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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

8. oldal Dr. Takács József, a megyei bíróság
elnöke még úgy tanulta: nemcsak jogot kell
szolgáltatni, hanem igazságot is.

6–7. oldal Már borkóstolókat is szervezett a múzeumba Grászli
Bernadett, a Városi Művészeti Múzeum igazgatója. Irányítása alatt az
intézmény izgalmas és látogatott tárlatoknak adott otthont. Egyelőre
titkolja, hogy ki lesz az az alkotó, akinek a kiállítását szeretné Győrbe
hozni. Interjúnkban elmondta: még mindig az a sztereotípia él az em-
berekben, hogy a múzeumban csak unatkozni lehet. 

19. oldal Új dunántúli evangélikus püspököt avat-
tak a győri Öregtemplomban. Az ünnepi istentiszte-
leten Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus
Egyház elnök-püspöke iktatta be Szemerei Jánost,
aki esküt tett püspöki szolgálatára, majd átvette a
püspöki szolgálat jelét, a keresztet. 

4. oldal Botticelli festményét
látja megelevenedni, valahány-
szor a Radó-szigeten jár Csen-
geri Mária, az Adyvárosi Közok-
tatási Központ megbízott főigaz-
gatója.

29. oldal Az élvonalba igyek-
szik a Széchenyi ESE férfi kézi-
labdacsapata, amely több korábbi
legendás játékos, így a lapunkban
megszólaló dr. Hoffman László tá-
mogatását is élvezi.
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éves kor alatt a fiatalok többsége már
az alkoholt és a cigarettát is kipróbálta.
Megyénkben 38 százalékuk valamelyik
illegális drogot is használta már – de-
rült ki egy régiós kutatásból.

16 31 millió forintos kárt okoztak az Audi Hungariának
azok a csalók, akik jogosulatlanul használták a cég
üzemanyagkártyáját saját, illetve mások gépkocsi-
jainak tankolására. Az üggyel kapcsolatos perben
12 ember áll bíróság elé.

Elismerés. Ferdinand Marti-
nengo-díjat kapott Borkai Zsolt,
a MOB elnöke, Győr polgármes-
tere. Az elismerést adományozó
pozsonyi székhelyű társaság ve-
zetője méltatta az egykori tor-
nász olimpikon sportembersé-
gét, s a fair play iránti elkötele-
zettségét.

Szent László. A lovagkirály
korát felidéző fesztiváli kavalkád
kezdődött és tartott hétfőig. Az
egykori Árpád-házi uralkodó
személye nem csak egyházi
szempontból fontos, felidézése
elengedhetetlen a nemzeti ösz-
szetartáshoz is. 

Kenyér. A győri Veres Péter Me-
zőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium adott otthont a IX.
Euroregionális Kenyérfesztivál-
nak és Kézműves Találkozónak.
A rendezvényen díjat kapott a
legjobb kenyér és péksütemény. 

Erőmű. Felavatták az E.ON új
erőművét Gönyűn. Az 59 száza-
lékos nettó hatásfokú erőmű a
legmodernebb és a leghatéko-
nyabb ma Magyarországon. Az
átadáson jelen volt Schmitt Pál
köztársasági elnök is.

Idősek. Újjáalakult az Idősügyi
Tanács. Győrben mintegy 28
ezer 65 évesnél idősebb ember
él, a testület célja az ő életkörül-
ményeik megismerése, problé-
máik feltárása, lehetőség sze-
rinti megoldása.

Razzia. Nyári razziát indított az
adóhatóság. Olyan helyeket el-
lenőriznek, amiket a leginkább
turisták látogatnak. Elsősorban
kávézókat, éttermeket vesznek
górcső alá az ellenőrök és azt
nézik, adnak-e számlát. 

Próba. Egy rendhagyó próba
miatt különleges védőburkolat-
tal látták el a Győri Nemzeti Szín-
ház nézőterét, színpadát és zsi-
nórpadlását.  A záporpróba célja
a tűzvédelmi berendezések mű-
ködésének „éles” helyzetben
történő kipróbálása volt.
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Dön töttek a képviselők
a társadalmi és egyházi
szervezeteknek, alapít-
ványoknak szánt mint -
egy 33 millió forintos tá-
mogatásokról. A város
147 társadalmi, s 20
egyházi szervezetnek,
alapítványnak nyújt se-
gítséget. Simon Róbert
Balázs alpolgármester
el mond  ta, jóval na-

gyobb volt az igény,
mint amennyi pénzről
dönteni tudtak.  A 2011.
évi „Társadalmi szer ve -
zetek, alapítványok” tá-
mogatására vonatkozó

Társadalmi
szervezetek
támogatása 

Idősügyi tanács

Vendégek
Az önkormányzati be-
vételek kérdése is
szóba került az erfurti
főpolgármester és Bor-
kai Zsolt győri találko-
zóján. Német testvérvá-
rosunk vezetője külön
érdeklődött az Audi
most kezdődő nagybe-
ruházásáról is.

Sashegy
Kezdeményezte a be-
és kiléptetési rendszer
szigorítását, valamint a
járőrszolgálat megerő-
sítését a sashegyi hul-
ladéklerakónál a GYŐR-
SZOL Zrt., miután va-
sárnap éjjel rövid időn
belül már másodszor
ütött ki tűz a területen.
Az esetet vizsgáló szak-
értők a hulladékkeze-
lés technológiai hiá-
nyosságára utaló jelet
eddig nem találtak.

Díjak
Dr. Csizmadia László
egyetemi oktató, Hef-
ter László üvegművész
és Ittzés János evangé-
likus püspök kapta
idén a „Szent László
Érem” díjat.

Támogató
A Kisfaludy alapítvány
támogatói díjat adomá-
nyozott Filvig István-
nak, a Signal Biztosító
Zrt. vezérigazgatójának.
A díjat Gasztonyi
László, a kuratórium el-
nöke adta át. 

25 millió forintos pályá-
zati keretre összesen
182 pályázat érkezett,
az igény több mint 62
millióra volt. A közgyű-
lés 147 pályázatot támo-
gatott, 17-et nem és 18
volt érvénytelen. Az egy-
házi szervezetek támo-
gatására vonatkozó 8
millió forintos keretre 28
pályázat érkezett. A köz-

gyűlés 20 pályázatot tá-
mogatott, kettőt nem,
és hat volt érvénytelen.

A nyertes pályázók
listája a város honlapjá-
ról letölthető.

Mintegy 28 ezer 65 évesnél idősebb ember él
Győrben. A most újjáalakult Idősügyi Tanács célja
az ő életkörülményeik megismerése, problémáik
lehetőség szerinti megoldása. Győrben egyéb-
ként 2007 óta működik az Idősügyi Tanács. A tes-
tület mandátuma lejárt, a következő négy évre
május végén választották meg a tagokat. A tanács
elnöke Borkai Zsolt polgármester, alelnöke Simon
Róbert Balázs alpolgármester lett. Tagjainak
Szabó Erik, Hajszán Gyula, Németh Árpád önkor-
mányzati képviselőket, Bári Olgát (Arrabona Vá-
rosi Nyugdíjas Egyesület), Nagy Tivadart (Győri
Nemzeti Polgári Nyugdíjas Szövetség), Nagy Pé-
tert (Pannon Nyugdíjas Szövetség) és Panker Mi-
hályt EESZI-igazgatót választották.

Nagy Tivadar – aki a tanács titkára lett – a saj-
tótájékoztatón elmondta: közelebb kell egymás-
hoz hozni az idős embereket.
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Mi sem bizonyítja jobban
egy város életképességét, és
jövőbe vetett hitének létjo-
gosultságát, mint az ott élő,
tanuló és dolgozó fiatalok
növekvő száma? Ahogy más
hazai települések, úgy Győr
számára is a jövő zálogai a
gyermekek. Utódaink, akik-
nek mindent megadunk,
akik a szemünk fényei, és
akiknek nincs könnyű dol-
guk, ha meg akarják találni
a helyüket a mai, kizökkent
értékrendű világban. 

Miközben számtalan kis-
település és nagyváros,
megye és régió szenved attól,
hogy tehetséges fiataljai, kis-
gyermekes családjai veszik a
sátorfájukat és elköltöznek a
biztos munka, a színvonala-
sabb oktatás, a jobb megélhe-
tés reményében máshova,
Győr helyzete ebből a szem-
pontból is talán a legstabi-
labb az országban. Miközben
térségek öregednek el, szüle-
tik egyre kevesebb gyermek,
és hiába próbálják kisebb-na-
gyobb kedvezményekkel az
ifjú párokat otthon tartani,
Győr egyre fiatalosabb, egyre
több az itt élő, ide költöző
gyermek, a fiatalok pedig úgy
érzik, a megszerzett tudásuk-
kal, ambícióikkal az életüket
megéri Győrben tervezni.

A múltját és történelmét
büszkén vállaló és ápoló Győr
úgy fordul a jövő nemzedéke
felé, mint akik a megtartó erőt
jelentik, s akik élvezői, tovább -
örökítői lesznek annak a mun-
kának, amelyből napjainkban
egy új város épül a Rába part-
ján. Győr volt az első, ahol
2010-re valamennyi játszótér
megújult az uniós szabványok
elvárásai szerint. Győrben
nem szüntetnek meg óvodá-
kat és iskolákat, hanem újakat
hoznak létre. A győri gyerekek
aktívak, tanulmányi versenye-
ket nyernek, kapcsolatot ápol-
nak határon túli fiatalokkal,
nyelveket tanulnak, sportol-
nak, és szívesen csatlakoznak
közösségi programokhoz,
mint amilyen a közelmúltban
sikerrel megrendezett, a csap-
víz fogyasztását népszerűsítő
Guinness-rekordkísérlet volt,
amelynek keretében ötezer
vidám diák töltötte meg a Szé-
chenyi teret.

Győrt birtokukba veszik a
gyerekek. Igazi Győrkőcvá-
ros! A település kulcsait Bor-
kai Zsolt polgármester ma
21.30 órakor a Megyeház
téren jelképesen átadja a fia-
taloknak, majd elkezdődik a
Győrkőcünnep.

Gyerekek, ez a város a tié-
tek! És nem csak erre a né-
hány napra. Ti vagytok Győr
jövője!             

Bakács László

Győr gyermekei

szerző: földvári gabriella  
fotó: marcali gábor

Bede Fazekas Csaba, Bende Ildikó, Cserpák
Szabina, Forgács Péter, Kiss János, Rupnik Ká-
roly, Nagy Balázs, Pátkai Balázs, Posonyi Ta-
kács László, színészek és táncosok gyűjtöttek
adományokat egy hete, pénteken délelőtt
Győr sétálóutcáján az éhező gyerekek javára. 

A Gyermekétkeztetési Alapítvány „Adj, hogy ehes-
senek!” elnevezésű akciója a színház előtti téren
kezdődött, száz rászoruló család kapott egy hó-
napra elegendő tartós élelmiszert. A művészek
rövid műsorral is megajándékozták a családokat,
majd a Baross útra vonultak, hogy pénzt gyűjtse-
nek az alapítvány számára. 

Az országban húszezer gyermek éhezik, s több
százezerre teszik az alultáplált gyermekek számát.
Nekik segít immár tizennyolc éve az alapítvány, amely
most az ország tíz pontján rendez élelmiszerosztást
és adománygyűjtő akciót, ismert személyiségek be-
vonásával.  Forgács Péter színidirektor szívesen állt a
jó ügy mellé, mint mondta, a színház lehetőségeihez
mérten támogatja a rászorulókat. A pénteki akció el-
sőleges haszna az volt, hogy az éhező, rosszul táplált
gyerekekre irányította a győriek figyelmét. 

Kiss János, a Győri Balett igazgatója szerint az
lenne az igazi boldogság, ha nem lenne szükség
alapítványra és adománygyűjtésre, mert ez azt je-
lentené, hogy nincs éhező gyermek Magyarorszá-
gon. A táncművész arra hívta fel a figyelmet, hogy
aki teheti, annak a mai nehéz helyzetben segítenie
kell a rászorulókat.      

szerző: bakács lászló

Az Új Széchenyi Terv regionális
operatív programjai keretében
2011–2013-ban ismét lehetővé
válik az azbesztmentesítés költ-
ségeinek állami támogatása. Az
elmúlt években számos győri
panelépületben megkezdődött
már az igencsak költséges be -
avatkozás.

A fejlesztéssel érintett közhasználatú
építmények esetén kötelező az az-
besztmentesítés, amelynek költsége
elszámolható, a nem közhasználatú
építményeknél nem kötelező, de ha
megvalósul, akkor támogatható.

Az uniós előírások figyelembevé-
telével az azbesztmentesítés – mint
elszámolható költség – csak az integ-
rált városfejlesztési tervekhez kötő-
dően támogatható, amely a jelenlegi

Győrben is folytatódhat 
az azbesztmentesítési program? 

fejlesztéspolitikai tervezési rendszer-
ben a regionális operatív programok
részeként jeleníthető meg.

A nemzeti azbesztmentesítés
már régóta húzódik. A Környezetvé-
delmi Minisztérium irányításával
1999-ben indult meg a szórt az-
besztet tartalmazó épületek orszá-
gos felderítése és nyilvántartásba
vétele. Lakóépületekbe négy régió-
ban építettek be (Közép-Magyaror-
szág, Közép-Dunántúl, Nyugat-Du-
nántúl és Dél-Dunántúl), nagy
mennyiségben Győrben, Sopron-
ban, Tatabányán, Esztergomban és
Mosonmagyaróváron találhatóak la-
kóépületekben. A szórt azbeszt faj-
tájától (kék vagy fehér), állapotától
és a helyiség rendeltetésétől füg-
gően az épületeket háromféle kör-
nyezetkárosító veszélyességi kate-
góriákba soroltak be (két éven belül,
három-öt éven belül vagy öt éven
túl mentesítendő).

A Környezetvédelmi és infrastruk-
túra operatív program keretében

2004 és 2006 között Budafokon,
Győrben és Tatabányán három pa-
nellakótelep nyert el támogatást.
2006-ban megkezdődött a más funk-
ciójú épületekbe – elsősorban az ön-
kormányzati tulajdonú óvoda, böl-
csőde, iskola, kulturális és egészség-
ügyi épületek, irodaházak, sportcsar-
nokok – beépített szórt azbeszt fel-
derítése. Elkészült 2007-ben az ösz-
szes önkormányzati tulajdonú vagy
kezelésű iparosított technológiával
létesült közösségi épület vizsgálata
a közép-magyarországi régióban,
Budapest III., X., XV. kerületében, Bu-
daörsön, továbbá a közép-dunántúli
régióban Esztergomban, Komárom-
ban, Veszprémben és Móron.

A szórt azbeszttel szennyezett
épületek adatbázisát az Épület- és
Lakásgazdálkodási-Fenntar tási
K+F Alapítvány Innovációs Iroda ke-
zeli. A felmérés eredményét – az
épületek címével – a felmérésbe be-
vont városok önkormányzatainak is
megküldik.

Kalapozó művészek 
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PORTRÉ MIÉRT SZERETEM GYŐRT?

Vénusz a Radón: Csengeri Mária
tavasza a szigeten kezdődik
szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

– Botticelli festményét látom megele-
venedni, valahányszor a Radó-szige-
ten járok. Korábban is és most is, ha
lehetőségünk van kettesben sétál-
gatni a férjemmel, ide jövünk –
enged bepillantást magánéletébe is
az Adyvárosi Közoktatási Főigazga-
tóság ideiglenes igazgatásával nem-
rég megbízott, kétgyermekes peda-
gógus. Az eredetileg a Zala megyei
Nován született Csengeri Mária egy
munka miatt került Győrbe a buda-
pesti gimnáziumi és a szombathelyi
főiskolai évek után.

–  A falusi környezetből 14 évesen
hirtelen felkerültem a fővárosba, dip-
lomaták gyerekei közé az ELTE Apá -
czai Csere János Gyakorlógimnáziu-
mának olasz nyelvi tagozatára. Ko-
moly nehézségekkel indultam – táj-
szólással beszéltem, kevés idegen
szót ismertem –, de végül sokat le-
dolgoztam hátrányomból. Magyar–
könyvtár szakon tanultam tovább,
majd frissdiplomásként Győrben, az
akkori Kun Béla Általános Iskolában
kezdtem dolgozni.

A tudását folyamatosan fejlesztő,
végzettségeit többek között egy
ELTE-s diplomával, valamint a Moz-

gókép- és Médiakultúra Szakirányú
Továbbképzési Szak elvégzésével is
megfejelő tanárt végül a Móra Fe-
renc Általános és Középiskola
humán tagozatára hívták. 2008-ban
az intézmény igazgatója lett, itt érte
a város közoktatásának közelmúlt-
beli átszervezése, amelynek köszön-
hetően most megbízott főigazgató.

– Egy ugrásra lakom az irányítá-
som alá került öt intézménytől, így
nemcsak ezeket ismerem jól, hanem
a gyerekeim miatt a környék összes
EU-konform játszóterét is. Szeretünk
a szabadban lenni, többször megfor-
dulunk az állatkertben is, a család
kedvencei a gibbonok. Győrben
egyébként az a jó, hogy sokszínű, itt
minden évszakhoz fűződik valami-
lyen látványos, változatos kulturális
rendezvénysorozat. Rendszeres ven-
dégei vagyunk a Győrkőcfesztivál-

nak is, amely általában varázslatos,
és játékai kreativitásra, együttműkö-
désre sarkallják a gyerekeket.

A város kulturális, sport- és sza-
badidős programkínálata azonban
nemcsak mint anyát, hanem mint pe-
dagógust is érdekli, hiszen mint
mondja, a Rába-parti megyeszék-
hely rengeteg lehetőséget nyújt a
tananyag élővé tételére.

– A történelem- vagy a magyar -
órákhoz sokszor kapcsolódik vala-
milyen külső program. Nemrég pél-
dául a Galgóczi-emlékszobát néz-
tük meg a gyerekekkel, de itt említ-
hetem a Műhely folyóirat irodalmi
estjeit, a Könyvszalon író-olvasó ta-
lálkozóit vagy a megyei és a városi
könyvtár rendezvényeit is. És akkor
a testnevelésről még nem is beszél-
tem, de azt hiszem, elég csak annyit
mondanom, hogy a szomszédunk-
ban van a Barátság park. Fontos az
is, hogy a 14–18 éveseknek legyen
egy olyan találkozóhelye, ahol kisza-
kadva az internet elől, kortársaikkal
beszélgethetnek, játszhatnak, folyó-
iratokat olvashatnak.

Csengeri Mária szerint Győr tavas-
szal és ősszel a legszebb a színes, illa-
tos Radó-szigeten. Első alkalommal
magával ragadta a folyóparti sétány
hófehér nőalakja, a szépség és a sze-
relem kőbe vésett szimbóluma.

Győrben élővé
lehet tenni a
tananyagot

Filmekre
épít
Csengeri Mária gim-
nazista kora óta ked-
veli a filmeket. Az
Apáczai-karon óra -
adóként a film for-
manyelve, a kép- és
filmkép-elemzése áll
előadásai középpont-
jában. Kedvenc ren-
dezői között ott van
a kevésbé populáris
mozikat készítő Tarr
Béla és Tarkovszkij
is. „Azt szeretem
Tarr Bélában, hogy
hiába ábrázolja úgy
az emberi létet, mint
agóniát, lassú hal-
doklást, mindig ott
van műveiben az is,
hogy az élet szép, re-
ményteli, és hogy
lehet jobbá tenni a
világot akkor is, ha
az nem válik láthatóvá.
A rá és Tarkovszkijra is
jellem ző lassúság a
mai világban már ide-
gen dolog. De én szere-
tek elnézelődni egy fil-
men, észre sem ve-
szem, hogy egy kicsit
mozdul a kamera,
tudok nyugodtan gon-
dolkodni, és nem kap-
kodom a fejem az örö-
kös vágások után.” A
közelmúltból Hajdu
Szabolcs Fehér tenyér
című filmjét is ki -
emeli, amely nagy
hatással volt rá, rész-
ben azért, mert a ren-
dező bemutatja azt
is, hogyan válik hite-
lessé egy tanár a ne-
hezen kezelhető diák
számára.

Átszervezett
közoktatás 
A győri közoktatás
átszervezésének kö-
szönhetően augusz-
tus elsejétől 29 kü-
lönálló intézmény
helyett hat főigazga-
tóság alatt fognak
működni az általá-
nos iskolák és óvo-
dák.  Az adyvárosi
centrum megbízott
vezetője Csengeri
Mária lett, igazga-
tása alá a Fekete Ist-
ván Általános Iskola
és Óvoda, a Szivár-
vány és az Erzsébet
ligeti óvodák, vala-
mint a Móra Ferenc
Általános és Közép-
iskola tartozik.
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Pontra cserélhetjük a kérdőjelet a
győri Gutenberg téren álló Frigy-
láda-szobor legendája után,
ugyanis hamarosan kinyitják a III.
Károly által állíttatott engesztelő
emlékmű fémszekrényét, és kide-
rül, mi van benne. Minderre a szo-
bor restaurálása miatt kerül sor. 

