekkel suttogó
00:25 Tények Este
00:55 EZO.TV 
01:30 Murphy törvénye 
03:05 Két TestŐr

VIASAT3

VIASAT3

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás 
06:40 Múlt idő '90 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:35 Vissza Sherwoodba! 
09:00 Az utolsó mohikán 
09:30 Szelek szárnyán
10:20 Derrick 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Csellengők
15:25 Virágzó Magyarország 
15:45 Illés 
16:15 Illés
16:45 Duna anzix 
17:05 Anya, az állatorvos 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán 
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:20 Közbeszéd 
21:00 Felfelé a lejtőn 
22:20 Dunasport 
22:25 Feljegyzések az egérlyukból 
23:20 Levelek Rákosihoz 
00:00 Koncertek az A38 hajón 
00:55 Vers 
01:00 Himnusz
01:05 Közbeszéd
01:35 Dunáról fúj a szél 

TV2, augusztus 23., 
kedd, 23:30

A médium
Amerikai krimisorozat

Allison munkába áll az új
megbízójánál, akitől csodála-
tos irodát, ruhákat és autót is
kap. Mindennek ellenére az
asszony még mindig csak a
sorozatgyilkosról álmodik. Si-
kerül is hamarosan Lee-vel
kideríteniük, hogy az egyik
nyomozó is benne van a bűn-
tényben. Ariel eközben lebu-
kik a beszedett tabletták
miatt, s Allison persze meg-
próbál segíteni rajta...

RTL Klub, augusztus
23., kedd, 14:15
Ilyenek 
voltunk
Amerikai zenés dráma

Katie és Hubbell töké-
letes ellentétei egy-
másnak, de egy dolog
közös bennük. Mind-

ketten a végletekig őszinték. Szinte lehe-
tetlen, mégis egymásba szeretnek. Sőt,
nyilvánvaló különbözőségük és a szülői til-
tás ellenére összeházasodnak. Házasságuk
szenvedélyes és bensőséges egészen addig,
amíg a történelem közbe nem szól. Politi-
kai és erkölcsi nézeteltéréseiket még a sze-
relem sem képes legyőzni.

TV2, augusztus 24., szerda, 21:25
Doktor House
Amerikai filmsorozat

Egy 16 éves lány – miután az osztálytár-
sai gúnyt űztek belőle – a karácsonyi ün-
nepségen hallucinálni és hányni kezd,
ezért az orvosok valamilyen májbeteg-
ségre gyanakodnak. Kiderül, hogy Nata-
lie hallucinogén gombát evett, és pirulá-
kat szedett be. Eközben Foreman és 13-as
egyre közelebb kerülnek egymáshoz, rá-

adásul a ka-
r á c s o n y i
a j á n d é k o -
zás is okoz
némi felfor-
dulást.

M1, augusztus 24., szerda, 17:40
Szerelmem, Afrika
Német–olasz kalandfilmsorozat

Kate elárulja Monicá-
nak, hogy van egy kisfia,
Martin, akit eddig titok-
ban kellett tartania,
mert a gyermek bűnöző
apja az elrablásával fe-
nyegetőzött. Most a férfi
letartóztatása után ma-
gához veszi a fiút, és így
vele töltheti élete utolsó
hónapjait. Carolina visszatér a kómából Space
Runer segítségével, és előkerül Lilly, a majma
is. Kate elmondja fiának, hogy hamarosan
meg fog halni, és Monica gondjaira bízza...
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TENISZPÁLYÁKBÉRELHETÔK!

Érd.: +36-20/515-1228
E-mail: baratsagsport@gyorszol.hu

1.000 Ft/óra

Nyugdíjasoknak, diákoknak 

900 Ft/óra

Bérlet vásárlása esetén 
további kedvezmények!

A Rozgonyi úton salakos

Minden héten szerdán, pénteken  és szombaton

várjuk a kedves vásárlókat. A gépjármûvel

érkezôk részére díjmentes parkolókat biztosítunk.

IDÔPONTVÁLTOZÁS!
Felhívjuk a kedves vásárlók figyelmét,

hogy nemzeti ünnepünk miatt

az augusztus 20-i piacnapot

augusztus 19-én, pénteken tartjuk.

AUGUSZTUS 25., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:30 Top Shop 
06:00 Törzsutas 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 Az Iguacu vízesések 
15:15 Pokémon 5. - Új hős születik 
16:40 A szív útjai 
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig 

19:00 RTL Klub Híradó
19:40 Fókusz
20:25 Barátok közt 
21:00 Hölgyválasz 
23:20 Szextestvérek 
01:10 Reflektor
01:20 Infománia

05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Az aranyrózsa barlangja 
10:35 Vízkincs 
11:05 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz 
12:55 Átjáró 
13:25 Rondó
14:25 Összhang 
15:15 Gyerekjáték az internet 
15:30 Legendás konyhák 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Robbie, a fóka 
17:45 Szerelmem, Afrika 
18:40 Szerelmem, Afrika 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Déltenger kincse 
21:00 Tűzvonalban.
21:55 24 
22:40 Hírek 
22:45 Sporthírek 
22:55 Liszt Kínában 
23:20 November 
00:40 Ma Reggel

04:15 Esküdt ellenségek: 
Különleges ügyosztály 

05:10 Ki ez a lány? 
05:55 Kincsek a padláson 
06:20 Kincsek a padláson 
06:50 Tim Gunn: Legyen stílusod! 
07:45 Chicago Hope Kórház 
08:40 Nyomtalanul 
09:35 Krumplirózsa 
11:45 Két pasi meg egy csajszi 
12:10 Egy kapcsolat szabályai 
12:40 Őrangyal 
13:35 Őrangyal 
14:35 Doktor House  
15:30 Nyomtalanul 
16:25 Gyilkos számok  
17:20 Gyilkos számok  
18:15 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi  
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House  
21:25 Aranypart 
21:55 CSI: A helyszínelők  
22:55 Terepen 
23:50 Jackie nővér 
00:25 Jackie nővér 
01:00 Top Gear 
02:05 CSI: A helyszínelők 
02:50 Terepen 
03:35 Jackie nővér

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop 
11:15 Született kémek 
11:40 Szemtelennek áll a világ 
13:30 EZO.TV
14:25 Seherezádé 
15:25 Lassie 
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 Vámpír Brooklynban 
23:30 Aktív Extra
23:35 Bostoni halottkémek 
00:35 Tények Este
01:05 EZO.TV
01:40 Mentőhelikopter 
02:35 Mentőhelikopter 
03:25 Segíts magadon! 
03:50 Animációs filmek

VIASAT3
05:30 Gazdakör
05:55 Térkép - Válogatás 
06:40 Múltidéző 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Vissza Sherwoodba! 
09:00 Az utolsó mohikán 
09:30 Szelek szárnyán 
10:20 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Talpalatnyi zöld 
15:30 Ízőrzők: Boldog 
16:00 A kiskunok múzeuma 
16:15 Felelet az életnek 
16:45 Duna anzix 
17:05 Philip Marlowe esetei 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 Tigris brigád 
23:05 Dunasport
23:10 Koncertek az A38 hajón 
00:05 „Az én tavam” 
00:45 Vers
00:50 Himnusz 
00:55 Közbeszéd 
01:30 Arcélek 
01:45 Kalando-Zoo a Kifutók mögött 

Viasat3, augusztus 25.,
csütörtök, 9:35

Krumplirózsa
Amerikai romantikus
vígjáték

Frankie pincérnő egy New York-i kávézóban. Egy
sor fájdalmas kapcsolat után legkevésbé egy új
férfira van szüksége... amíg Johnny el nem jön
érte. A férfi barátságos ex-szélhámos, akit felvesz-
nek szakácsnak. Johnny teljesen belehabarodik
Frankie-be. De Frankie szerint ők annyira külön-
böznek, mint a rántott és a főtt tojás. 

RTL Klub, augusztus 25., csütörtök, 21:00

Hölgyválasz
Amerikai romantikus vígjáték

John Clark chicagói ügyvéd élete csaknem
tökéletes. És mégis mintha elrohanna mel-
lette az élet, a családját is alig látja. Egyik
nap John hazafelé tartva a vonatablakon át
a gyönyörű Paulinára lesz figyelmes, aki a
lerobbant Miss Mitzi's stúdióból bámul rá.
A pillantás szinte kísérti a férfit, mígnem
egyszer bemegy a stúdióba, ahol beiratko-
zik a tánctanfolyam kezdő csoportjába. 

M1, augusztus 25.,
csütörtök, 23:20

November
Amerikai filmdráma

Sophie Jacobs egy
Los Angeles-i fotós,
akinek barátja fegyveres rablás áldozata lett no-
vember 7-én. A nő fájdalma az idő múlásával sem
csillapodik, hiába próbálja feledni a tragédiát.
Sophie pszichológus segítségére szorul, ám ek-
korra már a képzelet és a valóság olyan szövevé-
nyes hálót fon köré, amelyből képtelen kitörni.
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szerző: bakács lászló
fotó: illusztráció

Idős emberekkel foglalkozó szociális
gondozók felkészítését végzik a me-
gyei rendőrök. Az országban egyedül -
álló szituációs tréningeken mutatják
be, milyen típusú támadások áldoza-
tai lehetnek a többnyire egyedül élő,
kiszolgáltatott öregek. Az oktatás
célja, hogy a szociális munkások és
beteglátogatók felkészítsék az időse-
ket, hogyan tudják távol tartani a va-
gyon-, de nem ritkán életellenes bűn-
cselekmények elkövetőit.  

A közelmúltban jogerősen 15
évnyi fegyházbüntetésre ítélték azt a
román férfit, aki két évvel ezelőtt – az
éjszaka közepén – egy nyugdíjas há-
zaspárra rontott rá Győrben, és bal-
tával kis híján széthasította az ágyá-
ban fekvő, 76 éves bácsi fejét. A
rabló pénzért és élelmiszerért tört be
a családi házba, áldozata pedig erős
lélekjelenlétének köszönhette az
életét: félálomban észrevette a fölé
emelkedő férfit, akinek, miután egy-
szer már fejen ütötte a baltával, el-
kapta a kezét.  

