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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

10. oldal Szombaton este a Zrínyi 1566
című rockmusical látható a víziszínpadon.
A darab főszereplőjével, Sasvári Sándorral
beszélgettünk.

6–7. oldal Amikor vevő vagyok, akkor szeretnék vevő maradni.
Visszásnak érezném, ha esetleg jogtalan előnyökhöz jutnék a po-
zícióm miatt. Kilétemet nem felfedve persze szoktam jelezni az el-
adóknak a hibákat, illetve finoman tanácsokat adni – mondja
Major Ernő, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelőségének vezetője.

8–9. oldal A jognak asztalánál mellékletünkben
döbbenetes történetet olvashatnak Magánvádirat
egy elhunyt fiú ügyében címmel. Börtönben is jár-
tunk, ahol színházi előadáson vehetett részt ötven
fogvatartott. Írásunkban megszólal egy elítélt is a
zárt világról.

5. oldal Győr jövője szempontjá-
ból fontos dolgokat mondott  Or  bán
Viktor miniszterelnök az Audi alap -
kőletételén. A város ra, az itt dolgo-
zók fontosságára, az egyetemre  vo-
natkozó mondatait közöljük.

29. oldal Csertői Aurél, a
Győri ETO FC vezetőedzője úgy
érzi, csapata képes lehet teljesí-
teni a tervezett célkitűzést, és a
dobogós helyek valamelyikéért
száll harcba.
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kilométert kerekezik a szatmári béke 300.
évfordulóján Hídvégi-Üstös Pál. A túlélési
és navigációs specialista június 28-án Ro-
dostóból indult útnak, és öt ország hatvan
településére jut el, míg Tarpán célba ér.
Győrben a 12. Arrabona Légvédelmi Ra-
kétaezrednél fogadták.

3100 43 éves a Nemzetközi Művésztelep, amely a napokban
nyitotta meg kapuit. A háromhetes program egy ki-
állítással zárul majd a Magyar Ispitában. A résztve-
vők egy-egy alkotást Győrben hagynak, amelyek a
kortárs képzőművészeti gyűjteményt gyarapítják.

Hőség. Az országos tisztifőorvos
III. fokú hőségriadót rendelt el egé-
szen hétfőig, mivel a napi átlaghő-
mérséklet meghaladta a 27 fokot. A
megyeháza előtti téren napközben
párásító kapu és a lehűlést segítő
víz várta az arra járókat.

Diploma. Több mint 400, nemzet-
közi igazgatás, közgazdaság, mű-
szaki pedagógia és mérnök szakos
frissdiplomás vette át a képzettsé-
gét igazoló oklevelét a Széchenyi
István Egyetemen. A képzési köve-
telmények közül a nyelvvizsga bizo-
nyult a legnagyobb próbatételnek.

Tragédia. A győri kórházba szállí-
tottak két belga gyermeket, akik
szombat éjjel az M1-es autópályán
szenvedtek súlyos balesetet szüle-
ikkel. A tragédiában egy 28 és egy
71 éves nő azonnal meghalt. A 33
éves apát és egy másik gyermeket
a fővárosban kezelnek. Szerdán a
Győrben kezelt 7 éves fiú is elhunyt.

Ellenőrzés. Összehangolt nyári el-
lenőrzésekbe kezdtek a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal revizorai. A nyu-
gat-dunántúli akciók során Győr-
Moson-Sopron megyében 250 vizs-
gálatot végeznek szúrópróbasze-
rűen.  

Aranypart. A rendőrség közigazga-
tási eljárásban vizsgálja annak a
győri asszonynak a halálát, aki az
Aranyparton veszítette életét. A 67
éves nő a Dunában, fürdőzés köz-
ben veszítette életét. Az elsődleges
orvosi vizsgálat az ön- és idegenke-
zűséget kizárta. 

Ítélet. Jogerősen javítóintézeti ne-
velésre ítélte a győri városi bíróság
azt a három fiatalkorú fiút, akik ta-
valy burgenlandi és soproni boltok-
ból loptak, ezzel több millió forintos
kárt okozva, valamint halálra kínoz-
tak egy kismacskát. 

Frigyláda. A sajtó érdeklődése
mel lett, a helyszínen nyitották ki a
Gutenberg téren álló Frigyláda-szo-
bor vörösréz lemezekből készült
fémszekrényét, amely az előzetes
várakozásokkal ellentétben nem tar -
talmazott semmit. Minderre az
1731-ben készült emlékmű restau-
rálása miatt került sor.
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Július 8.

Július 9.

Július 10.

Július 11.

Július 12.

Július 13.

Július 14.

A koreográfus, Haran-
gozó Gyula váratlan be-
tegsége miatt egy évet
csúszó Zorba-bemu-
tató helyett a La vie en
rose, magyar címén a
Rózsaszínház premier-
jét láthatja a közönség
október 8-án a Győri
Balett előadásában.
Ahogy a darab címe –

eredetileg egy keser -
édes Edit Piaf-sláger –
is utal rá, az előadás
zenei alapja francia
sanzonválogatás. Kiss
János balettigazgató
lapunknak elmondta,
augusztus 15-én már
próbálják az egész tár-

Rózsaszínházat táncol
a Győri Balett

Kórház
Kizárólag a földszinten
megépített ideiglenes
összekötő folyosón
lehet közlekedni a fej-
lesztés alatt lévő Petz
Aladár-kórházban az A,
B és C épületek között.
Az eddigi összekötő fo-
lyosókat lezárták,
ugyanis a fémszerke-
zetek bontási munká-
latai megkezdődtek.
Várhatóan július 20-ig
a Művese Állomás I.
emeletén lévő Neph-
rológiai Osztály csak
az udvaron át, a Mű-
vese Állomás főbejára-
tán keresztül közelít-
hető meg.

Elmarad
az előadás
Technikai okok miatt
elmarad a Vaskakas Ün-
nepi Játékok Liszt Fe-
renc Pest-Budán című
előadása, amelyet ma
este láthatott volna a
győri közönség a Vízi-
színpadon. A műsort
később, az ősz folya-
mán nézhetik majd
meg az érdeklődők. A
jegyek a Tourinform-
ban visszaválthatók. A
bérlettel rendelkezők a
műsor helyett a Nyári
Zenés Esték program-
sorozatból választhat-
nak egy előadást.

Új Nemzedék
Program
Bemutatkozott Győr-
ben az Új Nemzedék Jö-
vőjéért Program, amely
a kormány célkitűzé-
seit alapul véve kíván
új irányt adni a nem-
zeti ifjúságpolitikának.
A szakmai egyeztető fó-
rumon részt vett Miha-
lovics Péter miniszteri
biztos is, aki egy vita-
iratot mutatott be,
amely az előttük álló
munka gerincét adja.

sulatot szerepeltető be-
mutatót.

– Ígérem, akik látták
a Queent, nem fognak
csalódni, sőt, azt gon-
dolom, ez eggyel maga-
sabb lépcsőfoknak is
mondható bemutató
lesz. Fantasztikus ze-
nére készül igényes, lát-
ványos koreográfia,

könnyed, sziporkázó,
igazi francia életérzés –
avatott be Kiss János.

A darab koreográ-
fusa – egyben jelmez-
és látványtervezője is –
a Queen balettet is
jegyző Ben van Cau-
wenbergh.
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LAPSZÉL  KISHÍREK

Régóta tudjuk, a múltban
gyökerezik a jövőnk. Nem
lehet erős egy nemzet, egy or-
szág és egy város sem úgy,
hogy ne tisztelje hagyomá-
nyait, őseit, és ne ismerje elő-
dei tetteit, cselekedeteit.

A győri emberek tisztelik az
előttük járókat. Megsüvegelik
hősiességüket, átörökítették
leleményességüket. Annak,
hogy az itt élők őseiből sem hi-
ányzott a spiritusz, a legjobb
példa a Vaskakas legendája. A
Vaskakas létező tárgy, torony-
dísz, melyet a törökök ková-
csoltattak, és kettős kereszttel
megtoldva ma is őriznek Győr-
ben. A monda szerint Szinán
nagyvezér, aki a várat elfoglaló
csapatokat vezette, megjöven-
dölte, hogy „míg e kakas meg
nem szólal, Győr török kézen
marad”. A győztes ostrom éj-
szakáján aztán egy magyar ka-
tona fölmászott a Vaskakas-
hoz, kukorékolni kezdett, ezért
sikerült legyőzni a hitét vesz-
tett török hadat.

A győri fesztiválok, legyen
szó a Vaskakas legendájáról, a
Szent László-napokról, vagy
akár a Barokk Nosztalgiákról,
a szórakoztatás, az idegenfor-
galom és vendéglátás mellett
arról is szólnak, hogy emlé-
kezzünk. Emlékezzünk azok -
ra, akik már akkor kultúrálla-
mot építettek a Kárpát-me-
dencében, amikor még Eu-
rópa egyes országai fel sem
fedezték saját népzenei, tánc-
és egyéb művészeti identitá-
sukat. Hogy emlékezzünk
azokra, akik nem csak kato-
nai ismereteikkel, de intelli-
genciájukkal is maradandót
alkottak az utókor számára.

A győri legendák azt mu-
tatják, hogy azokból az em-
berekből, akik előttünk jár-
tak ezen a földön, nem hiány-
zott a kurázsi, a leleményes-
ség és az ötletesség. Ma úgy
hívnánk, találékonyság, krea-
tivitás és ambíció. Az életre-
valóság minden korban jelle-
mezte a magyarokat és a
győri embereket. Ehhez páro-
sult a szorgalom, a tehetség
és az optimizmus.

Hogy Győr pozíciói ma
olyanok, amilyenek, hogy
olyan a város megítélése,
amely által szép jövő elé te-
kinthet, az a régiektől örökölt
spiritusznak is köszönhető.
Hogy a ma élő győriekben is
jelen van valami abból a ku-
korékoló katonából, aki tudta,
hogyan lehet csavaros, fur-
fangos észjárással előnyt ko-
vácsolni a hátrányból.

Tiszteljük a legendáinkat,
ünnepeljük őket, és tanul-
junk belőlük. Ezt az öröksé-
get hagyták ránk a régi győ-
riek, történelmünk hírnökei.

Bakács László

Győri örökség

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció 

A pannonhalmi bencés apátságban
leli végső nyugalmát az utolsó ural-
kodó osztrák császár és magyar ki-
rály legidősebb fiának, az Európai
Parlament képviselőjének, a Nem-
zetközi Páneurópai Unió tisztelet-
beli elnökének a szíve. Az önmagát
mindig is bencés diáknak valló
Habsburg Ottó évekkel ezelőtt dön-
tötte el, hogy végrendeletében azt
kéri: a szívét a testétől külön, Szent
Márton hegyén helyezzék örök nyu-
galomra. Az urnahelyet két éve ala-
kították ki az altemplom padlózatá-
nak a középpontjában. 

A Habsburg család hagyományos
temetkezési helye egyébként a bécsi
kapucinus rend kriptája. Ebbe a vilá-
gon egyedülálló létesítménybe –
melynek megépítéséről Anna csá-
szárné végrendeletében rendelke-
zett – csaknem négy évszázada te-
metkeznek a császári ház tagjai. Itt
található mások mellett Mária Teré-
zia és I. Ferenc császár dupla sírhe-
lye is. A templom alatti kriptát az év-
századok alatt nyolcszor bővítették.

A temetési szertartásnak régi ha-
gyománya, szigorú rendje van. A holt-
testet bebalzsamozzák, a szívet kive-
szik, s azt külön temetik el. A monar-

Pannonhalmán, a főapátság
altemplomában temetik el 
Habsburg Ottó szívét

chia fennállása alatt a bécsi Augusti-
nerkirche Loretói-kápolnájában, a
Szívkriptában vörösrézből készült ur-
nákba temették a test többi részétől
kiválasztott szíveket. A Szívkripta
egyébként vasárnap a nyilvánosság
számára is látogatható.

A németországi, pöckingi otthoná-
ban 98 korában elhunyt Habsburg
Ottó szíve tehát hazánkban, közelebb-
ről Pannonhalmán marad. A Habs-
burg-titkárság két szemponttal indo-
kolta a választást: egyrészt a szív  urna
elhelyezése hagyomány a családban,
másrészt Pannonhalma igen közel állt
az elhunyt szívéhez, miután bencés di-
ákként tanult és érettségizett magyar
nyelven. Habsburg Ottó 2002-ben lá-
togatott hivatalosan Pannonhalmára,
ahol a vendégkönyvben bencés diák-
nak nevezte magát. Elvállalta a Ben-
cés Diákszövetség tiszteletbeli elnök-
ségi tagságát is. 

A páneurópai szellemiség ki -
emelkedő személyiségének búcsúz-
tatása Németországban már a múlt
héten megkezdődött. A szívét tartal-
mazó urnát vasárnap este hétkor
szűk családi körben, s az akkreditált
újságírók jelenlétében, latin nyelvű
vesperás keretében, ökumenikus ál-
dással helyezik el a bazilika altemp-
lomában. Előtte a budapesti Szent
István-bazilikában szintén gyászmi-
sét mutatnak be. 
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PORTRÉ MIÉRT SZERETEM GYŐRT?

A város
hangulata apró
kockákból
tevődik össze

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

– Szakmai ártalom, de nekem a Barát-
ság park és a mögötte lévő, közelmúlt-
ban felújított épület hordozza azt a mi-
liőt, ami megfog – utal a hobbiját is je-
lentő munkájára Prohászka Rajmund,
amikor a számára kedves győri város-
részen gondolkodik. Az Ablakcentrum
Kft. 65 éves ügyvezetője hozzáteszi,
ebben a korban már lehetne nyugdíjas
is, de nem tudja elképzelni, hogy ne le-
gyen bent az élet sűrűjében. A mű-
anyag nyílászárók gyártásával harminc,
az épületek energetikai felújításával
pedig tíz éve foglalkozó szakember ere-
detileg Ózdon született, majd szüleivel
Egerben élt, és egy munkalehetőség
miatt került Győrbe.

Prohászka Rajmund:
„Egy várost gyerekként lehet
igazán megszeretni”

Panel-
felújítások 
Az úgynevezett Panel-
program – amelynek
keretein belül a panel-
házak fűtés-korszerű-
sítésének és ablakcse-
réjének költségét az
állam,  a város és a la-
kóközösség egyenlő
arány ban finanszíroz -
ta –  csúszásban van.
Jelenleg a 2009-es pá-
lyázatokat bírálják el,
de a nemzetgazdasági
miniszter által életre
hívott szakbizottság-
ban is helyet foglaló
Prohászka Rajmund
szerint most felgyor-
sul az elbírálás, és 2013-
ig folyósítják az el-
nyert összegeket. A
cégvezető ugyanakkor
megjegyzi, véleménye
szerint újabb állami
pályázatok kiírására
2014-ig nincs esély.
Ezzel szemben Győr
ahogy a múltban, úgy
a jövőben is támogatja
az energetikai korsze-
rűsítéseket. A jelenle -
gi konstrukció szerint
a város a költségek ne-
gyedét finanszírozza, a
többit a lakóközösség
állja, általában valami-
lyen banki hitelkonst-
rukció segítségével.

Ablak-
centrum
A 22 éves Ablakcent-
rum Kft.-nek jelenleg
73 munkatársa van. A
cég éves árbevétele
másfél-kétmilliárd fo-
rint. Az utóbbi évek-
ben kiemelkedő szere-
pet játszottak az iparo-
sított technológiával
épült házak energeti-
kai felújításában. Dön-
tően Győrben, Moson-
magyaróváron és Bu-
dapesten dolgoznak,
de volt már megrende-
lésük Svájcból és Nagy-
Britanniából is. Ha van
mód, győri alvállalko-
zókat foglalkoztatnak,
az ügyvezető azt vallja,
ennyi lokálpatriotiz-
mus kell. Prohászka
Rajmund szerint az ál-
taluk felújított épüle-
tek energetikai meg-
takarítása 40-50 száza-
lék közötti.

- Az akkori tanácsi Építőipari és Sze-
relő Vállalathoz hívtak dolgozni, ebből
a cégből alakult a rendszerváltáskor a
mai kft. Győr mindig élen járt az ener-
getikai felújításokban, kevés az olyan
város, ahol a vezetés elmondhatja,
hogy ahogy a múltban és a jelenben,
úgy a jövőben is támogatni fogja az
ilyen célú programokat.   