1730-ban járunk, egy hamis névhasz-
nálattal, bigámiával és szökéssel vá-
dolt katona a város főterén álló je -
zsui ta kolostorba menekül, ahol az
egyháztól kegyelmet kap. A katona-
ságtól viszont nem, keresik, üldözik.
Végül a püspöktől kap segítséget,
hogy az úrnapi körmenetet kihasz-
nálva átszökhessen a Püspökvárba,
majd onnan tovább. A menetben rej-
tőzködő ministránsruhás férfit azon-
ban felismerik katonatársai, dulako-
dás kezdődik, amelyben kiverik a
főpap kezéből az oltáriszentséget, az
a földre hull és összetörik. A császár
a gyalázat helyén Isten haragjának ki-
engesztelésére szobrot emeltetett,
amelyen két lebegő mozgású angyal
tartja a Frigyládát – akár egy film kez-
detének rövid szinopszisa is lehetne
ez a történet, hiszen a frigyláda szó-
val kapcsolatban sokan asszociálnak
a kasszasikert hozó 1981-es ameri-
kai kalandfilmre. Ez azonban nem fik-
ció, hanem egy 280 éves győri em-
lékmű megalkotásának eredete, ami
a korabeli dokumentumok szerint
igaz. Perger Gyula, a megyei mú-
zeum vezetője lapunknak úgy fogal-
mazott, jól működött a Habsburg
uralkodók alatti közigazgatás, és a je-
zsuiták korabeli naplójában is van-
nak feljegyzések az esettel kapcso-
latban. Az igazgató kimondta azt is,
az az ostyadarab van a ládában, ami
miatt állíttatták a barokk emlékmű-
vet. Hozzátette, feltételezhetjük azt
is, hogy valamilyen dokumentáció
van a ládában, hasonlóan a templom-
tornyok gömbjéhez, amelyeknek egy-
kor olyan funkciója volt, mint ma az
alapkőnek. Hogy a vörösréz lemezek-
ből készült fémszekrény tartalmáról
szóló történet csak legenda-e vagy
valóság, hamarosan kiderülhet, hi-
szen a Jedlik Ányos utca felújításá-
hoz kapcsolódóan a GYŐR-SZOL Zrt.
restauráltatja Antonio Corradini – is-
mereteink szerint korábban, 1862-
ben és 1925-ben már javított – alko-
tását. A 15 millió forintos beruházás
azért is szükséges, mert az elmúlt
40-50 évben megváltozott a környék
gépjárműforgalma, illetve az időjá-
rással járó korróziós hatások is káro-
sították a műemléket. A Kulturális

Kinyitják a Frigyládát:
280 éves titokra derül fény

Szeptember
végéig 
restaurálnak
A Frigyláda-szobor fő-
restaurátora az a
Schütz Zoltán, aki ko-
rábban a Széchenyi téri
Mária-szobrot is felújí-
totta. Az okleveles res-
taurátor művész la-
punknak elmondta, a
kőfelületeket tekintve
rossz állapotban van a
fertőrákosi mészho-
mokkőből készült em-
lékmű. Hozzátette, ez
az anyag kevésbé bírja
a magyar időjárási vi-
szonyokat, de még min-
dig időtállóbb, mint a
barokk korban készült
plasztikus alkotások
többsége, hiszen azok-
nál másfajta mészkö-
vet használtak. A stati-
kailag ugyanakkor
rendben lévő szobrot
nem szállítják el,
hanem a helyszínen
védőtető alatt, fóliával
és kerítéssel körülvéve
dolgoznak majd rajta. 

A frigyláda viszont
Budafokra kerül, hi-
szen a helyszínen csak
az úgynevezett vihar -
arannyal lehetne dol-
gozni, ami kevésbé
időt álló. Páhi Attila
fémmunkákat végző
restaurátornak további
vizsgálatok szüksége-
sek még ahhoz, hogy
pontos képet tudjon
adni a ládáról, első lá-
tásra azonban úgy
tűnik, nagyon kevés
dolog hiányzik róla. 

A restaurátorok a ter-
vek szerint szeptember
végéig dolgoznak majd
a Frigyláda-szobron.

Örökségvédelmi Hivatal azzal a felté-
tellel adta meg a restaurálással kap-
csolatos engedélyt, ha a megyei mú-
zeum régészei felügyelik a munkát.
Ennek oka, hogy az utca felújításánál
a föld alatt valószínűleg megtalálják
majd azt a szentháromságot jelké-
pező három lépcsőfokot, amely köz-
vetlenül a szoborhoz vezetett. Ezek
meglétét a szakemberek rögzítik, de
nem emelik ki őket a földből, hanem
geotextíliát kapva visszatemetik
őket, megőrizve az utókornak. A res-
taurátorok július elején fognak mun-
kához, és várhatóan pár héten belül
a helyszínen kinyitják a ládát. 

– Ha szerencsénk van, tíz perc
alatt megtudjuk, mi van benne – bi-

zakodik Páhi Attila, a fémmunkákat
végző mester, aki azonban hozzáte-
szi azt is, ha a csavarok nem épek,
esetleg nincsenek is meg, akár órá-
kat is igénybe vehet a művelet. Ő
egyébként nem táplál nagy remé-
nyeket a láda tartalmával kapcsolat-
ban. Schütz Zoltán főrestaurátor
szerint is csak legenda, hogy a
Krisztus testét jelképező ostya ke-
rült az ószövetségi tízparancsolat
két kőtáblájának helyet adó mózesi
láda győri reprodukciójába. Ám,
ahogy fogalmazott, ha a legenda
igaz, akkor a hermetikusan zárt kör-
nyezetben van rá esély, hogy megta-
lálják a kis kovásztalan, lapos, kerek
kenyér maradványait.
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Országosan ön volt az első, aki borkóstolókat
szervezett a múzeumba?

Már több helyütt volt. Szeretem az értékek kap-
csolását, így jött össze a festészet és a borkultúra.
Kísérletező típus vagyok, ezek az ötletek pedig ál-
talában igazolják magukat, de mindig meg kell va-
lamilyen módon újulni, mert ugyanaz a tematika
előbb-utóbb érdektelenné válik.

Még Rippl-Rónaihoz is rászervezett attrak-
ció kell, hogy az emberek jegyet váltsanak?

Az a célunk, hogy minél szélesebb kört nyer-
jünk meg. Közelebb kell vinni a múzeumot a lakos-
sághoz. Ez nem azt jelenti, hogy kultúrházzá válto-
zunk – a múzeum mindig is több lesz, hiszen saját
gyűjteménye, időszaki, állandó kiállításai vannak,
és ezek révén kutató, tudományos értékmegőrző
munkát is végez –, de azt sem szeretném, ha elszi-
getelt elefántcsont torony lennénk. Nem zárkózha-
tunk el olyan programoktól, melyek több generá-
ciót megmozgatnak. 

Apropó, extrém programok, az idei Múzeu -
mok éjszakáján zuhogott az eső. A résztve-
vők számán is érződött a rossz idő? 

A program erősebb volt, mint az időjárás, közel
ötszáz fővel több látogatónk volt, mint tavaly. A hat
épületünkben összesen közel háromezer ember
vett részt a különböző tárlatvezetéseken, közön-
ségtalálkozókon vagy a gasztronómiai bemutató-
kon. Ez egyébként azért is számít sikernek, mert
2010-ben hirtelen megduplázódott a Múzeumok
éjszakája iránti érdeklődés, és idén még erre is si-
került rátennünk egy kicsit. Fiatal felnőtteket is be-
hoztunk az intézménybe, ami pedig általában nem
megszokott, persze igaz az is, hogy a Szőnyi-te-
remben az alkalmi koktélbárban mojito-variáció-
kat lehetett kóstolni kubai zenére.

Úgy tűnik, megéri az értékek kapcsolása.
Azért nyugtasson meg, hogy van olyan társa-
dalmi réteg, amelyik fontosnak tartja a mú-
zeum látogatását a „hétköznapokon” is.

A múzeumlátogató generáció elöregedett. De
fogalmazhatok úgy is, hogy szakadék tátong az
óvodások és az idősek között. Az iskolások még
jönnek, az egyetemisták is, de minél idősebbek
lesznek, annál inkább maradnak el. A 25–40 éves
generáció szinte alig tér be hozzánk.

Mi lehet ennek az oka?
Az a sztereotípia, hogy a múzeumban nem érez-

heti jól magát az ember, hogy teremőrök figyelik
minden lépését, és így tovább. Egyszerűbb el-
menni egy moziba, bár most talán kezd megvál-
tozni ez a gondolkodásmód. Nagy öröm volt szá-
munkra, hogy a Csontvárytól Kondorig című kiál-
lításon volt egy randevúzó fiatal pár. Édes kettes-
ben ültek két órán át az egyik teremben a képek

„Örültünk a múzeumban,
a Csontváry-képek előtt
randevúzó fiatal párnak” 

Szombaton kreatív
gyermekmegőrzőt
működtetünk

„A gimnáziumi rajztanárnőm
vezetett rá, hogy merni kell sza-
badon, kreatívan gondolkodni” –
jelzi Grászli Bernadett, a Városi
Művészeti Múzeum vezetője,
hogy milyen elvek alapján igaz-
gatja az intézményt. A 32 éves
művészettörténész Sopronban
nőtt fel, és már gyermekként
vonzódott a különböző köztéri
alkotásokhoz. Pályára végül az
evangélikus líceumbeli rajzta-
nárnője állította. „Abban az idő-
ben nekem egyszerűbb volt
Bécsbe elutazni, mint Buda-
pestre. A Kunsthistorisches Mú-
zeumban szereztem igazán
meghatározó élményeket.” A
gimnázium után az ELTE-n hall-
gatott művészettörténetet, itt is
diplomázott. Ezután az ELTE
művészettörténeti doktori isko-
lájában dolgozott. „Egyszer csak
a tanszékvezetőnk leültetett az
irodájában, és annyit kérdezett:
kedves Bernadett, mit szólna
Győrhöz?” Így került 2007 áprili-
sában egy túrazsákkal a hátán a
Rába partjára, ahol művészettör-
ténész állás várta a városi múze-
umban. „Egy Rippl-Rónai-rajz
leltározása volt az első felada-
tom. Ez azért is érdekes, mert
utána az első igazi nagy kiállí-
tás, amit szögtől szögig össze-
raktam mint igazgató, az Rippl-
Rónai József kukoricás korsza-
kával foglalkozott.” 2009-ben
lett az ország egyik legfiatalabb
múzeumigazgatója. „Új korszak
kezdődött az életemben, aminek
nagyon fontos része a múzeum,
annyira, hogy itt is lakom, szol-
gálati lakásban az Esterházy-pa-
lotában. Néha összefolyik az élet
és a munka egy egésszé.” A sza-
badidejében rendszeresen ke-
rékpározó múzeumigazgató sok-
színű tevékenységének éppúgy
része az irodai munka, és a taní-
tás, mint barokk öltözetben gyü-
mölcsnyomdázni a gyerekekkel
a terményünnepen. „Nem csu-
pán műtárgyak között vagyok,
most például arra próbálnak rá-
venni, hogy vegyek részt a lébé-
nyi fogathajtáson.”
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előtt, nézegették a festményeket és beszélgettek.
Nagyon szép volt.

Talán az ő gyerekeik majd  járnak az önök
által alapított első magyar gyermekmúze-
umba. Amikor ezt létrehozták, mire helyez-
ték a hangsúlyt?

Az volt a koncepciónk, hogy kifejezetten képző-
művészeti tematikájú kiállításokkal várjuk a gyereke-
ket. Erre adott volt a Borsos Miklós Múzeum két kis
tere, amit kezdünk nagyon kinőni, és gondolkodunk
a bővítésen: egy interaktív, látványos tárlat létreho-
zása a cél. Ez igazából egy kezdete valaminek, amit
szépen fel lehet építeni, akár egy állandó gyűjtemény-
nyel rendelkező gyerekeknek szóló kiállítóhellyé. Fon-
tos múzeumpedagógiai szempontból is, erre és az
ehhez kapcsolódó foglalkozásokra nagy hangsúlyt
fektetünk. Szombat délelőttönként kreatív gyermek-
megőrzőt működtetünk, a szülők otthagyják a cse-
metéket, bevásárolnak, majd visszajönnek értük. 

Egy évvel azután, hogy igazgató lett, az in-
tézmény elnyerte a vendégbarát múzeum
címet. Ez  a munkája visszaigazolása volt, kap-
tak érte kétmillió forintot, amit marketingcé-
lokra lehetett elkölteni. Ez a kétmillió forint
nagy összegnek számít egy múzeum életében?

Nagyon nagy összegnek számít az életünk-
ben. Sokan talán nevetségesnek találják ezt, de
ha végigvesszük, hogy mi valósult meg ebből a
pénzből, akkor elégedettek lehetünk. Sikerült
egy kiváló győri fiatal tervező segítségével egy
új arculatot létrehozni az intézménynek, csinál-
tattunk egy új, használható honlapot, a névje-
gyeinket az új arculathoz igazíttattuk, valamint
ehhez kapcsolódóan reklámanyagok, molinók,
modernebb szemléletű szóróanyagok készül-
tek, amelyek látogatóbarát módon közelítenek
mind küllemükben, mind beltartalmukban az ér-
deklődők felé. Sikerült egy múzeumpedagógiai

füzetet is kiadnunk Amikor a vaskakas újra meg-
szólal címmel.

Az igazgatói pályázatkor beadott, Nyitott
múzeum – Győr-barát múzeum című pálya-
munkájában az intézmény több történeti kort
feltáró tevékenységére, a helyi kortárs kép-
zőművészek szélesebb körű bemutatására
vállalkozott. Ez utóbbi mennyire sikerül?

Úgy gondolom, hogy egyre jobban. 2009 novem-
berében úgy indítottam a tevékenységemet, hogy
bemutattunk egy nagyszabású győri válogatást. A
városban vannak olyan professzionális képzőművé-
szek, művésztanárok, és olyan elsősorban nem mű-
vészeti területről ismert alkotók, akiknek érdemes
megmutatni a munkáit. Folyamatosan figyeljük is
őket, ahogy a műgyűjtőket is, hiszen az ő munkás-
ságuk is nagyon fontos. Próbáljuk más múzeumok
felé is közvetíteni az általunk létrehozott tárlatokat,
segítjük a művészek pályázatait, és 43. alkalommal
idén megrendezzük a Nemzetközi Művésztelepet.

Munkácsy, Rippl-Rónai, Csontvárytól Kon-
dorig... Lehet már tudni, hogy mi lesz a követ-
kező nagy dobás?

Megpróbáljuk egy külföldi alkotó tárlatát ide-
hozni, vannak tervek, de egyelőre ezt még titokban
tartom. Novemberben viszont készülünk két olyan
kiállítással is, ami érdekes lesz a győri közönség
számára. Az egyik Péreli Zsuzsa gobelinművész
nagyszabású tárlata az Esterházy-palotában, szak-
rális gobelinekből mutatunk be egy válogatást. A
másik a Nemzeti Múzeum Fotógyűjteményével
együttműködve Robert Capának a kiállítása a
Váczy Péter Gyűjtemény emeletén. Elmeséljük az
egyik leghíresebb magyar származású fotóriporter,
fotóművész munkásságát az 1936-os spanyol pol-
gárháborútól egészen a koreai háborúig. De a kö-
zeljövőben rendezzük meg a Nemzetközi Grafikai
Biennálét is, amelynek idén kicsit átalakul a tema-
tikája. Győr országos hírű grafikai műhelye révén
a hagyományos grafikai technikai eljárásnak fon-
tos központja, ezért úgy gondoltuk, hogy hagyo-
mányos képgrafikai eljárásokkal és rajzzal készült
művekből rendezünk tárlatot. Közel ötszáz alkotás
érkezett, a zsűrizés július folyamán várható, és
szeptemberben mutatjuk be a munkákat.

A művészettörténészek minden korról, fes-
tőről, szobrászról mindig mindent tudnak?

Nem, de vannak, akik el tudják játszani, hogy
mindent tudnak. Fontosnak tartottam az egyetemi
évek alatt, hogy végigtanuljam a korszakokat. Ter-
mészetesen vannak, amik jobban vagy amik ke-
vésbé érdeklik az embert. A muzeológia területén,
ahol állandó kiállítást kell fenntartani, időszaki tár-
latokat kell folyton rendezni a régi koroktól a kortár-
sig, nagyon fontos egyfajta tágabb értelemben vett
fókusz. Fontos, hogy a tárlatvezetéskor miként szó-
lunk a közönséghez. Meg kell találni azt a hangot,
amivel a legjobban tudunk az aktuális témáról be-
szélni, és az sem mellékes, ha érzik rajtunk, hogy
komolyan gondoljuk, és szívből beszélünk. 

Megpróbáljuk egy külföldi alkotó
tárlatát idehozni, vannak tervek,
de egyelőre ez még titok
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Megyénkben 87, Győrben 36 bíró dolgozik,
utánpótlásuk kérdéses: a jogvégzett fiatalok
közül egyre kevesebben jelentkeznek fogal-
mazónak. Az ítélkezés így is időszerű, noha
egy-egy bírónak folyamatosan 180 ügye
van, tudtuk meg dr. Takács Józseftől, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Bíróság elnökétől, aki
még úgy tanulta: a bíróság nem jogot,
hanem igazságot szolgáltat.

Elnök úr, az érintettek közül sokan kifogásol-
ják, hogy lassú az igazságszolgáltatás Ma-
gyarországon. Győr-Moson-Sopron megyé-
ben mennyire időszerű az ítélkezés?

A polgári ügyszaknál országos összehasonlítás-
ban is jól állunk, de az ilyen ügyekben is előfordulnak
hosszú kifutási idejű tárgyalások. Ez függ az adott
ügy súlyától, jellegétől, s az ügyfelek magatartásától
is. A büntetőügyekben sajnos rosszabb a helyzet, de
ennek sem a tétlenségünk az oka. A Győri Városi Bí-
róságon 36 kolléga dolgozik, egy bíró keze alatt fo-
lyamatosan 180 ügy van, így egy új tárgyalást hat
vagy akár nyolc hónap után tud csak kitűzni. A cé-
lunk persze az, hogy csökkentsük a hosszú idejű tár-
gyalásokat. Ha nagyobb központi segítséget kap-
nánk, gyorsabb ütemben tudnánk előre haladni. 

Milyen területen szorulnának nagyobb tá-
mogatásra?

Valós és takarékos működési költségeinknek
csak egy részét térítik meg. Tavaly például a dologi
költségekre – gondolok itt elsősorban a fűtésre, a
világításra, a fénymásolásra, a felhasznált papírla-
pokra – fordított összegnek csupán a hetvenegy
százalékát kaptuk meg. Közben pedig egyre nő az
ügyek száma. Természetesen a bírósági munka
legfontosabb szereplője a bíró szakértelme, teher-
bírása, s ebből a szempontból nincs okunk pa-
naszra.  

Megéri-e egy fiatalnak a bírói pályát vá-
lasztani? 

Akinek ez az álma, annak biztosan. Igaz, tanul öt
évet az egyetemen, három évet fogalmazóként dol-
gozik, szakvizsgázik, majd legalább egy évet titkár-
ként tölt el. Amíg ezt a nem könnyű utat végigjárja,
közel lesz a harmincadik évéhez, szeretne családot
alapítani. Sokan úgy érzik, hogy a kezdő fizetésük
érdemtelenül kevés, hiszen ők nem vállalhatnak
semmiféle mellékállást sem, abból kell megélniük,

„Arra törekszünk, hogy
ne csak jogszerűen, de
igazságosan is ítélkezzünk”

mit a bíróságon keresnek. Sok ok állhat tehát annak
hátterében, hogy míg korábban napokon át hallgat-
tuk meg az egyetemről kikerülő fogalmazójelölte-
ket,  és száznál is többen pályáztak hozzánk, ma
már létszámhiánnyal küszködünk. Hozzájárulhat az
érdektelenséghez az is, hogy újabban a jelentkezők-
nek központi vizsgát kell tenniük.

S ez annyira nehéz?
Nem, nincs benne semmi ördöngös kérdés.

Mégis félnek tőle a fiatalok.
Egyre több az indulat a társadalomban,

brutálisabbak a bűncselekmények is. Meny-
nyire veszélyes a bírói szakma,  bántalmaz -
tak-e már bírót a megyében?

Szerencsénkre fizikai bántalmazás nem történt.
Az ilyen esetekre igyekszünk felkészülni riasztó -
berendezéssel és a biztonsági őrök segítségével,
de teljesen kivédeni így sem tudnánk az erőszakos
fellépéseket. Szóbeli fenyegetés azért már előfor-
dult. Az elmarasztalt fél gyakran úgy éli meg, hogy
igazságtalanság történt vele.  

Elnök úr, igazságot vagy jogot szolgáltat a
bíróság?

Én még úgy tanultam, hogy igazságot. Ma már
a korábbiaknál sokkal gyakoribb a jogszabályvál-
tozás, s előfordulnak olyan esetek, amikor a dolog
természetéből adódóan jogot kell szolgálnunk. De
mindig arra törekszünk, hogy a rendelkezésünkre
álló bizonyítékok alapján ne csak jogszerűen, de
igazságosan is ítélkezzünk.

Kudarcként élik meg, ha nem születik első
fokon jogerős ítélet, hanem valamelyik fél fel-
lebbezést nyújt be? 

Kudarcként? Nem, egyáltalán nem gondoljuk
annak. A fellebbezés másodfokú elbírálására mű-
ködik például ez a megyei bíróság is. Több szem
többlet lát, a másodfok vagy megerősíti az ítéletet,
vagy más hangsúlyokat, bizonyítékokat helyez elő-
térbe. A többszintű bíráskodás a demokratikus
joggyakorlat elengedhetetlen része.  

A bírák nem beszélhetnek az ítéleteikről,
miközben az elítélt és védője bármit mond-
hat az ügyről, s ezzel a lehetőséggel a keres-
kedelmi televíziókban gyakran élnek is az
érintettek. Nincs a bírókban olyan vágy, hogy
esetenként „visszaszóljanak”? 

Úgy vettem észre, hogy többségük nem is sze-
retne beszélni a saját ítéletéről. A bírónak nem kell
magyarázkodnia, nem kell az arra amúgy sem ille-
tékes fórumokon bizonygatnia az igazát. Ha jól
szerkesztett egy bírói ítélet indoklása, az önmagá-
ért beszél. Az ítéletek nagy része a nyilvános, in-
ternetes adatbázisunkban – a személyes adatok
kivételével – bárki számára megtekinthető, s tanul-
sággal szolgálnak.

Névjegy
Dr. Takács József
1965-ben született
Győrben. 1989-ben
Pécsett szerzett dip-
lomát summa cum
laude minősítéssel.
1989. május 1-jétől bí-
rósági fogalmazó-
ként dolgozott a
Győri Városi Bírósá-
gon, majd a szakvizs-
gát követően 1992-
ben bírónak nevez-
ték ki. 1999. július 1-
jétől a Győri Városi
Bíróság elnöke volt.
2004. október 15-től a
megyei bíróság elnök-
helyettesévé nevez-
ték ki, majd 2010. jú-
lius 15-től elnökként
irányítja a megyei bí-
róság munkáját.
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Stohl András
és a petíció
A vádlott ér-
dekében is-
mert szemé-
lyiségek által
beadott petí-
ciók jogilag
nem értel-
mezhetőek  –
mondta el dr.
Takács József,
a Győr-
Moson-Sop-
ron Megyei Bíróság elnöke arra a
kérdésünkre: gyakorolhat-e bár-
milyen hatást a bíróságra, hogy az
első fokon szabadságvesztésre
ítélt Stohl András színművész,
műsorvezető büntetésének enyhí-
téséért aláírásokat gyűjtöttek kol-
légái. A petíciót népszerű, elis-
mert művészek írták alá, köztük a
Nemzet Színészei is megtalálha-
tók. Többen a másodfokú tárgyalá-
son is megjelentek, hogy ezzel is
kifejezzék rokonszenvüket Stohl
András iránt, noha az elkövetett
bűncselekmény jogi és erkölcsi
súlyát nem vonták kétségbe.  