„Gyakran ezek az idős, egyedül
élő, egyedülálló emberek az áldoza-
tok” – ezt már Szabó Csaba főhad-
nagy, a megyei rendőr-főkapitány-
ság munkatársa mondta érdeklődé-
sünkre, aki az új idősvédelmi prog-
ram vezetője. A kezdeményezés arra
irányul, hogy ellássa tanácsokkal a
sokszor gyanútlan és jóhiszemű em-
bereket. Mivel a potenciális áldoza-
tokhoz az őket naponta látogató
szociá lis gondozók állnak legköze-

Megfékeznék az idősek
elleni bűncselekményeket 

lebb, első körben 15 beteglátogató
felkészítése történt meg.

Sokszor hamis igazolványok felmuta-
tásával jutnak be az idősek otthonaiba a
trükkös tolvajok. Ezért a tréningeken be-
mutatják, milyen egyenruhában érkez-
nek házhoz az E.ON, a vízmű, vagy más
egyéb szolgáltató vállalat munkatársai.   

„A jelvényszám helye, ami egyér-
telműen azonosíthatóvá teszi a kollé-
gát” – mutatja saját igazolványát Ko-
vács Sándor, a megyei rendőr-főka-
pitányság bűnmegelőzési osztályá -
nak vezetője. Az alezredestől meg-
tudtuk, újabban legtöbbször telefo-
non csalnak ki pénzt az öregektől,
családtagjukra hivatkozva.    

„A figyelmüket elterelve beszél-
getnek velük, aztán egy későbbi
időpontban visszatérnek, majd elvi-
szik az otthonukban talált értékeket.
Előfordul, hogy kifigyelik szokásai-
kat, aztán amikor nem tartózkod-
nak otthon, kifosztják őket” –
mondja Kovács Sándor, aki hozzáte-
szi: a vagyonellenes bűncselekmé-
nyek sokszor drámai fordulatot
vesznek,  ha az elkövetők pánikba
esnek. A szo ciá lis munkások a meg-
szerzett ismereteket továbbadják
az időseknek. 

„A gondozónők sok esetben tény-
leg csak a józan paraszti eszükre tá-
maszkodhatnak, arra, amit hallot-
tak, olvastak az újságban, és ezt fi-
gyelembe véve adják a tanácsokat.
A szakszerű segítség keretében
szituá ciós gyakorlatokon keresztül
elsajátítják, hogy miként kell rea-
gálni egy ilyen helyzetre, mit szabad,
és mit nem szabad mondani, ezek-
kel a technikákkal, tanácsokkal tud-
nak segíteni az időseknek” –
mondta lapunknak Ráczné Németh
Teodóra, a győri Egyesített Egész-
ségügyi  és Szociális Intézmény
igazgatóhelyettese. 

A szakember hozzátette: előfor-
dult már, hogy a rászoruló idős,
beteg embereknél elhelyezett házi
segélyjelző készülék segített ab -
ban, hogy sikerüljön a betörőt el-
fogni, vagy rábírni arra, hogy kere-
ket oldjon. 

Az első körben 
tizenöt 
beteglátogatót 
készítettek fel

A GYÕR-SZOL Zrt. pá lyá za tot hir det 

TÛZ REN DÉSZ
mun ka kör be töl té sé re. 

Fel ada ta a tár sa ság tûz vé del mé nek tel jes kö rû ügy in té zé se.

Pá lyá za ti fel té te lek: • Kö zép fo kú vég zett ség • kö zép fo kú tûz vé del -
mi szak ké pe sí tés • fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me re tek • ru -
gal mas mun ka rend vál la lá sa, pre ci zi tás, meg bíz ha tó ság • a pá lyá zat sze -
rin ti te rü le ten szer zett gya kor lat.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent: • Más biz ton sá gi te rü le te ken
(mun ka vé de lem, va gyon vé de lem) szer zett ké pe sí tés és gya kor lat.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok: • 3 hó nap nál
nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány (utó lag is be nyújt ha tó) • vég -
zett sé get iga zo ló ok má nyok má so la ta • szak mai ön élet rajz, mo ti vá ci ós le -
vél, mun ka bérigény.

A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja: 2011. szep tem ber 1.

A fény ké pes pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja: Pos tai úton
vagy sze mé lye sen, a GYÕR-SZOL Zrt. Biz ton sá gi Osz tá lyán (9024 Gyõr,
Or go na ut ca 10.). Kér jük a zárt bo rí té kon fel tün tet ni a pá lyá zat ban sze -
rep lõ mun ka kör meg ne ve zé sét.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A címben szereplő kérdést
nem máshová, mint a győri me-
gyeháza egyik emeletének ab-
lakaira írta Somos András ha-
talmas betűkkel a múlt héten.
A romantikus férfi felvitte ba-
rátnőjét a szemben lévő város-
háza tornyába, s így kérte meg
a kezét.

Nem ez volt az első eset, hogy a
győri városházát választották a lány-
kérés helyszínéül, ezúttal fotósunk
szemfülességének köszönhető,
hogy tudomást szereztünk a külön-
leges lánykérésről.

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

A ’70-es évek stílusa köszön vissza
az idei őszi divatban. A csípőben
bővebb lovaglófazon, a szőrme
megjelenése lesz a jellemző. 

A 2011-es őszi divatban a szőrme
kulcsfontosságú szerepet tölt be,
akár egy kabát, sál, cipő vagy táska
formájában.  A szőrme viseletekor fi-
gyelembe kell venni, hogy a többi ru-
hadarabunk vagy kiegészítőnk ilyen-
kor egyszerű legyen. 

A szőrmebundák ismételten meg-
jelennek, melyek látható gombok,
zsebek kiegészítésével modern,
nőies megoldásnak bizonyulnak egy
miniruha fölött. 

A szőrme mellény formájában is
megmutatkozik, ilyenkor nem érez-
zük azt, amit mondjuk egy kabát ese-
tében, vagyis hogy a szőrme vastagít. 

Ha nem vállaljuk be a szőrme lát-
ványosabb viseletét, egy sálat vagy
táskát ugyanúgy szőrmébe bújtatha-
tunk. Ekkor is törekedjünk rá, hogy
öltözékünk többi része legyen vissza-
fogott és minimál, hogy még inkább
érvényesülni tudjon a kiegészítő. 

Tavaly hódítottak a kardigánok,
idén a pulóverek fognak, a mostani ősz
kedvelt árnyalataival, a paprika, a kö-
mény, a mustár, a gyömbér színeivel. 

Előtérbe kerül a fűzős bakancs
magas sarkakkal, divat lesz a csipke,
a nagyméretű férfias kalap, előtérbe
kerülnek a geometriai minták, a skót
kockák, az ingruha, a pöttyös minták
és a lila szín bármilyen tónusával. 

Munkahelyre ideális viselet lehet
a derékban karcsúsított, térdig érő
ruha, valamint a klasszikus fehér ing.
A kényelem és a nőies vonás is ötvö-
ződik az idén egy zsebes szoknya for-
májában.

A szexi bőrdzseki nem ment ki a di-
vatból, hordhatjuk cowboycsizmával
és farmerrel egyaránt. Az átmeneti idő-
szakban viseljünk poncsót, ami szin-
tén időtlennek bizonyul. A csípőben
bővebb lovaglófazon, az egyenes szö-
vetnadrág, s a lenge overall is jellemző
lesz a 2011-es őszi divatra. 

Hozzám jössz feleségül?
Sikerült kiderítenünk, ki volt az

ötletes fiatalember: Somos András
elmesélte nekünk, hogy minden-
képp a városháza tornyában sze-
rette volna megkérni szerelme, Sar-
lós Viktória kezét. A lány imádja
Győrt, nagyon szépnek tartja. A to-
ronyból pedig gyönyörű panoráma
nyílik a városra. András szerette
volna még inkább feldobni a lány-
kérést, ekkor jött az ötlet, hogy ki-
írják a kérdést a megyeháza irodái-
nak ablakaira.

Az akcióba a fiú beavatta a szülő-
ket is, együtt mérték le az ablakokat,
tervezték és rajzolták meg a betűket.
Főpróbát is tartottak, hogy minden
tökéletesen sikerüljön.

A 25 éves fiú megszerezte a
szükséges engedélyeket, hogy fel-
vihesse szerelmét a toronyszo-

bába, aki amikor megfordult, meg-
pillantotta a kérdést: Hozzám jössz
feleségül?

– Viki nagyon örült, és hál’ Isten
igent mondott – mesélte el lapunk-
nak boldogan András –, azonnal a
nyakamba borult. Sokan észrevették
a lánykérést, többen fotóztak, vide-
óztak minket.

A friss jegyesek már hat éve al-
kotnak egy párt, az internet segít-
ségével ismerkedtek meg, s 2005.
augusztus 20-án találkoztak elő-
ször.

A 22 éves lány a Széchenyi István
Egyetemen tanul egészségügyi szer-
vezőnek, vőlegénye pedig vadászati
főellenőr.

András azt mondta, az esküvő
még odébb van, várnak, míg Viki el-
végzi az iskolát.

Szőrme bő
nadrággal
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„Kezd kialakulni a borkultúra
Magyarországon, és ebben a
nőknek is nagy szerepük van” –
mondta el lapunknak egy bo-
rászhölgy és hangsúlyozta, ne
általánosítsunk, nincsenek női
és férfiborok. Ezzel egy férfi bo-
rász is egyetértett.

Gyakran mondják, hogy más a nők íz-
lésvilága, ők inkább az édes, illatos
fehérborokat pártolják, akár édes-
ség gyanánt is szívesen fogyasztják.

– Vannak borok, melyek népsze-
rűbbek a hölgyek körében, de nem
érdemes különbséget tenni. Egy
bor akkor finom, ha ízlik – vélekedik
erről Miklós Csaba, a Móri Borvidék
borásza.

Azt javasolja, hogy mindenki
olyan bort igyon, amelyet éppen
megkíván.

Nem léteznek női borok

– Borászként azt gondolom, hogy
főleg hangulatfüggő a választás, de
még számos tényező befolyásol-
hatja: a környezet, a társaság, a
gasztronómia. 

Miklós Csaba sok időt tölt borfo-
gyasztók társaságában, és azt ta-
pasztalja, hogy a hölgyek a markáns,
karakteres, testesebb vörösborokat
is szívesen fogyasztják.