Az első győri panelház energetikai
felújítását végző vállalat vezetője ki -
emeli, vállalkozóként fontos neki,
hogy tiszta gazdasági környezetben
dolgozhasson.

- Győr jó közeg ahhoz, hogy korrekt,
minőségi gyártó cég lehessünk. A min-
denkori városvezetés itt elsősorban a
közös célt, az emberek életminőségé-
nek javítását nézi. Félreértés ne essék,
nekünk ez üzlet, de sokkal könnyebben
és korrektebben lehet így működni. 

Prohászka Rajmund megjegyzi
azt is, a kisalföldi megyeszékhelyen
büsz ke rá, hogy a kereskedelmi és
iparkamara tisztségviselője lehet,
míg ha más városban élne, nem biz-
tos, hogy vállalna ilyen pozíciót.  

- Kialakult egy olyan műszaki-gazda-
sági réteg – az egyetemre, az ipari
parkra, az Audira épülve –, amely egy-

másra támaszkodva előre tud lépni. Ami-
kor a válság komolyan begyűrűzött a tér-
ségbe, senki nem sírt, hanem lépett: a
város segített abban, hogy munkahelyet
tudjunk teremteni, a kamarának voltak
ötletei, támogatásai, az egyetemmel
együtt tudtunk működni, és igyekeztünk
felülkerekedni a nehéz helyzeten.

A cégvezető rámutat arra is, Győr
nemcsak pénzügyi, hanem esztétikai
és kulturális értelemben is vonzó.

- Az elmúlt időszak fejlesztései ott-
honossá tették a várost. Sok vendége-
met ha beviszem a belvárosba, elcso-
dálkozik, nem is tudják, hogy nálunk
ennyire szép. A másik, ami feldobja a
napjaimat, az a kulturális programcso-
mag, amit itt megkapok. Egy város
hangulata, élhetősége sok apró kocká-
ból tevődik össze, ha ezek összeállnak,
akkor érzem magam igazán győrinek. 

A civilben kétgyermekes, négy-
unokás nagypapa amikor nem dolgo-
zik, akkor a játszótereket járja.

– Azt vallom, hogy egy várost gye-
rekként lehet igazán megszeretni, ha
ez így történik, akkor válik jó lokálpat-
rióta az emberből. A most felnövő
gyerekeken látszik, hogy ebben a vá-
rosban jól érzik magukat.
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ORBÁN VIKTOR BERUHÁZÁS

Orbán Viktor: „Győr és az egyetem
fejlődéséről is szerződést kötünk!”

Ha az Audi nem lenne itt Magyaror-
szágon, legalább nyolcezerrel keve-
sebb családnak lenne Magyaror-
szágon biztos, tervezhető megélhe-
tése és kenyere az asztalon” –
mondta a miniszterelnök. 

Orbán Viktor a Parlamentben és az
Európai Unió soros elnökeként is
számtalanszor hangsúlyozta, hogy
ma Magyarország és Európa számára
a legnagyobb értéke a munkahelyte-
remtésnek van. Erre célzott most is. 

„Sok mindent bele lehet látni
egy ilyen épülő gyárba. Nyilván
akik itt vannak, mérnökök vagy
szakmunkások, elsősorban egy
csarnokot látnak, belelátják a gép-
sorokat, látják a beérkező alkatré-
szeket, és nyilván belelátják a ki-
gördülő autókat is. Én azonban a
hamarosan itt dolgozó több mint
kétezer magyar embert látom leg-
szívesebben magam előtt. Velük
együtt lassan a tízezret is meg
fogja haladni az itt dolgozó em-
berek száma; ez pedig már egy
város, egy városrésznyi ember.
Ugyanennyi, tízezernyi egyéni, csa-
ládi történet. Ezek mind a remény
történetei: a tanulás, a kitartás, a
szorgalom és a tapasztalatszerzés
történetei. Emberek történetei,
akik dolgozni akarnak és tesznek is
azért, hogy a lehető legmagasabb
szinten dolgozhassanak, keres-
hessenek és a legjobb módon tart-
hassák el a családjukat.”   

A 11 évvel ezelőtti Orbán-látogatás
kapcsán említett győri egyetem ügyé-
nek idén ismét aktualitása lett. Felme-
rült ugyanis, hogy a felsőoktatás reform-
jával a Széchenyi-egyetem önállósága
megszűnhet. Az önkormányzat, az Audi
és az oktatási intézmény is erős lobbite-
vékenységet fejt ki az önálló győri egye-
tem megtartása érdekében. A minisz-
terelnök szavaiból arra lehetett követ-
keztetni, hogy eredményesen.      

„Szeretném önöket emlékez-
tetni arra, hogy még az előző kor-
mányom időszakában az Audival
kötött megállapodás eredménye-
képpen létrejött a győri egyetem
is. A győri egyetem megszületésé-
ben kulcsszerepet játszott az Audi.
Az Audi világossá tette, hogy nem-
csak egy gyárat akarunk, hanem
akarunk még majd másodikat
meg harmadikat is, és azt is akar-
juk, hogy egy ipari fejlesztési köz-
pontot hozzanak ide, ahol ne csak
autókat gyártsanak, hanem fej-
lesztés is történjen. Itt, az Audinál
legalább száz mérnök dolgozik fej-
lesztőmérnökként. Ha azt akarjuk,
hogy mindez itt, Győrben megva-
lósuljon, ahhoz nekünk magát a vá-
rost is fejlesztenünk kell. Egy gyár-
telep – legyen bármilyen modern –
ki van szakítva a valóságos életből,

egy sziget, amely nincs színvona-
lában azonos, külső környezetével
napi kapcsolatban, nem tud vonz -
erőt jelenteni egy olyan világkon-
szern számára, mint amilyen az
Audi. Ezért mi, amikor az Audival
szerződést kötünk, amikor új üze-
met építünk, akkor Győr város fej-
lődéséről is szerződést kötünk.
Nekünk itt egy olyan várost kell föl-
építeni, amely Európa egyik leg-
modernebb és legvonzóbb városa,
ahova az Audi világkonszern kü-
lönböző más városaiból örömmel
jönnek, ha éppen itt kell dolgozni,
és akiket itt képeztek, szívesen fo-
gadnak az Audi gyárainak bármely
vezető beosztásában. Ezért sze-
retném önöket biztosítani arról,
hogy a győri egyetem továbbra is
Magyarország egyik leggyorsab-
ban fejlődő egyeteme lesz, és re-
ményeink szerint belehelyezkedik
abba a fejlesztési koncepcióba,
amelyet a város polgármesterével,
az Audi vezetőivel és a magyar kor-
mány fejlesztésért felelős szakem-
bereivel közösen alkotunk meg a
város következő tíz-tizenöt éve
számára” – tette egyértelművé Or -
bán Viktor.

A miniszterelnök  kitért arra, hogy
a jövőbeni tervek megvalósításához
továbbra is számítanak az Audi
együttműködésére.

„Önök mondták ki ezzel a beru-
házással azt, hogy a magyaroknak
van jövőjük, ők állítják azt ezzel a
beruházással, hogy a magyar mun-
kásba érdemes befektetni, ők állít-
ják, hogy érdemes ezt az autót ma-
gyar munkásokkal előállíttatni,
mert képesek vagyunk ilyen szép -
re, a német precizitásnak megfe-
lelő pontossággal és versenyké-
pes bérrel előállítani ezt a termé-
ket. Ez egy rendkívül hízelgő ítélet
a magyar munkások képességé-
ről, a magyar emberek szellemi és
intellektuális képességéről, amely
egyúttal nemcsak a mostani álla-
potot ismeri el, hanem biztatást je-
lent a jövőre nézve is. Azt kívánom
önöknek, azt kívánom az Audinak,
azt kívánom Magyarországnak,
hogy ez a gyár is hirdesse az évti-
zedes sikeres együttműködésün-
ket, hirdesse az egész világban,
hogy Magyarországon érdemes
befektetni, mert stabil és kiszámít-
ható partnerek vagyunk. Érdemes
befektetni, mert a világ egyik leg-
jobb üzlete a magyar emberekbe
fektetni, mert a magyar emberek
képesek értékes, jól képzett és
tisztes gyarapodást szorgalmas
munkával megháláló munkát vé-
gezni a legmodernebb kihívások
közepette is” – fogalmazott a kor-
mányfő.

szerző: bakács lászló
fotó: illusztráció

A kormányfő az ezredforduló évében
egy jegyzetfüzetbe nagybetűkkel azt
írta le, hogy „Legyen Győrben egye-
tem!” Orbán Viktor ugyan feljegyzését
az Audinál felejtette, a mondat rögzí-
tése után felgyorsultak az események.
A szakminisztérium 2000-ben már
egyértelműen kiállt a győri egyetem
mellett, az államtitkára városunkban
jelentette ki: lesz Győrben egyetem!

Orbán Viktor 11 év után – ismét
kormányfőként – vendégeskedett az
Audinál. Beszédében utalt rá, milyen
jó látni azt az elszántságot és dinamiz-
must, amely a német autóipari cég ré-
széről a nagyberuházást övezi.    

„Amikor egy magamfajta
ember eljön Győrbe, és megláto-
gatja az önök gyártelepét, akkor
az első gondolata, ellenállhatat-
lanul előtörő gondolata valahogy
úgy hangzik, hogy azt szeret-
nénk, ha egész Magyarország így
nézne ki. Az Audi olyan, amilyen-
nek látni szeretnénk Magyaror-

szágot: világos, hogy van jövője,
duzzad az erőtől, modern, ter-
melő, és sok-sok ezer magyar
embernek ad munkát. Amikor az
Audival több mint egy évtizeddel
ezelőtt először folytathattam sze-
mélyesen stratégiai tárgyaláso-
kat, már akkor ott motoszkált a
fejemben az a gondolat, amit a
legvilágosabban csak most, ti-
zenegy év elteltével tudok meg-
fogalmazni, s úgy hangzik, hogy
egy országnak nem csupán arra
van szüksége, hogy szövetsége-
ket kössön más államokkal,
hanem a modern világ, a modern
európai világ úgy alakul, hogy
szövetségeket kell kötni nagy vi-
lágkonszernekkel is. Ezeket oko-
san és biztos kézzel kell kiválasz-
tani, hosszú távú tervekről kell
velük tárgyalni, hosszú távú ter-
vekről kell megegyezni, és ezen
keresztül hosszú távra kell garan-
tálni lehetőleg minél több ma-
gyar ember munkahelyét” – fo-
galmazott Orbán Viktor.

A kormányfő egyértelművé tette,
hogy Magyarország számára kiemel-
ten fontos az Audi jelentős munka-
helybővítéssel együtt járó bővítése,

amihez 11,2 milliárd forintos állami
támogatás is társul. Ez munkahe-
lyenként 6 millió forintos finanszí-
rozás, s egyben befektetés is a
jövő számára. 

„A magyar kormány támo-
gatja az Audit a magyarországi
beruházásaiban, mert hosszú
távra keres partnert, de szeret-
nénk, ha minden győri ember,
különösen az itt dolgozók érez-

nék, hogy valójában és elsősor-
ban őket támogatjuk, mert azál-
tal, hogy az Audi Magyarorszá-
gon sikeres, sok-sok ezer új

munkahelyet hoz létre. Ma
valahol a nyolcezer-

nél tartunk.
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

Mikor ment vissza utoljára a kasszához, mert
a blokkon nem stimmelt valami?

Épp a múlt héten futottam bele egy akcióba,
amikor kint volt nagybetűkkel a felirat: kettőt fizet,
hármat kap! Csak éppen nem az akciós termék
volt a polcon. Mivel én magánemberként is tuda-
tos vásárló vagyok, nem került el a kasszáig a ter-
mék. Eleve elkerülöm a problémát. 

Ilyenkor nem helyezi magát szolgálatba?
Amikor vevő vagyok, akkor szeretnék vevő ma-

radni. Visszásnak érezném, ha esetleg jogtalan
előnyökhöz jutnék a pozícióm miatt. Kilétemet
nem felfedve persze szoktam jelezni az eladóknak
a hibákat, illetve finoman tanácsokat adni.

Akkor ezek szerint nem gyakran reklamál. 
Utolsó számlás reklamálásom még hivatalba

lépésem előtt volt, de korrekt módon visszatérí-
tették az árkülönbözetet. Gyakran előfordul
ugyanis, hogy más az ár a polcon, és mást hoz
a gép. A pénztáros ilyenkor sokszor arra hivat-
kozik, hogy a számítógépben más van. Én úgy
gondolom, hogy a gépben az van, aminek lenni
kell, a polcon viszont sajnos nem. 

Egyre gyakrabban találkozni azzal is,
hogy az akciós termék helyén vagy közvetle-
nül mellette egy drága terméket helyeznek
el. De ezek nyilván véletlenek, és nem a vá-
sárló megtévesztését szolgálják.

Nem jelenthetjük ki, hogy ezt direkt csinálják
a kereskedők, de a lelkünk mélyén tudjuk, hogy
gyakran erről van szó. Dolgoztam a kereskede-
lemben, meg merem kockáztatni, hogy bizonyos
kereskedelmi egységekben tanítják is, hogyan
lehet elterelni – ők így nevezik – a figyelmet. De
ez nem elterelés, ez kőkeményen megtévesztés.
Az akcióknál jó, ha mindig megnézzük a kisbetűt
is! Lehet, hogy adott öblítőmárkából csak a kó-
kuszillatú van leárazva, a másik tíz nem. Több-
szörös árfeltüntetés esetén egyébként mindig a
kint szereplő legalacsonyabb áron kell odaadni
a terméket a fogyasztóvédelmi törvény szerint. 

Mit tehetek, ha csak fizetés után kapcsolok?
A nyugtával a kézben azonnal jelezni kell a prob-

lémát, és megmutatni a hölgynek, hogy mivel van
a gond – mert itt általában hölgyek vannak.

Nagyon kedves, szolgálatkész hölgyek,
akik nem is tehetnek semmiről.

Nem, nem is szabad őket letolni, az embernek
uralkodnia kell önmagán. Nem kell egyből károm-
kodni és nekimenni az eladónak, ezzel nem jutunk
előrébb. A legtöbb problémát maguknak okozzák az
emberek, azzal, hogy nem tudatosan vásárolnak.
Nem nézik meg alaposan, hogy mit raknak a kocsiba.

Mennyire tisztességesek a magyar keres-
kedők, vállalkozások, vendéglátósok?

Azt tapasztalom, hogy a tradicionális cégek
ügyelnek magukra. Ők ebből akarnak élni, hosz-

„A vevőnek el kell
hinnie, hogy az ő
kezében van a fegyver”

Hiányzik a középréteg,
amelyik elég bátor
ahhoz, hogy
reklamáljon, ha
jogosnak tartja

„Nagyon szeretek vásárolni, és
nem azt mondom, hogy háklis
vevő vagyok, de odafigyelek. Tévé-
vásárláskor például egymás mellé
rakatok ötöt-hatot, és összehason-
lítom a képminőségüket”– jelzi a
megyei fogyasztóvédelmi felügye-
lőség nemrég kinevezett, 49 éves
vezetője, hogy egyáltalán nem
megerőltető számára ellátni fel-
adatát. Major Ernő gyerekként vé-
gigkísérte a győri általános iskolák
születését, „ahogy épültek, úgy vál-
tottam őket, a körzetesítés miatt.”
Az ehhez képest nyugodt körülmé-
nyek között, a Révai biológia tago-
zatán eltöltött gimnáziumi évek
után 11 hónapra katonának vitték,
majd a mosonmagyaróvári agrár-
egyetemen diplomázott. „A sport
ez idő alatt része volt az életemnek,
kézilabdáztam, eveztem, talán
ennek köszönhető, hogy van ben-
nem egy kis makacsság, kitartás.”
1986-ban az Agrokerhez került,
ahol műtrágya-, növényvédőszer-
nagykereskedelemmel foglalko-
zott, majd átcsábították agronó-
musnak az Új Kalász Mezőgazda-
sági Termelőszövetkezetbe. „Ami-
kor kezdett a TSZ is inogni, anyagi
megfontolásból ismét a kereskede-
lem irányába indultam el.” Így ke-
rült az akkori Szövker Rt.-hez,
amelynek megszűnésével egy idő-
ben váltott a közigazgatási pályára.
1994-ben pályázat útján került a
munkaügyi szervezethez, ahol az
osztályvezetőségig vitte: először
az elemzési és információs, majd a
hatósági területet felügyelte. „A
munkaügyi szervezet nagyon inno-
vatív volt,  minden új lépés módszer-
tani kidolgozásában részt vettem.”
Közben közgazdász diplomát is szer-
zett. A kormányhivatalok év eleji
megalakulása után lett a leg első fo-
gyasztóvédelmi felügyelő.  „Érez-
tem, hogy egyszer szerepet játszik
ez a téma az éle tem ben.” A munka
után kunszigeti családi házukba ha-
zatérő nős, háromgyermekes „nagy-
fogyasztó” kisfia, a „bónusz ma-
nusz” 10, középső gyermeke 20,
lánya pedig 22 éves. „Mindenki
tanul még, bár nem tudom, hogy ez
jó vagy rossz-e a mai világban.”
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gyunk a szituációban. És az sem árt, ha körültekin-
tőbbek vagyunk vásárláskor.