Mint ismeretes, Stohl And-
rást tavaly májusában állították
elő, miután Budapest és Fót kö-
zött balesetet okozott. A szakér-
tői vizsgálatok azt állapították
meg, hogy ittas volt és drogot is
fogyasztott. Stohl elismerte bű-
nösségét, anyagi jóvátételt ígért,
s önkéntesen részt vesz a fiata-
lok drogellenes kampányában.
Igaz, ennek szakszerűségét a
drogprevencióban dolgozó spe-
cialisták nyilvánosan is két-
ségbe vonták. 

2011 márciusában első fokon,
nem jogerősen két év és négy
hónap letöltendő szabadságvesz-
tésre ítélték Stohl Andrást. 

Dr. Takács József, a megyei bí-
róság elnöke a konkrét büntető-
ügyben nem fogalmazott meg
véleményt, de érdeklődésünkre
általánosságban kijelentette: az
ismert emberekre is ugyanazok
a jogszabályok vonatkoznak,
mint bárki másra. Az ítéletet ez
semmilyen módon nem befolyá-
solja. A nyilvános kiállás, a petí-
ció megfogalmazása bizonyára
jólesik a színésznek, ám az aláírt
kérelmet hiába nyújtják be a bí-
róságnak, azzal az ítéletet nem
tudják befolyásolni.  

Stohl András tárgyalása egyéb-
ként június 21-én folytatódott, ám
ítélet egyelőre nem született. A
tárgyalást őszre napolta el a Pest
Megyei Bíróság. 

Kovács Veronika



KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

A GYŐRI FILHARMONIKUSOK ismét nyár esti
hangversenyekkel örvendeztetik meg a komolyzene kedvelőit. A Xántus János Múzeum

udvarán júliusban kettő, augusztusban egy alkalommal lép közönség elé a társulat. Július 3-án,
vasárnap este 20 órakor Hans Schamberger vezényli a zenekart. A műsor: Mozart: C-dúr szimfónia.

Strauss: Déli rózsák keringő, Stadt und Land – polka, Mennydörgés és villámlás – polka.
Lehár: Weibermarsch és Arany-ezüst keringő. Kálmán Imre: Ördöglovas – palotás.

A GYŐRKŐCFESZTIVÁL ma, pénteken este 18 órakor kezdő-
dik a Megyeháza téren, ahol Farkasházi Réka ad koncertet a
kortárs magyar irodalom kiválóságainak műveiből, a Samu-
band zenekar kíséretével. A Csillag Születik tehetségkutató mű-
sorból ismert Kutyakölykök legjobb táncaikból adnak ízelítőt
19 órától. A Boribon este nyolctól muzsikál, Borkai Zsolt polgár-
mester 21 órakor adja át a város kulcsát az aprónépnek, meg-
nyitva IV. Győrkőcfesztivált. A városháza mesekastéllyá változik,
az első nap programja szappanbuborék-fújó Guinness-rekord-
kísérlettel és tűzijátékkal zárul. 

Szombaton 10 és 20 óra között, vasárnap 10-től 18
óráig tíz helyszínen ezer játék várja a gyerekeket.

A Radó-szigeti medenceszínpadon szombaton
16 órától a Bajusz című mesét játssza a Harlekin
bábszínház, 20 órától a Brass Cirkusz mesél a tu-
batigrisről és a trombitaparipáról. Ugyanitt va-

sárnap 18 órától a Világszép nádszálkisasszonyt
láthatják a nézők az Új Színház és a Neptun Bri-
gád közös produkciójában. A részletes program
a gyorkoc.hu oldalon olvasható.

A MINI CLUB HUNGARY Győrben rendezi meg szokásos nyári,
nemzetközi nagytalálkozóját. A június 29-én kezdődő, négynapos
eseményre tíz országból száz Mini Morris érkezik. A győriek július
2-án, szombaton csodálhatják meg Mr. Bean legendás kisautóit,
amelyek 9 órától percenként rajtolnak a városháza mögötti par-
kolóból, hogy részt vegyenek a tájékozódási és ügyességi verse-
nyen, az Arrabona Mini Run-on. A Mini-kiállítás 13 órától 16 óráig
tart a városháza mögötti parkolóban, majd felvonulást tartanak
a belvárosban. A gyerekek 16 óra 30 perctől kipróbálhatják a Mi-
niket a Zechmeister utcában. 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK várják a
vakációzó kisdiákokat a jövő héten. A Gyer-
mekek Háza július 5-én, kedden 10 órától 12
óráig rendez kreatív foglalkozást Népek, me -
sék, játékok címmel. A Borsos-házban a
görög mitológia népszerű alakjaival, mesés
történeteivel ismerkedhetnek a gyere-
kek július 7-én 15 órától. A résztve-
vők itt agyagszobrot mintázhatnak
legkedvesebb hősükről.

Kulturális kínáló 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A PETŐFI FILMKLUB
szünidei vetítéseket
tart. Szerdán délutá-
nonként a gyerekeket
várják egy-egy mese-
filmmel, kéthetente
csütörtökön az idősebb
korosztály számára ve-
títenek. Július 6-án 15
órától az Egy bogár
élete, majd a Segítség,
hal lettem című rajzfil-
met láthatják a gyere-
kek. Az idősebbek 14-
én 16 órától a Made in
Hungária című mozit
nézhetik meg a Petőfi
Sándor Művelődési
Házban. 
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MÁGA ZOLTÁN ad jótékony-
sági koncertet a győrszent -
iváni Keresztelő Szent János-
templomban július 6-án, este
19 óra 30 perckor. A 100
templomi koncert című nagy-
szabású rendezvénysorozat
2009 augusztusában a buda-
pesti Szent István-bazilikában
kezdődött. A fellépések bevé-
telét beteg gyermekek, nagy-
családosok, szegények, kórhá-
zak segítésére, tehetséges fiata-
lok támogatására fordítják. 
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Pontgyûjtés
literenként 2 pont

Pontbeváltás
90% a fogyasztói

árból

A kút elérhetõségei:
Gyõr, Szigethy A.—Táncsics M. u. sarok
Telefon: 96/518-057

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

BELGIAN BEER CAFE ROYAL
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZÕ
Gyõr, Árpád út 34. Tel.: 96/889-460

TALÁLKOZZUNK A BELGÁBAN!

BELGA AJÁNDÉKUTALVÁNY-t!

Ha különleges ajándékötletre
van szüksége, vásároljon

10.000 Ft értékû, felhasználható
1 éven belül, étel-ital fogyasztásra!

A Belgian Beer Cafe a legjobb
választás a barokk belváros szívé-
ben. Hangulatában és kínálatában
is különleges. Míg az óriási ablak-
üvegek mögött kint a nagyváros lük-
tetését szemléljük, a századelô
meghitt kávéházi hangulata körül-
ölel és kényeztet. Idô- és ízutazás
vár ránk, míg szemünk komótosan
végigpásztázza a nagyanyáink ko-
rából való berendezési tárgyakat és
elidôz a flamand és belga sörfôzô
mesterek ereklyéin. A világhírû
belga sörök titokzatos világába uta-
zunk és élvezzük különleges fantá-
zianevek mögé rejtett, íz- és szín-
harmóniában megkomponált ízeket.

Pikáns sörfalatok, rafinált elô éte -
lek, zamatos levesek, bolondos bel -
ga saláták és Neptun birodalmának
kincsein át hosszan érlelôdik a felfe-
dezés öröme a Rábaköz táj jel le gû,
gazdagon körített fogásaiig, a színes
tésztacsodákig, a kihagyhatatlan ret-
roételekig, a csábító desszertekig...

Céges vacsora, családi ünnep-
ség – meghitt és elegáns hangulat-
ban a Belga Sörözô Morricone termé-

Találkozzunk a Belgában!
ben! Örömmel ajánljuk figyelmébe, ha
helyszínt keres maximum 25 fôs lét-
számú rendezvénye számá ra! 

Napi menü – minden délben!
Fogyassza el ebédjét jóízûen
belga hangulatban, válassza kíná-
latunkból az Önnek megfelelôt – a
klasszikust, a bôvítettet vagy a
könnyût! Heti menünket elektroni-
kus hírlevélben népszerûsítjük az
érdeklôdôk felé, jelezze Ön is,
hova küldhetjük ajánlónkat.

Belga Ajándékutalvány
Nincs ötlete, mivel is lepje meg

szeretteit, ismerôseit? Gondoljon
a Belgára... Adja ajándékba a kü-
lönleges élményt – névnapra, szü-
letésnapra, házassági évfordulóra,
családi ünnepre vagy csak úgy...
A BELGA AJÁNDÉKUTALVÁNY
10.000 Ft értékben vásárolható, a
vásárlástól számított 1 éven belül
használható fel étel-ital fogyasztá-
sára a Belga Sörözôben.

Fôzôtanfolyamok
a Belgában!
Ha megkóstolta konyhafônö-

künk ajánlatait, és szeretné meg-
tanulni az elkészítés apró trükkjeit,

fortélyait, amelyekkel meglepheti
barátait, családját – szeretettel
hívjuk a Belgian Beer Cafe ôszi fô-
zôtanfolyamára! Heti rendszeres-
séggel várjuk lelkes résztvevőin-
ket, a  kurzusok elôzetes jelentke-
zéssel, önköltség térítése mellett
zajlanak.

Szeretettel várjuk! Találkozzunk a Belgában!
Asztalfoglalás: 06-96/889-460, raba.banquet@danubiushotels.com
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Kár tya Pont új ság, meg je le nik min den hó nap ban Gyõr ben. Lap tu laj do nos és
ki adó: Stel lum Mar ke ting Kft., 3100 Sal gó tar ján, Ker tész út 2/a. Tel.: 06 (32) 
410-079. Fele lõs ki adó: Ja kab Zsolt ügyveze tõ. Fele lõs szerkesz tõ: Mol nár
Már ta. Tel.: 06 (30) 526-6536. A prog ram si ke ré hez és mû kö dé sé hez hoz zá-
 já rul tak: GYÕR-SZOL Zrt., Pannon-Víz Víz, Csa tor  na mû és Für dõ Zrt.
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Nyil ván tar tá si szám: 163/267/1/2008. To váb bi in for má ció: www. gy orkartya.hu,
06 (21) 380-1660 (10–14 óra kö zött).

A
könyvtár csak pont-
beváltó hely, minden

házon belüli program90%-os pontbeváltási
kezdvezménnyel
vehetõ igénybe.

9023 Gyõr, Herman O. u. 22.
Telefonszám: 96/516-672

www.gevk.hu

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

www.gyfz.hu

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

Gyõr, Aradi vértanúk útja 18.
Telefon: 96/524-926
Gyõr, Kisfaludy u. 2.
Telefon: 96/314-407

Iskolaszerek nagy választékban!

www.deakpapir.hu

400 pont beváltásakor 400 Ft.

Old Style fénymásoló-
papír, A4/80 g

Ára: 800 Ft-tól

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 25 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

Chapó Gumi és Gyorsszerviz
Gyõr, Szent I. út 107/B Tel.: 96/525-453
Nyúl, Kossuth u. 85. Tel: 96/540-093
www.chaposzerviz.hu

Téli gumiabroncs
BOMBAÁRON!

Bridgestone
195/65R15 LM 32 91T 

15.900 Ft/db

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 20 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

Nyitva: h.: zárva, k–p.: 6–16, szo.: 6–13, v.: 6–10

13 óra után további kedvezmények!

Zöldségek, gyümölcsök széles választéka. Folyamatosan
megújuló friss árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat
a gyõri vásárcsarnokban.

Nálunk bankkártyával is fizethet!

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 15 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

Pontbeváltás
a kártya felmutatása

ellenében
5% kevezményt

biztosít!

Pre mi er és ki emelt elõ adá sa it ki vé ve
a Gyõr Kár tya tu laj do no sok nak a kár tya fel mu ta tá sa el le né ben

5% KED VEZ MÉNYT biz to sít.
(Elõ a dá son ként max. 4 db jegy re. A ked vez mény más ked vez mé nyek kel nem von ha tó ös  sze.)

GYÕRI BALETT/ BALLET COMPANY OF GYÕR
H-9022 Gyõr, Czuczor G. u. 7. Tel: +36-96-523-217
Jegypénztár: +36-96-520-600/174
Fax: +36-96-523-218 
www.gyoribalett.hu
info@gyoribalett.hu

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 5 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

Charlotte Meentzen REFERENCIAKOZMETIKA
• Kiskezelés 6.500 Ft  • Nagykezelés 6.900 Ft
• Testtekercselés 10+1 alkalom 35.000 Ft
• 3D-s műszempilla ajándék töltéssel 12.000 Ft 
• Testgyanták 20% kedvezménnyel

Az ajánlat 2011. július 31-ig érvényes!

Bejelentkezés: Danka Krisztina 20 462 77 04
Yellow Black Szépségszalon
Gyõr, Zechmeister u. 21. I. em.

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

9021 Gyõr, Árpád u. 32.
Tel./fax: 96/311-771, 96/336-817
Ny.: h–p.: 9–18, szo.: 9–17, v.: 9–13
gyor@tourinform.hu 

Gyõr Kártyáját a Tourinform
Irodában is elfogadjuk!
Ha rendezvényjegyét
nálunk vásárolja meg, pontokat gyûjthet
Gyõr Kártyájára, mely pontokat késõbb
nálunk fel is használhatja!

Az Ön OPTICNET partnere:

HÁCZKY Optika
9022 Gyõr, Jedlik Á. utca 11.
Tel.: 96/312-929
www.haczkyoptika.hu

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 15 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

www.opticnet.hu

Együttmûködõ partnerünk
Rába Quelle Gyõr
www.rabaquelle.hu
9025 Gyõr, Fürdõ tér 1.
Tel.: 96/514-900, 96/514-902

A Gyõr Kártya
felmutatásával mindenteljes árú felnõtt-

és 3 órás jegy
fogyasztói  árából
10% engedményt

adunk.



Kártyahasználat  és regisztráció • www.gyorkartya.hu
Pont Neked

3

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 5 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

Gyõr, Városház tér 1.
Tel./fax.: 96/500-264

Mindennap, ha valami jót akarsz

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 25 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

LA TENDA Függöny Galéria • Gyõr, Rónay J. u. 13. • Tel.: 96/311-546

TAPÉTÁK
bevezetõ áron
6.000 Ft/
tekercstõl

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 25 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

ÁRKÁD GYÕR
Földszinten, a parkoló bejáratánál

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 15 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból
RAAB COMPUTER 9022 GYÕR PÁLFFY U. 3.
06-30/400-3875 • 06-80/SAMSUNG • 06-80/726-7864

Új SAMSUNG Mobile és IT
hivatalos márkaszerviz és
mintabolt az Ön közelében

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

Papír Kontúr Kft.
Gyõr, Szent I. út 19.
Tel.: 96/525-240

Márkás tollvásár 30% engedménnyel

A
Gyermekek Házaés a Vaskakas Bábszínházcsak pontbeváltó helyek,minden házon belüli program90%-os pontbeváltásikedvezménnyel vehetõ

igénybe.

Gyermekek Háza Gyõr, Aradi vértanúk útja 23.

Telefon: 96/518-032 www.gyhgyor.hu

VASKAKAS
Bábszínház

Gyõr, Aradi vértanúk útja 23.
Tel.: 96/512-690 www.vaskakas.hu

Látásvizsgálat és szaktanácsadás,
bejelentkezés: 96/335-119

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 50 pont

Pontbeváltás
90% a fogyasztói

árból

9022 Gyõr, Schweidel u. 23.
(a színház mûvészbejárójával szemben)
Ny.: h—p.: 9—18, szo.: 9—12

Akciós termékeinkre a pontgyûjtés és pontbeváltás nem vonatkozik!

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból9027 Gyõr, Nagysándor József utca 31.

VÁSÁROLJON KÉNYELMESEN!

www.etopark.hu

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

KÖLYÖKCENTRUM foglalkoztató játszóház

Gyõr, 9021 Jókai u. 1. Tel.: 20/805-1356, 96/ 423-611
www.vidamkolykok.hu •   info@vidamkolykok.hu

• Tappancs foglalkoztató játszóház

•  Tappancs Minibölcsi —

angol—magyar vezetéssel

•  English gym&Fun —

angol oktatóprogram

•  Mozaik képesség-
fejlesztõ játszóház

•  Születésnapi partyk —
kiemelt  kedvez-
ménnyel

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 1 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

A Gyõr kártya
felmutatásával minden

teljesárú felnõtt
és 3 órás jegy

fogyasztói  árából
10% engedményt

adunk.

Rába Quelle Gyõr
9025 Gyõr, Fürdõ tér 1.
Tel.: 96/514-900, 96/514-902
www.rabaquelle.hu

ESKÜVÔ LIPÓTON
AZ ORCHIDEA ÉTTEREMBEN

(9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.)
Vállaljuk az esküvôk teljes köru megszervezését

az Önök elképzelései alapján!

Pontgyûjtés
1000 Ft-ént 25 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

Készséggel várjuk
ajánlatkérésüket:

96 / 674 042
info@orchideahotel.hu

´́

Pontgyûjtés
1000 Ft-ént 25 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

FERROKONTAKT 3. sz. bolt
Gyõr, Kodály Z. u. 4—6. Tel.: 96/424-430

EUROSZTÁR
kádtöltô csaptelep
fogyasztói ár: 13.290 Ft

Pontgyûjtés
1000 Ft-onként 10 pont

Pontbeváltás
50% a fogyasztói

árból

Gyõr, Sarló köz 11. Tel.: 96/516-672,
70/248 85 49, www.kapucziner.hu

Kiváló minônségû magyar termékek most
20% kedvezménnyel vásárolhatók.

GYÔRKÖCFESZTIVÁLRA érkezô
valamennyi vásárlónkat
meglepetés ajándékkal várjuk.



KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, ÁLLATKERT, PANNON-VÍZ
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szerző: pannon-víz 
fotó: illusztráció 

A Pannon-Víz ügyfélszolgálati vezetője, Kar-
csu Szilvia szerint a hobbikertészek mellett a
medencék és kerti tavak tulajdonosainak is ér-
demes elgondolkodniuk egy locsolómérő
munkába állításán. A mérlegeléshez, számo-
láshoz ajánlott képlet egyszerű, hiszen minél
több olyan vezetékes vizet használunk, amit
végül nem a szennyvízcsatorna szállít el, annál
gyorsabban térül meg a beruházás.   

A fürdőmedencét nem érdemes kútvízzel feltölteni,
ugyanis a fertőtlenítő szerek a kútvíz vastartalmával
azonnal  reakcióba lépnek, a fürdővíz opálossá válik és
bebarnul. A kerti tavak esetében is elvárás az átlátszó-
ság, a tisztaság, amit csak vastalanított víz használatá-

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Szombaton már új helyén, az
Árkád üzletközpont szomszédsá-
gában, a Rába-gyár egykori te-
rületén várja a vásárlókat a győri
belvárosi piac. A megszokott Du-
nakapu tér helyett itt állítják fel
standjaikat az árusok, akik azt
remélik, hogy vevőik hűségesen
követik őket, sőt, a bevásárlóköz-
pont közelsége még új kuncsaf-
tokat is hozhat a kereskedőknek.

A Dunakapu téri árusok optimista
hozzáállását jelzi, hogy valameny-
nyien átköltöznek a piac új területére.
A vásártér működtetését átvevő
GYŐR-SZOL az elmúlt hónapok
egyez tetései, előkészületei során
mindent megtett annak érdekében,
hogy a kereskedők továbbra is meg-
felelő forgalomra számíthassanak,
és olyan körülmények fogadják őket,
amelyek alkalmasak megszokott te-
vékenységük folytatására. 

A Rábától bérelt mintegy nyolc -
ezer négyzetméternyi területen be-
fejeződött a tereprendezés, a szint-
kiegyenlítés, a betonozás, és elké-
szültek a működéshez szükséges
közművek: megoldották a víz- és

Piacnyitás szombaton
áramellátást, kiépítették a csatorna-
rendszert. Még abban is sikerült
megegyezni az árusokkal, hogy
amennyire a terep adottságai enge-
dik, a standok a megszokott elren-
dezésben sorakozzanak. A felek
konstruktív együttműködésének kö-
szönhetően gyakorlatilag valameny-
nyi kereskedő igényelt helyet az új
piacon. Így szombaton 63 őster-
melő friss zöldséggel, gyümölccsel,
több mint hatvan kereskedő ruhane-
művel, háztartási cikkel és egyéb
termékkel, tíz büfés ételekkel, italok-
kal, a mozgó árusok pedig tejter-
mékkel, füstölt és pékáruval várják
a vásárlókat. A vágott baromfi és a
tejtermék árusításához a GYŐR-
SZOL három egybenyitott konténert
és hűtőpultokat biztosít, és ilyen
konténerekben kapnak helyet a gom-
bavizsgálók, az állategészségügyi hi-
vatal munkatársai, valamint a piac-
iroda is. A vásárlók számára közel
200 autó befogadására alkalmas par-
koló könnyíti meg a piac megközelí-
tését. Az új területen felállított vécék
ingyen állnak rendelkezésre.

A GYŐR-SZOL elsősorban azok-
nak az árusoknak biztosít helyet a te-
rületen, akik a Dunakapu téren is ren-
delkeztek szerződéssel, ám az érdek-
lődés folyamatos: már több keres-
kedő jelezte, hogy szívesen kínálná
portékáját az új területen. 