Babarczi Zsuzsa, a Pannonhalmi
Borvidék borásza hasonlóan véleke-
dik a „női” és „férfi” borokat illetően.
Szerinte ennél sokkal bonyolultabb a
két nem, mintsem hogy lefordítsuk
ezt a borok nyelvére.

– Ha mégis általánosságokat kell
keresni a nők ízlésében, akkor azt
tudom elmondani, amit mostanában
látok: a nők sokszor jobban szeretik
a rizlinges borokat, mint az édes faj-
tákat. Elpártoltak a száraz fehérbo-
rok irányába, ám az megmaradt,
hogy inkább a könnyed, illatos nedű-
ket kívánják. Sokan kedvelik persze
az édes borokat is, de ez a férfiaknál
is tapasztalható.

Babarczi Zsuzsa azt is elmesélte,
hogy a legtöbb férfi borász szintén
úgy vélekedik, hogy a nők jobban
kóstolnak, mint a férfiak, nekik kifino-
multabb az ízérzékelésük.

– Nemrég egy fiatal lányokból álló
csoport látogatott el a borospin-
cénkbe kóstolóra. Látom, hogy a höl-
gyek egyre nyitottabbak és érdeklő-
dőbbek, szeretnek kísérletezni az íze-
ket illetően, és ez nagyon jól van így.
Kezd kialakulni a borkultúra Magyar-
országon, és ebben a nőknek is nagy
szerepük van.

A statisztikák szerint a nők több
bort vásárolnak, mint a férfiak. Egy-
részt azért, mert összekötik a rutin-
bevásárlással, másrészt pedig gyak-
rabban társítják megfelelően az
adott gasztronómiai élményhez is,
melyet szinték ők készítenek el. Har-
madsorban pedig az előbb említett
kifinomultság miatt, mert egy nő –
érzékenységéből adódóan – sokszor
olyan apró jellemzőket is megérez
egy borban, amit a férfiak közül csak
kevesen.

A nők több bort
vásárolnak,
mint a férfiak
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Augusztus séfje: 
Gulyás Károly 

szerző: gaál józsef
receptek: gulyás károly
fotó: o. jakócs péter

Szakácsklub rovatunk augusztusi ételköltemé-
nyei a Petz-kórház konyháján készülnek, de nem
csak a kedves vendéglátás köszöneteként érde-
mes ejteni néhány jó szót erről a nem hétköznapi
vállalkozásról. Kezdjük az elején, a győri konyhát
egy piacvezető világcég, az angol Compass
Group magyarországi társasága, az Eurest üze-
melteti. A Compass ötven országban eresztett
gyökeret, az Eurest a hazai munkahelyeken, isko-
lákban, kórházakban és szociális intézmények-
ben százezer embert szolgál ki.

A győri séf, Gulyás Károly hatvantagú csapata
több mint kétezer vendégről gondoskodik, több-
ségük a megyei kórház betege. Az osztályok kora
reggel, belső számítógépes hálózaton juttatják el
napi rendelésüket, a menük mellett nem ritkán
harminc különböző diétás fogást igényelve. A kór-
ház dolgozói a kétféle menün kívül étlapról is vá-
laszthatnak, Szakácsklub rovatunk ezúttal ebből
az éttermi a’ la carte kínálatából mutat be egy kü-
lönleges gyümölcslevest és egy könnyű, nyári fő-
ételt, a citromos jércemellet salátaágyon.

Hozzávalók négy személyre: 
Tanyasi csirkemellfilé 0,8 kg, só, őrölt
bors, vaj 2 dkg, olívaolaj 3 dl, gyors-
rizs (vadrizses) 1 csomag, jégsaláta
fél fej, újhagyma 2 szál, piros kalifor-
niai paprika, cukkini, padlizsán, para-
dicsom 1-1 darab, ruccola 20 dkg,
currypor fél csomag, citrom 2 dkg,
balzsamecet, petrezselyemzöld, cit-
romfű, sütőzacskó.

Elkészítése:
A jércemellfilét sózzuk, borsozzuk,

majd a sütőzacskóba helyezzük. Ide
kerül még a citrom szűrt leve, az olíva-
olaj, a vaj és a pár szál citromfű. Ezután
egy mókás mozzanat következik, a
zacskóból – amennyire lehetséges –
kiszívjuk a levegőt, száját lezárjuk, s az
egészet a hűtőbe tesszük pihenni,
hogy a citrom elvégezhesse dolgát. A
citromsav fellazítja a hús rostjait, így
porhanyósabb lesz a csirkemell.

Míg a csirke pihen, elkészítjük a sa-
látánkat. Főzzük meg és hagyjuk ki-
hűlni a gyorsrizst. A karikázott hagy-
mát vaj és olaj keverékében pirítsuk
meg, majd adjuk hozzá a kockára vá-
gott cukkinit, padlizsánt, petrezse-
lyemzöldjét. Kevés ideig pirítjuk őket,
majd enyhén sózzuk, borsozzuk és
curryt hintünk rá. A paradicsomot, a
kaliforniai paprikát kockázzuk, a jégsa-
látát megtépjük, hozzájuk adjuk a ki-
hűlt rizst, a pirított zöldségeket. Salá-
tánkat balzsamecettel és olívaolajjal
összekeverjük, tálalásig hűtjük.

A sütőt 100-110 fokra melegítjük,
a sütőzacskóban előkészített csirke-
melleket 20-30 perc alatt készre süt-
jük. A megsütött, zacskóból kivett
csirkét öt perc pihentetés után erő-
sen hevített olajon, serpenyőben
megkérgezzük. Tálalás előtt a húst
felszeleteljük és a tányérra terített sa-
láta mellé helyezzük. A hideg saláta
és a forró csirke találkozása kellemes
nyári élményt ígér. 

Hozzávalók négy személyre: 
Sárgabarack 1,5 kg, kristálycukor 30
dkg, barackpálinka 1 cl, tejszín 1dl, va-
níliás cukor 1 csomag, méz 10 dkg, tea -
vaj 5 dkg, liszt 10 dkg, tojás 3 darab, fél
citrom, só, levendulavirág 3-4 szál. 

Elkészítés: 
A sárgabarackokat egy-két percre

forrásban lévő vízbe mártjuk, majd azon-
nal jeges vízben hűtjük, így könnyen le-
húzhatjuk a héjukat. Ezután mindegyiket
félbevágjuk és kimagozzuk. 

Egy edényben mézet karamellizá-
lunk, rádobjuk a barackokat és felen-
gedjük annyi vízzel, amennyi éppen
ellepi. A fél citrom szűrt levét hozzá-
adjuk, s nagyon lassan főzzük, csak
gyöngyözzön. Ezalatt a hozzávalók-
ból vajas piskótát sütünk kis muffin-
formákban. A levendulavirág szir-
mait beleszórjuk a tésztába.

A puhára főtt barackot pépesítjük,
majd tejszínnel, vaníliával, csipet sóval,
barackpálinkával újraforraljuk. Először
vízben, majd hűtőben a kívánt hőmér-
sékletig hűtjük. Tálaláskor a tányér kö-
zepére helyezzük a piskótát, rámerjük
a levest, s mézet csorgatunk rá. 

Eurest

Citromos jércemellfilé
rizssalátaágyon

Mézes sárgabarack-
krém-leves
levendulás vajas
piskótával

TIPP. A hideg
tejszínt kevés
meleg levessel
vegyítsük, ke-
verjük simára,
s csak ezután
öntsük hozzá a
teljes mennyi-
séghez!
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HIRDETÉS EGYETEM

ÁL LAN DÓ AK CI ÓK 
AB LA KOK RA, RE DÕ NYÖK RE!

Gyõr, József Attila út 32.
Mobil: (20) 356-5111
E-mail: bemutato@szatebau.hu
www.szatebau.hu

nyí lás zá rók

ajtók, ablakok

beépítés után
teljes körû
helyreállítás

árnyékolástechnika
gipsz kar to no zás

szerző: gégény istván
fotó: illusztráció

Két évvel azután, hogy Pálinkás Jó-
zsef, az MTA elnöke egyetemi, városi
és vállalati vezetők társaságában le-
rakta a Széchenyi István Egyetem
(SZE-Győr) új épületeinek alapkövét,
idén ősszel már a teljesen megújult,
XXI. századi kampuszon kezdődik
meg a következő tanév. Az elmúlt
időszak fejlesztéseinek eredményes-
ségét a stabil növekedést jelző felvé-
teli adatok is visszaigazolják.

Az intézmény 15 milliárd forintos nagy-
ságrendű, átfogó megújulási programjá-
nak központi elemét jelentő infrastruktu-
rális beruházásnak köszönhetően, egy
TIOP 1.3.1 konstrukciójú, uniós társfinan-
szírozással zajló pályázat keretében két új
épülettel gazdagodott az intézmény, s
közel másfél milliárd forintból csúcstech-
nológiás K+F eszközparkot alakítottak ki.

A hallgatóbarát, inspiráló terek, az
egyetemi könyvtár fogalmát újraértel-
mező digitális tudáspláza, a szuperszámí-
tógépek, az ipari környezetet hűen szem-
léltető robotlaboratóriumok és megannyi

szerző: gégény istván
fotó: illusztráció

Sajtótájékoztatón értékelte a Széchenyi
István Egyetem (SZE-Győr) augusztus-
ban lezáruló matematikai alapkutatási
projektjét dr. Horváth Zoltán kutatási
programigazgató. A rendezvényre ab -
ban az újonnan felépített INNO-Share
központban került sor, amelynek alagso-
rában a tudományos munkát támogató
szuperszámítógépek üzemelnek.

A SZE-Győr Matematika és Számítástudo-
mány Tanszékének vezetője elmondta, az el-

Eredményes kutatási program

múlt két év jelentős eredményeket hozott.
Az egyik legfontosabb tény, hogy sikerült
egy olyan nemzetközi kutatói hálózatot ki-
építeni, amelynek tevékenysége révén Győr
láthatóvá, észlelhetővé vált a világ tudomá-
nyos térképén. Az Egyesült Államoktól
Szaúd-Arábiáig a szakma legnevesebb kuta-
tói közül egyre többen kapcsolódtak be a szi-
muláció és optimalizáció területén zajló, út-
törőnek számító kutatói együttműködésbe.