Nem bosszantó, hogy kétszer-háromszor
annyi időt kell eltöltenünk a bevásárlással,
ha biztosak akarunk lenni abban, hogy nem
vernek át, és minden címkét dekától fillérig
átvizsgálunk? 

Ez csak az elején lenne bosszantó és nehézkes,
mert ha a vásárlók zöme ezt tenné, és folyamato-
san jelezné a problémát, előbb-utóbb az üzletve-
zető megunná, és eltüntetné a polcokról a kifogá-
solt minőségű terméket vagy nem alkalmazna
megtévesztő akciókat. Ha nincs vevő, aki megve-
gye a terméket, akkor a kereskedő is bezárhat,
meg a gyártó is. A vásárlónak el kell hinni, hogy
az ő kezében van a fegyver: a pénz.

Vállalkozóbarát fogyasztóvédelmet hirde-
tett meg hivatalba lépése idején, ez milyen
konkrétumokban mutatkozik meg?

A kis- és középvállalkozók esetében akkor bün-
tetünk, amikor elkerülhetetlen, amikor a fogyasz-
tók széles tömegét érintő, esetleg testi épségét ve-
szélyeztető problémáról van szó. Egyéb esetek-
ben az első jogsértéskor még csak határozatban
kötelezzük az adott céget a jogsértés megszünte-
tésére. Aztán ha újra kimegyünk, és nem látjuk a
változást, akkor büntetünk.

Sokszor kampányszerű akciókat is szer-
veznek. Melyek a legkirívóbb szabálytalan-
ságok, amiket találnak?

Már megkezdtük a nyári ellenőrzéseinket az ide-
genforgalomhoz kapcsolódóan a szórakozóhelye-
ken. Itt a legkirívóbb példa az, hogy sokkal keveseb-
bet adnak adott italból, mint amennyi járna. Egyik
ellenőrzésünkkor 2 dl helyett csak 1,6 dl-t kaptunk.
A legfájóbb azonban az, hogy 18 éven aluliaknak
alkoholtartalmú italokat szolgálnak fel az éjszaká-
ban. Ebben az ügyben is voltak tettenéréseink,
együttműködve a rendőrséggel. Gyakorló szülő-
ként is tudom, hogy mese az, hogy nem szolgálnak
ki 14-15 éves gyerekeket alkohollal. Ez ügyben jog-
szabályváltozások és szigorítások nélkül nem tu -
dom, hogy tudunk-e előrébb lépni.

A fogyasztóvédelmi törvény az elmúlt év-
tizedben igazodott a kor igényeihez, és szi-
gorodott?

Nem, sajnos hatásköröket vettek el tőlünk,
abban bízunk, hogy a jövőben ezekből néhányat
visszakapunk. Korábban több mindent szankcio-
nálhattunk, mint most, időközben elaprózódtak a
hatáskörök a különböző társszervezetek között. A
kormányhivatalok felállításával javult a helyzet, hi-
szen a szakigazgatási szervek - többek között mi
is – egy hivatalhoz tartoznak. Így gyorsabban je-
lezni tudunk egymásnak, ha a másik hatáskörébe
tartozó problémát észlelünk. Biztató az is, hogy a
megyei államigazgatási kollégiumon belül meg-
alakult az ellenőrzési koordinációs munkacsoport,
amiben az összes ilyen ellenőrző szerv tag, így
csoporton belül közvetlenül meg tudunk oldani
mindent, és nem kötődünk annyira a bürokratikus
úthoz. Reméljük, hogy a közeljövőben az ellenőr-
zések logikája olyan mederbe terelődik, ami előre-
visz és növeli a fogyasztók biztonságát.

szú távra terveznek, betartják a szabályokat, és
igyekeznek elkerülni a problémákat. Azok, akik
úgy érzik, hogy erőfölényben vannak, vagy csak
rövid időre jöttek létre, hogy gyorsan meggazda-
godjanak, inkább hajlamosak a vásárlók megté-
vesztésére. Úgyis megvan a forgalmuk, könnyeb-
ben veszik az ilyen problémákat. 

Egy multinacionális cég többet megen-
ged magának nálunk, mint Nyugat-Euró-
pában?

Az EU-csatlakozást megelőzően nálunk még
az öblítőknek – ugyanazon márka esetében – sem
olyan volt az illata, mint a tőlünk nyugatra fekvő
fejlett országokban. Ez nem vicc, olvastam róla
teszteket, hogy az egyik gyártó hazai piacra ké-
szült öblítőjében magasabb volt az illatanyag
koncentráció ja, mint abban, amit a magyar pi-
acra szánt. Ők arra hivatkoztak, hogy erre van fi-
zetőképes kereslet, de nem igaz, mert a külföldön
megvásárolt termék sokszor olcsóbb volt, mint ná-
lunk a rosszabb minőségű. Ez a helyzet EU-csat-
lakozásunk óta sokat javult, ma már inkább az el-
sősorban piacokon árult hamisítványok, illetve
megtévesztő utánzatok okoznak bosszúságot.

A nyugat-európai gyártók, kereskedők és vásárlók
között sokkal korrektebb a viszony, mert megtanul-
ták, hogy az ott élő néppel nem lehet packázni. 

A magyarok többsége csak ritkán szo-
kott rek lamálni, inkább legyint és fizet. Ho-
gyan  le het a fogyasztói önbizalmat helyre-
állítani? 

Az a tapasztalatom, hogy ez a terület is jól leké-
pezi a társadalmat. Van egy fogyasztói réteg, ame-
lyik mindenbe beleköt, mindenért szól, sokszor jog-
talanul is. De a többség mindent benyel. Ha sós a
leves, nemcsak hogy szó nélkül hagyja, hanem
még borravalót is ad. Hiányzik az a középréteg,
amelyik határozott, és elég bátor ahhoz, hogy rek-
lamáljon, ha jogosnak tartja. Hát ki adja a pénzt?
A vásárló! A kereskedő nem szívességet tesz, ami-
kor megvételre kínálja a portékáit. Ha fizetek egy
áruért, szolgáltatásért, akkor elvárom, hogy a pén-
zemért megfelelő minőséget adjanak. Ide kéne el-
jutni, csak az a baj, hogy a magyar ember fél attól,
hogy megbántja a másikat. Hozzánk akkor fordul-
nak a legtöbben, amikor már lenyelték a békát, és
próbálnak a veszett fejsze nyele után kapkodni.
Akkor kell keményebbnek lenni, amikor benne va-

Interjú Major Ernővel, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének
vezetőjével
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Színház a börtönben: minden
a legjobban van ezen a világon?

segítségével kicsit kiszakadhatnak a
rabok a hétköznapokból. Egészen
más érzés idegeneket látni, nem
pedig az őröket.

Ezt mondta Horváth Richárd is, az
egyik elítélt.

– Ez egy teljesen más világ, kinti
ember nem tudja elképzelni, milyen
börtönben lenni, csak az, aki ezt átéli.
Ha ilyen lehetőségek adódnak, hogy
fel tudunk jönni valamilyen programra,
az segít valamelyest elviselni a bent töl-
tött időt – fogalmazott a középkorú
férfi, aki csalásért kapott 10 hónap le-
töltendő szabadságvesztést, még öt
hónapja van hátra a zárt falak mögött.
Richárd visszaeső, nem ez az első alka-
lom, hogy lecsukták. Mókuskerék ez –
mondta –, melyből nem könnyű ki-
szállni. A fiataloknál talán egy gyermek
születése segít, illetve ha a családi hát-
tér olyan erős kötelékké válik, hogy
nem éri meg bűnbe esni.

A legjobban a családja hiányzik
neki, ha kiszabadul, ők lesznek az
elsők, illetve az, hogy visszamenjen
dolgozni. Richárd végzettsége sza-
kács, szakmáját a börtön falai között
is gyakorolja. Reggel ötkor kel és dél-
utánig dolgozik.

– Mindenképpen az a célom, hogy
visszamenjek a régi munkahelyemre.
Erre meg is van az esélyem, vissza
fognak venni – jelentette ki.

A színdarab egyik fő üzenete is erről
szólt: „a munka pedig arra jó, hogy
messze tartson tőlünk három nagy bajt:
az unalmat, a bűnt, a szükséget.”

Az előadáson elhangzott mondatok
más értelmet nyertek ebben a közeg-
ben, mint például az, hogy „a büntetés
és az átok a legszükségesebb része a
világnak”, vagy hogy „nincs okozat ok
nélkül, mindennek célja van”.

A tézis, amely a művet végigkíséri,
az, hogy „minden a legjobban van
ezen a lehető legjobb világon.” Való-
jában Voltaire regénye egy tükör az
elferdült társadalomnak, a magára
maradt embernek, akinek saját fele-
lőssége az, hogyan alakítja sorsát.

Az egyik fogvatartott szerint azért
volt remek választás az előadott darab,
mert a börtönben még inkább érzik,
hogy semmi sincs jól ezen a világon. Ha
bent nem segítenék egymást, sokkal
nehezebb lenne elviselni a bezártságot.

Az igazi barátságok nem a börtön-
ben köttetnek, a szakemberek sze-
rint a legnehezebb egy zárkában
együtt élni az olyan embereknek,
akik teljesen különböző szociokultu-
rális közegből érkeznek.  

Ezért is tartja fontosnak a győri
börtön a fogvatartotti kulturális prog-
ramokat, évek óta hívnak meg szín-
házakat „vendégelőadásra”, mond ja
Szalay László büntetés-végrehajtási
hadnagy, nevelő. 

Az elítéltek is fogékonyak a komo-
lyabb mondanivalóra, tanulságra – fo-
galmazott, majd hozzátette, hogy ha a
mai előadás üzenete eljutott hozzájuk,
akkor a büntetés-végrehajtás erőfeszí-
tései nem voltak hiábavalóak.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: szigethy teodóra

Ötven rab vonult be az alkalmi
nézőtérre, és sorban helyet fog-
laltak néhány őr tekintetének
kereszttüzében. Az alkalom
szülte színpadon öt fiatal várta,
hogy elkezdődjön a játék. Ezút-
tal nem a megszokott közegben,
hanem a győri börtön falai kö-
zött. A Candide-ot adták elő,
melynek mondanivalója különös
hangsúlyt kapott a büntetés-
végrehajtási intézetben.

Elítéltek és előzetes letartóztatásban
lévő fogvatartottak vonultak be sorban
az alkalmi színházterembe. Volt köztük
fiatalkorú, és amolyan kopasz nehézfiú,
sokat megért középkorú, de jöttek a
sorban „átlagemberek” is, akikről nem
gondolnánk, hogy bűnt követtek el.

Ötven fogvatartott kapott lehetősé-
get, hogy megnézhesse a Forrás
Színház Candide című előadását.
Kiválasztásukkor fontos szem-
pont volt a jó magaviselet, il-
letve az, hogy az elkülönítés
szabályai szerint az előzetes-
ben lévő bűntársak ne tud-
janak érintkezni egymással,
ne cseréljenek információt.

A színház olyan él-
ményt adhat, melynek

A büntetés
és az átok
a legszükségesebb
része a világnak
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szerző: kovács veronika

Egy rejtélyes házibulin ma sem pontosan tisztá-
zott körülmények között kiesett a harmadik eme-
leti erkélyről egy 14 éves mosonmagyaróvári fiú,
aki aznap éjszaka a helyi kórházban életét vesz-
tette. A gyerekek a zuhanást már csak a fiú halála
után mondták el a rendőrségen. Az orvos sem tud-
hatta, mi történt, a súlyos belső sérülések ellenére
ittasságot diagnosztizált. Az áldozat szülei pótma-
gánvádas eljárást indítottak a doktor ellen halált
okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan
veszélyeztetés miatt. A vádat győri ügyvéd, dr. Rá-
kosfalvy Zoltán képviseli.

„Majd hívjál, mikor menjek érted!”
Beszélgetős, vidám estének ígérkezett 2008

márciusában a fiatalok házibulija. A szülők elen-
gedték 13 éves fiukat a barátnőjével, sőt, az apa
vitte el a baráti társaságba. Búcsúzóul jó szórako-
zást kívánt, majd megegyeztek, hogy a fiú felhívja,
ha véget ért az összejövetel. 

„Gábor bácsi, a Bence nem reagál semmire”
Később derült ki, hogy a házibuli idején egyet-

len felnőtt sem volt a társaságban. A gyerekek
ittak, Boda Bence is. Nem tudható pontosan,
miért vetette le a ruháit, a társai pózoltak a mezte-
len gyerek mellett, sőt, fényképeztek is. A fiú ez-
után kifutott az erkélyre, s a mellmagasságig érő
korláton át kizuhant a harmadik emeletről. A fiata-
lok lefutottak hozzá, felöltöztették és visszavitték
a lakásba. Bence nevelőapukáját értesítették, de
csak annyit mondtak neki: „Berúgott, ugrált az
ágyon és leesett. Azóta nem reagál semmire.”

„Ott ültem mellette, mikor elhunyt”
Bence nevelőapja hazavitte, de állapota rosz-

szabbodott. Csak feküdt az ágyon.
– Többnek látszott a részegségnél. Bármit kér-

deztem tőle, nem válaszolt. Hívtuk a mentőket –
emlékszik vissza a nevelőapa.

– Én a gyerekeknek telefonáltam, hogy mond-
ják el, mi is történt valójában. De ők csak azt fújták,

Magánvádirat
egy elhunyt fiú ügyében

hogy ivott, aztán leesett az ágyról – teszi hozzá
Bence édesanyja, aki negyedik gyerekével terhes.

A mentők elszállították a Karolina Kórházba,
ahová nevelőapja kísérte el. Az édesanyja Bence
testvéreivel otthon maradt. Az apa hazaszaladt ru-
hákért, telefonért és húsz perc múlva visszatért,
akkorra az orvos már meg is vizsgálta. Ittas álla-
pottal kezelték, s megfigyelésre vették fel. Az
orvos azt mondta, másnap reggel hazamehetnek.
A szobában a nevelőapa újságot olvasott, őrkö-
dött a fekvő fia mellett. 

– Később ledőltem a szomszéd ágyra, előtte
megsimogattam, éreztem, hogy jéghideg a feje és
a kezei. A nyaki pulzusát nem tudtam kitapintani.
Hívtam a nővéreket, ők már vérnyomást sem tud-
tak mérni nála.  

Mindenki rohant, nem tudtam, mi történik. Ki-
küldtek a szobából, de a kis ablakon keresztül lát-
tam, hogy élesztik újra. Aztán kijöttek az orvosok,
s közölték velem, hogy Bence elhunyt – idézi visz-
sza a nevelőapa a felesége kezét szorongatva.