Tiszta víz olcsóbban szerző: farkas adrienn 
fotó: állatkert

Dona, a győri állatkert törpevízi-
lova ezentúl kedvére legelészhet. A
hölgy tágas, új kifutójában friss,
zöld fű terem. 

A vízilovaknak mindössze két fajuk él a
Földön, a nílusi és a törpe. Mindkettő
Afrikában őshonos. A törpevíziló legna-
gyobb populációja Libéria területén ta-
lálható, innen latin neve is: Hexaproto-
don liberiensis. A törpevíziló óriás roko-
nánál kevésbé kötődik a vízhez, élete felét
szárazföldön tölti, veszély esetén a sűrű
bozótban keres menedéket. Donának a
győri vadasparkban társbérlői is vannak.
Afrika legnagyobb szárazföldi teknősé-
vel, a sarkantyús teknőssel, valamint az
afrikai szavannák jellegzetes madarával,
a marabuval osztja meg új otthonát. 

val érhetünk el. Az automata öntözőrendszerek esetében
már nem csak esztétikai problémáról van szó, a barnás
lerakódás előbb-utóbb megjelenik az alkatrészeken, el-
tömíti a fúvókákat, tönkreteszi a berendezést. A győri ivó-
vízben nincs klór, a víztisztítás során csak a vasat és a
mangánt távolítják el a szakemberek vegyszermentes
technológiákkal, levegőztetéssel és szűréssel.

Egy locsolómérő beszerelésének költségét a hely-
szín befolyásolhatja, átlagosan 15-20 ezer forintos
kiadással számolhatunk. A munkát célszerű szakem-
berre bízni, de kiválasztását ne bízzuk a véletlenre,
az árban előre állapodjunk meg. Egy ügyes mester-
nek két óra elég a munkához, a vízmű ügyfélszolgá-
latán és a pannon-viz.hu weblapon megtalálhatóak
a szükséges technológiai leírások, vázlatok. A víz-
mérő a Bartók Béla úti ügyfélszolgálaton vásárol-
ható meg 8 ezer 125 forintos bruttó áron. Aki itt vá-
sárol, annak idén nyáron  ingyenes a plombálás, így
a teljes költség jóval 30 ezer forint alatt maradhat.

Dona kertje 
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HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246

JÚLIUS 1., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel
09:00 Balatoni nyár
11:00 Drága doktor úr 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró
13:25 Körzeti magazinok
14:20 Útravaló
14:30 A kanadai sarkvidék
14:55 Ázsia vadonjai 
15:25 Ausztrália
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradó
16:55 Balatoni nyár
17:55 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz
19:30 Híradó este
20:10 Janika
22:20 24
23:10 Az Este
23:40 Volt fesztivál 2011
00:10 Záróra fiataloknak
00:40 Hírek
00:45 Sporthírek
00:50 Ma Reggel

HÍR TVRTL 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
14:20 Sue Thomas - FBI 
15:20 Sue Thomas - FBI 
16:15 Mindörökké szerelem 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A mentalista 
20:05 Fókusz
20:40 Barátok közt 
21:20 CSI: A helyszínelők
22:15 Vámpírnaplók

23:20 A főnök
00:15 Reflektor
00:30 Törzsutas
00:55 Helyszíni szemle
01:50 Autómánia

05:25 Teleshop
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:40 Stahl konyhája
09:45 Babapercek
09:50 Teleshop
11:25 Második élet 
12:25 Hol van Fred?
14:15 EZO.TV
15:25 Második élet
16:25 Seherezádé 
17:05 Update Konyha 
17:25 Seherezádé
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:20 Irigy Hónaljmirigy 
22:20 A pofonok földje 
00:05 Aktív
00:10 Tények Este
00:45 EZO.TV 
01:45 Csillagközi romboló
02:35 Csillagközi romboló
03:25 Alexandra Pódium
03:50 Animációs filmek

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Vannak vidékek
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:35 Főzés? Gyerekjáték!
08:45 A dzsungel könyve 
09:15 Szelek szárnyán 
10:00 Hogy vagytok tük es... 
10:55 Szent István gyermekei

Moldvában 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Dűlők szolgái
15:20 Csángóballada
16:05 Arcélek
16:30 Építészet XXI
17:00 Daktari
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:10 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sport - Esti
20:20 Közbeszéd
21:00 Boszorkánykör
22:35 Dunasport
22:40 Ördöngösök 
00:40 Koncertek az A38 hajón 
01:30 Himnusz
01:35 Közbeszéd 
02:05 Lélek Boulevard

06:00 Paletta
06:30 Lapzárta
07:00 Híradó
08:05 Rájátszás
09:05 GyógyHír
09:30 Értékmentés másként
10:00 Híradó 
10:30 Soroló 
11:05 Vonalban 
12:00 Déli híradó
12:35 Hungarorama, 

Közvetlen ajánlat
13:05 Lapzárta
13:30 Paletta
14:05 Zöld övezet 
14:30 Iskolapélda
15:00 Híradó
15:30 Felfedező
16:05 BBC Reporters
16:30 BBC Hard Talk
17:00 Híradó 
17:30 Európai híradó
18:05 Civil kaszinó 
19:00 Híradó
20:05 Péntek 8 
21:00 Híradó 21
21:30 Célpont 
22:00 Híradó 
22:30 Riasztás
23:05 Péntek 8

JÚLIUS 2., SZOMBAT
M1
05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Balatoni nyár
09:00 Mozdulj!
09:25 Marco és Gina 
09:50 A kis Amadeus -

Az ifjú Mozart kalandjai
10:15 Lülü, a teknőc
10:40 Derek, a fenegyerek 
11:00 Sandokan 
11:30 Most a Buday! - Tahitótfalu
12:01 Hírek
12:05 Sztársáv
12:55 Zegzugos történetek
13:20 Delta
13:50 Magyarország 
14:20 Szerelem utánvéttel
16:00 Magyarország története 
16:30 Hogy volt!? 
18:35 Rocca parancsnok 
19:30 Híradó este
20:10 SzerencseSzombat 
21:05 Millió dolláros bébi
23:15 Hírek
23:30 Emberek-koncert 2011
00:20 Americano 
01:45 Koncertek az A38 hajón 
02:40 Koncertek az A38 hajón

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Flúgos csapat
10:30 Asztro Show
11:25 Corinna
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Autómánia
12:50 Tuti gimi

13:45 Míg a halál el nem választ 
14:20 Divatdiktátorok
15:20 Robin Hood
16:25 Apák napja
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Reszkessetek, betörők! 4
21:25 A tűzből nincs kiút
23:40 Világtörténelem - 1. kötet
01:25 Smith 
02:15 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
10:30 Max Steel 
10:55 Egy tini naplója
11:55 Két TestŐr
12:25 Babavilág
12:55 Mindig nyár 
13:45 Sliders

14:45 Az Ügynökség 
15:45 Rúzs és New York
16:35 Bűbájos boszorkák
17:30 Vásott szülők 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Ovizsaru
21:45 Bűntény a támaszponton
23:40 Éjszakai járat
01:05 EZO.TV
02:05 Kalandjárat
02:30 Teleshop
03:00 Animációs filmek

07:00 Híradó 
07:30 Soroló
08:05 Befutó London 
08:30 BBC Reporters
09:05 Felfedező
09:30 BBC Click 
10:05 Különkiadás 
12:00 Déli híradó
12:35 Hungarorama, 

Közvetlen ajánlat
13:05 Paletta válogatás
13:30 GyógyHír
14:05 Garázs
14:30 Ingatlanpiac
15:00 Híradó
15:30 Ősök tere
16:05 Értékmentés másként
16:30 Európai híradó
17:00 Híradó 
17:30 Célpont
18:05 Sziluett
19:00 Híradó 
19:30 BBC Hard Talk
20:05 Civil kaszinó
21:00 Híradó 21
21:30 Riasztás
22:05 Vetítő 
22:06 Riporter drótszamáron 
23:05 BBC Click
23:30 Felfedező

05:30 Élő egyház 
06:00 Gazdakör
06:50 Arcélek
07:05 Hol volt, hol nem volt... 
07:25 Cimbora Retro
07:55 Az Ótestamentum 
08:25 Csavargó kutya 3.
09:50 Szelek szárnyán
10:40 Divathét
11:10 Carlo és vendégei
11:45 Híradó, időjárás-jelentés
12:02 Vers
12:05 Isten kezében
12:35 EtnoKlub (Csík Zenekar)
13:40 „...filléres emlékeim...” 
14:25 Marco Polo
15:50 Tíztánc Magyar Bajnokság
16:45 Aranyszarvas - 

Magyar századok 
17:35 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:20 A tolvajok hercege
21:00 Pleasantville
23:00 Dunasport
23:20 Szerelemmel fűszerezve 
00:50 Vers
01:00 Himnusz
01:05 Mundi Romani 
01:30 Felelet az életnek 
02:25 Magyar elsők 
02:45 Aranyszarvas

Duna Televízió, július 1., péntek, 21:00

Boszorkánykör
magyar játékfilm

A film valós történetet dolgoz fel: a gyerekgyilkosság
ügyében nyomozó rendőrtisztre „rászakad" az egész
öntörvényű zárt csángó világ, melyben a bűnt is más-
képpen kezelik, mint a „modern kultúrákban".

TV2, július 2., szombat, 21:45

Bűntény a támaszponton
amerikai akcióthriller

Caldwell alezredes és
Jay Austin rendőrnyo-
mozó nem kedvelik
egymást, mert Cald-
well segített eltávolí-
tani Austint a katonai
rendőrségtől néhány

évvel korábban. A két ősi ellenség kény-
telen összefogni, hogy a végére járjanak
egy brutális gyilkosságnak. Ráadásul
Austin nyomozó hirtelen szenvedélye-
sen érdeklődni kezd egy gyönyörű, tüzes
fiatal nő iránt...

Duna Televízió, július 2., szombat, 19:20

A tolvajok hercege
luxemburgi–angol–német kalandfilm

Bo és Prosper testvérek,
előbbi a rokonainál,
utóbbi árvaházban él,
míg meg nem szökik,
majd öccsével együtt Ve-
lencébe utazik. Ott talál-
koznak egy helyi tolvajjal és csapatával,
akik szintén árvák. A két testvér hozzájuk
csapódik, és úgy élnek, mint egy család,
mígnem azt a megbízást kapják, hogy lop-
janak el egy szárnyat, ami egy csodás kör-
hinta eleme. A szerkezet állítólag képes a
fiatalt időssé, az időset pedig fiatallá tenni.

TV2, július 1., péntek, 12:25

Hol van Fred?
Német vígjáték

Fred választottjának, az egyedülálló anyának szívéhez egyetlen fián keresz-
tül vezet az út. Csakhogy az elkényeztetett gyerek támogatását egy módon
nyerheti csak el: ha egy kosármeccsen tolószékesnek tettetve magát bejut a
hendikepesek tribünjére, és elkapja a sztárjátékos által odahajított labdát.
Fred rögvest a média figyelmének középpontjában találja magát.
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GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246

JÚLIUS 3., VASÁRNAP
M1
05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Balatoni nyár
09:00 Engedjétek hozzám
09:05 Így szól az Úr!
09:15 Katolikus krónika
09:40 Útmutató
10:05 Aki megvall engem
10:30 A sokszínű vallás
10:45 Evangélikus magazin
11:10 Református ifjúsági műsor
11:15 Megújuló templomok
11:45 Zsinagógák - 

A Dohány utcai zsinagóga
12:01 Hírek
12:10 Telesport - Sport 7
13:05 Út Londonba 
13:35 Az Ushuaia expedíció 
14:20 Meztelen diplomata 
15:50 Hogy volt!? 
17:05 Pálosok 
18:00 Anno
18:30 Rocca parancsnok 
19:30 Híradó este
20:10 Nevetni kell, ennyi az egész
21:05 Tökéletes kezelés
22:40 Hírek
22:45 Sporthírek
22:50 Aranyfeszt
23:20 Három szín: kék
01:00 Koncertek az A38 hajón 

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Reggeli gondolatok 
06:15 Látlelet a Földről
06:45 Tv2 matiné
10:30 Max Steel 
11:20 Mosoly Road Show 2011
11:50 Stahl konyhája
12:20 Kalandjárat
12:50 90210 
13:45 Sliders
14:40 Monk - Flúgos nyomozó
15:35 Bűbájos boszorkák 
16:30 Felforgatókönyv 
18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 A vörös báró
22:05 Az Álmosvölgy legendája 

00:05 Goya kísértetei
02:00 EZO.TV 
03:00 Napló
03:25 Napló Extra
03:50 Animációs filmek

JÚLIUS 4., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár
10:55 Parlamenti Napló 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró -

Regnum Marianum-templom 
13:30 Roma Magazin
14:00 Domovina
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:30 Szent István Vándorlás - 

Az országos kék túra mentén 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradó
16:55 Balatoni nyár 
17:55 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz
19:30 Híradó este
20:10 A veréb is madár
21:35 Tűnt idők mozija 
22:05 24
22:50 Az Este
23:25 Írók szövetségben
23:55 Hírek
00:05 Ma Reggel

HÍR TVRTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Fókusz Plusz
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
14:20 Sue Thomas - FBI
15:15 Sue Thomas - FBI
16:05 Mindörökké szerelem
17:10 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A mentalista
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt
21:20 Dr. Csont 
22:20 Hazudj, ha tudsz!

23:25 Gyilkos elmék
00:20 Gyilkos elmék 
01:15 Reflektor

05:25 Teleshop
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:55 Stahl konyhája
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop
11:45 Seherezádé 
12:45 Szent Iván napja
14:25 EZO.TV 
15:25 Rex felügyelő
16:25 Második élet 
17:25 Seherezádé 
18:30 Tények
19:10 Aktív
19:55 Gyilkos számok
20:55 Hőhullám 
21:20 NCIS
22:20 NCIS: Los Angeles 
23:15 Aktív
23:20 Különleges ügyosztály - Párizs 
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV 
01:30 Őrültek háza
02:55 Magellán
03:20 Animációs filmek

05:15 Dunasport
05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Építészet XXI 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:45 Család-barát
08:40 Főzés? Gyerekjáték!
08:50 A dzsungel könyve 
09:15 Gurul az alma 
09:20 A nagy ho-ho-ho-horgász 
09:35 Ördögi szerencse
10:05 Marco Polo 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Heuréka! Megtaláltam!

- Válogatás
15:30 A Jászság festője, 

Gecse Árpád 
15:45 A Hold túlsó oldalán 
16:45 Duna anzix 
17:05 Daktari
18:00 Híradó – 18:00
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán 
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:15 Közbeszéd 
20:50 Kisenciklopédia 
21:00 Shine a Light
23:05 Sportaréna
23:50 Rumba

06:00 Befutó London
06:30 Soroló
07:00 Híradó 
08:05 Kontraszt
09:05 Napról napra
09:30 BBC Hard Talk
10:00 Híradó 
10:30 Európai híradó
11:05 Ingatlanpiac
11:30 Hírvilág
12:00 Déli híradó
12:35 Hungarorama, 

Közvetlen ajánlat
13:05 Soroló
13:30 Garázs
14:05 Civil kaszinó
15:00 Híradó
15:30 BBC Click
16:05 Célpont 
16:30 Paletta
17:00 Híradó 
17:30 Panaszkönyv
18:05 Vonalban 
19:00 Híradó
20:05 Rájátszás
21:00 Híradó 21
21:35 Lapzárta 
22:00 Híradó 
22:30 Pálya 
23:05 Rájátszás

07:00 Híradó 
07:30 Soroló 
08:05 Iskolapélda
08:30 Ingatlanpiac
09:05 Péntek 8
10:05 Célpont
10:30 Napról napra
11:05 Civil kaszinó
12:00 Déli híradó
12:40 Közvetlen ajánlat
13:05 Különkiadás
15:00 Híradó 
15:30 Befutó London
16:05 Garázs 
16:30 GyógyHír
17:00 Híradó 
17:30 Hírvilág
18:05 Keresztmetszet 
19:00 Híradó 
19:30 Napról napra
20:05 Kontraszt
21:00 Híradó 21
21:30 Értékmentés másként
22:05 Vetítő
22:06 Nagyanyáink feredői
23:05 Kontraszt

04:25 Lengyel tollal a magyar őszről 
05:30 Gazdakör
06:20 Világvándor 
06:45 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
06:55 Pirkadat
07:15 Szimba, az oroszlánkirály 
07:45 Cimbora Retro
08:40 Kolumbusz Kristóf
09:10 Dűlők szolgái
09:25 Európai kóstoló 
10:00 Scheffler János

boldoggá avatása
12:00 Híradó, Időjárás-jelentés
12:05 Vers
12:10 Élő egyház
12:35 Élő népzene 
13:10 Csellengők
13:35 Péntek Rézi 
14:45 Múltidéző
15:15 Dunáról fúj a szél 
15:20 Amikor sötétedni kezd... 
15:50 Az állatok nyelve
16:20 Vannak vidékek
16:50 Talpalatnyi zöld 
17:25 Kirakat
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:00 Kikötő - Extra
19:40 Heti Hírmondó
20:25 Klubszoba
21:25 Lélek Boulevard 
21:50 Dunasport 
22:10 Az utolsó légió 
23:50 Illés 

06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub

Benne:
- Lisa
- Éliás, a kis mentőhajó
- Helló, Kitty!
- Kisvakond
- Rupert maci
- Kengyelfutó gyalogkakukk
- Hupikék törpikék
- Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki
- Garfield és barátai

10:00 Trendmánia
10:35 Asztro Show
11:30 Törzsutas
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Tengeri őrjárat 
13:10 Magyar autósport-magazin
13:25 Forma-1
13:50 Elveszett kincsek kalandorai 
15:05 Eltűntnek nyilvánítva 
16:10 Vagány nők klubja
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 Artúr király
22:35 Szenvedélyek viharában
01:15 Portré
01:45 Smith

RTL Klub, július 3., vasárnap, 22:35

Szenvedélyek viharában
amerikai kalandfilm

William Ludlow ezredes, miután megelégelte kor-
mánya bánásmódját, egy távoli, őslakosok lakta vi-
déken telepszik le, hogy nyugodtan nevelhesse fel
három fiát. Alfred, a legidősebb csendes, köteles-

ségtudó fiú, pontosan tudja,
mit akar. Samuel, a legfiatalabb
mindenki kedvence, a század-
forduló idealizmusának meg-
testesítője. Tristan, a középső
azonban senkihez sem hason-
lítható: vad, öntörvényű lélek,
akit az ezredes hű indián se-
gédje nevelt képzett harcossá.

Duna Televízió, július 4., hétfő, 21:00

Shine a Light
színes, fekete-fehér, amerikai–angol koncertfilm

Két rendhagyó koncertet adott 2006 őszén a világhírű Rol-
ling Stones rockegyüttes a New York-i Beacon színházban.
Különleges vendégszereplők (Jack
White a White Stripes együttesből,
Christina Aguilera és Buddy Guy)
működtek közre és olyan számokat
is játszott a csapat, amelyet élőben
még sohasem adtak elő.  A koncert-
felvételek mellett ritka archív képek
és kulisszák mögött készült felvéte-
lek is láthatók. A zenés film addig
még sosem látott helyzetben mu-
tatja be a Rolling Stones-t.