A másik kézzel fogható fejlemény egy új,
„ParMod” nevű szoftvermodul kifejlesztése –
az erre épülő megoldásokat mérnökök százez-
rei használhatják majd a világ minden pontján.

Ugyancsak fontos eredmény, hogy több
tehetséges fiatalt sikerült bevonni a kutatá-
sokba, akik ezáltal idehaza kamatoztathatják
tehetségüket.

A kutatások olyan új algoritmusok és
módszerek kidolgozására irányultak, ame-
lyekkel a bonyolult, épp ezért időigényes
ipari szimulációs számításokat minél rövi-
debb idő alatt, költséghatékonyabban lehet
lefuttatni. Bár a kutatások értékeinek feldol-
gozása még folyamatban van, már most lát-
ható, hogy amíg egy komplex számítási fel-
adat korábban 6 órát vett igénybe, ugyan-
erre ma – a kutatói team munkájának kö-
szönhetően – már 10 perc is elég.

Dr. Horváth Zoltán megjegyezte, hogy a
kutatások eredményéből a hallgatók is pro-
fitálhatnak, hiszen az új ismereteket beépítik
az oktatásba, így a jövő mérnökei még felké-
szültebben kerülhetnek ki a győri egyetem
falai közül.

Új időszámítás a megújult 
győri egyetemen

újdonság beleilleszkedik az egyetem
fejlesztési stratégiájába. Az intézmény
ugyanis megalapítása óta szoros kap-
csolatot ápol a régió gazdasági szerep-
lőivel, s képzéseit a munkaerőpiac min-
denkori elvárásaihoz igazítja.

Győr a hazai járműgyártás fővárosa,
s a Széchenyi István Egyetem felké-
szült rá, hogy naprakész ismeretekkel,
gyakorlati tapasztalattal és alkalmaz-
ható tudással rendelkező szakemberek
képzésével járuljon hozzá a régió és az
egész ország fejlődéséhez. A projekt-
időszak felvételi adatai (idén 27%-kal
több hallgatót vett fel az egyetem, mint
2009-ben) hűen igazolják: a támoga-
tást nyújtó kormányzat és a vállalati
partnerek mellett a hallgatók is értéke-
lik a SZE-Győr minőséget és az itt szer-
zett diplomák által biztosított kiváló
életpálya-kilátásokat.

Hallgatóbarát,
inspiráló
terek

A MARCAL ÉTTEREM
kiemelt augusztusi ajánlata:
Szerdán és csütörtökön: 15—20 óráig,

pénteken: 15—21 óráig
ESTI MENÜK KAPHATÓK!

Levesek: májgombócleves, tejfölös gombaleves,
csontleves 300 Ft/adag

Sertéspaprikás, galuska, saláta 
1500 Ft helyett 800 Ft

Rántott tengeri harcsafilé, párolt rizs, tartármártás
1500 Ft helyett 800 Ft

Natúr sertéskaraj Budapest módra, 
vegyes köret, saláta

1500 Ft helyett 800 Ft
Sült csirkemell hidegen, friss kevert salátával

1600 Ft helytt 900 Ft
Sonkával, sajttal töltött csirkemell, 

vegyes köret, saláta 1600 Ft helyett 900 Ft
MINDEN MENÜ MELLÉ 

1 POHÁR SÖR, BOR VAGY ÜDÍTÔT!
Szerdától péntekig a 2 személyes Marcal tál 

3.200 Ft helyett 2.200 Ft
Üdülési csekket, étkezési utalványt elfogadunk!

MARCAL ÉTTEREM
Gyôr, Déry Tibor u. 4/a Tel.: 96/431-330

www.marcal-etterem.hu 
www.marcal-vendeglo.hu
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APRÓ HIRDETÉS

Használt, sérült,
megunt

ARANY, EZÜST ÉKSZEREIT
magas áron, készpénzért

FELVÁSÁROLJUK,
becseréljük, vagy azonnali készpénzért
ZÁLOGHITELT NYÚJTUNK!

CENTRUM GOLD
ZÁLOGHÁZ ÉS ÉKSZERÜZLET

Győr, Bajcsy–Zs. u. 23. 
(Márka étteremmel szemben) 

További információ:
www.callanetics.hu/EgyébTanfolyamok/Jóga oldalon.
Szeretettel várom: Ditrói Mária Wellness Jóga Instruktor
Telefonszám: 06-20/92-56-510

Augusztus 22-tôl speciális
jógatanfolyamokat indítok

gerinc-, keresztcsont-, csípôfájdalmak
enyhítésére, gyógyítására.

Nyári étlappal,
frissítõ italokkal várjuk 
kedves vendégeinket
Duna-parti
teraszunkon!

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

A VIK Középiskola Gyôri Tagintézménye

FELVÉTELT HIRDET
szakiskolát vagy a 10. évfolyamot befejezettek részére 

érettségire felkészítô, kétéves képzésre.

Jelentkezni a Gárdonyi Géza Általános Iskola titkárságán lehet
személyesen. Gyôr, Baross G. út 49. 

Információkat a 20/336-9080-as telefonon adunk.

AUTÓ

Škoda Yeti Active Plus 1,4
TSI, 1390 cm3, 90 kW/122
LE, benzines, forg. helye-
zés: 2011.03.01., várható
km: 6.000. 8 hangszórós ki-
vitel, acél szükségpótkerék
16”, autóemelő, audio-
csatlakozó, színe és belső
kárpitozása: kristályfehér,
ülés: fekete. Akciós vételár:
4.400.000 Ft. Érd.:
96/515-000.

Skoda Octavia Clever 1,4
TSI, 1390 cm3, 90 kW/
122 LE, benzines, várható
km: 5.000, forg. helyezés:
2011. 06. 14. 8 hangszó-
rós kivitel, acél teljes értékű
pótkerék, autóemelő. Színe
és belső kárpitozása: Kris-
tályfehér. Ülés: fekete, ajtó:
fekete. Akciós vételár:
4.350.000 Ft. Érd.:
96/515-000

EGYÉB

Ablaktakarítást, takarí-
tást, házi betegápolást,
gondozást, gyermekfel-
ügyeletet vállalok!
70/521-8282

Havi 5% kamatra befekte-
tőt keresek, ingatlanfedeze-
tet biztosítok! Tel.: 20/581-
1000.  20/415-3873.

Készpénzért festménye-
ket, Herendi porcelánt,
ezüsttárgyakat, órákat,
könyveket, antik bútort,
szőnyeget, dísztárgya-
kat, hagyatékot vásáro-
lunk. 70/640-5101.  

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom

pincéjét, udvarát. Felesle-
gessé vált holmiját elszállí-
tom. Tel.: 70/500-1291.

Készpénzért vásárolok por-
celánokat, nippeket, köny-
veket, festményeket, dísz-
tárgyakat, órákat, ezüsttár-
gyakat. 06-20/415-3873

FESTÉS, mázolás és
tapétázás! Minőségi mun -
ka! Jádi: 30/9377-972.

INGATLAN

Másfél szoba-hallos, saját
tárolós, tehermentes la-
kásom kisebbre cserélném.
70/521-8282

Győr-Nádorvárosban,
csendes helyen 2 szo-
bás családi ház nyári
konyhával, pincével
eladó, vagy kisebb la-
kásra cserélhető! Érd.:
70/244-5408, 16 óra
után.

Győrújbarát legszebb ré-
szén, a tábor völgyében
120 m2-es családi ház
eladó. Központi fű -
tés+kandalló. Érd.: 30/216-
2231.

ÜZLET

Győr-Szigetben, a Semmel-
weis utca 8. sz. alatti bér-
házban utcafronti, 50 m2-
es üzlethelyiség kereske-
delmi, szolgáltatói tevé-
kenységre vagy irodának
hosszú távra kiadó. Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-
420.

Győr, Kálvária utcában 67,
73 m2-es irodahelyiségek,

200 m2-es, különálló iroda-
épület kiadó. Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Győr, Kálvária utcában 120
m2-es konferenciaterem
hosszú távra, vagy alkal-
makra kiadó.  Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 2 szobás, 55 m2-
es, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+fél szobás, 1
szoba-étkezős vagy 1
szoba-hálófülkés lakásra
(hirdetési szám: 230). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-
420.

Belvárosi, 2 szobás, 63
m2-es, gázfűtéses, határo-
zott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás,
45-55 m2-es, győri bérle-
ményre Adyváros, Marcal-
város, Nádorváros, Gyár-
város és Belváros kivételé-
vel (hirdetési szám: 231).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 40
m2-es, 1 szoba-hálófülkés,
egyedi fűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses la-
kást cserélne belvárosi, ná-
dorvárosi vagy révfalui, 50-
60 m2-es, 2 szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses
lakásra (hirdetési szám:
75). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos,
54 m2-es, 1+fél szobás,
hallos, távfűtéses 3. eme-
leti, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne

adyvárosi vagy marcalvá-
rosi, 35-40 m2-es, másfél
vagy 2 szobás lakásra (hir-
detési szám: 76). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-
420.

Nádorvárosi, komfortos,
113 m2-es, 4 szobás, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne belvárosi
vagy nádorvárosi, 49–55
m2-es, másfél vagy 2 szo-
bás, határozatlan bérleti
szerződéssel rendelkező la-
kásra (hirdetési szám: 77).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, összkomfortos,
82 m2-es, 2+fél szobás, táv-
fűtéses, határozatlan bér-
leti jogú lakást cserélne ki-
sebb, 50–60 m2-es, belvá-
rosi, egyedi fűtéses lakásra
(hirdetési szám: 78). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-
420.

Szabadhegyi, össz-
komfortos, 49 m2-es,
2 szobás, távfűtéses,
erkélyes, határozatlan
bérleti szerződésű la-
kást cserélne kisebb,
másfél szobás, ala-
csony rezsijű, gyárvá-
rosi, belvárosi vagy ná-
dorvárosi lakásra (hir-
detési szám: 81). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 44
m2-es, 2 szobás, határozat-
lan bérleti szerződéses la-
kást cserélne kisebb bérle-
ményre max. 40 m2-ig (hir-
detési szám: 232). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-
420.