„Az újságokból tudtuk meg, mi történt”
Nem értették, miért vesztették el Bencét. Egyik

nap még álmait szövögette a fiú, másik nap üres
lett a szobája. Két nap múlva, újságokból értesültek
arról, hogy a gyerek kiesett a harmadik emeletről.
A házibulin résztvevő fiatalok lelkiismerete ha
későn is, de megszólalt, s elmondták, hogy Bence
kizuhant az erkélyről. A 14. életévüket betöltött két
fiatalt segítségnyújtás elmulasztása és az engedély

nélküli fotózással elkövetett becsületsértés miatt
felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. 

A győri orvos szakértők
nem találták megfelelőnek a kezelést
A nyomozó hatóság eljárást indított a moson-

magyaróvári orvos ellen, halált okozó, foglalkozás
körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával. A
győri orvos szakértők szerint az orvos nem járt el
kellő gondossággal a fiú kivizsgálása során. 

A boncolás kiderítette: a fiú ágyéki gerinccsi-
golya-törést, lép-, máj- és veseverőér-repedést,
tüdőzúzódást szenvedett, s az ezek következtében
kialakult, észre nem vett belső vérzés következté-
ben hunyt el. 

Az eljárás során a megszokott módtól eltérően
kirendelték a veszprémi orvos szakértői intézetet
is. Szerintük az orvost nem terheli felelősség. Egy
debreceni szakértő ugyanerre az álláspontra he-
lyezkedett, az eljárást megszüntették. 

Vádló lesz a védőből
Ekkor dr. Rákosfalvy Zoltán győri ügyvéd pótma-

gánvádat indított az orvos ellen. Ilyen esetben a csa-
lád a vádló, az ügyvédből lesz az ügyész. Felkértek
egy fővárosi orvos szakértőt, ő egyértelműen a győ-
riek véleményét osztotta. Szerinte kellő gondosság-
gal elvégzett orvosi vizsgálatnak fel kellett volna de-
rítenie a belső sérüléseket. Az eltérő vélemények
miatt a bíróság most a legtapasztaltabb, pécsi szak-
értőt kérte fel szakvéleményezésre.  

Dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd úgy fogalmazott,
a 21. században, kórházi körülmények között nem
szabadna előfordulnia annak, hogy fel nem ismert
belső vérzésben haljon meg egy gyermek. 

A szülők lapunknak azt mondták: nem akarják,
hogy az orvost eltiltsák a hivatásától.

– Sajnos mindenki hibázhat, de legalább is-
merje el – fogalmazott a nevelőapa.

– Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mások-
kal ez a tragédia ne fordulhasson elő – teszi hozzá
Bence édesanyja

Boda Bence a győri Jedlik-iskolában szeretett
volna tovább tanulni.

A 21. században,
kórházi körülmények 
között halt meg

A szülők és dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd
a védő irodájában



KULTÚRA VASKAKAS, SASVÁRI SÁNDOR

10 / + / 2011. július 15.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Már zajlanak a Vaskakas Ünnepi
Játékok, szombaton este fél ki-
lenctől a Zrínyi 1566 című rock-
musical látható a víziszínpadon.
A darab főszereplőjével, Sasvári
Sándorral beszélgettünk, aki
egy hét múlva szintén városunk-
ban lép fel.

Olvastam, hogy a darab a törté-
nelem és a képzelet ötvözete. Mi-
lyenek az arányok, mennyire köz-
vetít hitelesen, és mennyire szó-
rakoztat a darab? 

Moravetz Levente nagyon szóra-
koztatóra írta és rendezte a musicalt.
Az ő költői szabadsága engedte, hogy

szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

Ezen a hétvégén a török korba
csöppenhetünk vissza, a Széchenyi
térre és a belvárosi utcákba keleti
hangulatot varázsolnak a Vaska-
kas Ünnepi Játékok szervezői. A
Győr jelképeként nevezetes Vaska-
kas a vár 1594-es török kézre kerü-
lését idézi, a fesztivál jó alkalom
arra, hogy saját múltunk mellett a
török kultúrát is megismerjük. 

Az ünnepi játékok esti színházi előadásai
és koncertjei a Rába-parti vízi színpadon
zajlanak. A ma, péntek estére meghirde-
tett Liszt Ferenc Pest-Budán című kon-
cert technikai okok miatt elmarad. Szom-
baton a Zrínyi 1566 rockmusical Sasvári
Sándor főszereplésével, vasárnap a hat-
vanéves Magyar Állami Népi Együttes
ünnepi műsora várja a közönséget.

Vaskakas Ünnepi Játékok
„Míg a kakas 
meg nem szólal, 
Győr török 
kézen marad” … 
és a kakas 
megszólalt!

Tevék, lovasok, hastáncosok, zenészek
látványos menete invitálja a vendégeket a
programokra szombaton délelőtt 10 és
délután 17 órától. A török felvonulás a me-
gyeháza elől indul, és a belvárosi utcákon
át érkezik a Széchenyi térre. A főtéri dél-
előtt a gyerekeké, bábszínházi előadások-
kal, keleti játszóházakkal, s ugyanitt ren-
deznek magyar és török népzenei koncer-
teket. A török bazárban régiségeket, lám-
pásokat, kézműves termékeket, gyógyfü-
vet, mézet, teát vásárolhatunk, megkóstol-
hatjuk a török étkeket, vízipipázhatunk és
kipróbálhatjuk a hennafestést. 

Folytatásos előadásban elevenedik meg
a Vaskakas legendája, a végvári vurstliban
mutatványosok, képmutogatók, tűzzsonglő-
rök kápráztatják el a nagyérdeműt, a testvér-
városok utcájában Brassó, Erfurt, Kuopio, In-
golstadt és Poznan standjait látogathatjuk
meg. A testvérvárosok egy-egy produkcióval
a színpadon is bemutatkoznak. A délutáni
programok a várható hőségre tekintettel hat
órakor kezdődnek, s éjfélig zajlanak.

A szigetvári csata a győri víziszínpadon:
a történelem és a képzelet ötvözete

kicsit a képzelet is közrejátsszon, de
a történelmi események adnak ala-
pot és keretet a darabnak.

Milyen aktualitása lehet ma
Zrínyi alakjának, mit üzenhet a
mának hősiessége?

Nekünk, előadóművészeknek az a
feladatunk, hogy történelmünk nagy-
jait megelevenítsük, és közvetítsük
az általuk képviselt értékeket. Túl ke-
veset ismerünk a történelmünkből,
de ez az előző rendszer hibája is. Zrí-
nyi haza- és szabadságszeretete, hő-
siessége példaértékű. Igaz, hogy ma
már nem lehetnek ilyen hősök, de a
maga területén mindenkinek meg
kell tennie mindent.

Mi a legfőbb erénye a darabnak?
Érthetően tálaljuk a nézők szá-

mára ezt a fontos történelmi ese-
ményt. A musical régóta a legkedvel-
tebb műfaj, én már a színpadon eltöl-
tött 30 év során számos ilyen darab-
ban játszottam, a Jézus Krisztus Szu-

persztár például meghatározó volt az
életemben. Fontos, hogy a fiatalok-
nak is élvezhető formában tudjuk
közvetíteni a történelmet, ezáltal kö-
zelebb kerülhetnek a példaértékű hő-
sökhöz, eszmékhez.

Egy hét múlva, július 23-án
pedig egy koncerttel érkezik
Győrbe. Mit láthat, hallhat majd a
közönség?

Három éve, ötvenedik születésna-
pomra hoztam össze egy komoly
koncertet, amely felöleli az egész pá-
lyámat. A zenéé lesz a főszerep, 18
tagú zenekarral és színes látványvi-
lággal érkezem Győrbe. Felcsendül-
nek azok a dalok, melyek nagy hatás-
sal voltak rám, valamint részletek a
legnépszerűbb szerepeimből, világ -
slágerek, saját szerzemények, jazz-
betétek, duettek. Körülbelül három-
órás lesz a műsor a csodálatos hely-
színen, a víziszínpadon, ahol már
többször jártam.

A kakas
A győri vár 1598-as visz-
szafoglalásához fűződő
történelmi mondát
megtestesítő jelvény
valójában vastag vörös-
réz lemezből kivágott
szélkakas. Két méter-
nél magasabb ková-
csolt vasrúdra szerel-
ték, melynek felső, hen-
geres részén a kakas
rendeltetésszerűen
körbe foroghatott, a
szélirány jelzésére. Alá
a későbbiekben véko-
nyabb lemezből kivá-
gott kettős keresztet
szegecseltek, mely em-
berarcú félholdon
nyugszik. 

A XVI–XVII. század-
ból származó, győri
Vaskakast a Xántus
János Múzeumban
őrzik.

A szélkakashoz fű-
ződő monda legrégibb
feljegyzése a visszafog-
lalás évéből való. Esze-
rint a török dölyfössé-
gében a Vízikapura ara-
nyozott kakast helye-
zett el, és azt mondta,
akkor űzik ki őket, ami-
kor ez a kakas kukoré-
kolni fog. Amikor a tö-
rököket kiűzték, az érc-
kakas az erős szélvihar-
ban megszólalt.
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KÖZSZOLGÁK HIRDETÉS

szerző: pr-cikk

Sikeres pályázatot zárt a Szin -
flex Plus Kft. az Európai Unió és
a Magyar Állam támogatásával.

A tulajdonosi kör 1982 óta
tevékenykedik a műanyagipar-
ban. A Szinflex Plus Kft. mű-
anyag csomagolóanyagok gyár -
 tásával és kereskedelmével
 foglalkozik, valamint használt
fényforrások begyűjtését és
hasznosítását is végzi.

Az egész ország területéről
a Szinflex Plus Kft.-hez kerül-

Városrész / utca Edény Mosás 
dátuma

Belváros:
Amadé L. u. Vegyes július 25.
Apáca u. Vegyes július 27.
Apor Vilmos tér Vegyes július 27.
Aradi vértanúk útja Vegyes július 25.
Arany J. u. Vegyes július 25.
Árpád u. Vegyes július 25.
Bajcsy-Zs. u. Vegyes július 25.
Baross G. u. Vegyes július 25.
Bástya u. Vegyes július 27.
Batthyány tér Vegyes július 25.
Bécsi kapu tér Vegyes július 25.
Belváros köz Vegyes július 27.
Benczúr u. Vegyes július 25.
Bisinger sétány Vegyes július 25.
Czuczor G. u. Vegyes július 25.
Csillag köz Vegyes július 25.
Domb u. Vegyes július 25.
Dr. Kovács P. u. Vegyes július 25.
Fürdő köz Vegyes július 27.
Gárdonyi G. u. Vegyes július 25.
Iskola u. Vegyes július 25.
Jedlik Á. u. Vegyes július 25.
Jókai u. Vegyes július 25.
Káptalandomb Vegyes július 27.
Kiss J. u. Vegyes július 27.
Kazinczy u. Vegyes július 25.
Kenyér köz Vegyes július 25.
Király u. Vegyes július 25.
Kisfaludy u. Vegyes július 25.
Liszt F. u. Vegyes július 29.
Lukács S. u. Vegyes július 29.
Móricz Zs. rakpart Vegyes július 27.
Munkácsy M. u. Vegyes július 25.
Nagy J. u. Vegyes július 27.
Pálffy u. Vegyes július 25.
Pilinszky J. u. Vegyes július 27.
Rákóczi F. u. Vegyes július 29.
Révai u. Vegyes július 25.
Sarkantyú köz Vegyes július 25.
Sarló köz Vegyes július 25.
Saru köz Vegyes július 29.
Schwarzenberg u. Vegyes július 29.
Schweidel u. Vegyes július 25.
Stelczer L. u. Vegyes július 27.
Szabadsajtó u. Vegyes július 25.
Széchenyi tér Vegyes július 25.
Szent I. u. Vegyes július 25.
Tarcsay V. u. Vegyes július 27.
Tátika u. Vegyes július 27.
Teleki u. Vegyes július 29.
Türr I. u. Vegyes július 27.
Újkapu u. Vegyes július 29.
Újvilág u. Vegyes július 29.
Városház tér Vegyes július 25.
Vas Gereben u. Vegyes július 27.
Virágpiac Vegyes július 25.
Vörösmarty u. Vegyes július 27.
Zechmeister u. Vegyes július 25.
Adyváros egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes aug. 04.
Adyváros háromszoros ürítésű 
övezetében Vegyes július 27.
Belváros Bio aug. 04.
Gyárváros egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes július 27.
Gyárváros Bio július 29.
Gyárváros háromszoros ürítésű 
övezetében Vegyes július 27.
Gyirmót egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes aug. 04.
Gyirmót Bio aug. 04.
Győrszentiván Bio aug. 05.

Városrész / utca Edény mosás 
dátuma

Jancsifalu egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes július 27.
Jancsifalu Bio július 29.
Kisbácsa Bio július 29.
Kisbácsa egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes július 28.
Kismegyer Bio aug. 19.
Kismegyer egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes július 27.
Likócs egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes július 27.
Likócs Bio aug. 05.
Marcalváros I. Vegyes július 29.
Marcalváros II. Vegyes július 29.
Ménfőcsanak Bio aug. 12.
Ménfőcsanak egyszeres ürítésű
övezetében Vegyes aug. 04.
Nádorváros háromszoros 
ürítésű övezetében Vegyes július 25.
Nádorváros 
kétszeres ürítésű övezetében Vegyes július 25.
Nádorváros Bio aug. 12.
Nádorváros egyszeres ürítésű 
övezetében:
Attila u., Baross G. u., Bocskai u., 
Buda u., Corvin u., Csaba u., 
Csokonai u., Dr. Petz Lajos u., 
Fehérvári u., Herman Ottó u., 
Kéményseprő u., Lázár V. u., 
Lehel u., Leiningen u., Liezen-
Mayer u., Lomb u., Március 15. u., Vegyes július 27. 
Mónus Illés u., Nádas E. u.,
Nádor u., Nagy Imre u., Rómer F. u., 
Roosevelt u., Somogyi B. u., 
Szent Imre u., Szérűskert u., 
Táncsics M. u., Téglavető u., 
Tessedik S. u., Verseny u., 
Wesselényi u. .
Nádorváros egyszeres ürítésű 
övezetében:
Eőrsy Péter u., Honvéd u., Közép u., Vegyes aug. 04.
Pásztor u., Rét u., Zrínyi u.
Nagybácsa Bio július 29.
Nagybácsa egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes július 28.
Pinnyéd Bio aug. 12.
Pinnyéd egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes július 28.
Révfalu Bio aug. 19.
Révfalu egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes július 28.
Révfalu kétszeres ürítésű 
övezetében Vegyes július 28.
Sárás egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes július 28.
Sárás Bio aug. 05.
Szabadhegy Bio aug. 19.
Szabadhegy egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes július 27.
Szabadhegy háromszoros 
ürítésű övezetében Vegyes július 27.
Szalmatelep Bio július 29.
Sziget Bio aug. 12.
Sziget egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes július 28.
Sziget kétszeres ürítésű 
övezetében Vegyes július 28.
Újváros Bio aug. 12.
Újváros egyszeres ürítésű 
övezetében Vegyes július 28.
Városrét háromszoros ürítésű 
övezetében Vegyes július 27.

Bioedény             Vegyes edény

„A GYŐR-SZOL Zrt. tájé-
koztatja a Tisztelt Lakó-
kat, hogy társaságunk
megkezdi a barna fe-
delű bio-, valamint a
társasházak vegyes
hulladékgyűjtő edény-
zetének következő mo-
sási ciklusát a közszol-
gáltatási szerződésben
foglaltak szerint.”

„Az ürítést és mo-
sást együtt végezzük,
az ürítés megtörténte
után, külön díjfizetés
nélkül biztosítjuk az
edényzet mosását. Az
edények mosását négy
alkalommal végezzük
el egy év alatt.”

„Javasoljuk mosási
napon csak a hulladé-
kot tartalmazó (lehető-
leg teli) edény kihelye-
zését, a késobbi számlá-
zási reklamációk elke-
rülése érdekében.”

Mossák
a kukákat

Uniós és állami támogatást
kapott a Szinflex Plus Kft.

nek újrahasznosításra a hasz-
nált fényforrások. Az úgyneve-
zett egye nes fényforrásokat né-
metországi partnerükhöz szállít-
ják, amely 97 százalékban újra-
hasznosítja azokat. Az egyéb
fény for rá sokat a Szinflex előke-
zeli, majd végleges hasznosí-
tásra átadja partnereinek. A
Szinflex újrahasznosítási aránya
65 százalék.