M1, július 4., hétfő, 20:10

A veréb is madár
magyar vígjáték

Holló Sándor 1953-
ban a Budapest–Bécs
kerékpárversenyen
csellel a versenyzők-
höz csatlakozva kike-
rekezik az országból.
Itthon marad viszont
ikertestvére, Zoltán,
az életében sikereket

soha el nem érő feltaláló. A bonyodalmak és a fer-
geteges vígjáték akkor kezdődik, mikor az Ameri-
kába szakadt és elő ször hazalátogató ikertestvéré-
nek útlevelét és bélyegzőjét Zoltán extra szórako-
zásokra használja fel.
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JÚLIUS 5., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Kárpát Expressz
05:50 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár
11:00 Drága doktor úr 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró - 0705 
13:30 Srpski Ekran 
14:05 Unser Bildschirm 
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:30 Tudástár 2011 - Lézer
16:00 Bűvölet
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradók
16:55 Balatoni nyár
17:55 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz
19:30 Híradó este
20:10 Önök kérték!
21:05 Kaviár és lencse
22:25 24
23:15 Az Este
23:50 Barangolások öt kontinensen
00:15 Hírek
00:30 Ma Reggel 

HÍR TVRTL 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
12:10 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:20 Lost - Eltűntek
15:15 Lost - Eltűntek
16:05 Mindörökké szerelem 
17:10 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A mentalista
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:20 Castle
22:20 Döglött akták
23:25 XXI. század -

a legendák velünk élnek
23:55 Reflektor
00:10 Dupla hatos

05:25 Teleshop
06:00 Babavilág
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:55 Stahl konyhája
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop
11:45 Seherezádé 
12:45 Egyesült Államok kontra 

John Lennon
14:25 EZO.TV
15:25 Rex felügyelő
16:25 Második élet 
17:25 Seherezádé
18:30 Tények
19:10 Aktív
19:55 Gyilkos számok
20:55 Hőhullám
21:20 Pitch Black -

22 évente sötétség
23:15 Aktív
23:20 A médium
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Kelj fel komám, ne aludjál!
02:55 Babavilág
03:20 Animációs filmek

06:00 Paletta
06:30 Lapzárta
07:00 Híradó
08:05 Rájátszás
09:00 Garázs
09:30 Soroló
10:00 Híradó 
10:30 Panaszkönyv
11:05 Vonalban
12:00 Déli híradó
12:35 Hungarorama, 

Közvetlen ajánlat
13:05 Lapzárta
13:30 Paletta
14:05 Keresztmetszet
15:00 Híradó 
15:30 BBC Reporters
16:05 Pálya
16:30 Paletta
17:00 Híradó 
17:30 Zöld övezet 
18:05 Vonalban 
19:00 Híradó
20:05 Rájátszás
21:00 Híradó 21
21:35 Lapzárta 
22:00 Híradó 
22:30 Riasztás
23:05 Rájátszás

JÚLIUS 6., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Kárpát Expressz 
05:50 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 
11:10 Drága doktor úr
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz 
12:55 Átjáró - Szoboszlay Aladár 
13:30 Hrvatska kronika 
14:05 Ecranul nostru
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:30 Optika - Karim Rashid 
16:00 Bűvölet
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Balatoni nyár 
17:50 India - Álmok útján
18:40 Futótűz
19:30 Híradó este
20:10 Üdítő 
21:05 Linda
22:10 24
23:00 Az Este 
23:35 Kapcsoskönyv 
00:00 Hírek 
00:05 Sporthírek 
00:15 Ma Reggel

HÍR TVRTL 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
12:10 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:20 Lost - Eltűntek
15:15 Lost - Eltűntek
16:05 Mindörökké szerelem
17:10 Ezel - Bosszú mindhalálig
18:30 RTL Klub Híradó 
19:10 A mentalista
20:10 Fókusz 
20:45 Barátok közt
21:20 Csonthülye

23:30 Boogeyman
01:15 Reflektor

06:00 Paletta
06:30 Lapzárta
07:00 Híradó 
08:05 Rájátszás
09:05 Sziluett
10:00 Híradó 
10:30 Zöld övezet
11:05 Vonalban
12:00 Déli híradó 
12:35 Hungarorama, 

Közvetlen ajánlat 
13:05 Lapzárta
13:30 Paletta 
14:05 Vetítő 
14:06 Nagyanyáink feredői 
15:00 Híradó 
15:30 Panaszkönyv
16:05 Ősök tere
16:30 Paletta 
17:00 Híradó 
17:30 Iskolapélda 
18:05 Vonalban 
19:00 Híradó 
20:05 Rájátszás 
21:00 Híradó 21 
21:35 Lapzárta 
22:00 Híradó 
22:30 Hírvilág
23:05 Rájátszás

05:30 Gazdakör
05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Isten kezében
07:05 Magyar elsők
07:30 Híradó - Reggel 
07:45 Család-barát 
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:50 A dzsungel könyve 
09:15 Mikrobi
09:25 Sebaj Tóbiás
09:40 Szelek szárnyán 
10:30 25. szélességi fok Délre 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Élő népzene
15:30 Beavatás 
15:50 Kisenciklopédia
15:55 Népzenebiológia
16:40 Duna anzix 
17:05 Daktari 
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 Az utolsó kalandor 
22:45 Dunasport 
22:50 Dokureflex 
22:51 Budapest, végállomás 
00:40 Vers 
00:45 Himnusz 

05:25 Teleshop 
06:00 Két TestŐr 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:00 Mokka habbal
09:55 Stahl konyhája 
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop 
11:45 Seherezádé 
12:45 A Napisten piramisa 
14:25 EZO.TV 
15:25 Rex felügyelő
16:25 Második élet 
17:25 Seherezádé 
18:30 Tények 
19:10 Aktív
19:55 Gyilkos számok
20:55 Hőhullám
21:20 Doktor House
22:20 Hawaii Five-0 
23:15 Aktív
23:20 Szellemekkel suttogó
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV 
01:30 Amistad
03:55 Két TestŐr

05:55 Térkép - Válogatás
06:35 A történelem útvesztői 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:45 Család-barát
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:50 A dzsungel könyve
09:15 Mikrobi 
09:25 Sebaj Tóbiás
09:40 Szelek szárnyán 
10:30 25. szélességi fok Délre 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Csellengők
15:30 Virág virágossága - 

Kazettás mennyezetű templo-
mok a Tiszaháton 

16:00 Egy kákávé rendel! 
16:45 Duna anzix
17:05 Daktari 
18:00 Híradó
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:15 Közbeszéd
20:50 Kisenciklopédia 
21:00 Állítsátok meg Terézanyut!
23:10 Dunasport 
23:20 A mi időnk 
00:25 Vers 
00:30 Himnusz

Duna Televízió, július 5., kedd, 21:00

Állítsátok meg Terézanyut!  magyar vígjáték

Kéki Kata a szerencse lánya. Csinos, vonzó, ahol megjelenik, mozdul-
nak rá a férfiak. Van szerető édesanyja, szeretetre vágyó öccse és
három barátnője. Van megbízható barátja is, Marci, aki várja, hogy vő-
legénnyé, férjjé, sőt, családapává léptessék elő. Minden készen áll a si-
keres élethez, de Kata nem boldog mindattól, amit a szeszélyes sors
az ölébe csöppentett. Neki nincs se igazi munkája, se igazi szerelme.

RTL Klub, július 5., kedd, 21:20

Castle amerikai filmsorozat

Egy vakációról hazatérő család besurranó csövest talál hol-
tan a lakásban. A férfi a jelek szerint kifigyelte, hogy mikor
utaznak el, és addig használta a lakást. Beckett, Castle segít-
ségével hamarosan egy egész rablóbanda nyomára bukkan.

TV2, július  6. szerda, 12:45

A Napisten piramisa
francia–olasz–NDK western

Mexikó, 1864. Miköz-
ben az ország francia
megszállás alatt áll,
Dr. Karl Sternau a ba-
rátjával érkezik Me-
xikóba, hogy az em-
berek segítségére le-
gyen. Az aztékok kin-
csét eközben többen

is meg akarják szerezni. Alfonso gróf
pedig még arra is képes, hogy titokban
feleségül vegye a kincs hollétét ismerő
azték hercegnőt.

Duna Televízió, 
július 6. szerda, 21:00

Az utolsó kalandor
francia filmdráma, 1. rész

A francia film régi és új fenegyerekei –
az évtizedek óta népszerűsége csúcsán
lévő Jean-Paul Belmondo és az ifjú gene-
ráció üstököse, Samy Naceri, a Taxi
című, nagy sikert aratott sorozat sztár-
jai egy filmben. Georges Simenon, a ki-
váló francia író közkedveltnek számít a
filmesek körében is. Az utolsó kalandort
1963-ban már megfilmesítették Az idő-
sebb Ferchaux címen. Abban a változat-
ban Jean-Paul Belmondo alakította
Mike, vagyis Samy Naceri szerepét.

Újfalu Idôsek Otthona Lakópark!

Szeretne Ön a környék egyik legjobb fekvésû
sorházában lakni? Érdemes megnézni,
garantáltan beleszeret.

További információ: Molnár Katalin
Tel.: 06-70/372-0106

OPENHOUSE INGATLAN FRANCHISE HÁLÓZAT
Gyôr, Somogyi B. u. 32. Akkreditált nyelvvizsgahely

NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK:
VII. 4-VII. 15.,VIII. 15-VIII. 26.

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

•  Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra
•  Spanyol-, olasz-, francia-, oroszkurzusok kedvezményes áron
•  Hivatalos szakfordítást/tolmácsolást vállalunk
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NÉMET: 06-30/986-2800
ANGOL: 06-30/254-8521

FORDÍTÁS: 06-20/253-9190
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Július 2-án, szombaton az Árkád melletti új helyszínen változatlan

kínálattal és eladói körrel megnyílik az új piac. Minden héten szerdán,

pénteken és szombaton várjuk a kedves vásárlókat. Szerdai és szombati

napokon a piac az új, 14 B jelû buszjárattal is elérhetô. A gépjármûvel

érkezôk részére díjmentes parkolókat biztosítunk.

JÚLIUS 7., CSÜTÖRTÖK
M1 HÍR TVRTL 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
12:10 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:20 Lost - Eltűntek
15:15 Lost - Eltűntek
16:05 Mindörökké szerelem 
17:10 Ezel - Bosszú mindhalálig
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Cobra 11

20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:20 Kidobós: Sok flúg disznót győz
23:30 Róma
00:40 Asszonymaffia 
01:10 Reflektor 
01:25 Infománia 

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép – Válogatás
06:35 Múltidéző 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:45 Család-barát 
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Töf-töf elefánt 
08:55 Varjúdombi mesék
09:05 Zénó 
09:10 A dzsungel könyve 
09:40 Szelek szárnyán 
10:30 25. szélességi fok Délre 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás
15:00 Talpalatnyi zöld 
15:40 Győztesek Világa 
16:05 Sámánösvényen
16:40 Duna anzix 
17:05 Daktari 
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 Az utolsó kalandor
22:35 Dunasport 
22:45 Magyarok a Balkáni 

Háborúban 1991-1997
23:25 Koncertek az A38 hajón 
00:20 Vers 
00:25 Himnusz 

05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Kárpát Expressz 
05:50 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 
11:05 Drága doktor úr
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz 
12:55 Átjáró -Mélyszegénység 

Magyarországon
13:30 Slovenski Utrinki
14:05 Rondó 
14:35 Összhang
15:30 Legendás konyhák
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Balatoni nyár 
17:55 India - Álmok útján
18:40 Futótűz
19:30 Híradó este 
20:10 Zsaruvér és csigavér 3: 

A szerencse fia
21:10 Tűzvonalban
22:05 24
22:50 Az Este 
23:25 A Tragédia titkai 
23:55 Hírek 
00:05 Ma Reggel

06:00 Paletta
06:30 Lapzárta
07:00 Híradó 
08:05 Rájátszás
09:05 Keresztmetszet
10:00 Híradó 
10:30 Iskolapélda
11:05 Vonalban
12:00 Déli híradó 
12:35 Hungarorama, 

Közvetlen ajánlat 
13:05 Lapzárta
13:30 Paletta
14:05 Sziluett
15:00 Híradó 
15:30 Zöld övezet
16:05 Értékmentés másként
16:30 Paletta 
17:00 Híradó 
17:30 Soroló 
18:05 Vonalban 
19:00 Híradó 
20:05 Rájátszás 
21:00 Híradó 21 
21:35 Lapzárta 
22:00 Híradó 
22:30 Ősök tere 
23:05 Rájátszás

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:00 Mokka habbal
10:00 Stahl konyhája
10:10 Babapercek 
10:20 Teleshop 
11:55 Seherezádé 
12:55 Egy páratlan páros
14:25 EZO.TV
15:25 Rex felügyelő
16:25 Második élet 
17:25 Seherezádé 
18:30 Tények
19:10 Aktív
19:55 Gyilkos számok
20:55 Hőhullám
21:20 Szemtelen szemtanúk 
23:15 Aktív
23:20 Bostoni halottkémek
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV 
01:30 Szvingerek
02:20 Szvingerek
03:10 Segíts magadon!
03:35 Animációs filmek 

RtL Klub, július 7., csütörtök, 21:20

Kidobós: Sok flúg disznót győz
színes, fekete-fehér, amerikai–német vígjáték

Peter La Fleur élvezi, hogy vesztes, de ő
még így is király edzőtermének kun-
csaftjai között, akik pocakosak, nyápi-
cok és erősen rövidlátók. A semmitte-
vésnek vége szakad, amikor kiderül,
hogy a szomszédos menő edzőterem tu-
lajdonosa, White Goodman fel akarja vásárolni őket. Peter felve-
szi a kesztyűt, azaz a labdát, és benevezi kétbalkezes csapatát az
ötvenezer dolláros Las Vegas-i kidobós-bajnokságra.

TV2, július 7., csütörtök, 21:20

Szemtelen szemtanúk
amerikai vígjáték

Mikor a csapatnyi csinos vezérszurkoló lány gyil-
kosság szemtanúja lesz, Sharp hadnagyra hárul a
feladat, hogy megvédje őket. Sharp a lányok edző-
jének álcázza magát és beköltözik a vezérszurko-
lók házába. A mogorva zsaru számára felfoghatat-
lan, hogy a lányok miért nem olyan ruhát horda-
nak, ami befedi testüket, miért nem esznek olyan
ételt, ami esetleg tápláló, és miért kezd forrni a
vérük, ha elérkezik a szombat este.

Duna Televízió, július 7., csütörtök, 19:05

Szelek szárnyán
kanadai tévéfilmsorozat

Amíg Honey és Max egy
rövid látogatást tesz Toron-
tóba, Grace vigyáz a gyere-
kekre és a szépségszalonra.
Mindeközben Dagi, Maisey
és Hub szellemek után ku-
tatnak, miután a hotelban
rejtélyes módon sorra össze-
törnek a tányérok.



SZERZŐ: BAKÁCS LÁSZLÓ
FOTÓ: MARCALI GÁBOR

Új dunántúli evangélikus püspököt avattak a
győri Öregtemplomban. Az ünnepi istentisz-
teleten Gáncs Péter, a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház elnök-püspöke iktatta be
Szemerei Jánost, aki esküt tett püspöki szol-
gálatára, majd átvette a püspöki szolgálat
jelét, a keresztet. 

Szemerei János korábban a Somogy–Zalai Egy-
házmegye esperese volt. 1963-ban született a
Fejér megyei Lajoskomáromban, egy tízgyerme-
kes család hetedik gyermekeként. Az általános is-
kolát szülőfalujában, a középiskolát Székesfehér-
váron, a Ságvári Endre Gépészeti és Híradástech-
nikai Szakközépiskola számítástechnikai tagoza-
tán végezte. Az Evangélikus Teológiai Akadémiára
1982-ban nyert felvételt, 1987-ben avatták lel-
késszé. Hét évig a Fejér megyei Tordas és Gyúró
lelkészeként szolgált, 1994-ben a kaposvári evan-
gélikusok meghívására került a somogyi megye-
székhelyre. 2006 óta az evangélikus egyház leg-
főbb végrehajtó testületének, az országos presbi-
tériumnak a tagja. 1987-ben házasodott, három
gyermek édesapja.

Szemerei János olyan egyházban  gondolko-
dik, ahol minden a lelkészekre bízott emberekért,
és velük harmóniában történik. Ahol a külön-
böző szemléletű, kegyességű és gondolkodású
emberek Isten ajándékaként tekintenek egy-
másra. „Ahogy a fákon nincs két egyforma levél,
úgy mi emberek is valamennyien különbözőek
vagyunk. Isten gazdagságát, ötletességét jele-
níti meg ez a sokszínűség. Őt, és az ő rendjét
tiszteljük azzal, ha képesek vagyunk egymást kü-
lönbözőségünkkel együtt testvérként elfogadni”
– áll a püspök vallomásában.  

Püspökavatás
az evangélikus
Öregtemplomban 

Szemerei János úgy véli: a bizalomépítés
mintáját Istentől kell megtanulnunk, ahogy ő
is bizalmat szavazott az embernek, és megbé-
kéltette magával a világot. Ez a püspöki külde-
tés alapja és forrása. „Tudnunk és tudatosíta-
nunk kell, hogy a bizalom a legjobb gyógyszere
ma is az emberi kapcsolatoknak, a gyülekeze-
teknek, a lelkészcsaládoknak és a közegyház-
nak is! A bizalom erőt ad. Még egy kamasz is
másként viselkedik és máshogy fejlődik, ha a
szülei bizalmát érzi, mintha ott állnak a sarká-
ban, folyamatosan figyelik, ellenőrzik, retorzi-
ókkal fenyegetik. A bizalom az egyházban is
erőforrás. Erőt ad vezetőknek és vezetettek-
nek, gyülekezeteknek és lelkészeknek is. Az
egyház bizalom nélkül nem életképes” – véle-
kedik a dunántúli egyházkerület új evangélikus
lelki vezetője.  

A püspök meglátása szerint a tradicionális
értékrend követői éppúgy, mint az evangélikus
egyház tagjai, egyre kevesebben vannak. A fo-
gyatkozás az elnéptelenedő falvakban a legdrá-
maibb, de mindenütt érezhető. Az okok sokfé-
lék. Vannak külső okok, amelyekről nem tehe-
tünk, de van olyan is, amiről igen. Komolyan kell
venni, hogy gyökereink kivágása, hagyománya-
ink elhagyása, átírása és átértelmezése pusz-
títja és erodálja közösségeinket. A fájdalmas
rea litásokkal és a problémákkal szembe kell
nézni, amíg nem késő. Mindent el kell követni,
hogy ez a tendencia lassuljon, és lehetőleg
megforduljon! 

„Evangélikus egyházunkért mi, evangélikusok
vagyunk a felelősek! Ha fontos nekünk ez a meg-
tépázott, de mégis értékes közösség, akkor a kü-
lönbözőségeket félretéve össze kell fognunk.
Isten bölcsességét, gyógyító szeretetét, ébre-
dést adó áldását és erejét kell kérnünk. Amit mi
tehetünk: erősítenünk kell az  evangélikus identi-
tás- és felelősségtudatot. Szűkülő forrásaink is-
meretében az eddiginél takarékosabban kell gaz-
dálkodnunk, és  hatékonyabban működnünk. A
közös javak és források elosztására igazságo-
sabb és méltányosabb rendszert kell kialakíta-
nunk. Vezetőként pedig mindenben jó példával
kell elöl járnunk” – így Szemerei János. 

Mi emberek is
valamennyien
különbözőek
vagyunk.
Isten gazdagságát,
ötletességét jeleníti
meg ez a 
sokszínűség
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— Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehet-
séges ilyen rövid idô alatt nulláról felsôfokú nyelvvizsgát
tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló
nyelvtanár?

— Valóban, az ELTE bölcsészkarán vé-
geztem, de a sikerhez vezetô úton a
döntô tényezôt egy számomra új mód-
szer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 

— Tudtommal pontosan négy hónap-
pal azután, hogy elô ször kezébe vette a
tananyagot, 90% körüli eredménnyel a
nap legjobb szóbeli vizsgáját produ-
kálta — felsôfokon!

— Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanu-
lással, amikor még heti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán
nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után
nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sôt, a sikerélmény, hogy már
az elsô lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan hasz-
nálni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és
újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a
még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.

— Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyomá-
nyos módszereket is tökéletesen ismerô nyelvtanár. Így ritka
rálátása lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt
mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl
igazán újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás? 

— Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem talál-
koztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, személyes
meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb nyelvkönyv a pia-
con kezdôk/újrakezdôk számára, illetve azoknak, akik rend-
szerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat. 

— Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú
C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segít-
ség nélkül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?

— Valóban így történt. A módszer a Krea-
tív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál
Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgá-
jával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Ma-
gyarországon. 

— Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a
módszer? 

— Nekem az tetszett benne, hogy
azonnal célnyelven kellett megszólal-
nom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folya-
matosan ellenôrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de
volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan kiala-
kul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mente-
sen! Az oktatócsomag és a CD minôségû hanganyagok a
középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.

— Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív Nyelvtanulási
Módszer és mennyibe kerül?

— Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán,
norvég, orosz, portugál, holland és eszperantó nyelvre készült
tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900
Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.

— Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanu-
láshoz!

Tóth László, 20/996-5533, www.kreativnyelvtan.hu,
info@kreativnyelvtan.hu 

Gaál Ottó nagy sikerû tankönyvének
bemutatója GYÔRBEN!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL,
SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL,

HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók a

Négy hónap a felsôfokú —
tíz hét alatt középfokú nyelvvizsga 
Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával

Bartók Béla Mûvelôdési Központban 
(Czuczor Gergely u. 17.) 

2011. július 6-án és 13-án, szerdán 17 és 19 óra között.
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A smink öltöztet

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

A smink öltöztet, magabiz-
tosságot ad, megváltoztatja
a nőket – vallja Kovacsics
Virág, aki autodidakta mó -
don elsajátította a sminkelés
minden fortélyát, tapaszta-
latait pedig megosztja a
blogján, ahol nőtársainak ta-
nácsokat is ad a témában.

„A szépség nálam mindig is a kö-
zéppontban állt. Minden érdekel,
ami a szépséggel kapcsolatban
áll, elsősorban azok a termékek,
amik ehhez a fogalomhoz hozzá-
segítenek” – írja blogjában Kova-
csics Virág. A fiatal lány szerint az
ápolt külsővel és a jól elkészített
sminkkel sikert arathatunk.

Virág önszorgalomból sajátí-
totta el a sminkelés alapjait, majd
minden fortélyát, s mára mesteri
munkákat készít. Szerinte a legfon-
tosabb, hogy ismerjük magunkat,
az arcunkat, bőrünk típusát, és
hogy milyen színek passzolnak a

személyiségünkhöz. Enélkül ne -
héz nekiállni a smink elkészítésé-
nek. Természetesen az sem mind-
egy, milyen alkalomra készülünk.

Az amandathebeautyadviser.
blogspot.com oldalon keresztül a
fiatal hölgy megosztja tapasztala-
tait a társaival: sminkelési techni-
kákról, színekről is ír, valamint szíve-
sen válaszol minden, a témával és
termékkel kapcsolatos kérdés re.

Lapunk olvasóival egy termé-
szetes, könnyed esti sminket oszt
meg. Legfontosabb, hogy meg-
tisztítsuk arcunkat a festés előtt,
majd a bőrtípusnak megfelelő hid-
ratáló krémmel tápláljuk. Ezután
kezdődhet az igazi munka: a bőr-
hibákat vagy a karikás szemeket
korrektorral fedjük el. Ennek színe
mindig világosabb legyen, mint az
alapozóé, amit másodikként vi-
szünk fel. Száraz vagy normál
bőrre folyékony alapozót, míg ve-
gyes, zsíros bőrre inkább krémes
állagú alapozót ajánl Virág. Azért,
hogy bőrünk ne csillogjon, az ed-
digi munkát púderrel fixáljuk.

A mozgó szemhéjra sötétebb,
míg a szemöldök alatti területre
világosabb szín kerüljön ugyan-
abból az árnyalatból, majd ezeket
összedolgozzuk. Ügyeljünk rá,
hogy mindkettő matt, vagy mind-
kettő csillogó szemhéjpúder le-
gyen, a különböző típusokat ne
kombináljuk. Ezután jöhet a fe-
kete vagy barna színű szempilla -
spirál.

Mivel arcunknak a szemöldök
ad keretet, ne feledkezzünk el róla.
A hajunkkal közel megegyező szín-
nel emeljük ki a vonalát. A pirosítót
az arccsontra vigyük fel. A smink-
nek a rúzs ad koronát: a véko-
nyabb szájra szájfény ajánlott,
mert az optikailag dúsítja az ajka-
kat, a vastag ajkúak bátran hasz-
nálhatnak rúzst is.

A sminknek 
a rúzs ad 
koronát
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szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Coco Chanel francia divattervező mondta: „Egy
olyan nő, aki parfümöt nem visel, annak jövője nin-
csen.” Talán ennek hatására szinte minden nő tás-
kájában megtalálunk egy parfümöt. A parfüm-
gyártók egyre több újdonsággal drukkolnak elő, s
azt ajánlják: a meleg időben nyári illatokat válasz-
szunk.