Belvárosi, 1 szobás, kom-
fortos, 26 m2-es, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 45-55 m2-es, 2
szobás belvárosi bérle-
ményre (hirdetési szám:
233). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

Szeretné, hogy általános isko-
lás gyermeke könnyen tanulja
a matematikát? Felkészítését,
korrepetálását vállalja mate-
matika szaktanár Győrben!
Érd.: 30/487-3625.
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KÖZSZOLGÁK ÁLLATKERT, PANNON-VÍZ

95 nm-es, 3 szobás, nappalis, nagy konyhás családi ház
garázzsal, melléképülettel, áron alul, sürgôsen eladó. A
gázfûtés mellett lehetôség van vegyes tüzelésû fûtésre is.
Az eladási árba gyôri panellakást beszámítunk.

Irányár: 9.900.000 Ft
Tel.: 70/779-0075

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

szerző: farkas adrienn
fotó: állatkert 

A Xantus János Állatkert egyik legnépszerűbb
gyerekprogram ja a zootábor. Idén kilenc tur-
nusban közel háromszáz kisdiák töltött el egy-
egy, remélhetően hasz nos és élményekben
gazdag hetet az állatkertben.

A gyerekek napi feladatként segítették az állatok kö-
rüli munkát, de tanulmányi kirándulások, játékos ve-
télkedők és ismeretterjesztő kiselőadások is színesí-
tették a tábori életet. Az idei foglalkozások közép-
pontjában az emberszabásúak álltak. A gyerekek
kvízjátékon bizonyíthatták róluk szerzett tudásukat.

Nyári élményként minden bizonnyal a tapírokkal
és a gyűrűsfarkú makikkal töltött órák lesznek a leg-
maradandóbbak. A gyerekek etettek, simogattak,
együtt éltek az állatokkal, miközben hivatásos gon-
dozók meséltek el minden fontosat a kert lakóiról.

Az idei kirándulás úti célja Bábolna volt, ahol a
gyerekek a lovas múzeumban a bábolnai lótenyész-
tés történetével ismerkedtek meg. A játékos tanu-
lás hasznát egy táborzáró felmérés is bizonyította,
a feladatlapot szinte mindenki hibátlanul töltötte ki.
A zootábor jövő nyáron folytatódik.

Szünidő a természetben

A sütőolaj veszélyei
szerző: pannon-víz  

Ön is a lefolyóba önti? Tudja,
hogy egyetlen csepp használt
étolaj akár ezer liter élővizet is
elszennyezhet? S azt, hogy van
más megoldás, hogy ön is aktív
környezetvédő lehet? 

Már nem kell azon töprengenünk,
hova öntsük a használt sütőolajat,
csak Győrben tíz helyszínen szaba-
dulhatunk meg tőle. A GYŐR-SZOL
hulladékudvaraiban évek óta speciá-
lis, zárt tartályokban gyűjtik, a MOL
benzinkutak idén májusban csatla-
koztak a környezetvédő munkához. A
háztartásokban keletkezett olajat a
benzinkutak kezelőinek kell átadni.

A veszélyes hulladékból a feldolgo-
zás után bioüzemanyag készül.

A hulladékudvarok és a benzinkutak
tartályainak tartalmát a Biofilter Kft.
gyűjti be és tisztítást követően juttatja el
a Rossi Biofuel komáromi üzemébe,
ahol a használt olajból bioüzemanyagot
állítanak elő. Ezt biokomponensként ke-
verik a dízel üzemanyagokba. La-
banczné Szaló Mária, a Biofilter Kft. me-
gyei képviselője elmondta, igény esetén
társasházakba, óvodákba is kihelyez-
nek azokból a 60 literes hordókból, ame-
lyekben kisebb közösségek gyűjthetik a
használt sütőolajat. Az érdeklődők a
30/9474-366-os  telefonszámon, vagy
a mary29@t-online.hu e-mail címen
kaphatnak bővebb felvilágosítást.

Magyarországon évente több tíz -
ezer tonna étolajat használnak fel. A
felhasználás során keletkező használt

sütőolaj sorsa azonban csak az üzemi
konyháknál, éttermeknél megoldott,
ahol szervezetten folyik a hulladék el-
szállítása és feldolgozása. A lakosság
által használt olajnak csak kis része
kerül a hulladékudvarokba vagy lera-
kóhelyekre, jelentős mennyiség a lefo-
lyókba vagy a szemétbe kerül.

A használt étolaj a csatornában
kihűl, reakcióba lép a szennyvíz

más összetevőivel és kemény, szap-
panszerű lerakódást okoz. A csa-
torna emiatt előbb leszűkül, majd
eldugul. Emellett egy biológiai fo-
lyamat következtében kénessav ke-
letkezik, amely megtámadja és
tönkreteszi a házi és a közcsatorna-
csöveket. A rendkívüli duguláselhá-
rítás és a csatornajavítás költségei
az ingatlanon belül lévő házi szenny-
vízhálózaton és a közcsatornán
egyaránt jelentkeznek.

A használt étolaj a háztartási sze-
métbe öntve nehezen lebomló
anyagként jelenik meg a hulladékle-
rakókban. Ha pedig a sütőolaj gon-
datlanságból vagy szándékosan az
élővizekbe jut, az még veszélyesebb:
tavakban, folyókban a víz felszínén
úszva meggátolja az oxigénfelvételt,
így elpusztítja a vízi élőlényeket.

Átvevőhelyek
GYŐR-SZOL hulladékudvarai:
Pápai út, Reptéri út, Nép utca,
Homoksori utca, Ötház utca,
Szitásdomb utca. MOL benzin-
kutak: Budai út, Galántai út,
Nagy Imre út, Fehérvári út  
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

www.gyorplusz.hu

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló játékos dr. Barsi Ernő és Tóth Tibor Győr, a hangulatos város című albumát
nyerheti. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt
heti keresztrejtvényünk nyertese Gunyhó Nándor (Győr). Nyereményét a
szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Végzetes félreértés

Lábrész

A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és
egy 3x3-as négyzetben mindegyik szám
csak egyszer fordulhat elő. Feladványaink
nehézségi fokát „+” jelzi.    
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A korábbi időkhöz képest lényegesen ke-
vesebb gondot és munkát okoznak a rend-
őrségnek a prostituáltak Győrben és a
város környékén – mondta a razziát meg-
előzően Horváth Csaba ezredes, városi
rendőrkapitány. 

Városunkban egyébként tilos az üzlet-
szerű kéjelgés, nincs ugyanis kijelölt türelmi
zóna, ahol a lányok legálisan folytathatnák
ezt az ősi mesterséget. A rendőrség a folya-
matos ellenőrzéssel elérte, hogy már csak
néhány lány bukkan fel Győr belvárosában,
így a zóna kijelölése nem is indokolt.

A városból kivezető utak mentén azért
mindig áll néhány lány, még délidőben is.
A rendőrök civil autóval gurulnak el előt-
tük,  mondják, előfordult már, hogy tanuló-

Kétezer forintos szexrandin bukott le egy prostituált a Sopronba vivő út melletti er-
dőben, Győr közelében. A rendőrök a szexszolgáltató lányokat ellenőrizték, velük
tartottunk. 

Örömlányok után
mentünk az erdőbe

Szállodát akar építeni a győri Bécsi
kapu téren Princz Gábor, a Posta-
bank egykori elnöke – értesült a
gyorplusz.hu. 

A győriek korábbi közkedvelt pin-
ceétterme, a régóta nem üzemelő
Vaskakas és a hozzá simuló épület
felújításával szeretne színvonalas ho-
telt kialakítani a Bécsi kapu téren
Princz Gábor. Az épületegyüttessel
sokaknak volt különféle tervük, egy
szombathelyi vállalkozó is meg
akarta venni, mások kulturális intéz-
ményt alakítottak volna ki benne. 

Úgy tudjuk, hogy a leginkább élet-
képes elképzelés Princz Gáboré, aki
úgy ítélte meg: Győrben érdemes
egy nívós, igényes szállodát létre-
hozni a belvárosban, főként az itt le-
telepedő világcégek vezetőinek, ven-
dégeinek. A hotelben harminc szoba,
s többek között egy konferenciate-
rem kapna helyet. 

A terveket a győri Rosta Csaba
építész készítette el.

A pénzintézet egykori elnök-vezér-
igazgatóját az ügyészség hűtlen ke-
zeléssel vádolta, a Postabank va-
gyonvesztése miatt. A per csaknem
tizenegy évig húzódott, végül a Fővá-
rosi Bíróság Princz Gábort ártatlan-
nak találta. A jogerős ítélet két éve
született meg: Princz 3,6 millió forint
pénzbüntetést kapott. 

Bővebben: gyorplusz.hu

Gyôr belvárosától 7 percre autóval, egy 1416 m2-es dupla telek.
A telek gyönyörû környezetben, közel a Mosoni-Dunához, a töltés
mellett, csendes családi házas övezetben helyezkedik el. Ideális
dupla telekként barátoknak vagy testvéreknek, rokonoknak.
A telekre a képen látható látványterv készült!