A mostani projekt célja egy vál-
lalatirányítási CRM-rendszer be-
vezetése volt, amely a már meg-
lévő modulokkal együtt segíti az

ügyfelekhez kapcsolódó adatok
kezelését, valamint felgyorsítja és
hatékonyabbá teszi az ügyinté-
zést. Másik fontos cél volt interne-
tes vállalati portál kialakítása,
melynek segítségével ügyfeleik
részletes információt kaphatnak a
cégről, valamint egyszerűbben el-
intézhetik megrendeléseiket az in-
ternet segítségével. 

A társaság alapvető céljának
tartja, hogy a megvalósuló pro-
jekt segítségével meghatározó
szerepet töltsön be a piaci ver-
senyben.
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Kulturális kínáló 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

ZENÉS KORZÓ várja a Radó-sziget zenepavilon-
jának közönségét július 17-én, vasárnap délelőtt
11 órától. Az árnyas fák alatt délig szól a muzsika,
fellép a Friends Big Band. 

A GYŐRI FOTÓKLUB július 17-én, vasárnap 9 és
16 óra között rendezi meg tizedik fotópiknikjét a
Radó-szigeten. A Fotó a természetben címet vi-
selő nemzetközi eseményre ezúttal is tucatnyi or-
szág száz alkotóját várja a klub. A piknik a szakma-
beliek találkozója, de arra is kiváló alkalom, hogy
az alkotók és a közönség együtt mélyedjen el a fo-
tóművészet szépségeiben.  

TÁBORZÁRÓ TÁRLAT nyílik ma, július 15-én 17 órakor a ménfőcsanaki Beze-
rédj-kastélyban. A sorrendben huszadik képzőművészeti alkotótábor kiállítása
elé Dubi Árpád és Patkós László művészeti vezetők mondanak köszöntőt. A kö-
zönség helyben készült műveket láthat, az alkotások a legkülönbözőbb techni-
kákkal készültek. A kiállító művészek is sokfélék, a jubiláló műhelyben együtt dol-
goztak a profik és a kezdők, köztük több gimnáziumi diák. A közös munka célja
húsz éve ugyanaz: létrehozni egy kulturális közösséget, ahol az új szemléletek,
az érdekes megközelítések beleolvadnak az egyéni utak sokszínűségébe.

A ,20-AS, ,30-AS ÉVEK
divatjának jegyében ren -
deznek bulit a Ró mer
Házban. Ma, pénteken
este tíztől a jó zenéről
Tita gondoskodik. Vö -
rös rúzs, monokli-szem-
üveg, cigarettaszipka,
bunda, kalap nem köte-
lező, de ajánlott.

A RÉGISÉGVÁSÁR a Dunakapu tér felújítása miatt a Rába-partra,
a régi korcsolyapálya területére költözik. A júliusi vásár most va-
sárnap, kora reggeltől várja a gyűjtőket, a szép tárgyak híveit és a
kíváncsiskodókat.  

A GYŐRI MADARÁSZOK online szépségversenyt rendez-
nek díszmadaraknak és kisállatoknak. Nevezni augusztus 31-
ig, szavazni szeptember végéig lehet. A vetélkedésről min-
den részletet elmond az Arrabona Díszmadár- és Kisállatte-
nyésztő Egyesület honlapja, a www.gyorimadaraszok.hu,
ahol már megcsodálható számos házi kedvenc.

GYENES GÁBOR, a tava-
lyi, 42. Nemzetközi Mű-
vésztelep díjazott művé-
szének önálló tárlata lát-
ható még július 24-ig a
Váczy Péter Gyűjtemény-
ben. Az alkotó Kassáról in-
dult, alkotói erejét nem a
táj, hanem a gondolatiság,
az eszme, a filozófia, a
koncepció, a film és az iro-
dalmi élmény indítja, fo-
kozza, illetve gerjeszti. Ur-
bánus grafikus. Gyenes
Gábort az ember által al-
kotott tér, s abban az al-
kotó vagy a teret élő
ember foglalkoztatja. 
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Az Esterházy-palota egy sötét termében, ko-
porsóban fekve várja a mai, pénteki éjszakát
Drakula, a vámpír, akit itt és most Adam
Géczynek hívnak. A véresnek ígérkező perfor-
mansz este kilenc órakor kezdődik és szom-
bat két óráig tart. Az ausztrál képzőművész, a
sydneyi egyetem oktatója ekképp kívánja fel-
hívni a győriek becses figyelmét a Városi Mű-
vészeti Múzeumban látható tárlatára. 

Az erdélyi származású művész munkáit
nem először láthatja a győri közönség, de a
mostani, ma éjszaka belépőjegy nélkül láto-
gatható kiállítás vadonatúj és kifejezetten al-
kalmi. A nemzetközi művésztelep lakójaként
városunkban vendégeskedő Adam Géczy
másfél éves munkával alkotta meg a tárla-
tot, amelyet sydneyi tanítványai inspiráltak.
Az ausztrál egyetemisták körében rendkívül
népszerű Erdély, s benne Drakula. 

A fiatal művész szerint a legendának
kevés köze van a valósághoz, az Erdély szót

szerző: f. g. 

Győr, ahogy az egy nagy múltú,
európai városhoz illik, saját
börtöncellákkal, kínzókamrák-
kal és vesztőhelyekkel dicse-
kedhet. A most hétvégén meg-
nyíló horrorpincében többek
között a bácsai boszorkányok-
kal, a piactéren lefejezett lő-
csei fehér asszonnyal és a vár
török kézre kerülése miatt fel-
négyelt Hardegg kapitánnyal
köthetnek szoros ismeretsé-
get a látogatók.

Drakula a palotában
hallva mégis Drakula jut az emberek eszébe
szerte a világban. Divatban van a horror, így
hát Adam Géczy meglátogatta dédapja szü-
lőföldjét, fotósorozatot készített Törcsvár és
a Peles-kastély környékén. A képeken több-
nyire egyszerű turisták szerepelnek, akik
úgy néznek ki, mint a kísértetek. 

Törcsvár várát Drakula kastélyának nevezik,
annak ellenére, hogy a vámpírként elhíresült
Vlad Tepes havasalföldi vajda mindösszesen
négy hónapot töltött itt. A művész azt mondja,
mindannyian létrehozzuk saját történeteinket,
ezáltal lesz a valóságnál érdekesebb a világ. A
városi múzeumban látható képek túlmutatnak
a történelmen, a mítoszon, egyszerre humoro-
sak és melankolikusak, nagyon emberiek. 

A fotósorozat mellett megnézhetjük Dra-
kula monumentális köpenyét, amelyet Géczy
tervei alapján Imrik Zsuzsa győri iparművész
készített el. A kiállítás Drakula-videókat is tar-
togat látogatóinak, hangulathoz illő zenével. A
halál formái című performansz ma este 9-től
hajnal 2-ig tart, a Lefejezve című, Drakula nyo-
mában járó kiállítás augusztus végéig látogat-
ható az Esterházy-palotában.  

Horrorpince 
A volt városháza, a mai levél-

tár főtéri épületének pincéje a
Vaskakas Ünnepi Játékok tiszte-
letére nyeri vissza eredeti funk-
cióját, a középkori börtön lakóit
és eseményeit Kszel Attila szí-
nész-rendező társulata, helyi te-
átristák jelenítik meg. 

A győri színház fiatal stúdió-
sai neves művészekkel megerő-
sítve a Széchenyi tér színpadain
is feltűnnek a három nap során.
A körforgó program izgalmas-
nak, mozgalmasnak és nagyon
középkorinak ígérkezik, láthat-

juk egyebek között a győri vár
visszafoglalásának történetét
több részletben, Akiért a kakas
szól címmel.

Kszel Attila a képmutogatás
és a vurstli mellett a Kazinczy és
Czuczor utcák sarkán felállított
nádkunyhókat ajánlja a nagyér-
demű figyelmébe. Itt Biri mama
gyógyfüveitől az aprópénzért
párbajozó vitézeken át a törté-
nelmi társasjátékokig minden
megtalálható lesz. A keresés-
ben neves színészek, énekesek
segédkeznek.
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szerző: pannon-víz   
fotó: illusztráció

Ha nyaralásból hazatérve azt ta-
pasztaljuk, bűz terjeng a lakás-
ban, nem kell rögtön katasztró-
fára gondolnunk. Szellőztessünk
és folyassuk néhány percig a víz-
csapokat, a rossz szag szinte
azonnal eltűnik.  

A nyári melegben a magára hagyott
lakás bűzelzárói kiszáradhatnak, a csa-
torna és a lakás közös légtérbe kerül-
het. A vízcsapok megnyitása után a
bűz  elzárók feltöltődnek, míg a kiadós
szellőztetés eltünteti a csatornaszagot.

A szolgáltató is tesz a csatornabűz
ellen, a nagy átmérőjű vezetékeket bú-
vármunkával tisztítják. A búvárok fella-
zítják és kiszivattyúzzák a csatorna
alján leülepedett iszapot, ami a bűz fő

szerző: farkas adrienn
fotó: a szerző

Nagy volt az öröm az állatkert-
ben, mikor világra jött az ele-
ven, egészséges kiscsikó, akit
eleinte külön kifutóban tartot-
tak mamájával. Az elkülöní-
tésre azért volt szükség, hogy
megóvják a kicsit a zsiráfok és
az antilopok kíváncsiskodásá-
tól. Az apa, Pim is csak keríté-
sen keresztül láthatta lányát.

Mikor a csikó megerősö-
dött, az állatkert munkatársai
úgy döntöttek, kiengedik ma-
májával a nagy kifutóra, hogy
együtt legyen a család. Né-
hány napja már az új jövevény
is tagja az afrikai társaság-
nak. Ebben a kifutóban él
zebráék mellett az állatkert
két zsiráfbikája, Rudi és
Fábió, továbbá a Föld egyik
legnagyobb antilopfajának
képviselője, a jávorantilop.

A kis kancát gondozói Bor-
zasnak keresztelték el. Egész-
séges, szépen fejlődik, ma-

A GYŐR-SZOL tájékoztatja a lakókat, hogy közmű-kivitelezési munkák miatt
a Híd utca–Kiss Ernő utca kereszteződésében üzemelő szelektív hulladékgyűjtő
szigetet a munkák befejezéséig a fürdő parkolójába helyezik át.

szerző: pannon-víz 
fotó: illusztráció

Felkészült a kánikulai csúcsfo-
gyasztásra a Pannon-Víz Zrt., így
szinte biztos, hogy Győrben idén
nyáron sem lesz vízkorlátozás.
Jól működnek az új, nemrég fúrt
kutak. Míg idefent a hőmérő hi-
ganyszála a negyven fokot köze-
líti, odalent a harminc-negyven
méteres mélységben tizenkét
Celsius-fokos a víz.

A hőségriadó idején Győrben a Szent Ist-
ván úton ismét vizet osztottak. A járóke-
lők a friss vízzel szomjukat olthatták, a
párafúvó kapuk alatt felfrissülhettek. A
megújult hűsítő berendezéseket na-

Csapvízzel a hőség ellen
gyobb városi rendezvényeken is felsze-
relik a vízszolgáltató szakemberei.

A vezetékes víz egyre inkább érték,
takarékoskodnak vele a családok. Ezt
jelzik a vízszolgáltató adatai is. Az idei
szezon vízfogyasztási csúcsát június
16-án állítottuk be, Győrben ekkor 40
ezer 42 köbméter víz fogyott. Hogy job-
ban érzékeljük, mit is jelent ez a víz-
mennyiség: tizenhat darab olimpiai
úszómedencét lehetne megtölteni vele.
A város átlagos vízfogyasztása egyéb-
ként 26-28 ezer köbméter naponta.

Aki otthonában többet szeretne ön-
tözni, medencéje vagy kerti tava van,
neki még most is érdemes locsolómé-
rőt felszereltetni. A locsolómérőn mért
víz mennyiségére nem számol fel
szennyvízdíjat a szolgáltató.

Nyári jó tanács 

forrása. A kisebb utcai csatornákat
nagynyomású tisztítógépekkel mosat-
ják. Ütemterv szerint haladnak, ha
szükséges, többször is megjelennek
egy helyszínen. A győri hálózaton hat
csatornatisztító kocsi dolgozik. Egy
csapat éjjel-nappal szolgálatban van,
a sürgősségi munkákat ők végzik. Hi-
babejelentéseket éjjel-nappal fogad a
szolgáltató a 80/204-086-os, ingyene-
sen hívható zöld számon.

A győri csatornahálózat különle-
gessége, hogy a külső kerületekből
és a szomszéd településekről érkező
tömény szennyvíz a város csatorna-
hálózatán keresztül jut el a tisztítóte-
lepre. A Pannon-Víz expressz csator-
navezetékekkel előzi meg a távolról
érkező szennyvizek bomlási folyama-
tait, tavaly épült meg a ménfőcsa-
naki és győrújbaráti szennyvizek
útját lerövidítő vezeték.  

Zebracsikó született
a vadasparkban 

Június végén újabb bé-
bivel gyarapodott a

Xántus János Állatkert,
Polly, a zebramama

életerős csikónak
adott életet. A kis

kanca jól van, kíván-
csian szemléli az Af-

rika-kifutó többi lakó-
ját, kedvenc elfoglalt-
sága a vidám nyarga-

lászás. Születése azért
számít különleges ese-
ménynek, mert a győri

vadasparkban zebra-
családot még nem ért

csikóáldás. 

mája óvja minden lépését.
Borzas még szopik, de a na-
pokban már megismerkedett
a lucernával is, amit kíván-
csian kóstolgatott.

A zebrakanca 12 havi vem-
hesség után egy csikót hoz a
világra. A kicsi hamar talpra áll,
egy óra múlva már futkos. A
csikók 7–11 hónapos korukig
szopnak, de egy hét után már
képesek füvet enni. Az újszü-
lött zebrának egészen furcsa
testarányai vannak. Az apró
testhez aránytalanul hosszú
végtagok tartoznak. A csikók
és anyjuk között erős kapocs
alakul ki.

A kis csíkos már most be-
lopta magát a látogatók szí-
vébe, bájos mozdulataival
mosolyt csal mindenki ar-
cára. S ha már a csíkoknál
tartunk: nincs két egyforma
csíkozású zebra. A csíkok vas-
tagsága és a mintázat egye-
denként változik, s annyira
egyedi, mint az ujjlenyomat
az emberek esetében.
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TULAJDONJOG, ÉRTÉKTEREMTÉS,
KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁG, BIZTONSÁG!
Csak pár szó, ami jellemzi az Újfalu Idôsek Otthona Lakóparkot!  

Az itteni élet semmihez nem fogható
élményét Önnek kell felfedeznie!

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

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

RTL Klub, július 15., péntek, 14:20

Vilmos herceg
amerikai filmdráma

Vilmos herceg képtelen feldolgozni anyja,
Diana hercegnő halálát. A királyi család ri-
degsége anyjával kapcsolatban lázadásra
készteti.Hátat fordít a családnak, a trón-
nak, és a saját életét fogja élni. Beleveti
magát az éjszakába, iskolai verekedésbe és
drogbotrányba keveredik. De akárhogy is
próbálja elvágni a szá-
lakat, apja, Károly her-
ceg annál erősebbre
fűzi. Amikor elárulják,
ráébred, melyik utat
kell járnia.

TV2, , július 15., péntek, 22:20

A sebhelyesarcú
amerikai akció-thriller

Kubából emig-
rált az Egyesült
Államokba Tony
Montana, a Seb-
helyesarcú. A bű-
nözőnek sikerült
megtévesztenie a Bevándorlási Hivatalt
és megkapja a letelepedési engedélyt.
Elszegődik Miami legnagyobb drogbáró-
jához, Frank Lopezhez. Tony gyorsan ka-
paszkodik felfelé a ranglétrán, a kitartá-
sának, hűségének és kíméletlenségének
köszönhetően a drogbáró egyik bizal-
masa lesz.