A hőségben az illatmolekulák ugyanis erőseb-
ben bontakoznak ki, emiatt a környezet és maga
az illat viselője is erősebbnek vagy zavarónak érez-
heti saját, megszokott illatát. Ennek a megoldá-
sára születtek a különböző nyári illatok, melyek
nem, vagy csökkentett mennyiségben tartalmaz-
nak alkoholt, így a naptól megviselt bőrt nem szá-
rítják tovább, és nem okoznak bőrirritációt, kelle-
metlen foltokat – mondta el a parfum.hu szakér-
tője.

A kínálat a fanyar citrusoktól a lédús gyümöl-
csökön át az uborkás-vizes jellegű kompozíciókig
terjed. Akadnak márkák, melyek csak nyárra ter-
vezik ezeket az illatokat, mások pedig a már klasz-
szikusnak számító termékekhez minden évben ki-
adnak egy nyári verziót. 

A nyári estéken mértékkel alkalmazzuk a parfü-
möket, csak 1-2 csepp a hajtőre vagy ennél is
jobb: a térdhajlatba. Ha friss víz (eau fraiche), il-
letve kölnivíz koncentrációról van szó, akkor az
egész testfelületre felvihető. Azoknak, akiknek
„semleges”, normál bőrük van, egyszerű a parfüm
kiválasztása, akiknek viszont túl savas vagy túl
lúgos, nehezebb dolguk akad.

Az illatszereket a bennük lévő illóolajok mennyi-
sége, illetve töménysége szerint osztályozzák.
Minél magasabb az olajtartalom az adott illatszer-
ben, annál erősebb, annál hosszabb ideig tart a
hatása, és ezért drágább is. A parfüm rendelkezik
a legmagasabb illóolaj-koncentrációval, egy kis
mennyiség használatakor hat órán keresztül érez-
hető az illata. Ezt követi az EDP (Eau de parfum),
mely különleges estére, alkalmakra ajánlható. Cit-
rusfélét, levendulát, rozmaringot, kakukkfüvet, na-
rancslevelet tartalmazó parfüm az EDC (Eau de
cologne, magyarul kölnivíz), mely frissítő hatású.  

A magyar nőkre kevésbé jellemző, hogy a
nyárra külön parfümöt használnak. Akik mégis így
döntenek, nem tudnak márkahűek maradni a kivá-
lasztás során, mert nincs minden márkának nyári
verziója – tudtuk meg a parfum.hu munkatársától. 

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Ha az Európai Bizottság jóváhagyja, akkor
„hamburgeradóként” elhíresült népegész-
ségügyi termékadót vetnek ki a magas
cukor-, só- és koffeintartalmú élelmisze-
rekre, például az előre gyártott, csomagolt
süteményekre, chipsekre, levesporokra.

A kormány célja, hogy az egészségesebb
ételeket válasszuk, és fizessünk a bizonyítot-
tan egészségkárosító élelmiszerek után. A be-
vétel az egészségügy új forrása lesz.

De akkor mit együnk, ha nassolni szeret-
nénk?

Balogh Edina dietetikus, táplálkozás- és
életmód-tanácsadó elsősorban a gyümöl-
csöket javasolja. 

– A friss gyümölcsök az igazán hasznos
nassolnivalók. Ezeket felhasználhatjuk fagy-
laltok készítésére is, csak össze kell turmi-
xolnunk. Tehetünk hozzá friss vaníliát, ter-
mészetes édesítőszert, vagy natúr joghur-
tot, majd fagyasszuk le – javasolja.

A készen kapott fagyik sem egészségte-
lenek kis mennyiségben. Inkább a víz vagy
joghurt alapú, gyümölcsös finomságokat
ajánlja a dietetikus. Ezek tartalmazzák a leg-
kevesebb hozzáadott cukrot.

Az olajos magvak is egészségesek. Nap-
közben érdemes ezek natúr változatából
csemegézni. 

Magunk is elkészíthetünk otthon egész-
séges nasikat, csak a hozzávalókat cserél-
jük le egészségesebb változatra. A fehér lisz-
tet teljes kiőrlésűre, a cukrot nádcukorra
vagy természetes édesítőszerre.

Finomak a köleskásák, kukorica- és zab-
kásák is. Tápértékük magas, rengeteg hasz-
nos vitamint, rostanyagot tartalmaznak.

Fanyar citrus-
illatok a nyárra

Egészséges
finomságok

Nemcsak nassolnivalók lehetnek, hanem
komplett étkezések is. Készíthetjük a kásá-
kat vízzel, tejjel, de gyümölccsel is felturbóz-
hatjuk ezeket.

Jó hír azoknak, akik nem akarnak,
nincs idejük ilyeneket készíteni: kaphatók
dobozos kiszerelésű adalékmentes fi nom -
sá  gok is. 

– A zab például az egyik leghasznosabb
tápanyagunk. Rengeteg magnéziumot, kal-
ciumot és D-vitamint tartalmaz. Egyik leg-
hasznosabb rost- és fehérjeforrásunk is. Aki
rengeteg zabkását, korpát használ, annak
rendeződik az emésztése – mutat rá Balogh
Edina.

Ezek az ételek többféle ízben léteznek,
minden korosztály fogyaszthatja. Ha a gye-
rekeknek egészséges nassolnivalót szeret-
nének a szülők adni, akkor ilyeneket érde-
mes. Már korán jó ezekhez az ízekhez szok-
tatni őket, kicsi korban nyitottak erre.

Kórház után, roborálásra is jó a zabkása,
de sportolóknak ugyancsak ajánlott, diéta
alatt is. Ilyen, a magyar piacon egyedüliként
az úgynevezett Finom kása, melyet akár
még cukorbetegek is fogyaszthatnak.

Még egy jó hír az édesszájúaknak: a 70
százaléknál magasabb kakaótartalmú ét-
csokoládé a leghatásosabb antioxidáns, és
az egyik legnagyobb szabadgyökfogó.

A magas
kakaótartalmú
étcsokoládé hatásos
antioxidáns
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter, szigethy
teodóra

A „Duna ajándéka”, a Szigetköz
mindössze néhány kilométerre
fekszik Győrtől, de tudjuk-e,
hogy mi az a pókmacska vagy a
csömény? Ismerjük-e a sok lehe-
tőséget, melyet a festői táj kínál
nekünk? Szálljunk csónakba, bi-
ciklire, autóba vagy lóra, és fe-
dezzük fel a szomszédunkban
fekvő csodát!

Hazánk legnagyobb szigete páratlan
szépségű, egyedi adottságai vonzóak
a turisták számára. Számos módon
bebarangolhatjuk szigetvilágát. Nagy
része már bejárható autóval, de érde-
mes vízre szállni, vagy gyalogosan, il-
letve kerékpárral túrázni.

A vízi turizmus kedvenc útvonala
a Mosoni-Duna, nem tekervényes,
nem kell átemelni a csónakot sehol.
Más szakaszt is választhatunk, vad-
regényes tájakon is evezhetünk, de
mindig tartsuk szem előtt, hogy a víz
az úr, ezért tisztelnünk kell, a szabá-
lyokat mindig tartsuk be.

Több helyen lehet csónakot, vagy
akik nem szeretnének evezni, azok-
nak csónakázást bérelni.

A kerékpár szerelmesei Győrtől
egészen Mosonmagyaróvárig te-
kerhetnek a Szigetközön átvezető
bicikliúton, és a töltés, a kis for-
galmú mellékutak is alkalmasak ke-
rékpározásra.

Szigetköz, a Duna ajándéka
Érdemes az utazónak
megállni a falvakban,
belekóstolni a vidék
ízeibe, hangulatába.
Ásványrárón például
kóstoljuk meg a ha-
lászlevet, azt mond-
ják, a Szigetköz legis-
tenibb hallevesét kí-
nálják itt. Darnózse-
lin pedig a vidék kü-
lönlegességét, az ece-
tes halat készítik
mesterien. A helyi fo-
gadóban kemencés
ételeket is elkészíte-
nek rendelésre, pél-
dául sült malacot, ke-
mencés lángost, de
itt még a vaddisznó-
pörköltet is megízlel-
hetjük.

Ha gyalogtúrára vágyunk, több út-
vonalon is elindulhatunk mind egyé-
nileg, mind szervezett formában. A
Dunakiliti duzzasztómű például szak-
vezetővel is látogatható.

Sok lehetőség várja még azokat a
Szigetközben, akik aktívan kívánják
eltölteni a szabadidejüket, például lo-
vaglás, sétakocsikázás, horgászat.

Rengeteg zugát érdemes felfe-
dezni a Szigetköznek. Például Ás-
ványrárónál a legszélesebb a Nagy-
Duna ártere, itt a leggazdagabb a szi-
getvilág. 

A halrekesztői zárásnál úgy műkö-
dik a Duna, mint sok ezer éve: rész-
ben épít, részben pusztít. 

Minden árvíz után más a táj. Idén
elmaradt a tavaszi áradás, ezért
kevés a szúnyog.

A szigetek nevei általában vagy ál-
latra, foglalkozásra vagy kereszt-
névre utalnak. Gondoljunk például
Laciszigetre, Gombócosra vagy Pók-
macskára, amely egy szőrös hernyó
a népnyelv szerint. A darázst pedig
csöménynek nevezik.

Kirándulásunk során kárókatonák,
nagykócsagok, szürke gémek, ege -
rész ölyvek szállhatnak el felettünk töb-
bek között. A hódok egyre szaporod-
nak, a patkányfejű pocok szintén gya-
kori állat errefelé. Fajok egyébként nem
tűntek el, de a létszám megváltozott. 

Növényből legtöbbet bíbor ne-
nyúljhozzámot, más nevén nebáncs-
virágot, illetve csalánt láthatunk.

Ahogy Alexay Zoltán, a szigetköz
tudósa fogalmazott: „Itt rend van,
minden az, ami, nem akar másnak
látszani. Ez egy egyértelmű, tisztes-
séges világ.”
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szerző: földvári gabriella
fotó: a szerző

Cuha-völgyi kirándulásra indulunk
szombaton reggel. Nem kell túl korán
kelni, a vonat 8 óra 49 perckor indul a
győri pályaudvarról Zirc felé. Hazánk
1896-ban épült, máig legszebb hegyi
vasútvonalát elszánt civilek mentették
meg a felszámolástól, nem is olyan
régen. Piroska 1 óra 20 perc alatt teszi
meg az 50 kilométeres utat Porva-
Csesznekig, a teljes árú menetjegy
915 forintba kerül. A Cuha-völgyben
kanyargunk sziklaszurdokban, alag-
utakon, viaduktokon át.

A völgy legszebb része a Porva-
Csesznek és Vinye állomások közötti,
5,5 kilométer hosszú Cuha-szurdok,
amelyet már gyalogosan, a piros jel-
zést követve járunk végig. Indulás
előtt megnézzük a porvai állomás vas-
úttörténeti kiállítását és elidőzünk a
hideg italokat kínáló büfében. A turis-
taház környéki rétek még néptelenek,
ezt az állomást autóval nem lehet
megközelíteni. A legközelebbi lakott
település négy kilométerre van. 

A Cuha szláv eredetű szó, jelen-
tése száraz. Találó, hiszen a patakme-
der a nyári hónapokban hajlamos a
kiszáradásra. Most erről szó sincs, a
társaság rutinosabb túrázói bakancs-
ban, gumicsizmában kelnek át az állo-
máshoz közeli fahídon. Szűköl a völgy,

Túra a Cuha
völgyében 

előtűnnek a fákkal koszorúzott szikla-
szurdokok, utunk során nyolc alka-
lommal kell kőről kőre ugrálva, fage-
rendán egyensúlyozva átkelnünk az
esőktől megduzzadt patakon. 

A Bakony szépsége és vadsága le-
nyűgöző, de gondozott turistaúton
járunk. A Cuha-völgyi tanösvény fa-
ragott ismertető táblái bemutatják
az őshonos fafajokat, az itt élő ma-
darakat, állatokat, az erdőgazda em -
ber munkáját. A patakvölgy északi ki-
járata előtt felkapaszkodunk a Be-
tyárpamlag-barlanghoz, amely állító-
lag Savanyú Jóska lakhelye volt.

A hírhedt bakonyi betyár első rab-
lását 1881-ben követte el, kirabolta
Háczky Kálmán csabrendeki földbir-
tokost és agyonlőtte Bogyay Antal fő-
bírót. A rablóvezér mindössze 159
centiméterre nőtt, így kényelmesen
elrejtőzhetett a Bakony sziklahasadé-
kaiban. Nem is itt került csendőr-
kézre, hanem a zalahalápi csárdá-
ban. Betyártörténetek, népdalok,
pásztorfaragások őrzik emlékét, sír-
ját Tótvázsonyban találjuk. 

Elérünk a Kőpince-forráshoz,
amely télen-nyáron 7 fokos, kris-
tálytiszta vízzel csillapítja a fáradt
vándor szomját, majd felkapaszko-
dunk a Kőpince barlanghoz, ahon-
nan már csak egy akácosnyi távol-
ságra van végcélunk, a vinyei Pokol
csárda. Aki a vadpörkölt vagy a ba-
konyi betyárpecsenye helyett ott-
honról hozott elemózsiára vágyik, a
turistaházak mellett elhaladva, egy
vashídon átkelve kiépített pihenő-
ket, tűzrakó helyeket talál. 

A vinyei major hajdanán az Ester-
házy család fűrészüzeme volt. Ma
már csak néhány család él itt, való-
színűleg a turistákból. A Cuha-
völgy északi kapuja a nagy győri
cégek privatizált turistaházainak, az
erdei iskolának, az autóval jól jár-
ható, Bakonyszentlászlóig vezető
útnak és a vasútállomásnak köszön-
heti népszerűségét. Vonatot haza-
felé többet is választhatunk, a vona-
tok 15 óra 45-kor, 17 óra 43-kor,
utolsóként 20 órakor gördülnek be
a felújított vinyei állomásra. 

A rablóvezér
a Bakony
szikla-
hasadékaiban
rejtőzködött
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GASZTRONÓMIA  SZAKÁCSKLUB

Hozzávalók: 
Harcsa, személyenként 10 dkg, póré-
hagyma 1 darab, lehetőleg szép, hosszú
zöldjével együtt, hogy belecsavarhassuk
a halat, vaj és olaj keveréke a sütéshez,
zsenge spárgatök. A mártáshoz vaj 5
dkg, liszt 4 dkg, zöldségalaplé vagy hús-
leves és zöldfűszerek, kis csokor kapor,
petrezselyemzöld, bazsalikom 3-4 levél.
Tejszín a finomításhoz 1,5 dl, citrom 1
darab, vaj a mártás finomításához. Díszí-
téshez kaporvirág és kaporlevél.

Elkészítés:
A halat megmossuk, citrommal és
sóval bedörzsöljük, majd kis ideig pi-
henni hagyjuk. A vizet teszünk fel forrni
egy széles edényben, amibe kényel-
mesen belefér a póréhagyma. A vízbe
kevés szódabikarbónát szórunk, hogy
a póréhagyma zöld maradjon.

A pórét csak rövid ideig forrázzuk,
aztán jeges vízben sokkoljuk, majd
kiterítjük, leszárítjuk, s beletesszük a
befűszerezett halat. A harcsára ilyen-
kor szórjunk még egy kevés halfű-
szerkeveréket. Szorosan felcsavarjuk
a haltekercset, majd olaj és vaj keve-
rékén minden oldalán, nagy lángon
megsütjük, hogy a póréhagyma is pi-
ruljon. A hal vastagságától függően
10-15 percre forró sütőbe is tehetjük.

A mártáshoz a szokásos tejszínes,
besamel alapú mártást készítjük el.

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

Joseph Conrad szerint a szakácskönyv az egyet-
len könyv, amiről elmondható, hogy boldoggá
tette az embereket. Az aforizma természeténél
fogva túloz, de aki főzött már Suga Péter Az étel
és bor harmóniája című albumából, az tudja, hogy
sok igazság van abban, amit az ukrajnai tengerész-
ből lett angol író mondott, jó száz évvel ezelőtt.

Suga Péter könyve nem egyszerű szakács-
könyv, rovatunk séfje hat kiváló borász legjobb ne-
dűihez írt recepteket. Ételeket, amelyek nem el-
nyomják, sokkal inkább kibontakoztatják a borok
sajátos karakterét. A kulcsszó a harmónia, amit
sokan a boldogság legfontosabb alapanyagának
tartanak. 

Harcsa póréban sütve,
tökfőzelékkel és citromos
kapormártással

Vajban lisztet futtatunk fel – nem kell
pirítani –, majd felöntjük zöldségalap-
lével. Kevés tejszínt teszünk még bele,
aztán jönnek a zöldfűszerek, a kapor,
a bazsalikom, a petrezselyemzöld,
akár egy-egy gerezd fokhagyma is.
Csak rövid ideig főzzük, hogy a zöld-
ségek, zöldfűszerek aromái megma-
radjanak. Attól lesz igazán finom,
hogy a végén beleteszünk egy citro-
mot, majd az egészet botmixerrel tel-
jesen simává emulgeáljuk.

Előbb a mártást készítjük el, s
csak ezután foglalkozunk a tökkel.
Először is tökgyalun legyaluljuk, ha
az nincs, akkor inkább vágjuk csí-
kokra. A közönséges sajtreszelő ke-
rülendő, mert akkor nem marad be-
lőle semmi. Gazdagíthatjuk sárgaré-
pával vagy cukkinivel is.

Kevés vajat olvasztunk fel, bele-
tesszük a tökmetéltet, sót teszünk rá,
pár csepp citromlét, hogy a savas-
sága egybetartsa a zöldségfélét, és
nagyon-nagyon rövid ideig főzzük,
mert a tök nem igényel több hőkeze-
lést. Tálaláskor villára csavarjuk, mint
a spagettit, a tányérra helyezzük, s az
egészet megfirkáljuk, vékonyan meg-
csíkozzuk a zöldmártással. Ráhelyez-
zük a halat, s az egészet kaporvirág-
gal díszítjük. Ha elegendő savasságot
tudtunk belevinni a mártásba, tök jó
borhoz illő ételt kreáltunk. 

Étel és bor
A póréban sütött hal a Vaszary pincészetben ér-

lelt Irsai Olivér partnereként jelent meg a szakács-
könyvben, s most másodjára a Győr Plusz hasáb-
jain. A hal és a muskotályos illatú, gyümölcsös za-
matokkal, kiegyensúlyozott savakkal bíró Irsai Oli-
vér kipróbált párosa Kling József szakíró szerint
olyan, mint egy kényeztető wellnesshétvége. 

Vaszary László a Pannonhalmi Borvidék alapító
atyja és elnöke, borai, az olaszrizling, a chardonnay, a
királyleányka és a többiek a pincészet reduktív, leve-
gőt kizáró technológiájának köszönhetően elegánsak,
üdék. Bármelyik palack felbontható egyebek mellett
szárnyasokhoz, halakhoz, a tenger gyümölcseihez.  

Győrben nincs szőlő, de a ménfőcsanaki borá-
szok, Tar Attila, Pécsinger János, Gangl János jó-
voltából a város is része, s egyben legnagyobb
piaca a Pannonhalmi Borvidéknek. Vaszary László
termékei a helyi éttermek és borozók mellett több
vinotékában és élelmiszerboltban elérhetőek.

Suga Péter,
a hónap séfje
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APRÓ HIRDETÉS

AUTÓ

VW Passat Variant Comfort-
line 2,0 CR TDI DSG. Üzembe
helyezés: 2011. 02., futástelje-
sítmény: 12.500 km, kasmír-
barna metál fényezés, DSG au-
tomata váltó, 2 zónás digit
klíma, multifunkciós bőrkor-
mány, ülésfűtés, parkradar,
tempomat, ESP, könnyűfém
felni. Ár: 7.990.000 Ft. Érdek-
lődni: 96/515-000.

Audi A1 Ambition 1.4 TFSi, for-
galomba helyezve: 2010. 10.
11. 19.000 km, Amalfi-fehér
külső fényezés Daytona-
szürke kontrasztszínű tetőívvel,
fekete/kőszürke belső, LED
belsővilágítás-csomag, fűt-
hető ülések, könyöktámasz
elöl, első hővédő szélvédő
szürke csíkkal, fény- és eső-
szenzor, klímaberendezés, au-
tomata. Kormány: multifunk-
ciós 3 küllős, bőr. Külső tükrök
fűthetők. Rádió Concert CD-le-
játszó, Xenon Plus fényszóró.
Érd.: 96/515-000.  Ár:
6.390.000 Ft.

VW Passat Variant Sportline
2.0 TDI DPF 2007. 10. 10.,
154 866 km. Ár: 3.590.000 Ft.
Motor: 1 968 ccm, 125
kW/170 LE, dízel. Színe fekete.
Érdeklődni: 96/515-000.

Seat Exeo 2.0 CR TDI/143
Style. Első üzembe helye-
zés 2009. 08. 14., 59. 366
km. Ár: 5.190.000 Ft.
Motor: 1 968 ccm, 105
kW/143 LE, dízel. Fekete-
metál-gyöngyház. Érdek-
lődni: 96/515-000.

Skoda Octavia Clever 1.2 TSI.
Első üzembe helyezés 2010.
11. 22., 3.400 km. Ár:
4.099.000 Ft. Motor: 1 197
ccm, 77 kW/105 LE, benzin,
középszürke-metál. Érd.:
96/515-000.

Skoda Superb Ambition 2.0
CR TDI DPF. Első üzembe
helyezés 2009. 06. 05., 51
000 km. Ár: 5.590.000 Ft.
Motor: 1 968 ccm, 125
kW/170 LE, dízel, világos-
barna-metál. Érdeklődni:
96/515-000.

Skoda Fabia Combi Start 1.2
12V. Első üzembe helyezés
2006. 10. 12., 26.081 km. Ár:
1.290.000 Ft. Motor: 1 198
ccm, 47 kW/64 LE, benzin, vi-
lágosszürke-metál. Érd.:
96/515-000.

Seat Toledo 1.6 MPI Refe-
rence. Első üzembe helyezés:
2008. 04. 03., Km: 65.521
km. Ár: 2.390.000 Ft. Motor:
1595 ccm, 75 kW/102 LE,
benzines. Érd.: 96/515-000.