Ár: 15 millió forint
Érd.: gymt74@gmail.com

LÁSSON CSODÁT EGY NAP ALATT!
Cesky Krumlov — Hluboka aug. 27. 9.600 Ft/fô
Világörökségünk a Fertô táj — sétahajózással

szept. 04 5.800 Ft/fô
Végig az Alpokon — Mariazell szept. 11. 5.700 Ft/fô
Mesél a Bécsi-erdô…
Laxenburg-Heiligenkreuz-Baden szept. 11. 4.500 Ft/fô
Graz és a Mura völgye szept. 17. 6.800 Ft/fô
Malonya—Garamszentbenedek— Bajmóc

szept. 18. 4.900 Ft/fô
Sörfesztiváli hangulatban
München, a bajor fôváros szept. 24. 12.800 Ft/fô
Arany Prága okt. 01. 11.900 Ft/fô
Plitvicei tavak — Zágráb okt. 08. 9.900 Ft/fô
Salzkammergut  Hallstatt—Bad Ischl-Gmunden…

okt. 15. 9.600 Ft/fô
Plitvice—Krk-sziget
NAPFÉNY, TENGER, TAVAK, VÍZESÉSEK…
2 nap/1 éj félpanzióval szept.17/18. 25.700 Ft/fô

A J Á N L J A

ÚJDONSÁGOK!
Bécs — Sissi nyomában… okt. 01. 5.500 Ft/fô
Osztrák Dunakanyar ôszi színekben okt. 02.  6.200 Ft/fô
Artstetteni kastély—Melki apátság—Dürnstein—Krems
Cseh gyöngyszemek: Mikulov—Lednice okt. 09. 7.200 Ft/fô
Szlovénia gyöngyszemei: okt. 29. 9.500 Ft/fô
Lendva—Maribor—Ptuj
Bécsújhely—Puchberg—Semmering okt. 22. 4.500 Ft/fô
Klosterneuburgi kolostor—Kreuzensteini vár—Tulln

okt. 23. 5.700 Ft/fô

ITTHON — OTTHON…
Hollókô —Ipolytarnóc szept.10. 7.600 Ft/fô
Komárom/Komarno—Vértesszôlôs—Tata

szept. 25. 4.200 Ft/fô
Kecskemét—Ópusztaszer szept. 25. 7.400 Ft/fô
Ôrségi Tökfesztivál okt. 08. 5.300 Ft/fô

Bôvebb információval,
társasutazásokkal, belföldi
és tengerparti nyaralási
ajánlatokkal várjuk irodánkban:
Gyôr, Árpád út 51/b.
Telefon: 96/317-133
www.volantourist.hu
Eng.sz: R-0357/92/1999.

Princz
hotelt épít
Győrben?

vezetői kocsival derítették fel a terepet. A
nők ugyanis már jól ismerik a körzeti meg-
bízottakat, ám az egyenruhások is őket,
név szerint. A sorsukban is járatosak.

– Főleg helybeliek vagy a környéken
lakók kínálják szolgáltatásaikat az út szé-
lén – osztja meg tapasztalatait Szalay
Zsolt körzeti megbízott. – A többségüknek
már van néhány gyereke, olyan is akad a lá-
nyok között, akit a futtatója vett el felesé-
gül. Találkozunk majd olyanokkal is, akiket
jó néhány évvel ezelőtt az Alföldről hoztak
a vidékünkre, és itt ragadtak. 

– Régebben úgy adták-vették ezeket a
lányokat, mint a kenyeret – teszi hozzá a
körzeti megbízott társa, Deákovits Ákos.

Bővebben: gyorplusz.hu
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Az Unicentrál Bulls Kick-Box és
Thai Box SE idén ünnepli fennál-
lásának tizedik évfordulóját. A
hobbi- és versenysporttal egy -
aránt foglalkozó egyesület tag-
jai számos hazai és nemzetközi
sikert arattak az első félévben. 

Az egykori vagongyár területén kiala-
kított edzőteremben csattannak az
ütések, puffannak a bokszzsákok: az
Unicentrál Bulls Kick-Box és Thai Box
SE tagjai gyakorolnak éppen. Az egye-
sület vezetőedzője, Csányi János a
terem közepéről szemléli a látottakat,
néha kioszt egy-egy tanácsot, a spor-
tolók pedig minden egyes szavára fe-
szülten figyelnek. Szemlátomást nagy
tisztelet és szeretet övezi a mestert,
aki már harminchárom éve foglalkozik
küzdősportokkal. Hosszú és eredmé-
nyes versenyzői és edzői karrier áll
mögötte, mégis szívesebben beszél
neveltjeiről és az egyesületről, mint
saját sikereiről. 

– Az egyesület nem csak verseny-
zők nevelésével és felkészítésével
foglalkozik, különböző csoportok-
ban történik az oktatás. Velem
együtt összesen nyolc edző tevé-
kenykedik az egyesületnél. Van
kezdő, haladó, női, gyermek és ma-
nager thai box csoportunk is. A thai
box összetett mozgásrendszer, fizi -
kai lag is igénybe veszi a szervezetet,
de a figyelemnek is óriási szerepe
van. Rendkívül jó stresszoldó, emel-
lett kitűnő alakformáló, és súlyprob-
lémákra, keringési zavarokra is jóté-
kony hatással van – ismertette az
Unicentrál Bulls szakmai munkáját a
vezetőedző.

Bár küzdősportokkal foglalkozik
az egyesület, a tréningeken egyálta-
lán nem a durvaság játssza a főszere-
pet. A sportolók védőfelszerelésben
edzenek, és szakszerűen, odafigye-
léssel, módszeresen készítik fel őket
az oktatók.

– A sportolók fokozatosan tanul-
ják meg a technikai elemeket. Elő-
ször nagy célpontokat, például egy
bokszzsákot ütnek és rúgnak, majd
ha ez már nagy biztonsággal megy,
következnek a kisebb célpontok és a

A pofonok földje
páros küzdelem. Miközben gyakorol-
nak, fejlődik a szervezetük, így mire
eljutnak addig, hogy bunyózzanak,
már felkészültek az igénybevételre. A
célunk az, hogy minél több emberrel
megszerettessük a küzdősportokat,
nem pedig az, hogy sérülteket nevel-
jünk. Felkészült oktatók irányítják a
munkát, edzés után másnap min-
denki el tud menni iskolába vagy dol-
gozni – mondta Csányi János. 

Hazánkban mintegy hetven egye-
sület foglalkozik az egyre népsze-
rűbb sportágakkal. A küzdősportok
elterjedésében sokat segítenek a te-
levíziós közvetítések, így egyre töb-
ben ismerkednek meg például a K-1-
gyel. Népes mezőnyben kell tehát
helytállniuk a versenyzőknek, akiket
Csányi János és Vlasich Róbert ké-
szít fel a megmérettetésekre. Ke-
mény munka áll minden egyes helye-
zés mögött, a versenyzők személyre
szabott program szerint készülnek,
de átlagosan hetente tíz edzésen
vesznek részt.

Az Unicentrál Bulls idén ünnepli
megalakulásának tizedik évforduló-
ját, és a korábbi eredményeknek
megfelelően sikeres első félévet tud-
hatnak maguk mögött a győri ver-
senyzők. K-1-ben Balogh Mária (57
kg), Horváth László (71 kg), Horváth
Gyula (75 kg), Varga Ádám (junior 71
kg) magyar bajnok lett, így megerősí-
tették helyüket a válogatottban.
Mednyánszky Ádám (81 kg) és Véber
Edina (57 kg) ezüstérmmel zárta a K-1
országos bajnokságot. A thai box
szakágban világbajnoki válogatóver-
senyt nyert, így válogatott kerettag
lett Balogh Mária (57 kg), Grónai
Sándor (67 kg) és Varga Ádám (ju-
nior 71 kg). Véber Edina (57 kg), Hor-
váth László (71 kg), Fridrich Marcell
(75 kg) és Schögl Péter (63,5 kg) má-
sodik helyezést ért el. 

Az egyesület versenyzői a nemzet-
közi mezőnyben is nagyszerűen szere-
peltek. A WAKO szervezet Inns bruck -
ban rendezett Austrian Classics elne-
vezésű Világkupa-versenyén K-1 sza-
kágban Horváth László 71 kg-ban Vi-
lágkupa-győztes lett, Horváth Gyu la 75
kg-ban pedig bronzérmet szerzett. A
Magyarországon 17. alkalommal meg-
rendezett XVII. Hungarian Kick-box
World Cup elnevezésű Világkupa-ver-
senyen Horváth Gyula 75 kg-ban, míg
Erdei Dóra 60 kg-ban diadalmasko-
dott, Balogh Mária 57 kg-ban ezüst-,
Horváth László 71 kg-ban bronzérmes
lett. A Molnár Vid Bertalan Művelődési
Központban a Fight Night Thai Box gá-
lasorozat harmadik állomásán, győri
közönség előtt Sza bó Bernadett, Ba-
logh Mária, Vörös Viktória, Grónai Sán-
dor, Varga Ádám, Fridrich Marcell is
nyerni tudott, Horváth László és Hor-
váth Gyula pedig KO-val győzött. 

Aki többet szeretne megtudni az
egyesületről, a www.gyorthaibox.hu
és a www.bullskickbox honlapokon,
valamint  a 20/343-3993-as telefon-
számon érdeklődhet.

Célunk az,
hogy minél több
emberrel meg-
szerettessük a
küzdősportokat



SPORT  MOZAIK

30 / + / 2011. augusztus 19.

Hétvégén megkezdődnek az NB II
Ness Hungary Nyugati csoportjának
küzdelmei. Városunkat két együttes,
a Gyirmót és a Győri ETO FC B csa-
pata képviseli a másodosztályban.

A Gyirmót háza táján számos válto-
zás történt, közülük a legfontosabb,
hogy Kiprich Józsefet Soós Imre vál-
totta a kispadon. A vezetőedző munká-
ját Király József segíti a jövőben. A tá-
vozó játékosok névsora sem rövid:
Kiss Zsolt (Siófok), Filipánics Bálint
(ETO B), Boros Tamás (Tatabánya, köl-
csönbe) Böjte Attila (Tatabánya), Ba-
umgartner Attila (Ausztria), Pék Attila
(Lipót) és Lajtos Dávid ősztől már nem
Gyirmóton futballozik. Az érkezési ol-
dalon Tarczy Pál (Szigetszentmiklós),
Csopaki István (BKV-Előre), Cseri
Tamás (BKV-Előre), Lannert Bence
(Vecsés), Domanyik Szilárd (ETO B),

A Győri Audi ETO KC hibátlan teljesítménnyel megnyerte a siófoki Bet-at-
Home Szabella-kupát. Konkoly Csaba együttese előbb 40–38-ra győzött a
román Oltchim Valcea ellen, majd 35–29-re az osztrák Hypo NÖ ellen. A fi-
náléban az a spanyol Itxako következett, amely az előző szezonban megállí-
totta a zöld-fehéreket a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Ezúttal viszont győri
siker született, 29–26-ra nyert az ETO. A torna legjobb játékosának a győriek
beállósát, Heidi Lökét választották. A felkészülés folytatásaként kedden két
edzőmeccset játszott a csapat az orosz Zvezda Zvenyigoroddal a Magvas-
syban. A zöld-fehérek délelőtt 33–28-ra, délután pedig 38–24-re diadalmas-
kodtak. A második találkozót kihagyta a délelőtt kisebb combizomhúzódást
szenvedett Görbicz Anita, de sérülése szerencsére nem súlyos. 