Duna Televízió, július 16., szombat, 15:25

Edith Piaf –
Egy földöntúli hang
színes, fekete-fehér, francia dok. film

A francia nemzeti ikonná vált Edith Piaf
dalain nemzedékek nőttek fel. A külvárosi
Párizs nyomorából a New York-i rivaldafé-
nyig jutó kis „veréb" sorsát megelevenítő
dokumentumfilm végigkalauzolja a nézőt
az énekesnő életútján a megszólaló bará-
tok, szerzőtársak visszaemlékezésein ke-
resztül. A bordélyházban eltöltött gyerek-
kori évektől kezdődően Szent Teréz csodá-
ján keresztül az utcai énekeslány felfede-
zéséig; a színpadi fellépések sorozatán ke-
resztül, s a nagy szerelem megtalálásán át
egészen Piaf halálos ágyáig.

RTL Klub, július 16., szombat, 16:40

Csapnivaló mennyegző
amerikai vígjáték

Emily és Ben karácsony estére szerve-
zik az esküvőjüket. Ám Tucker, Emily
rámenős főnöke egy ellenállhatatlan
ajánlattal elcsalja három hétre, köz-
vetlenül az esküvő előtt. Emily hama-
rosan megbánja, hogy elvállalta a
munkát, mert nagyon úgy tűnik, nem
ér haza élete nagy napjára.

JÚLIUS 15., PÉNTEK
M1
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 
13:25 Körzeti magazinok 
14:20 Útravaló 

Közlekedésbiztonsági 
magazin

14:30 Nézőpont - Szentpétervár 
14:55 Ázsia vadonjai 
15:25 Új-Zéland természeti világa 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó 
16:40 Időjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Balatoni nyár 
17:55 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este 
20:10 A kikapós patikárius 
22:45 24
23:30 Az Este 
00:05 Záróra fiataloknak 
00:35 Hírek 
00:40 Sporthírek 
00:45 Ma Reggel

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Infománia 
06:25 Fókusz Reggel 
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show 
13:30 Fél kettő 
14:20 Vilmos herceg 
16:05 Remington Steele 
17:15 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Cobra 11

20:15 Fókusz 
20:45 Barátok közt 
21:20 CSI: A helyszínelők
22:20 Vámpírnaplók
23:20 A főnök
00:20 Reflektor 
00:30 Törzsutas 
00:55 Helyszíni szemle 
01:55 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel 
06:55 Mokka 
09:00 Mokka habbal 
10:00 Stahl konyhája
10:10 Babapercek
10:20 Teleshop 
11:55 Született kémek 
12:20 Seherezádé 
13:15 A préri gyermekei 
14:40 EZO.TV 
15:40 Rex felügyelő

A jéghokipályán megölnek egy
játékost, aki feltehetően dop-
pingszert szedett. Minden
nyom a volt edzőre, Kalinovs-
kyra utal, de Marc mégis gya-
nút fog. 

16:40 Második élet 
17:35 Seherezádé
18:30 Tények
19:10 Aktív 
19:55 Gyilkos számok
20:55 Hőhullám 
21:20 Irigy Hónaljmirigy 
22:20 A sebhelyesarcú
01:20 Aktív 
01:25 EZO.TV 
02:25 Tények Este
02:55 Csillagközi romboló
03:40 Csillagközi romboló

05:30 Gazdakör
05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 Vannak vidékek 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:45 Család-barát 
08:40 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Hókusz-Pókusz Cirkusz
08:50 Varjúdombi meleghozók
09:05 A dzsungel könyve 
09:35 Szelek szárnyán 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Kézjegy 
15:50 Arcélek 
16:10 Építészet XXI 
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 Cartouche, a jólelkű útonálló 
22:40 Dunasport 
22:45 Schubert 1828 
23:25 A lány a tét
01:10 Vers
01:15 Himnusz 
01:20 Közbeszéd

05:00 A narancsvidék
05:45 Zabagépek 
06:55 A kifutó
07:50 Véznák kontra dagik 
08:50 Chicago Hope Kórház 
09:45 Váratlan szerelem 
11:30 Két pasi meg egy csajszi 
11:55 Egy kapcsolat szabályai 
12:20 A Nagy Ő - The Bachelor 
13:25 A Nagy Ő - The Bachelor 
14:45 Doktor House
15:40 Monk - Flúgos nyomozó
16:35 A médium 
17:30 Gyilkos számok
18:25 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi 
20:25 Doktor House
21:25 Észvesztő

23:45 Esküdt ellenségek: 
Különleges ügyosztály

00:40 Célkeresztben
01:30 Top Gear 
02:30 Észvesztő

JÚLIUS 16., SZOMBAT
M1
05:51 Hajnali gondolatok 
05:56 Balatoni nyár 
09:00 Mozdulj! 
09:25 Marco és Gina 
09:50 A kis Amadeus - 

Az ifjú Mozart kalandjai 
10:15 Lülü, a teknőc 
10:30 Lülü, a teknőc 
10:40 Derek, a fenegyerek 
11:00 Sandokan 
11:30 Most a Buday!
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Sztársáv 
12:55 Zegzugos történetek 
13:25 Delta 
13:55 Magyarország 
14:25 Férfi a házból
15:55 Magyarország története 
16:20 Hogy volt!? 
18:30 Rocca parancsnok 
19:30 Híradó este
20:10 SzerencseSzombat 
21:05 Sültbolondok
22:40 Hírek 
22:45 Sporthírek 
22:55 Boban Markovic koncert 2009 
00:15 Lépcsőházi gyilkosságok 
01:45 Koncertek az A38 hajón 
02:35 Koncertek az A38 hajón

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

Benne:
- Lisa
- Kalózmesék
- Helló, Kitty!
- Kisvakond
- Rupert maci
- Kengyelfutó gyalogkakukk
- Hupikék törpikék
- Frédi és Béni, avagy a két 

kőkorszaki szaki
- Garfield és barátai

10:05 Flúgos csapat 
10:30 Asztro Show 
11:30 Corinna 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Autómánia 
12:45 Tuti gimi 
13:40 Sue Thomas - FBI 
14:40 Divatdiktátorok 
15:40 Robin Hood
16:40 Csapnivaló mennyegző 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Aladdin
21:25 Mindhalálig
23:25 Képtelen képregény 
01:40 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné 
10:25 Max Steel
11:15 Egy tini naplója 
12:05 Két TestŐr 
12:35 Babavilág
13:05 Mindig nyár 
14:00 Sliders
14:55 Az Ügynökség 
15:50 Rúzs és New York
16:40 Bűbájos boszorkák 
17:35 Vásott szülők 
18:30 Tények
19:00 Magellán 
19:35 Top Gun 
21:40 Fortress 2.: Pokoli űr 

23:30 Rosszbarátok 
01:00 EZO.TV 
02:00 Kalandjárat 
02:25 Teleshop 
02:55 Animációs filmek

05:30 Élő egyház
06:00 Gazdakör 
06:50 Arcélek
07:10 Hol volt, hol nem volt... 
07:30 Cimbora Retro
08:00 Az Ótestamentum 
08:25 Kolumbusz Kristóf 
08:55 A gazda és a kiskecske 
09:50 Szelek szárnyán 
10:40 Divathét 
11:10 Carlo és vendégei 
11:45 Híradó, időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers
12:05 Isten kezében 
12:30 EtnoKlub 
13:50 Marco Polo 
15:00 Párizs varázsa
15:25 Édith Piaf - 

Egy földöntúli hang 
16:20 Aranyszarvas - 

Magyar századok 
17:10 TÉRkép ráadás 
17:35 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese 
19:05 Egy párizsi nő 
20:30 Az állatok nyelve 
21:00 Piaf 
23:20 Dunasport 
23:35 Mint hal a vízben 
01:15 Vers
01:20 Himnusz 

05:00 Őslények szigete 
05:45 Veronica Mars
06:35 10 évvel fiatalabb: A kihívás 
07:35 A szépség és a szörny 
08:35 Segítség, szülő vagyok! 
09:25 Zsírégetők 
10:20 Topmodell leszek! - Anglia 
11:15 Topmodell leszek! 
12:10 Gyerekes szerelem
14:10 Don Camillo visszatér 

16:20 Óriási nyomozó: 
A hamisítvány 

18:15 Damaszkusz kincse 
20:05 A nagy házalakítás 
21:00 A nagy házalakítás
21:55 Robotzsaru 2.
00:10 Fair Play
02:05 Reklám-barátok 
02:50 Lépéselőnyben

VIASAT3

VIASAT3

AUGUSZTUSI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK:
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 
• Hivatalos szakfordítást/tolmácsolást vállalunk

Akkreditált nyelvvizsgahely
Akkr. lajstromsz.: (0384) FMM lajstromsz.: (08-0079-04)

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 06-30/986-2800
ANGOL: 06-30/254-8521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ:
06-30/520-1895

FORDÍTÁS: 06-20/253-9190
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HIRDETÉSFELVÉTEL

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

M1, július 17., 
vasárnap, 21:05

A nagy 
vonatrablás
angol kalandfilm

Az agglegény Edward Pierce sikeres üzlet-
ember, előkelő londoni társaság megbe-
csült tagja. Senki sem sejti, hogy az úriem-
ber az évszázad bűncselekményére, az első
angol vonatrablásra készül. A krími há-
ború idején ugyanis a katonák aranyru-
dakban lévő zsoldját minden hónapban
vonaton viszik Londonból a tengerpartig,
és onnan hajóval a Krím-félszigetre. A Fol-
kestone-i poggyászkocsi széfjében szállí-
tott aranyra vetett szemet Pierce, aki tár-
sakat is talált az akcióhoz.

Duna Televízió, július 17., vasárnap, 21:25

Lélek Boulevard – Kovács Ákos – énekes, előadóművész
magyar szórakoztató műsor

Közhelyek tódulnak: töretlen pálya, méltósággal teli siker, szépséges család, karizmatikus egyé-
niség. Kovács Ákos, hiába mondja magáról, hogy ő popsztár, valójában titokzatos személyiség,
erős, lágy, ellentmondás nem tűrő, határozott, akaratos, tudatos, és szinte izzik az érzelmektől!

M1, július 18., hétfő, 20:10

Hattyúdal
fekete-fehér, magyar játékfilm

Tamburás, az öreg csavargó egy épülő lakótelep szomszéd-
ságában vert tanyát. Lepusztult kalyibáját „Villa Negrának”
hívja, ide gyűjti a megszorult fiatalokat. Lopásból, alkalmi munkából tartják fenn magukat,
máról holnapra élnek. A fiatalok azonban többre vágynak. Van, aki visszaül az iskolapadba, a
többiek pedig dolgozni kezdenek. Más, jobb életet akarnak élni, így Tamburás egyedül marad.
A keserédes történetet azóta is népszerű filmslágerekkel tették még vonzóbbá az alkotók.

Duna Televízió, július 18.,
hétfő, 21:00

Randi az oltárnál
amerikai
vígjáték

Miközben
Anderson
e l ve s z í t i
álmai nő -
jét, meg van győződve róla, hogy
soha többé nem lesz szerelmes.
Egy nap barátja ráveszi, hogy
egy elégedetlen pincérnőnek,
Katie-nek udvaroljon. Az ártat-
lannak tűnő flörtnek azonban
beláthatatlan következményei
lehetnek.

JÚLIUS 17., VASÁRNAP
M1
05:51 Hajnali gondolatok 
05:56 Balatoni nyár 
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:15 Katolikus krónika 
09:40 Tanúságtevők 
10:05 Amikor gyermek voltam 
10:20 A sokszínű vallás 
10:30 Baptista magazin 
10:55 Metodista ifjúsági műsor 
11:05 Tamás mise 
11:30 Mai hitvallások 
12:01 Hírek 
12:05 Telesport - Sport 7 
12:50 Út Londonba 
13:20 Az Ushuaia expedíció
14:10 Havasi napsütés 
15:50 OTP Bank Liga: 

BMFC Siófok–Videoton FC 
(élő)

18:05 Anno 
18:30 Rocca parancsnok 
19:30 Híradó este 
20:10 Nevetni kell, ennyi az egész
21:05 A nagy vonatrablás
22:55 Hírek 
23:00 Sporthírek 
23:05 Aranyfeszt 
23:35 Három szín: piros 
01:15 Koncertek az A38 hajón 
02:05 Koncertek az A38 hajón

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

10:00 Trendmánia 
10:35 Asztro Show 
11:30 Törzsutas 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Tengeri őrjárat
13:10 Magyar autósport-magazin 
13:25 Forma-1 
13:50 Elveszett kincsek kalandorai 
15:05 Míg a halál el nem választ 
15:30 Eltűntnek nyilvánítva 
16:25 Öröm az ilyen szülő
18:30 RTL Klub Híradó 
19:00 Cobra 11
20:00 Gorilla bácsi 
22:00 A csábítás elmélete 
00:00 Portré 
00:35 Alibi nélkül

05:45 Reggeli gondolatok 
06:15 Látlelet a Földről 
06:45 Tv2 matiné 

Benne:
- 414-es küldetés
- Fifi virágoskertje
- Roary, a versenyautó
- Eperke legújabb kalandjai 
- Harold és a Lila varázskréta 
- Nickelodeon kedvencek
- Dora, a felfedező 
- Ni Hao Kai-Lan 
- Jimmy Neutron kalandjai 
- SpongyaBob Kockanadrág

10:25 Született kémek 
10:55 Max Steel 
11:30 Mosoly Road Show 2011
12:00 Stahl konyhája 
12:30 Kalandjárat 
13:00 Talpig nő 
13:30 90210
14:20 Sliders
15:15 Monk - Flúgos nyomozó
16:00 Bűbájos boszorkák
16:50 Porontyjárat
18:30 Tények
19:00 Napló 
19:35 Napló Extra
20:05 Felvéve 
21:50 A cég
00:35 A véres dinasztia: 

A Borgia-család története
03:00 EZO.TV 
03:30 Napló

05:30 Gazdakör
06:20 Cimbora Retro
07:20 Az Ótestamentum 
07:45 Kolumbusz Kristóf 
08:15 A medvementő
09:45 A Seychelle-szigetek, 

az Indiai-óceán gyöngyszeme 
10:40 A tudomány műhelyében 
11:10 Európai kóstoló 
11:45 Híradó, Időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers 
12:05 Élő egyház 
12:30 Élő népzene 
13:00 Csellengők 
13:30 Dunaparti randevú
14:40 Múltidéző 
15:05 Dunáról fúj a szél 
15:15 A hópárduc talpra áll 
15:40 Gyöngyhalászat Bahreinben 
16:00 Illés 
16:30 Vannak vidékek 
17:00 Talpalatnyi zöld 
17:30 Kirakat
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Mese 
18:55 Szent László király - 

Rockopera 
19:45 Heti Hírmondó 
20:25 Klubszoba 
21:25 Lélek Boulevard 
21:55 Dunasport 
22:15 A hegyek királya 
23:40 Márai-díjasok 

JÚLIUS 18., HÉTFŐ
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel 
08:15 Úszó- és vízilabda 

világbajnokság 
09:00 Balatoni nyár 
11:05 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz 
12:55 Átjáró - Makkai Ádám 
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 
16:40 Időjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Balatoni nyár 
17:50 India - Álmok útján
18:40 Futótűz
19:30 Híradó este
20:10 Hattyúdal
21:50 Tűnt idők mozija 
22:20 24
23:05 Hírek 
23:10 Sporthírek 
23:20 Írók szövetségben 
23:50 XX. századi történetek 
00:45 Ma Reggel 

RTL 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 
14:40 A Little Richard sztori

Az alig tízéves Richard más,
mint a többi gyerek, imád 
nőnek öltözni, apja legna-
gyobb keserűségére. Bud Pen-
niman (Carl Lumbly) ugyanis
bokszolónak szerette volna ne-
velni, ehelyett a fiú templomi
szólista lesz, de felnőve ott is
szégyent hoz apjára. Richard
(Leon) világgá megy, és né-
hány év alatt Little Richard
néven meghódítja a világot. 