EGYÉB

Havi 5% kamatra befektetőt
keresek, ingatlanfedezetet biz-
tosítok! Tel.: 20/581-1000.

Készpénzért vásárolok porce-
lánokat, nippeket, könyveket,
festményeket, dísztárgyakat,
órákat, ezüsttárgyakat. 06-
20/415-3873.

INGATLAN

Győr-Sziget egyik zsákutcájá-
ban nappali+1 hálószobás,
külön konyhás, erkélyes, kocsi-
beállós, igényes társasházi
lakás 13,18 M Ft-ért eladó.
Érd.: 70/977-7836.

Győr-Sziget csendes utcájá-
ban 70 nm-es, felújított csa-
ládi ház gyönyörű udvarral
14,8 M Ft-ért eladó. Érd.:
70/977-7836.

Kunszigeten szerkezetkész,
egyszintes, tégla családi ház,
nap pa li+3szoba, garázzsal,
eladó. Irányára: 14,9 M Ft.
Érd.: 70/372-0114.

Győr-Ménfőcsanakon, Medi-
terrán lakóparkban társasházi
lakások eladók. Nappali+2
szoba+erkély+kocsibeálló.
10,8 M Ft-tól. Érd.: 70/372-
0114

Győrzámoly új építésű ré-
szén összközműves, későb-
biekben megosztható épí-
tési telek 16 méteres utca-
fronttal eladó. Építse rá
álmai házát! Ára: 5,9 M Ft.
Tel.: 70/372-0110.

Révfalu kedvelt utcájában
belső kétszintes, kitűnő elosz-
tású ikerház saját kerttel, kü-
lönálló garázzsal eladó. Jót jó
helyen! Irányára: 35,4 M Ft.
Tel.: 70/372-0110. 

Győr-Szabadhegyen 3. eme-
leti, 55 m2-es panellakás, 2
szoba+hall+erkély, felújított ál-
lapotban eladó! Irányár:
8.490.000 Ft. Érd.: 70/977-
7842.

Győr-Szabadhegy frekventált
részén 25/37/57 m2-es, exklu-
zív kialakítá sú irodák geotermi-
kus hűtés/fűtéssel kiadók!
2.100 Ft/m2+áfa. Érd.:
70/977-7842.

Soha vissza nem térõ lehető-
ség! Győrtől másfél km-re
épült, másfél szobás, nagy für-
dőszobás, első emeleti, kulcs -
ra kész lakás eladó. Ár: 11,8
millió forint: Érd.: 06-70/372-
0106.

Győr-Révfalu legkedveltebb ut-
cájában eladó egy 70 m2-es
családi ház, a telek akár az épí-
tési vállalkozók számára is
ideá lis lehet. Ár: 25,5 M Ft.
Tel.: 06-70/9777-832.

Győrújfalun 579 m2-es, közmű-
vesített építési telek eladó! Ár:
5,79 M Ft. Tel.: 70/9777-832.

Amennyiben már hónapok óta
nem tudja fizetni hitelét, profin
és gyorsan értékesítem ingat-
lanát! Minden megoldás érde-
kel!  Érd.: 70/977-7831.

Győr környékének egyik leg-
jobb fekvésű sorházában
eladó egy másfél szobás, te-
raszos lakás gépkocsibeálló-
val. Ár: 13,45 millió Ft. Tel.:
70/372-0106.

Eladó lakást keresek Marcalvá-
rosban 10 millió forintig. Tel.:
70/459-3010.

Idősek Otthona Lakóparkban
eladó egy azonnal költözhető,
kulcsra kész garzonlakás gép-
kocsibeállóval. Ár: 9,3 millió
Érd.: 70/372-0106.

KIADÓ

Balatonfüreden kétszobás,
max. 4 személyes üdülőapart-
man kiadó. Érd.: 96/700-440,
30/40-14-935.

Győr-Szigetben, a Semmel-
weis utca 8. sz. alatti bérház-
ban utcafronti, 50 m2-es üz-
lethelyiség kereskedelmi,
szolgáltatói tevékenységre
vagy irodának hosszú távra
kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/ 511-420.

Győr, Kálvária utcában ki -
adók 16, 67, 73 és 120 m2-
es irodahelyiségek és 200
m2-es, különálló irodaépület.
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/
511-420.

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi, 2 szobás, 43 m2-
es, gázfűtéses, határozott bér-
leti szerződéses lakást cse-
rélne 55–70 m2-es, 3 szobás,
belvárosi, nádorvárosi vagy
gyárvárosi lakásra (hirdetési
szám: 222). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/ 511-420.

Belvárosi, 3 szobás, 70 m2-es,
gázfűtéses, téglaépítésű, ha-
tározatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, 40-
55 m2-es, nádorvárosi vagy
marcalvárosi, max. 4 emele-
tes épületben lévő, határozat-
lan bérleti szerződéses la-
kásra (hirdetési szám: 223).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/
511-420.

József Attila-lakótelepi, 2+fél
szobás, 58 m2-es, határozatlan
idejű lakást cserélne 1+fél szo-
bás vagy 1 szoba-hálófülkés,
földszinti vagy I. emeleti la-
kásra, Belváros, Adyváros,
Marcalváros területére (hirde-
tési szám: 224). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/ 511-420.

Szigeti, 1 szobás, 45 m2-es,
komfortos, határozott idejű
szerződéses, felújított lakást
cserélne 1-2 szobás, 40–55
m2-es, belvárosi, adyvárosi, Jó-
zsef Attila-lakótelepi vagy mar-
calvárosi lakásra (hirdetési
szám: 225). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/ 511-420.

Újvárosi, 1 szobás, 35 m2-es,
gázfűtéses, határozott idejű
szerződéses, felújított lakást
cserélne 1-2 szobás, belvá-
rosi, gyárvárosi vagy kisme-
gyeri lakásra, mely nem liftes
házban van (hirdetési szám:
226). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/ 511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 51 m2-es,
gázfűtéses, erkélyes, határo-
zatlan idejű szerződéses lakást
cserélne 3 szobás, 70-80 m2-
es, belvárosi lakásra (hirdetési
szám: 227). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/ 511-420.

Belvárosi, 3 szobás, 70 m2-es,
gázfűtéses, téglaépítésű, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, 40–55
m2-es, nádorvárosi vagy mar-
calvárosi, max. 4 emeletes épü-
letben lévő, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra (hirdetési
szám: 223). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/ 511-420.

Újvárosi, komfort nélküli, 24
m2-es, 1 szobás, gázkonvekto-
ros, határozatlan bérleti szerző-
désű, zárt udvarú lakást cse-
rélne belvárosi, komfortos, 25
m2-nél nagyobb, 2 vagy 3 szo-
bás, gázfűtésű, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra
(hirdetési szám: 42). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 75 m2-
es, 2,5 szobás, gázfűtéses,
határozott bérleti szerződé-
ses, nagy belmagasságú, szé-
pen felújított, műanyag abla-
kos lakást cserélne belvárosi
vagy nádorvárosi, komfortos
vagy összkomfortos, kb. 60
m2-es, 3 külön bejáratú szo-
bával rendelkező, gáz- vagy
távfűtéses, csendes környé-
ken található, téglaépítésű, el-
sősorban határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (hirde-
tési szám: 43). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

Funkcionális edzések Győrben.
Kettlebell és TRX Verával . Tel.:
70/510-4440.

Fűnyírás, kaszálás, kerti mun-
kák! Győr és környéke! Tel.:
96/826-322, 06-30/403-
6810.

Honda Civic, 1.5i LS, négyajtós, se -
dan. Üzembe helyezés: 1995. no -
vem  ber, futásteljesítmény 199.000
km. Ezüstmetál szín, manuális klí -
ma, elül-hátul elektromos ablakok

és napfénytető, elektromos visszapillantó, két légzsák, ABS,
kitűnő műszaki állapotban, 2013. júniusig érvényes műszaki
vizsgával, garázsban tartott, megkímélt. Irányár: 630.000 Ft.
Érdeklődni: 20/946-2806.  

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

Győrkőcfesztivál
az Amstel Hattyú Fogadóban is!

2011. július 1–2–3-án
győrkőcöknek (14 éves korig)

GYŐRKŐC MENÜNK 
INGYENES!
Mindenkit szeretettel várunk!

Győr-Belváros legszebb, bauhaus
stílusban épült, teljesen felújított
házában, a Munkácsy úton magas-
földszinti, teljesen külön bejáratú, 3
és fél szobás+ebédlős, 108 m2 -es
lakás, nagyon szép, parkosított ud-
varral, áron alul eladó. A fehérmár-
vány, különálló bejáratból adódóan
egyéb célra is alkalmas – iskola,
rendelő, iroda, stb. Ár: 29.000.000
Ft. Tel.: 06-20/913-4392

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) 
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HIRDETÉS ENERGIA

A MARCAL ÉTTEREM
kiemelt ajánlata július 18-ig:
Szerdán és csütörtökön: 15–20 óráig,

pénteken: 15–21 óráig
ESTI MENÜK KAPHATÓK!

Levesek: májgombócleves, haramialeves, hideg
gyümölcsleves 300 Ft/adag

Natúr sertésszelet csirkemájraguval, 
vegyes köret, saláta

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

1500 Ft helyett 800 Ft
Marhapörkölt, galuska, saláta
1500 Ft helyett 800 Ft

Cigánypecsenye, fôtt burgonya, saláta
1600 Ft helytt 900 Ft

Fütölt kolbásszal, sajttal töltött csirkemell, 
rizibizi, saláta 1600 Ft helyett 900 Ft

MINDEN MENÜ MELLÉ 
1 POHÁR SÖR, BOR VAGY ÜDÍTŐ!

Szerdától péntekig a 2 személyes Marcal tál 
3.200 Ft helyett 2.200 Ft

Üdülési csekket, étkezési utalványt elfogadunk!

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

www.marcal-etterem.hu 
www.marcal-vendeglo.hu

Az épületenergetikai
felújítások során szer-
zett  tapasztalataikat
osztották meg a szak-
minisztériumok döntés-
hozóival és a magyar
panelprogramot irá-
nyító és ellenőrző orszá-
gos szervek képviselői-
vel Győr és az Ablak-
centrum Kft. szakem-
berei a közelmúltban. 

A találkozó legfonto-
sabb célja  az épület-
energetikai felújítások
terén kiváló győri ered-
mények és tapasztala-
tok megosztása volt.

A Győrbe érkező
mintegy harminc szak-
embert Simon Róbert
Balázs tájékoztatta a
győri panelprogram si-
kereiről. Elmondta,
hogy a program indulá-
sakor az ipari technoló-

szerző: szigethy teodóra
fotó: a szerző

A nap erejét is igyekeznek a szolgálatukba ál-
lítani a bencés szerzetesek: majd 220 darab
napelemmel szerelték fel a Pannonhalmi
Apátság két épületét: a Viator éttermet és a
biomassza fűtőművet. Ezáltal az apátság
évente 3,2 millió forintot takarít meg.

A barokk kor művészei a napot úgy ábrázolták,
amint az ember lovaként kocsija elé fogja, hogy
hasznosságát is élvezze. A pannonhalmi bencés
szerzetesek is szolgálatukba fogják a nap erejét: a
teremtett világ védelme érdekében a nap alapú vil-
lamosenergia-termelésre törekednek – mondta
Várszegi Asztrik főapát.

A Pannonhalmi Főapátság pályázati lehetősé-
geket felhasználva lépésről lépésre környezetkí-
mélő energiatermelést valósít meg, hogy saját és
hazája környezetét megóvja, továbbá hogy ener-
gia- és költségmegtakarítást végezzen. Tavaly-
előtt készült el a biomassza fűtőmű, most pedig a

Győr élen jár az
épületenergetikai felújításokban

giával készült épületek
felújítására kiírt pályá-
zat első épülete Győr-
ben készült el. Győr az
országos programon
kívül is támogatta az
energetikai felújításo-
kat, ennek köszönhe-
tően a győri panelépü-
letek jelentős része
mára megújult, színe-
sebbé, komfortosabbá
és otthonosabbá vált. 

Győrben működik az
ország egyik leghatéko-
nyabb távfűtési rend-
szere, és az önkormány-
zat az elsők között tá-
mogatta az ESCO felújí-
tási rendszer bevezeté-
sét, aminek keretében
a lakástulajdonosok
által fizetendő felújítási
költség csökken, s erre
a garantált energia-
megtakarítás nyújt fe-

dezetet. A felújítások
első ütemében kitűzött
30 százalékos energia-
megtakarítási cél telje-
sült, és a felújítások
komplexebbé válásával
és a magasabb minő-
ség megkövetelésével
az energiamegtakarítás
napjainkban már 50
százalék körül van. A
megtakarítás a meg-
újuló energiaforrások
alkalmazásával még to-
vább növelhető.

– Az Európai Unió
igényeinek megfele-
lően csökkenteni kell az
épületek fűtésére fel-
használt energiát, egy -
re nagyobb az igény az
energiatakarékos épü-
letek iránt. Napjaink-
ban azonban nem az új
házak, lakások építése,
hanem a felújítások felé

tolódott el a piaci igény
– fejtette ki Prohászka
Rajmund, aki az ötszö-
rös Magyar Termék
Nagydíjas Ablakcent-
rum Kft. irányítójaként
mintegy 17 ezer panel-
lakás energetikai felújí-
tásában vállalt szerepet
szerte az országban. Az
ügyvezető a győri pa-
nelprogram sikereit be-
mutató előadását köve-
tően több felújított
győri panelépülethez,
majd az energetikai fel-
újítás befejezése előtt
álló győri Lepke utcai
épülethez invitálta a
vendégeket. Az utóbbi
épületben a szakembe-
rek egy országosan is
új technológiával, az
on-line fűtési rekonst-
rukcióval ismerkedhet-
tek meg.

Napelemekkel takarékoskodik
a Pannonhalmi Főapátság 

napelemes rendszer, amelynek köszönhetően az
apátság energiaszükségletének újabb részét tud-
ják helyi szinten, helyi erőforrásokkal kielégíteni.

Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium államtitkára hangsúlyozta, támogatni kell az
olyan új megoldásokat, kezdeményezéseket, amik
a fenntartható fejlődés szolgálatában állnak. Rá-
mutatott: az apátságban a napelemes rendszer ki-
építésével példaértékű fejlesztés valósult meg.

Staudt Gábor műszaki vezető kifejtette, már ami-
kor a biomassza fűtőüzem épült, elkezdtek gondol-
kodni a következő alternatív energiatakarékos meg-
oldáson. A fűtőmű tetejére 141 darab, a Viator étte-
rem tetejére pedig 126 darab napelem került. Az ál-
taluk előállított villamos energiát az apátság felhasz-
nálja, nem tárolja. A beruházással éves szinten 3,2
milliót takarítanak meg a bencések.

A most elkészült rendszer 71 millió forintba ke-
rült. Az összeg 60 százalékát, 42,6 millió forintot
pályázatból finanszírozták. 

Évente közel 100 ezer látogatót fogad az apát-
ság, ami a megújuló energiák megismertetésére
és népszerűsítésére, a környezettudatosság növe-
lésére kiváló lehetőséget biztosít.
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

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. 95. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt
heti keresztrejtvényünk nyertese Göltl Adél (Győr). Nyereményét a szerkesztő-
ségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át július 4-től.

SUDOKU

Nehéz idők

Égitest

Építő-
anyag

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.    

SUDOKU+
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szerző: g. i.
fotó: matusz károly

Június 29. és július 1. között nem-
zetközi tudományos konferen-
ciát rendeztek a Széchenyi Ist-
ván Egyetemen – a programon
Moszkvától New York-ig, Berlin-
től Isztambulig 23 egyetem és
kutatóintézet 40 világhírű kuta-
tója tartott előadást.

Az angol munkanyelvű rendez-
vény elsődleges célja a győri köz-
ponttal működő nemzetközi kutatói
team eddig elért eredményeinek be-
mutatása volt. A SZE-Győr munka-
társai és tucatnyi neves külföldi ku-
tató által alkotott szakembergárda
olyan alapkutatásokat végez a szimu-
láció és optimalizáció járműipari in-

Matematikus-csúcstalálkozó
a győri egyetemen

novációt célzó területein, amelyek a
jelenleg rendelkezésre álló módsze-
rekkel és eszközökkel nem megold-
ható problémákra adnak nemzetközi
szintű válaszokat.

A konferencia részeként három tu-
dományos workshopon vehettek
részt az érdeklődők. Szó volt a diffe-
renciálegyenletek numerikus módsze-
rekkel történő megoldási lehetőségei -
ről és az ipari optimalizálás matemati-
kai módszereiről, valamint a párhuza-
mos és gyorsított számítások terüle-
tét is érintették. Dr. Horváth Zoltán, az
uniós támogatással megvalósuló „Szi-
muláció és optimalizáció” projekt ve-
zetőjének tájékoztatása szerint a ren-
dezvény értékes lehetőség kínált a
győri egyetem nemzetközi kapcsolat-
rendszerének kiszélesítésére, a világ
tudományos vérkeringésébe való aktí-
vabb bekapcsolódásra.
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szerző: lakner gábor
fotó: a szerző

Az élvonalba igyekszik a Széche-
nyi ESE férfi kézilabdacsapata,
amely több korábbi legendás já-
tékos támogatását is élvezi. A
csapathoz a Győri ETO FKC-ból
érkezik erősítés, Deáki István
edző mellett hét játékos vált csa-
patot városon belül.

Egy maroknyi lelkes sportbarát ta-
valy ősszel elhatározta, hogy újra -
éleszti a győri férfikézilabdát. A kis
csoport minden tagja az ETO-hoz kö-
tődött, de a patinás klubnál uralkodó
kaotikus állapotok miatt másban
gondolkodtak. Végül az egyetemi
csapat mögé sorakoztak fel, azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy meg-
mutassák, a sport és a tanulás össze-
egyeztethető. A kézilabda-szeretők

egyik tagja dr. Hoffmann László, ko-
rábbi világbajnoki ezüstérmes kapus,
aki edzősködéssel és játékosmened-
zseléssel is foglalkozott. 

– Mindannyian egyetemet végez-
tünk, ez komoly hasznunkra vált a civil
életben. Emellett a sportban is ered-
ményesek voltunk, válogatottsá-
gig vittük, bajnoki címeket
nyertünk, így személyes
példánk mutatja, hogy
a tanulás és az
élsport nem zárja ki
egymást. A Széche-
nyi István Egyetem
nagy segítséget
nyújtott a kezdetek-
től fogva, Szekeres
Tamás rektor is mel-
lénk állt, hiszen a kezde-
ményezéssel feléleszthet-
jük az országszerte elsorvadt
egyetemi testnevelést – mesélte
a kezdeményezés háttérről az egy-
kori kiváló hálóőr.

Az első csapat mellett az utánpót-
lással is kiemelten foglalkozik a Szé-
chenyi ESE, hiszen szükség van a
megfelelő bázisra, amelyre az együt-
tes építkezhet. 

– Sokan kerestek meg minket,
hogy a gyermekük hol tud kézilab-

Feltámad a sikersportág
dázni, hiszen Győrben kevés helyen
maradt meg az oktatás a fiúk szá-
mára. Szeptembertől nyolc-kilenc is-
kolában indul majd a képzés, szeret-
nénk újra felépíteni a régen működő,
de lassan összedőlt piramist. Sport-
iskolai rendszerben gondolkodunk,
amiben akadémiai képzés is helyet
kap, de ehhez több időre lesz szüksé-
günk, évek alatt indulhat újra teljesen
a rendszer. Változik a filozófia is, hi-
szen alapvetően nem élsportolókat,
hanem sportszerető – azon belül ké-
zilabda-szerető – embereket akarunk
nevelni. Bízunk a város támogatásá-
ban és abban is, hogy az új sporttör-
vénynek köszönhetően több szpon-
zor lát fantáziát a férfikézilabdában –
mondta Hoffmann László.

Mint ismeretes, a SZESE meg-
nyerte az NB II-es bajnokságot, így a
következő szezont már az NB I/B-
ben kezdi meg. A klub arra törekszik,
hogy elsősorban győriekkel, és ha
lehet, egyetemistákkal töltse fel ke-
retét. A győriek tizennyolc játékosá-
ból mindenki kötődik a városhoz, tu-
catnyian pedig az egyetemen tanul-
nak. A következő szezonban számos
új, mégis ismerős arcot láthatnak a
csapatban a győri kézilabdabarátok.

– Sajnos az ETO nagyon rossz
helyzetbe került, így sokan jelentkez-
tek nálunk, és mivel ezek a sportolók
belefértek az elképzeléseinkbe, szíve-
sen láttuk őket. A szakmai munkát
ősztől Deáki István és Pauer Zoltán
irányítja, valamint nálunk folytatja
pályafutását Hoffmann Ákos,
Szabó András, Hollós
Máté, Kőhalmi Dániel,
Kovácsevics László,
Rivnyák Viktor és
Bella Viktor.
T a v a l y
mind-

annyian húzóemberei voltak az ETO-
nak, így jogos elvárás a csapattal
szemben, hogy megcélozza a felju-
tást – árulta el Hoffmann László, aki
hozzátette, a tervek szerint a győriek
második csapata az NB II-ben indul.
Egyrészt ott azok a játékosok is lehe-
tőséget kaphatnak, akik az első csa-
patba nem férnek be, másrészt az
utánpótlás legjavának is megfelelő
versenyeztetési lehetőséget nyújt
a harmadosztályú szereplés. 

A klub hátterét az
egyetem sportegyesü-
lete adja, a felsőokta-
tási intézmény bizto-
sítja a tárgyi felté-
teleket, és lehető-
ségeihez mérten
támogatja a ver-
senyeztetést. A
szak mai, admi-
nisztratív és
anyagi oldalért
a működtető
gazdasági tár-
saság felel, a
Győri Férfi Kézi-
labdáért Alapít-
vány pedig az
utánpótlás működ-
tetését biztosítja.