Következhet a Barcelona

Rajtol a másodosztály
Makrai László (BKV-Előre) és Márton
Dávid (Siófok) szerepel. A csapat más
játékrendszerben futballozik az új
idényben, és Gyirmóton nem kisebb
célt tűztek ki maguk elé, mint hogy a
csapat vívja ki a feljutást az élvonalba.
A kék-sárgák szombaton 17.30 órakor
Ajkán kezdik meg a bajnoki szereplést.

A Győri ETO FC B csapata 6–3-as
idegenbeli kupasikerrel hangolt a
rajtra. A második csapat keretéből Kis
Szabolcs, Molnár Tibor és Miklós Vik-
tor a felnőttekkel készül, a már említett
Domanyik Szilárd (Gyirmót) mellett
Nyári Tibor (Siófok), Vető Zsolt és
Markó Ádám más csapathoz igazolt.
Az U19-es csapatból Németh László,
Horváth Barna, Despotovic Vanja, Ser-
főző Bence, Hagymási Dániel és Köles
János felkerült az NB II-es gárda kere-
tébe, Milos Markovic pedig a Partizan
Beograd együttesétől érkezett Győrbe.
Klement István számszerű eredményt
nem tűzött ki a csapat elé, a legfonto-
sabb a biztos bennmaradás, és hogy a
bajnokság jól szolgálja a fiatalok fejlő-
dését. Az ETO B szombaton 17.30 óra-
kor a Paks második csapatához látogat
az első fordulóban. 

Tornagyőzelem Siófokon

A cél kivívni
a feljutást 

A Rába ETO százszázalékos teljesít-
ménnyel megnyerte az UEFA Futsal
Cup bécsi selejtezőcsoportját, így a
legrangosabb nemzetközi sorozat fő-
táblájára jutott. A győriek Rigában
folytatják a szereplést, ahol a világ-
hírű Barcelonával is összecsapnak.

Kitűnően kezdett Artur Melo
együttese, hiszen az első játéknapon
9–0-ra legyőzte az észt Anzhi Tallinnt.
A baltiak negyedórán át tartották ma-
gukat, de végül megtört a jég, térfél-
csere után pedig már kijött a két csa-
pat közti tudásbeli különbség. A
győri gólokon Dobre (2), Harnisch (2),

Al-Ioani (2), Dróth (2) és Gyurcsányi
osztoztak. 

Ezt követően az angol Helvécia Fut-
sal Londont is leiskolázta a magyar baj-
nok, a zöld-fehérek 6–1-re diadalmas-
kodtak. A győriek végig mezőnyfölény-
ben, a mérkőzést kézben tartva játszot-
tak, az utolsó percben pedig kétszer is
betaláltak, fölényessé téve megérde-
melt győzelmüket. Ezúttal Al-Ionai (3),
Pinto, Gyurcsányi, Ninho és Harnisch
talált a kapuba. 

Saját teljesítményének és a többi
mérkőzés eredményeinek köszönhe-
tően a bécsi torna utolsó, szerdai játék-

napját nyugodtan várhatta a győri csa-
pat, hiszen ahhoz, hogy a Rába ETO ne
jusson tovább, ötgólos vereséget kel-
lett volna elszenvednie a házigazda
Stella Rossától. A győriek kapuját a
záró mérkőzésen Matkovics védte, a
világválogatott Balázs kézsérülése
miatt csak a kispadon foglalt helyet. 

A Rába ETO nem sokáig hagyott
kétséget afelől, hogy melyik csapat jut
tovább a rigai csoportba: három perc
alatt két gól és egy kapufa volt a győ-
riek mérlege. A szünetben már 7–1-re
vezettek a parádézó zöld-fehérek, a
második félidőben pedig újabb gólokat

szerzett Artur Melo együttese, amely
egy ízben emberhátrányból is betalált.
A Rába-partiak végül 10–3-ra nyertek
Gyurcsányi (3), Harnisch (3), Lódi (2),
Dróth és Bárdosi góljaival.

A győriekre a lettországi csoportkör-
ben a házigazda és egy selejtezőből to-
vábbjutó csapat mellett a világhírű Barce-
lona vár, ám addig is lesznek még nem-
zetközi meccsei a magyar bajnokcsapat-
nak. Az ETO hétfőn Brnóban, majd a szin-
tén csehországi Chrudimban – tavaly itt
rendezték a BL csoportkörét, ahol a ma-
gyar együttes remekül szerepelt – lép pá-
lyára felkészülési mérkőzésen.
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A Szigetközi Horgász
Egyesület augusztus
21-én öt kategóriában
rendezi meg a XXXIII.
Sinkó Lajos nyílt egyéni
emlékversenyt Ásvány-
rárón az Árvai-záráson
és környékén. A ver-
seny 8 órától 11 óráig
tart, ingyenesen ne-
vezni a helyszínen fél
héttől az Árvai-réten
lévő emlékműnél lehet.
A versenyzőknek HTSZ
jeggyel (napi vagy éves)
kell rendelkezniük. A
helyezetteket mind az
öt kategóriában díjaz-
zák, az abszolút győz-
tes egy évig a vándor-
serleg tulajdonosa lesz. 

A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövetsége
július 17-én rendezte meg a hagyo-
mányos Pannonhalmi Pálinkárium
Megyei Professzionális Bajnokságot.
Az új pályán megrendezett verseny-
nyel kapcsolatos tapasztalatokat a
nyertes Győr-Gyárvárosi és Elektro-
mos Horgász Egyesület versenycsa-
patának tagja, Magyar Gábor az
MMX horgászcentrumban osztotta
meg a Győr Plusz olvasóival.

– Mindenekelőtt a mezőny nevé-
ben szeretném megköszönni a házi -
gazda Nádorvárosi Sporthorgász
Egyesületnek, hogy komoly anyagi
áldozatok árán kialakította a Holt-
Marcalon a remek versenypályát. Az
új helyszín remek, a praktikusan ki-
alakított horgászhelyeknek köszön-
hetően kedvezőek a versenyzési le-
hetőségek. Apróbb finomításokra
szükség lehet, például esetlegesen a
horgászhelyekre néhol belógó fa -
ágak levágására, de ezzel együtt is jó

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Öt forduló után még mindig hi-
bátlan a Győri ETO FC, Csertői
Aurél együttese legutóbb a Va-
sast fektette két vállra. A zöld-
fehérek legközelebb szomba-
ton 18 órakor a Paks vendége-
ként lépnek pályára.

Tovább menetel Csertői Aurél csa-
pata, amely a Vasas ellen is győzni tu-
dott. Az angyalföldiek kétszer is ve-
zettek, de előbb egy levágódó labda
után Koltai Tamás, majd szabadrú-
gásból Ji-Paraná egyenlített. A cse-
reként beálló Jamo Ahjupera pedig a
győztes gólt is megszerezte, így 3–2-
es győri sikerrel zárult a mérkőzés. A
2009 februárjában igazolt észt válo-
gatott csatár mindössze második NB
I-es mérkőzését játszotta zöld-fehér-
ben, és súlyos sérülése, majd újpesti
kölcsönjátéka után először szerzett

Megállíthatatlan az ETO
gólt ETO-játékosként. Csertői Aurél
együttese helyenként parádésan fut-
ballozott és végig küzdött a kilenc-
ven perc alatt, a játékosok hozzáállá-
sát pedig a szurkolók is értékelték,
így remek hangulat uralkodott a sta-
dionban.

– Jól kezdtük a találkozót, az első
percekben rögtön két nagy gólhely-
zetet dolgoztunk ki, de sajnos ezeket
nem sikerült értékesítenünk – nyilat-
kozta Csertői Aurél a mérkőzés lefú-
jása után. – Két hibából gólt kaptunk,
de nem foglalkoztunk vele, felülkere-
kedtünk ezen. Megérdemelt sikert
arattunk, jól futballoztunk, sok hely-
zetet dolgoztuk ki, akár nagyobb kü-
lönbséggel is nyerhettünk volna. Kö-
zönségszórakoztató meccset játszot-
tunk, ilyenekbe szoktak az edzők be-
leőszülni.

A győriekre újabb nehéz feladat
vár, hiszen szombaton a tavalyi baj-
nokság ezüstérmeséhez, a Pakshoz
utazik a csapat. A zöld-fehérek célja
mi más lehetne, mint tovább nyújtani
a győzelmi sorozatot… 

Megyei horgászverseny
a pálya. A későbbiekben akár nem-
zetközi horgászversenyek helyszíne
is lehet a Holt-Marcal – mondta Ma-
gyar Gábor. – A versenyt megelőző
edzéseken igyekeztem felmérni a pá-
lyát, ami a fogható halfajok és az
eredményes módszerek feltérképe-
zését jelentette. Örömmel tapasztal-
tam, hogy versenyszinten többféle
halfaj horgászata is szóba jöhet. Így
tehát többféle módszert is kipróbál-
tam. Azt is fontosnak tartom, hogy
az új pályán van tanulnivaló és ez jó.
Az edzéseken tapasztaltak szinte tel-
jes mértékben visszaköszöntek a ver-
senyen, ahol az eredményességhez
a küsz, a törpeharcsa és a dévérke-
szeg horgászatának megfelelő ará nya -
it kellett helyesen megtalálni. Aki
ebben a kérdésben jól döntött, ered-
ményes lehetett. Versenycsapatunk a
tréningeken szerzett tapasztalatokat
figyelembe véve horgászta végig
mindkét fordulót. Örülök, hogy Győr-
ben, helyi vízen nyerni tudtunk.