16:35 Remington Steele 
17:45 Ezel - Bosszú mindhalálig
19:00 RTL Klub Híradó 
19:40 Fókusz 
20:20 Kenguru Jack
22:10 Hazudj, ha tudsz! 
23:20 Amerikában
01:20 Reflektor 

05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop 
11:35 Született kémek 
12:00 Seherezádé 
13:00 Belevaló papapótló
14:40 EZO.TV 
15:40 Rex felügyelő
16:40 Második élet 
17:35 Seherezádé 
18:30 Tények
19:10 Aktív 
19:55 Hőhullám 
20:25 NCIS
21:25 NCIS: Los Angeles
22:20 Aktív
22:25 Különleges ügyosztály - Párizs 
23:25 Tények Este 
23:55 EZO.TV 
00:30 SID 6.7 - A tökéletes gyilkos 

Sid 6.7 (Russell Crowe) a virtu
ális valóság teremtménye, arra
tervezték, hogy próbára tegye
a rendőrséget. Ám Sid kisza
badul a virtuális valóság köte
lékéből. Parker, az exzsaru
ered a nyomába.

02:10 Magellán 
02:35 Animációs filmek 

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Építészet XXI 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
08:50 Gurul az alma 
09:00 A nagy ho-ho-ho-horgász
09:10 A dzsungel könyve
09:40 Ördögi szerencse 
10:10 Marco Polo 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Heuréka! Megtaláltam!  
15:30 Dűlők szolgái 
15:50 A világ nagy kikötői 
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 
21:00 Randi az oltárnál
22:30 Sportaréna 
23:15 Utolsó vacsora 
00:45 Vers 
01:00 Himnusz 
01:05 Közbeszéd
01:35 Sportaréna

05:00 A narancsvidék
05:45 Zabagépek 
06:55 A kifutó 
07:50 Véznák kontra dagik
08:50 Chicago Hope Kórház 
09:45 Josie és a vadmacskák 
11:35 Két pasi meg egy csajszi
12:00 A Nagy Ő - The Bachelor 
13:20 A Nagy Ő - The Bachelor 
14:45 Doktor House
15:40 Monk - Flúgos nyomozó
16:35 A médium
16:40 Két pasi meg egy csajszi
17:30 Gyilkos számok
18:25 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Amikor egy bérgyilkos is több

a soknál
23:25 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:20 Top Gear 
01:25 Amikor egy bérgyilkos is 

több a soknál
03:10 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály

05:00 Őslények szigete
05:50 Egy kórház magánélete 
06:45 Egy kórház magánélete 
07:40 A szépség és a szörny 
08:40 Szex és New York light
09:10 Szex és New York light
09:35 Szex és New York light
10:10 Szex és New York light
10:35 MaxxMotion Autós Magazin 
11:00 A nagy házalakítás 
11:55 Angyali üzlet 
13:50 Óriási nyomozó: A hamisítvány 
15:45 Életem értelme
18:10 Josie és a vadmacskák
20:05 CSI: Miami helyszínelők
21:05 A főnök
21:55 Különben dühbe jövünk

23:55 Hazudós Jakab
02:10 Reklám-barátok 
02:55 Lépéselőnyben
03:40 Top Gear
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Fogyasztási hitel 1.000.000-ig
ingatlanfedezet nélkül 24 órán belül hitelhez juthat

(500.000 Ft 5 évre havi 13.200 Ft részlet, THM:21,08%)

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

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat!

A RÉSZLETEKRÔL ÉRDEKLÔDJÖN A KIRENDELTSÉGEINKEN, AHOL DOLGOZÓINK KORREKT ÜGYINTÉZÉSSEL VÁRJÁK AZ ÜGYFELEKET:

M1, július 19., kedd, 21:05

Sok hűhó Emmiért magyar tévéfilm

Tévéfilm, az ismert regény újabb filmváltozata. A mulatságos, kedves, könnyed, szerel-
mes történet a nagyon korán elhunyt és kitűnő dramaturgiai érzékkel megáldott Asz-
lányi Károly írta, aki méltó követője lehetett volna a világhírű magyar film-forgató-
könyvíróknak. A könnyed történet csöppet sem bárgyú, s a történet akár ma is játszód-
hatna. Ez a mű fedezte fel Gubás Gabit a film számára.

Duna Televízió, július 19., kedd, 21:00

Az ügynökök a paradicsomba mennek
magyar játékfilm

Kárász Mátyás jólétben él pártállami funkcionárius szüleivel a Rózsadombon. Ko-
rábban elit egyetemekre járt külföldön, most az ELTE-n tanul. A nyolcvanas évek
vége felé az akkor alakuló ellenzékiekhez csatlakozik, a III/III-as Főcsoportfőnök-
ség választás elé állítja: vagy csatlakozik az ügynökhálózathoz, vagy kiutasítják
az országból.

TV2, július 20.,
szerda, 20:25

Doktor 
House
amerikai 
filmsorozat

13-as egyre nehe-
zebben tud együtt
élni a gondolattal, hogy Huntington-
kórban szenved. Mindenáron szaba-
dulni akar a félelmeitől és a dühétől,
ezért beleveti magát az éjszakai élet gyö-
nyöreibe. Az egyik ilyen kiruccanása al-
kalmával felszed egy lányt, aki azonban,
miután szeretkeztek, hirtelen rosszul
lesz. House pedig eközben tovább nyo-
moztat Lucasszal Wilson után.

Duna Televízió, jú-
lius 20., szerda, 21:00

Lidérces órák
amerikai vígjáték

Paul Hackett, a fiatal
New York-i számítógép-programozó ígére-
tes este elé néz. Egy fiatal szőke lánnyal ké-
szül randevúzni, akivel alig néhány órája is-
merkedett meg az egyik kávézóban. Taxival
igyekszik a találkára, amikor a huzat kiviszi
Paul pénzét a lehúzott ablakon. A „rásze-
dett” taxis otthagyja a kihalt utcán fizetni
nem tudó utasát. Mindez azonban csak egy
őrült, hihetetlen kalandokkal és lidércnyo-
mással teli éjszaka kezdete csupán, amely
az elképesztő metropoliszban Paulra vár.

JÚLIUS 19., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:23 Kárpát Expressz 
05:50 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 
11:05 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Úszó- és vízilabda 

világbajnokság
13:30 Srpski Ekran
14:05 Unser Bildschirm 
14:35 Mindentudás Egyeteme 2.0 
15:30 Tudástár 2011
16:00 Bűvölet
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradók 
16:55 Balatoni nyár
17:55 India - Álmok útján 
18:45 Futótűz 
19:30 Híradó este
20:10 Önök kérték! 
21:05 Sok hűhó Emmiért 
22:15 24
23:00 Hírek 
23:05 Sporthírek 
23:15 Barangolások öt kontinensen 
23:40 Trilok Gurtu Győrött
00:35 Ma Reggel 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Trendmánia
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:25 Svejk, a derék katona

16:35 Remington Steele
17:45 Ezel - Bosszú mindhalálig 
19:00 RTL Klub Híradó
19:40 Fókusz
20:20 Castle 
21:20 A mentalista
22:20 Döglött akták 
23:25 XXI. század 

- a legendák velünk élnek -
Psota Irén, a színművész - 
Ahogy a férfiak látják 

00:05 Reflektor
00:20 Halálos szérum

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:00 Mokka habbal
09:45 Stahl konyhája
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop 
11:35 Seherezádé 
12:35 Színes fátyol
14:40 EZO.TV
15:40 Rex felügyelő
16:40 Második élet 
17:35 Seherezádé 
18:30 Tények
19:10 Aktív 
19:55 Hőhullám

A TV2 legsikeresebb és leg-
szórakoztatóbb vidám műsora-
inak egyvelege, amelyben töb-
bek között az Irigy Hónaljmi-
rigy legjobb pillanatait láthat-
ják a nézők. 

20:25 Vadászat a Vörös októberre 
23:00 Aktív
23:05 A médium
00:05 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:10 A titok gyermekei
03:10 Babavilág 
03:35 Animációs filmek

05:30 Gazdakör 
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 Töf-töf elefánt 
09:05 A dzsungel könyve 
09:35 Szelek szárnyán
10:20 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Csellengők
15:25 Egy kákávé rendel!
16:10 Zebra 
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 
21:00 Az ügynökök a 

paradicsomba mennek
22:30 Dunasport 
22:40 Az idő és a város 
23:55 A vörös cárok 
00:55 Vers 
01:00 Himnusz 
01:05 Közbeszéd 
01:40 Dunáról fúj a szél 

05:00 A narancsvidék
05:45 Zabagépek 
06:45 A kifutó 
07:40 Véznák kontra dagik 
08:40 Chicago Hope Kórház 
09:35 Damaszkusz kincse 
11:25 Két pasi meg egy csajszi 
11:50 Egy kapcsolat szabályai 
12:20 A Nagy Ő - The Bachelor 
13:20 A Nagy Ő - The Bachelor
14:45 Doktor House
15:40 Monk - Flúgos nyomozó
16:35 A médium
17:30 Gyilkos számok
18:25 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi 
20:25 Doktor House
21:25 Zuhanás 
23:50 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:40 Top Gear 
01:50 Zuhanás

JÚLIUS 20., SZERDA
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel 
09:00 Balatoni nyár 
11:00 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska kronika 
13:30 Úszó- és vízilabda 

világbajnokság 
15:05 Mindentudás Egyeteme 2.0 
16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Balatoni nyár 
17:55 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz
19:30 Híradó este 
20:10 Ciprián mester
20:45 Linda 
21:55 24
22:40 Hírek 
22:45 Sporthírek 
22:50 Kapcsoskönyv 
23:25 XX. századi történetek 
00:20 Ma Reggel 

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

14:35 Švejk, a derék katona 2. 
16:35 Remington Steele 
17:45 Ezel - Bosszú mindhalálig
19:00 RTL Klub Híradó
19:40 Fókusz 
20:20 Az ördög jobb és bal keze 
22:55 A replikátor
00:40 Reflektor

05:00 A narancsvidék
05:45 Zabagépek 
06:50 A kifutó 
07:45 Véznák kontra dagik 
08:45 Chicago Hope Kórház 
09:40 Különben dühbe jövünk
11:35 Két pasi meg egy csajszi 
12:05 Két pasi meg egy csajszi 
12:35 Egy kapcsolat szabályai 
13:00 Egy kapcsolat szabályai 
13:25 A Nagy Ő - The Bachelor 
14:45 Doktor House
15:40 Monk - Flúgos nyomozó
16:35 A médium
17:30 Gyilkos számok
18:25 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Fedezd fel Forrestert!
00:00 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:55 Top Gear 
02:00 Gyilkos számok
02:45 A médium
03:30 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás
06:35 Isten kezében 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Trombi és a tűzmanó 
08:55 A nagy ho-ho-ho-horgász
09:05 A dzsungel könyve 
09:35 Szelek szárnyán 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Élő népzene
15:30 Beavatás 
15:50 Európai kóstoló 
16:15 Virág virágossága
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 
21:00 Lidérces órák
22:35 Dunasport 
22:40 Dokureflex 
22:41 Az idő sodrában - 

Nádudvari krónika 1988-2008 
00:05 A vörös cárok 
01:05 Vers 

05:25 Teleshop 
06:00 Két TestŐr 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:45 Stahl konyhája
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop 
11:35 Született kémek 
12:00 Seherezádé 
13:00 Winnetou és barátja, 

Old Firehand
14:40 EZO.TV 
15:40 Rex felügyelő 
16:40 Második élet 
17:35 Seherezádé 
18:30 Tények
19:10 Aktív
19:55 Hőhullám 
20:25 Doktor House
21:25 Hawaii Five-0 
22:20 Aktív
22:25 Szellemekkel suttogó 
23:25 Tények Este
23:55 EZO.TV
00:30 A csajozás ásza
01:50 Két TestŐr 
02:15 Animációs filmek
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Az Árkád melletti új helyszínen változatlan kínálattal

és eladói körrel megnyílt az új piac. Minden héten szerdán,

pénteken és szombaton várjuk a kedves vásárlókat.

A gépjármûvel érkezôk részére

díjmentes parkolókat biztosítunk.

TV2, július 21., csütörtök, 20:25

Queen Sized - Tömör 
a gyönyör
amerikai vígjáték

A középiskolás Maggie elveszítette az édesap-
ját, aki cukorbetegségben szenvedett. A lány
azóta az összes lelki fájdalmát úgy csillapítja,
hogy mindent megeszik, ami elé kerül, és per-
sze ettől jól ki is kerekedik. Az iskolában állandóan csúfolják, miköz-
ben az édesanyja is próbálja rávenni, hogy fogyjon egy kicsit. A suli
egyik legnagyobb bajkeverője, Liz mindenáron meg akarja alázni a
lányt, ezért titokban benevezi a bálkirálynő-választásra.

Duna Televízió, július 21., 
csütörtök, 21:00

Don Juan, avagy: 
Don Juan, ha nő 
lett volna
francia–olasz filmdráma

Roger Vadim a női nem nagy ismerője érdekes, bár nem
feltétlenül boldog kicsengésű játékot játszik ebben a
filmjében: milyen lehetne az az asszony, aki a legendás
Don Juanhoz hasonlóan képtelen a megállapodott sze-
relemre, és csak a trófeagyűjtésben leli örömét. Az ő hó-
dító nője fiatal, csinos, független és nagyon gazdag.

RTL Klub, július 21., csütörtök, 16:35

Remington Steele
amerikai filmsorozat

Laura és Murphy ti-
tokban elmennek a
korábbi munkatár-
saik összejövetelére.
Miután Steele rájön,
hogy a meghívás rá is vonatkozott, meg-
lepetésszerűen megjelenik a bulin. A han-
gulat azonban több mint fagyos lesz, ami-
kor a házigazdát holtan találják. 

JÚLIUS 21., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:30 Top Shop 
06:00 Törzsutas 
06:25 Fókusz Reggel 
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó 
12:10 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:40 A Rainbow Warrior 

elsüllyesztése

16:35 Remington Steele 
17:45 Ezel - Bosszú mindhalálig
19:00 RTL Klub Híradó
19:40 Fókusz 
20:20 Az ördög jobb és bal keze 2.
22:55 Róma
00:10 Asszonymaffia 
00:50 Reflektor 
01:05 Infománia
01:40 Másnap

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás
06:40 Múltidéző
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Főzés? Gyerekjáték! 
08:45 Fabulák 
09:05 A dzsungel könyve 
09:35 Szelek szárnyán 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Magyar elsők 
15:20 A világ nagy kikötői 
16:15 Halld Izrael! 
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 
21:00 Don Juan, avagy: 

Don Juan, ha nő lett volna
22:25 Aprószentek balladája
23:00 Dunasport
23:05 Koncertek az A38 hajón 
00:00 A vörös cárok 
01:00 Vers
01:05 Himnusz 
01:10 Közbeszéd

05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel 
07:30 Úszó- és vízilabda 

világbajnokság
09:00 Balatoni nyár 
11:00 Drága doktor úr
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz 
12:55 Slovenski Utrinki 
13:30 Együtt 
14:00 Ecranul nostru 
14:35 Összhang - 0721 
15:30 Legendás konyhák - 

„...felejts el mindent, figyelj az
ünnepre!" 

16:00 Bűvölet 
16:30 Híradó
16:40 Időjárás-jelentés 
16:41 Körzeti híradó 
16:55 Balatoni nyár 
17:55 India - Álmok útján 
18:40 Futótűz 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés 
20:10 Déltenger kincse
21:00 Tűzvonalban
21:55 24
22:40 Hírek 
22:45 Sporthírek 
22:55 Liszt Rómája - Róma Lisztje
23:25 Paradicsommadár 

05:00 A narancsvidék
05:45 Zabagépek 
06:45 A kifutó 
07:35 Véznák kontra dagik
08:35 Chicago Hope Kórház 
09:30 Fedezd fel Forrestert! 
12:05 Két pasi meg egy csajszi 
12:35 Egy kapcsolat szabályai 
13:05 A Nagy Ő - The Bachelor 
14:45 Doktor House
15:40 Monk - Flúgos nyomozó
16:35 A médium 
17:30 Gyilkos számok
18:25 Lehetetlen küldetés 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi 
20:25 Doktor House
21:25 CSI: A helyszínelők
22:25 Terepen
23:20 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
00:20 Top Gear
01:20 CSI: A helyszínelők
02:10 Terepen 
02:55 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
03:40 A médium

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája 
09:55 Babapercek 
10:05 Teleshop 
11:40 Született kémek 
12:05 Seherezádé 
13:05 Az utolsó majomember

Carol és David Hughes érde-
kes film megalkotására vállal-
koztak. Céljuk az volt, hogy a
megfelelő környezet kiválasz-
tása után a lehető leghitele-
sebben ábrázolják az ősember
lehetséges mindennapjait.