– Igyekszünk megfelelően kiszol-
gálni a közönséget és támogatóinkat
is, családias légkört szeretnénk te-
remteni. Azon leszünk, hogy meg-
szüntessük a generációk közötti szét-
húzást, mindenkit szívesen látunk az
egyetemi csarnokban, akár segítő-
ként, akár szurkolóként érkezik.
Mindnyájunknak megvan a jól felépí-
tett civil egzisztenciája, nem a sport-
ból szeretnénk megélni, társadalmi

munkában segítjük a csapa-
tot. Hozzánk hason-

lóan gondolkodó
társak csatla-

kozását min-
dig öröm-
mel vesz-
szük, erre
volt is
példa a
közelmúlt-
ban – zár -
ta a be-
szélgetést
az egykori
válogatott
játékos.

Alapvetően
nem
élsportolókat,
hanem sport-
szerető
embereket
akarunk nevelni
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Ezüstérem
az ifi EB-n 
Ezüstérmet szerzett a Bíró Márk (Tisza
EE), Kaszás Kornél (Győri VSEK) férfi
kétpárevezős egység az ifjúsági evező-
sök lengyelországi Európa-bajnoksá-
gán. A páros remek versenyzésével
sporttörténelmet írt, hiszen elsőként
szereztek Magyarországnak ifjúsági
evezős Európa-bajnoki érmet. A férfi
nyolcas hatodik helyezést ért el, ennek
az egységnek három győri evezős, Ka-
szás Kornél, Rippert András, Szigeti
Roland és a kormányos Kiss Bence is
tagja volt. A Rákó Krisztina (Ferencvá-
rosi EC), Dohovics Virág (Győri VSEK)
női kétpárevezős egység ötödikként
zárta a kontinensviadalt. A férfi kormá-
nyos nélküli négyes – Füge Krisztián
és Baka Sándor (Szegedi VE), Rippert
András és Szigeti Roland (Győri VSEK)
– tizedik helyezést ért el. 

Nem hozott meglepetést a Győri Audi
ETO KC közgyűlése, melyen Kelecsé-
nyi Ernőt választották meg a klub első
emberének. Az új elnök 51 esztendős,
harminckét évig a bankszektorban
dolgozott, jelenleg egy nemzetközi
minősítéssel rendelkező pozsonyi ma-
gániskola résztulajdonosa. A sportve-
zető húsz éve tevékenykedik a győri
kézilabdáért, az előző ciklusban az
Audi ETO alelnöke volt. 

A nyolctagú elnökségnek tagja lett
dr. Csörgits Lajos (Győr aljegyzője),
Sági Géza (a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-

A Győr Sharks amerikaifutball-csa-
pata bejutott az Interliga döntőjébe,
miután az elődöntőben hazai pályán
14–7-re legyőzte a Budapest Cow-
boys együttesét. A győriek történetük
során másodszor szerepelhetnek nem-
zetközi kupadöntőben.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt, de
számítottunk is erre, hiszen az alapsza-
kaszban már összecsaptunk, és akkor is
csak 9–6-ra tudtunk nyerni – mondta la-
punknak Cserjés Károly, a Győr Sharks
elnöke. – Ezúttal is védelmek csatáját
hozta a mérkőzés, félidőben még 0–0
volt az állás. A második félidőben veze-

A magyar válogatott másodikként
zárta a csehországi divízió I-es inline
hoki-világbajnokságot. A nemzeti
csapat gerincét győri játékosok

Két turnusban, július 4.
és 9. között, valamint jú-
lius 11. és 15. között ko-
sársulit szervez a Győri
Kosárlabda Club. Hétfő-
től péntekig 8-tól 16
óráig várják a 8 és 15 év
közötti fiúkat és lányokat
a Széchenyi-egyetem
edzőcsarnokába. Jelent-
kezni az info@gyorko-
sar.hu címen lehet, to-
vábbi információ és je-
lentkezési lap letölthető
a  www.gyorkosar.hu ol-
dalról. A jelentkezési ha-
táridő az első turnusra
július 2., a második tur-
nusra július 6.

Kelecsényi Ernő az Audi ETO élén
vezérigazgatója), Lőre Péter és Mics
Kornél (Audi Hungaria Motor Kft.),
Róth Kálmán szakmai igazgató és Pá-
linger Katalin, a csapat kapusa is. Va-
nyus Attilát, a korábbi elnököt örökös
tiszteletbeli elnöknek választották
meg, a címmel a teljes jogú elnökségi
tagság is együtt jár. A vezetőség meg-
bízatása 2014-ig szól.

– Olyan elnökséget vezethetek,
melyben minden terület képviselteti
magát, amely segíthet elérni a klub cél-
jait – fogalmazott a közgyűlést köve-
tően Kelecsényi Ernő. – Számomra a

felnőttcsapat és az utánpótlás azonos
jelentőséggel bír, de nyilván az utóbbi
van leginkább a kirakatban. Minden
idők legerősebb keretével vágunk neki
a következő szezonnak, ilyen játékosál-
lománnyal pedig nem lehet más célunk,
mint a Bajnokok Ligája megnyerése.

Az Európai Kézilabda Szövetség sor-
solásán kiderült, hogy a magyar bajnok
Győri Audi ETO a Németh András ve-
zette osztrák Hypo NÖ-vel és a francia
Metzcel került egy csoportba a női Baj-
nokok Ligájában. A győriek harmadik
ellenfele a selejtezőből érkezik.

GYKC-
SZESE
kosársuli

Kaszás Kornél (balról a második) nyakába ezüstérem került Kruszwicában. 

Döntőben a Győr Sharks
tést szereztünk, majd a fővárosiak
egyenlítettek. Schwarz Ferenc futása
után ismét nálunk volt az előny, de a
Cowboysnak volt esélye az egyenlí-
tésre. Húsz másodperccel a játékidő le-
telte előtt labdát szereztük, és ez az in-
terception végül eldöntötte a mérkőzést.

A döntőt július 9-én rendezik Buda-
pesten a BVSC-pályán, a győriek el-
lenfele pedig a szerb Panchevo Pant-
hers lesz. A két csapat már találkozott
az alapszakaszban, akkor a Cápák 34–
25-re diadalmaskodtak, és a finálé-
ban is reális esély mutatkozik a Rába-
partiak sikerére.

adják, városunkból nyolc sportoló –
Bálizs Bence, Borbás Gergely, Feil
Arnold, Kiss Ákos, Kiss Tamás, Len-
csés Tamás, Orbán Attila, Revák Zol-
tán – és Méhes Tibor csapatvezető
voltak részesei a sikernek. 

– Több hiányzónk is volt, főleg a hát-
védek közül, de sikerült megoldanunk
a helyzetet. A csapat mentális erejét
mutatja, hogy többször is hátrányból
fordítottunk. A döntőben az angolok
ellen is felzárkóztunk 0–3-ról 2–3-ra,
de némi bírói segítséggel végül az ő
nyakukba került az aranyérem. A torna
előtt aláírtuk volna a második helye-
zést, úgy gondolom, nem lehetünk elé-
gedetlenek. Átlagban minden máso-
dik versenyen érmet szerzünk, a jó so-
rozatunk most is folytatódott – érté-
kelte a szereplést Méhes Tibor.

A sikerben nagy szerepe volt,
hogy a válogatottakkal teletűzdelt
Alp rosys Győri ETO HC az osztrák
bajnokságban szerepelt. Ott a hazai
válogatottal gyakorlatilag meg-
egyező La Roche diadalmaskodott,
de a világbajnokságon sikerült a visz-
szavágás, a magyarok ugyanis az elő-
döntőben begyűjtötték az osztrákok
értékes skalpját. 

Dobogón az in-line válogatott



2011. július 1. / + / 31

MOZAIK  SPORT

szerző: bögi viktor
fotó: varga nóra

A mozgás maga az élet – tartja a mondás. Iz-
maink karbantartása, rendszeres edzése ezért
ki emelten fontos. Ennek hiányában testünk el-
satnyul, elveszítjük állóképességünket, erőnket,
gyorsaságunkat. Agyunk is hasonlóképpen mű-
ködik. Amennyiben nem tanulunk, nem keressük
a mentális kihívásokat, agykapacitásunk csök-
kenni kezd. 

Hogy függenek ezek össze? Úgy, hogy a tes-
tedzés hozzájárul a jobb szellemi teljesítmény
nyújtásához. Kutatások megállapították, hogy a
fizikálisan aktív, fitt emberek szellemileg frissek
maradnak az időskor kései fázisáig. Idegrend-
szerünk edzéssel történő stimulálása elősegíti a
gondolkodási folyamatok, a memória, a figyelem
javulását. Azok az idősebb emberek, akik javítot-
tak kondicio nális képességeiken, jelentős javu-
lást mutattak az észlelés, emlékezés, figyelem,
gondolkodás terén is.

A testedzésnek ezeken túlmenően további po-
zitív hatásai vannak szellemi-lelki életünkre. Spor-
tolóként megtapasztalhatjuk az izommunka köz-
ben fellépő szellemi frissességet, a boldogsághor-
monok felszabadulásának áldott hatásait. Az
izommunka során keringési rendszerünk jóval in-
tenzívebben dolgozik a megszokottnál, fizikálisan
elfáradunk, mégis fittnek, sokkal energikusabb-
nak érezzük magunkat. Érdemes kipróbálni a gya-
korlatban a fent leírtakat! Várjuk szeretettel stúdi-
ónkban, bővebb információt a  www.speed-fit.hu
honlapon talál!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyár
előtti utolsó közgyűlésén megszavazta, hogy Győr
pályázik a 2017-es nyári Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál megrendezésére. A pályázatot a Magyar
Olimpiai Bizottsággal közösen nyújtja be a város. 

Jacques Rogge 1990-ben hívta életre az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) annak érde-
kében, hogy a lehetőséget biztosítson az ifjúsági
korosztályos versenyzőknek az olimpiai játékok
eszmeiségének, egyetemlegességnek és szerve-
zési rendjének megismerésére. Hazánk, azon
belül is Győr jó eséllyel pályázik a 2017-es ifjúsági
olimpia megrendezésére.

– A fesztivál nemcsak azért bírna kiemelkedő je-
lentőséggel, mert országunk még nem rendezett
ilyen eseményt, hanem azért is, mivel Magyaror-
szág történetében első alkalommal vonnák fel az
olimpiai zászlót, felcsendülhetne az olimpiai him-
nusz és fellobbanhatna az olimpiai láng, nagy örö-
münkre Győr városában – mondta el Borkai Zsolt
polgármester, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

A Győri ETO FC csapata továbbra is veretlen
a felkészülési időszakban. Csertői Aurél le-
génysége szombaton az osztrák élvonalbeli
SC Magna Wiener Neustadt vendégeként
ért el 1–1-es döntetlent, majd szerda este
Nyitrán győzött 1–0-ra. A zöld-fehérek mind-
két gólját Simon András szerezte, aki de -
cemberben már járt próbajátékon az ETO-
nál, de akkor végül Hollandiába, az Excel-
sior csapatába szerződött. Az utánpótlás-
válogatott támadó most gólokkal bizonyítja,
erősítést jelenthet a Rába-partiaknak.

Az 1935-ben alapított, jelenleg
több mint 900 taggal rendelkező
Nádorvárosi Sporthorgászok
Egyesülete június 19-én a Holt-
Marcalon, a Gátőr-kanyarban
rendezte meg felnőtt egyesületi
horgászversenyét. A nyárhoz ké-
pest hűvös, esős és szeles idő
sem vette el a horgászattól a
sporttársak kedvét. A megmé-
rettetésen 76-an álltak rajthoz, a
háromórás versenyt Rendi Sán-
dor nagy fölénnyel nyerte meg
több mint 6 kilogrammos ered-
ménnyel. Nagy csata alakult ki a
dobogó második és harmadik
fokáért, a két helyezés között
mindössze 20 gramm különb-
ség döntött Vinkler Attila javára,
aki 3.440 grammal a második,

Ifjúsági olimpiára
pályázik városunk

Simon gólokkal bizonyít
A győriek keretében több változás is történt a

héten. Két grúz játékos, Lasha Totadze és Geor ge
Ganugrava már a Lombard Pápa csapatánál edz,
Nyári Tibor pedig Siófokon folytatja pályafutását.
Windecker József, Nacsa Péter, Nagy Ádám és
Kis Szabolcs után újabb két fiatal, Miklós Viktor
és Molnár Tibor került fel az első csapathoz.
Csatlakozott a társakhoz a hosszabb szabadsá-
got kapott Jarmo Ahjupera és Ji-Paraná.

A szurkolók legközelebb szerdán láthatják
a csapatot, 18 órakor a szlovák bajnok Slovan
Bratislavát fogadják az ETO Parkban.

Ép testben ép lélek

Esős horgászverseny
míg Árpás Ferenc 3.420 gramm
fogott hallal a harmadik lett. A
hölgyek kategóriájában 1060
grammal Major Hajnalka lett az
első, 40 grammal megelőzve Cit-
táró Mihálynét és a 680 gram-
mot fogó Egervári Lászlónét. A
mezőny a háromórás versenyen
összesen közel 80 kilogramm
halat zsákmányolt, a legna-
gyobb halat, egy 4 kg-os pon-
tyot Rendi Sándor fogta. A női
és férfiversenyzőknél az első
három helyezett serleget és ér-
tékes ajándékokat, a további he-
lyezettek ajándékokat kaptak,
melyeket Pintér András, az egye-
sület elnöke, valamint a Pet-
Complex Kft. képviseletében
Varga Dávid adott át.

Válaszoljon az alábbi 3 kér-
désre helyesen, és 3.000 Ft
értékű, a Gamefishing hor-
gászboltban (Győr, Fehér-
vári út 22.) beváltható vá-
sárlási utalványt nyerhet:

1. Mikor alapították a Ná-
dorvárosi Sporthorgá-
szok Egyesületét?

2. Az országos horgász-
rend szerint hány centi-
méter a ponty legkisebb
kifogható mérete?

3. Melyik az a pontyfélék
családjába tartozó raga-
dozó halunk, amelynek
nincsenek fogai?

A megfejtéseket elektroni-
kus levélben a szerkeszto-
seg@gyorplusz.hu e-mail
címre, levelezőlapon a 9002
Győr, Pf. 95 postacímre vár-
juk a jövő hét péntekig Hor-
gászjáték 2011/5 jeligére. 

Horgászjáték
a Győr Pluszban 
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Időhatározó
Sajnos a mostani hétvége sem lesz felhőtlenül örömteli. Pénteken Győr-
ben, Budapesten és a Balatonon is esik az eső. Szombaton és vasárnap
napos időre számíthatunk, de a hőmérséklet 21 foknál nem lesz maga-
sabb. Bécsben és Prágában vasárnap esik is. Pozsony időjárása a hét
végén a győrihez lesz hasonló.

KOS
A héten sikerül megoldani  egy fölöttébb
fontos kérdést magánéletükben. Párjuk-
kal meg tudják beszélni gondjaikat, és ez
közelebb hozza önöket egymáshoz. Egy kiadás
megnehezítheti életüket, de nem tudják elkerülni.
Vigyázzanak arra, hogy ne legyenek túl idegesek.

BIKA
A Bika szülöttek most családjukért ag-
gódnak. Igyekezzenek minden kérdés-
ben egyértelműen kommunikálni. Fi-
gyeljenek párkapcsolatukra jobban, most feles-
leges kérdéseken veszekedhetnek. Tervezzenek
egy közös programot, az áthidalja a problémá-
kat, és önök is megnyugodhatnak.

IKREK
A legjobb, ha a héten elmennek szabad-
ságra, kedves Ikrek szülöttek. Pihenjenek
sokat, ne idegesítsék fel magukat, regene-
rálódjanak. Megérdemlik a pihenést. Ezt a család-
juknak is meg kell érteni, és kérjenek támogatást
tőlük. Újuljanak meg egy kicsit a héten.

RÁK
A Rák szülöttek élete végre úgy alakul,
ahogy azt eltervezték. Haladjanak lépés-
ről lépésre a kérdéseken, ne aggódjanak
a megoldáson sokat. Párkapcsolatuk most sok
boldogságot hoz életükbe, éljék át ezeket a pilla-
natokat. Írják le hosszú távú terveiket.

OROSZLÁN
Az Oroszlán szülöttek koncentráljanak
jobban a munkájukra, nem szabad most
hibázniuk. Párkapcsolatukban próbálja-
nak meg okosnak maradni, mert ha egymást kri-
tizálják, könnyen szakításra juthatnak. Ne legye-
nek szomorúak, keressék meg az élet szép oldalait.

SZŰZ
A Szűz szülöttek élete most terv sze-
rint alakul. Végre felszabadultnak érez-
hetik magukat, és a munkájuk is jól
halad. Élvezzék ezeket a napokat, megérdemlik
a sikert. Legyenek többet családjukkal, osztoz-
zanak a jóban. Tervezgessenek előre, most meg-
alapozhatják a jövőjüket.

Horoszkóp

Kalauz

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadása július 1-
jén, pénteken a köztiszt-
viselői napra tekintettel
szünetel.

Felnőtt- és gyermekor-
vosi ügyelet Győr, Liezen-
Mayer u. 57.  Tel.: 96/412-221
Hétfőn, kedden és csütörtö-
kön 16 órától másnap reg-
gel 7 óráig. Szerdán 13 órá-
tól 7 óráig, pénteken 14 órá-
tól 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon az ügye-
let folyamatos.  

PANNON-VÍZ Zrt. Hibabe-
jelentés: 96/311-753. Közte-
rületi hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes
zöld számon. Ügyfélszolgá-
lat: 96/522-630.  Hétfőtől
csütörtökig 7.30 és 15.30,
pénteken 7.30 és 13.30 kö-
zött.

GYŐR-SZOL
ügyfélszolgálat   
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőn,
kedden, szerdán és pénte-
ken 8-tól 16 óráig, csütörtö-
kökön 20 óráig. 
Orgona utca Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján
reggel 8 órakor nyit. Hét-
főn, kedden és szerdán 16
órakor, csütörtökön 17 óra
30 perckor, pénteken 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
Kodály Zoltán út Az
ügyfélszolgálat a hét öt
napján reggel 8 órakor nyit.
Kedden, szerdán 16, csütör-
tökön 17, pénteken 14 óra-
kor zár. A pénztár 45 perc-
cel 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. 

MÉRLEG
Most a család áll a középpontban. Le-
gyenek többet velük és segítsenek ott,
ahol a legnagyobb szükség van önökre.
Tegyék le végre a múltat, a felesleges terhektől
szabadítsák meg magukat. Így egy nagyon har-
monikus hét elé néznek. Vigyázzanak lelkükre.

SKORPIÓ
Ne idegeskedjenek annyit. Csak ma-
guknak és hírnevüknek ártanak ezzel.
Ne vegyék nyakukba más problémáját
sem, inkább figyeljenek azokra az emberekre,
akik szeretik önöket. Munkájukban találjanak
örömet, így könnyebben fog menni az is.

NYILAS
Kicsit felszabadultabbak a héten, és ez
munkájukra is jó hatással van.  A siker
mindig inspirálja újabb célok elérésére
önöket, ezt használják ki. Figyeljenek jobban pár-
jukra, kicsit elhanyagoltnak érzik magukat. Ne le-
gyenek túl kritikusak, olyan embert bánthatnak
meg, aki nem érdemli meg.

BAK
A Bak szülöttek most koncentráljanak
a munkahelyi sikerekre, merítsenek
ebből erőt, különben nagyon pesszi-
misták lesznek. Párkapcsolatuk most konflik-
tusokkal teli, és sajnos nem tudnak ezen jobbí-
tani. Ha tehetik, utazzanak el egy kicsit. Figyel-
jenek oda jobban pénzügyi helyzetükre.

VÍZÖNTŐ
Dőljenek hátra  és szemlélődjenek. Ha ak-
tívan részt kívánnak venni most a mun-
kában, párkapcsolatban, üzleti életben,
csak becsapásokba ütköznek. Ezért figyeljenek ki-
csit befelé, álljanak meg és értékeljék az eddig el-
végzett munkát. Ez a tervezés ideje.

HALAK
Kimerültek az utóbbi időben. Ha tehe-
tik, utazzanak el, pihenjenek, lazítsa-
nak. Ha nem, akkor vegyék kicsit la-
zábbra a munkát, és szabadidejüket töltsék
olyan dolgokkal, amik erőt és boldogságot
adnak. Figyeljenek oda egészségükre.

Az egész évre szóló óra-
átállítás mellett érvel-
nek brit orvosok, akik
szerint télen és nyáron
is egy órával előrébb
kellene tekerni az órá-
kat a szigetországban.    

A Brit Orvosi Szövet-
ség cardiffi konferenciá-
jának résztvevői szerint
az órák átállítása a ké-
sőbbiekben segítene az
egészség megőrzésé-
ben, végső soron pedig
életeket mentene. Az in-
tézkedéssel – amelyre a
javaslat már a parlament
előtt van – Nagy-Britan-
nia gyakorlati szempont-
ból a közép-európai idő-
zónába kerülne – írta
szerdán a BBC hírpor-
tálja (http://www.bbc.
co.uk).

A javaslat előterjesz-
tői hároméves tesztidő-
szakot javasolnak a
rendszer kipróbálására.
Az ötlet támogatói sze-
rint az intézkedés hatá-
sára 235 óra többlet
nappali fényhez jutná-
nak munka után a bri-
tek évente, aminek kö-

Egész éves óraátállítást
javasolnak brit orvosok

vetkeztében – más elő-
nyök mellett – 80-100
emberrel kevesebb
halna meg az utakon
közlekedési baleset-
ben. A  kutatás a turiz-
musból származó bevé-
telek emelkedését is
előrevetíti.

A korábbi hasonló
változtatási kísérletek a
skótok ellenkezése
miatt futottak zátonyra,
Skócia északi területein
télen nem látnának
nappali fényt délelőtt
10 óráig. A javaslat ot-
tani támogatói azonban
úgy vélik, jobb reggel
sötétben autózni mun-
kába, mert akkor még
éberebbek az emberek.

Hasonló „dupla” óra-
átállításra már volt példa
Nagy-Britanniában a II.
világháború alatt, ami-
kor a termelékenység
növelése céljából, és
azért, hogy az emberek
biztonságosan hazaérje-
nek az elsötétítés előtt,
egész évben előreállítot-
ták az órákat.

(MTI) 

Fergetes a soproni VOLT

Az idén is több ezer győri fiatal vesz részt a sop -
ro ni VOLT Fesztivál koncertjein. Hazai és vi lág sztá -
 rok fellépésein tapsol és énekel a közönség.