1. Győr-Gyárvárosi és
Elektromos Horgász
Egyesület. 2. Nádorvá-
rosi Sporthorgász
Egye sület. 3. Moson-
magyaróvári Horgász
Egyesület

Meghívó
nyílt horgász-
versenyre

A megyei
bajnokság
eredménye  

Fontos a megelőzés
Folytatjuk előző heti cikkünket a csontritkulás
megelőzéséről. Érdemes kisiskolás kortól valami-
lyen sportfoglalkozás látogatása. Ma már az eset-
leges túlsúly, vagy egyéb egészségügyi probléma
sem kizáró ok, vannak speciálisan felkészült tré-
nerek, különböző eszközök. Mi történik, ha valaki-
nél 45-50 éves korban derül ki a probléma? Sajnos
gyógyszeres kezelés még nem igazán megoldott,
inkább biztató kísérletek vannak. A megfelelően
eltervezett és kivitelezett mozgás azonban nélkü-
lözhetetlen. Ez lehet a szabadban végzett nordic
walking, kocogás, esetleg egy könnyen lekövet-
hető, kezdőknek is ajánlott (nem ugribugri), kelle-
mes zenére végzett kick-box areobic. De ugyan-
ezeket megtehetjük egy jól felszerelt fitneszterem-
ben is. A tudomány jelen állása szerint a csontrit-
kulás folyamatát visszafordítani így sem tudjuk, de
a leépülés folyamatát lassítani igen. Adott eset-
ben azonban ez is életmentő lehet, hiszen 60 év
fölött egy combnyaktörés szövődményei életve-
szélyesek lehetnek. Csontjaink terhelhetősége
tehát egészségünk egy fontos összetevője, me-
lyért azonban nekünk is dolgoznunk kell.  Ha ta-
nácsra van szüksége, keresse személyi edzőinket!
Várjuk szeretettel stúdiónkban! Bővebb informá-
ciót a www.speed-fit.hu honlapon talál.
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Időhatározó
Az időjárás szempontjából háborítatlan hét-
végét ígérnek a meteorológusok. Néhányszor
tévedtek már előrejelzéseikben, ám most va-
lóban úgy tűnik, napos strandidőnek nézünk
elébe.Reméljük, az idén nem ez lesz az utolsó.
A hőmérséklet mindennap meghaladja a 25
Celsius-fokot Győrben, eső egyáltalán nem
várható. Budapesten szombaton kissé felhős
lesz az ég. A Balatonon zavartalan napsütés
ígérkezik, a víz hőfoka eléri a 24 fokot. A hét
végén Bécsbe utazóknak sem kell esernyőt
vinni magukkal, szombaton és vasárnap 26
fokot mérnek majd az osztrák fővárosban. Po-
zsonyban néhány fokkal frissebb idő mutatko-
zik, ám szintén csapadék és felhős égbolt nél-
kül. Mindenütt óvatosan napozzanak!

Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer u.
57.  Tel.: 96/412-221 Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16 órá-
tól másnap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 óráig, pén-
teken 14 órától 7 óráig. Mun-
kaszüneti és ünnepnapokon
az ügyelet folyamatos.

Gyógyszertári ügyelet Hét-
főtől szombatig 20 óra és
másnap reggel 7 óra között,
szombaton 14 órától reggel 8
óráig, vasárnap reggel 8 órá-
tól hétfő reggel 7 óráig. Au-
gusztus 20-án a Mécs László
u. 2. szám alatti Szentlélek
Gyógyszertár tart ügyeletet.
A telefonszáma: 96/431-323.

PANNON-VÍZ Zrt. Hibabeje-
lentés: 96/311-753. Közterü-
leti hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld
számon. Ügyfélszolgálat:
96/522-630.  Hétfőtől csütör-
tökig 7.30 és 15.30, pénteken
7.30 és 13.30 között.

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat  
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőn, ked-
den, szerdán és pénteken 8-tól
16 óráig, csütörtökön 20 óráig. 

Orgona utca Az ügyfélszolgá-
lat a hét öt napján reggel 8
órakor nyit. Hétfőn, kedden
és szerdán 16 órakor, csütörtö-
kön 17 óra 30 perckor, pénte-
ken 14 órakor zár.  Tel.: 96/511-
420. Fax: 96/511-659.

ETO Park Az Információs
Pont hétfőtől péntekig reg-
gel 9-től délután 17 óráig tart
nyitva. Tel.: 96/815-905. Az
okmányiroda augusztus 22-
én, hétfőn 10 órakor nyit ki. 

Kodály Zoltán út Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján reg-
gel 8 órakor nyit. Kedden, szer-
dán 16, csütörtökön 17, pénte-
ken 14 órakor zár. A pénztár 45
perccel előbb zár.  Tel.: 96/412-
375, 96/414-670. Fax: 96/417-386.
Győr, Kodály Z. u. 32/A

Kommunális ügy fél szol gá lat
A 96/888-527 és a 96/888-528-as
számok munkanapokon 7 és 16
óra között hívhatóak. 

KOS
Most a barátok játsszák a főszerepet.
Azért ne feledkezzenek meg párjukról
sem, különben féltékenykedés lesz. Munkájukban
próbáljanak helytállni, mert van, aki nem igazán
akar jót önöknek. Vigyázzanak vérnyomásukra.

BIKA
A munka áll a középpontban. Most nem
esik nehezükre, próbáljanak örömet keresni
benne. Életük kiegyensúlyozott, rendezett, ami
megnyugtató az önök számára. Próbáljanak vi-
dámságot lopni a mindennapokba.

IKREK
Számítsanak munkahelyi problémákra.
Rendezzék pénzügyeiket, gondolják végig kiadá-
saikat. Párkapcsolatuk szerencsére jól működik,
családjuk önök mellett áll. Lassítsanak kicsit, le-
gyenek megfontoltak, nem szabad most hirtelen
döntést hozniuk.

RÁK
Megnyugszik egy kicsit. Kell egy kis szü-
netet tartaniuk a sok munka közben. Ne kapkod-
janak, ha tudnak, menjenek el szabadságra. Min-
den félreértést rendezzenek azonnal, így meg-
előzhetik a nagy konfliktusokat. Élvezzék párkap-
csolatuk minden percét.

OROSZLÁN
Nyugodjanak meg, őrizzék meg híres
optimizmusukat. Így könnyebben vé-
szelhetik át ezt a hetet. Ne feledjék céljaikat sem,
ha kell, írják le azokat, és többször olvassák el. Vi-
gyázzanak szívükre, kíméljék kicsit magukat. Pár-
kapcsolatukban pozitív változások történnek.

SZŰZ
Életében a fejlődés, változás játssza most
a főszerepet. Ha tudnak és akarnak, váltsanak
munkát, illetve gondolják végig ezt a kérdést, hi-
szen egy hónapjuk lesz a változások elindítására.
Építsék le azokat az embereket, akik rosszat akar-
nak önöknek.

Horoszkóp
MÉRLEG
Még mindig a párkapcsolat kérdésével
vannak elfoglalva. Szerencsére elhárul-
tak az akadályok, így megtalálhatják azt, akivel
boldogok lehetnek. Azért figyeljenek a munkára
is, ne hanyagolják el pénzügyi dolgaikat sem. Vi-
gyázzanak vérnyomásukra.

SKORPIÓ
Végre pozitív fordulat áll be munkájuk-
ban, kedves Skorpió szülöttek. Válogassák ki azokat
az embereket, akikben tényleg megbízhatnak, az
előző időszakban ez nagy tanulság volt. Párjukkal
beszélgessenek a történtekről, így a kettejük kö-
zött fennálló feszültséget is enyhíteni tudják.

NYILAS
Most a munkájukkal vannak elfoglalva.
Ne feledkezzenek meg párjukról sem,
mert a féltékenység felütheti a fejét. Lelki kérdé-
sekkel foglalkozniuk kell, ha van le nem zárt kérdés,
ügy, azt most rendeznie kell. A vérnyomásukról ne
feledkezzenek meg, figyeljenek egészségükre.

BAK
Jól érzik magukat, minden megy a terve-
zett ütemben. Munkahelyükön elismerik, ami
büszkévé teszi önöket. Magánéletük rendeződik,
párkapcsolatuk nagyon jól alakul. Figyeljenek
jobban egészségükre, étkezésükre.

VÍZÖNTŐ
Most a párkapcsolatra koncentrálnak.
Nagy szerelmek alakulhatnak most ki, illetve akik-
nek párjuk van, azoknak párkapcsolata most na-
gyon szépen alakul. Legyenek nyugodtak, minden
rendben van most önök körül. Élvezzék az életet!

HALAK
Végre pihenjenek. Most tegyék félre ki-
csit a munkát, figyeljenek párjukra,
egészségükre, a pihenésre. Utazzanak el, ha tud-
nak, élvezzék ki a nyár utolsó időszakát. Szerve-
zetüknek adjanak időt a regenerálódásra, lelkük-
nek pedig az örömre.

BAROKK SZERTARTÁS. Az idei Barokk Esküvőre, illetve az azt kísérő hétvégi progra-
mokra több ezer ember volt kíváncsi. Érkeztek külföldi vendégek és a szomszédos tele-
pülések érdeklődői is. Az est fénypontja természetesen a boldogító igen kimondása után
a jegygyűrű felhúzása volt.

Már próbálják
a Rózsaszínházat
Csütörtöktől próbálják a Győri
Balett október 8-án bemuta-
tandó premierjét La vie en rose,
magyarul  Rózsaszínház címen.
Mint ismert, az eredetileg terve-
zett darab, a Zorba bemutatását
Harangozó Gyula koreográfus
váratlan betegsége miatt egy
évvel eltolta a társulat vezetője.

A francia sanzonokra épülő új dara-
bon gőzerővel kezdett dolgozni a
Győri Balett Ben van Cauwenbergh
koreográfussal, akivel korábban kö-
zösen jegyezték a Queen és a Chap-
lin előadásokat is. A művész szívesen
sietett a társulat segítségére, hiszen
ahogy mondja, Győrben otthon érzi
magát a kiváló táncosok között. Hoz-
zátette, a Rózsaszínház a szerelemről
és annak elmúlásáról szól, így ko-
moly és humoros epizódok is váltják
egymást a színpadon.  Kiss János ba-
lettigazgató felhívta a figyelmet arra,
hogy a darabot eddig még minden-
hol tomboló siker kísérte, ahol bemu-
tatták, ezért hasonló fogadtatásra
számítanak. A táncosok mellett lesz
egy különleges prózai-énekes fősze-
replő is, Bede Fazekas Csaba, aki vé-
gigkíséri a nézőt a történeten. 