14:40 EZO.TV 
15:40 Rex felügyelő
16:40 Második élet 
17:35 Seherezádé 
18:30 Tények
19:10 Aktív 
19:55 Hőhullám
20:25 Queen Sized - 

Tömör a gyönyör
22:10 Aktív 
22:15 Bostoni halottkémek 
23:15 Tények Este 
23:45 EZO.TV
00:20 Szvingerek 
01:10 Szvingerek 
02:00 Segíts magadon!

VIASAT3
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ŐSTERMELŐK PIAC

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Szebb, rendezettebb a piac, egy sza-
vunk nem lehet a körülményekre.
Csak még szokatlan mindenkinek, az
ismerősök egyelőre nehezebben ta-
lálnak meg – Zsirai Alajosné, az új
helyre költözött belvárosi piac egyik
őstermelője összegzi így az elmúlt
két hét tapasztalatait. Az üzemelte-
tés színvonalával általában elégedet-
tek az árusok, több kedvező válto-
zást említ a már a ’80-as évek óta
Győrben árusító asszony: – Egyszerű
a parkolás vevőnek, kereskedőnek
egyaránt, kulturált és ingyenes a
vécé, az is könnyebbség, hogy a hely-
pénzt havonta lehet fizetni. Csak a
forgalom… érződik a pénztelenség...

A szombattal még csak elvagyunk,
de a szerda az katasztrófa – veszi át a
szót a közeli stand tulajdonosa, Csóti
Sándor. – Buszjárat kellene ide, hogy
összeszedje az embereket Révfaluból,
Bácsáról, Nádorvárosból.

A tömegközlekedés megoldását
mások is említik, sokan látnának szí-
vesen akár speciális útvonalú piacjá-
ratot. És nem csak az árusok: – Én el-
jövök ide is, nem gond, hiszen 8-10
perccel sétálok többet, mint eddig.
Csak visszafelé nehéz már cipelni a
szatyrokat. Akkor jönne jól a busz! –
mondja egy nyugdíjas hölgy a zöld-
ségesstandok között.  – De nekem
ennyit megér a friss zöldség, meg az
a néhány szem gyümölcs, amivel
megkínálom az unokáimat. 

Valóban, ez a paradicsomos-pap-
rikás vacsorák, a lecsók, zöld- és fej-
tettbab-levesek, no meg az édes ba-
rack, a málna, a dinnye szezonja,
nincs is olyan zöldséges, ahol ne vá-
logatna-alkudozna néhány vevő. A
széles sorokon békésen megfér az

Minden oké,
csak vevő legyen!

andalgó nézelődő, a szemfüles árva-
dász, a céltudatos törzsvásárló. Még
a pesszimistább termelők is leg-
alább nyolcvanszázalékosra mond-
ják a forgalmat a Dunakapu térhez vi-
szonyítva, s még nekik is akad emlé-
kezetfrissítő figyelmeztetés a kollé-
gáktól: – A Dunakapu téren se voltak
többen ilyen melegben!

Bizony rekkenő a hőség, ahogy a
délelőttbe kúszik a reggel, a büféseknél
is kelendőbb a hűsítő, mint a vásárok
klasszikus sült kolbász–mustár párosa
vagy a fokhagymás-tejfölös lángos, az
idő nem kedvez most a máskor oly han-
gulatos, pultot támasztó, kiadós tízórai -
zásnak. A füstölt áru is megérzi a zöld-
ségek-gyümölcsök szezonját, a lakóko-
csi mélyén kuporgó eladóknak ritkán
kell a kiadóablakhoz állni, mint az abdai
húsüzem portékáját kínáló Bugár Pál-
nénak. – „Lájtos” még – jellemzi az át-
költözés utáni forgalmat mai, modern
szófordulattal. – Hiányolom a szlováko-
kat, a révfaluiakat, inkább csak a belvá-
rosra támaszkodhatunk. Persze inkább
a szeptember a füstölt hús szezonja,
most jóformán csak a törzsvevők viszik
a szokásosat.

S hogy a valóság mindjárt igazolja
is szavait, érkezik Lukács Tibor, s ott-
honosan mutat az oldalszalonnára: –
Ebből kérek olyan jó háromujjnyit!

Engem nem érintett különösebben a
költözés – teszi hozzá –, Bácsáról
úgyis minden szombaton bejövök a
városba. Mosolyogva toldja még a
szót: – Ezen a helyen dolgoztam 40
évig, egy kicsit furcsa, hogy most vá-
sárolni járok ide. De tetszik, hogy tá-
gasabb lett a piac, parkolni is köny-
nyen lehet.

A legtöbb panasz a forgalomra a
ruhaneműt áruló sátrakból hallatszik.
– Én nem nyilatkozom, de nagyon
visszaesett a bevétel. Nincs átmenő
forgalom, ide csak az talál, aki kifeje-
zetten ide készült. Hiányoznak a sé-
tálók, a Frigyládához, a Káptalan-
dombra menő turisták!

Báti Irén a nevét is vállalva erősíti
meg kollégája tapasztalatait. – Keve-
sebbet árulok, mint a régi helyemen.
Az infrastruktúra tökéletes, kulturált a
környezet, csak a kuncsaftok nem talál-

tak még ide. Nem tudom, a szlovákok
hol vannak, nem látom, hogy új arcok
jönnének, mondjuk az Árkádból… Szó-
val minden oké, csak vevő legyen!

Nem lehet még két hét után meg-
ítélni a valós helyzetet – tartja még
szóval a riportert egy higgadt hang a
sorok között. – Sokan panaszkodnak,
de közben sorban állnak a kereske-
dők, hogy befizessék a helypénzt az
irodán. Majd az őszre kialakul… 

Tizenegy óra után szemmel látha-
tóan olvad a tömeg a standok között,
a későn ébredők most olcsóbban
kapják, de már csak az áru utóját az
őstermelőktől, akik nem szívesen vin-
nének haza madárlátta portékát. A
Rába egykori telephelyére költözött,
második szombatját záró piac ezút-
tal is jól vizsgázott szolgáltatásból, s
készséges közvetítőnek bizonyult
árus és vevő között.

Egy szavunk
sem lehet a
körülményekre

Ajándék
fűnyíró

Fűnyírót ajándékozott a GYŐR-SZOL a győrújbaráti gyerektá-
bornak.
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szerző: földvári gabriella 
fotó: marcali gábor

Nem csak szinglik és unalmas
párkapcsolatban élő hölgyek
számára kértünk néhány jó taná-
csot Kerecsényi Évától, a feng
shui egyik legkiválóbb győri szak-
értőjétől, aki szerint otthonunk,
hálószobánk tudatos átrendezé-
sével új energiákat szabadítha-
tunk rá szerelmi életünkre.  

Aki teheti, már lakásvásárlás, házter-
vezés során ügyeljen arra, hogy a há-
lószoba új otthonának középpontjá-
hoz képest délnyugatra essen, s a le-
hető legmesszebb legyen a bejárat-
tól. A feng shui szerint ez a terület a
párkapcsolat, a házasság, a szere-
lem védett zónája. Ha nem választha-
tunk új hálót, akkor sincs minden
veszve, számos módon erősíthetjük
a terület energiáit. Először a falakat
fessük át pasztellszínűre, semmi
esetre sem sötétre vagy vörösre. 

Életünk legfontosabb tárgya az
ágy. Ha új kapcsolatra, netán sze-
relmi életünk felfrissítésre vágyunk,
vásároljunk egy vadonatúj, dupla fek-
helyet, amit úgy helyezzünk el a háló-
szobában, hogy három oldalról kör-
bejárható legyen. Fontos, hogy az
ágy fejvége a falnak támaszkodjon,
ne nézzen szembe az ajtóval, ne áll-
jon gerenda alatt és ne legyen fölötte
polc. Az új fekvőhelyet rózsaszín le-
pedővel takarjuk, mert a feng shui
ezt tartja a szerelem színének. Tévét,
rádiót, egyéb elektromos kütyüket
ne tartsunk ebben a helyiségben, s a
tükör, a szárazvirág, a szúrós, hegyes
szárú növények sem idevalók. 

Kerecsényi Éva azt is javasolja,
hogy a szerelem, a házasság feng
shui-szimbólumainak mindenképpen

Ősi titkok,
mai hálószobák 

találjunk helyet a hálóban. Ilyen tárgy
lehet a sárkányfejű teknős, piros sza-
laggal a szájában, esetleg a mandarin
kacsapár, amely a házastársi hűség
jelképe. A virágok közül a pünkösdi
rózsa az igaz szerelem megtalálását,
a krizantém és az őszibarackfa vi-
rágzó ága a boldog párkapcsolat
fenntartását segíti. Mindezek falikép-
ként is megjelenhetnek, de a piros
szalaggal ablak fölé lógatott szivár-
ványkristály golyó legyen igazi.

Mindig tartsunk rendet, legyen
tisztaság, rakjuk el azokat a holmikat,
tárgyakat, amelyeket nem haszná-
lunk rendszeresen. Aki új kapcso-
latra vágyik, helyezzen el egy lovat
ábrázoló szobrot a lakás déli fertá-
lyán, hordjon magánál valamilyen ró-
zsaszín tárgyat, s ne tegye ki volt pa-
sija fényképét az éjjeliszekrényre. Ha
egyedül élünk, akkor is mindent pá-
rosával helyezzünk el. Páros gyertya-

tartót tegyünk a komódra, két párnát
az ágyra, két fogkefét a fürdőszo-
bába, két csészét a konyhaasztalra.

Kerecsényi Éva azt mondja, elő-
ször a szívünkben, a lelkünkben kell
rendet tenni, ezután segíthet rajtunk
az ősi kínaiak művészete. Figyeljünk
az összhangra, a harmóniára, s meg-
változik az életünk, biztos, hogy meg-
talál bennünket a szerelem.

Feng Shui, a szél és a víz. A térrendezés ősi kínai művészete,
a harmonikus emberi környezet tudatos alakításának módszere.
A feng shui filozófia mindenütt működik, bármely lakberendezési
stílussal összeegyeztethető. Szépséget, rendet varázsol ottho-
nunkba, harmóniát hétköznapjainkba.  

A Ying Yang gyertya akkor égjen, ha új kapcsolatra vágyunk,
vagy a régit akarjuk menteni.  A természetes kristályokat a
családi harmónia helyreállításához használjuk. A szivárvány-
kristály a párkapcsolatok, érzelmek felélesztéséhez ajánlott.
A páva a szépséget, a méltóságot testesíti meg. A kiskakas
a párkapcsolat harmóniájára vigyáz. A hal feléleszti a szenve-
délyt, fokozza a fizikai aktivitást. A delfin a szeretet jelképe. A
pillangó a boldog házasság szimbóluma.

Szerelmi szimbólumok

Sárkányfejű
teknős, piros
szalaggal 
a szájában 
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A SZEBBIK NEM HÖLGYVILÁG

szerző: mti
fotó: illusztráció

Mostantól minden édesanya kézhez kap gyermeke
születése után egy ajtódíszt, amelyet otthonuk bejá-
ratára kifüggesztve jelezheti kisbabája érkezését. Az
első ajtódíszeket a népesedési világnapon Soltész
Miklós, szociális, család- és ifjúságügyért felelős ál-
lamtitkár adta át a budapesti Szent Imre Kórházban.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Nefmi) a
Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom ta -
vasszal meghirdetett kezdeményezéséhez csatla-
kozott az első ajtódíszek átadásával.

A Simon András grafikus által tervezett, szívbe
foglalt újszülöttet ábrázoló, Isten hozott! feliratú aj-
tódíszeket elsőként Soltész Miklós adta át kisma -
máknak a Szent Imre Kórház szülészeti osztályán.

Az államtitkár ezt követően a sajtó képviselői-
nek elmondta: az ajtódísszel is minél több gyer-
mek vállalására kívánják biztatni a fiatalokat, az
édesanyákat. „A jelzés értékű kis tábla is tükrözi
az anyaság szépségét” – tette hozzá.

Soltész Miklós hangsúlyozta, hogy az anyagi és
a törvényi támogatások mellett „ugyanúgy fontos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Franciaországban, Görögországban
vagy Nagy-Britanniában leginkább a
külső számít a párválasztásban,
mintsem a belső érték, Ausztráliá-
ban pedig pont az ellenkezőjét vall-
ják. Az amerikai nők fele a férfiak hu-
morérzékét méltányolja. A német és
olasz férfiak anyagi helyzetüket fitog-
tatják, a mexikóiakkal és a spanyo-
lokkal vigyázni kell, mert titkolják há-
zasságukat. Kifejezetten Magyaror-
szágra most nem készült ilyen kuta-
tás, de a szociológusok szerint a jel-
lemző európai trendet követjük.

Ezek bizonyára nem alaptalan ál-
talánosítások, hanem találó pillanat-
felvételei a jelenkornak. A hagyomá-
nyos – Európában a keresztény – ér-
tékrend, s az ebből eredő szokások
megváltozásával fellazultak az erköl-
csök, s a morális, belső értékek he-
lyett mások kerültek előtérbe.  

Régebben hazánkban is hosszú fo-
lyamat volt az udvarlás, különösen a
falvakban vetették meg azokat, akik
megszegték a közösség szokásait. A
múlt század elején, közepe táján a fia-
talok családi ünnepélyeken szórakoz-
tak, és leginkább templomokban talál-
koztak. A ritkán tartott bálokon az
anyák és lányaik a fal mellett lévő pa-
dokon ültek és várták a felkérőket. Il-
letlenségnek és udvariatlanságnak
számított visszautasítani a táncra
kérőt. A pár csak a család jelenlétében
beszélgethetett, de ott is inkább a lány
apja tartotta szóval az udvarlót. A le-
ányzó ritkán szólt bele a beszélge-
tésbe. A szerelmeseknek búcsúzás-
kor maradt néhány intim pillanat, de
negyedóránál nem több. A testi érint-
kezés, ölelkezés vagy csókolózás a

Ajtódísz jelzi az újszülöttek érkezését
az érzelmi megerősítés, hogy a társadalom is mel-
léálljon” a gyermekvállalásnak. Arra hívta fel a szü-
lőket: aki részesülhet a gyermekáldás örömében,
ossza meg a környezetével is ezt a boldogságot,
gyermeke születésének örömét.

Rákóczi István professzor, a Szent Imre Kórház
szülészeti osztályának vezető főorvosa arról be-
szélt, hogy a nő életében meghatározó esemény
a szülés. Arra törekszenek, hogy a kórházban ott-
honos légkört és környezetet biztosítsanak, s min-
den kismama pozitív élménnyel térjen haza, ezért
is csatlakoztak örömmel a kezdeményezéshez.

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom
vezetője, Túry Krisztina elmondta, hogy az újszü-
löttek megérkezése a közösségnek is öröm, ezért
az ajtódísz motívumát viselő, fehér alapú zászlót
is megrendelhetik az önkormányzatok, kórházak,
hogy a gyermekek születését minél szélesebb kör-
ben hirdessék, ne csak az elhalálozásokat. 

Az ajtódísz megtervezésére felkért Simon And-
rás grafikus azt hangsúlyozta, hogy az egyetlen,
éppen ezért „megszakíthatatlan” vonallal megraj-
zolt embléma „jelképezi a házasság, a gyermek
iránti örökkévaló felelősséget”. 

Megspórolt udvarlás, szinglilét, válás
szülők előtt szentségtörésnek számí-
tott. Házasság előtt nem lehetett
együtt aludni, megvetették azt a lányt,
akinél ott maradt éjjelre az udvarló. A
lány szüzessége a legfőbb erénynek
számított.  A házasságot egy egész
életre szólónak tartották. Elítélték azo-
kat a lányokat, akik idő előtt, azaz há-
zasság előtt teherbe estek. De azt is,
aki öreglány maradt. 

Ma viszont nem szégyen az öreg-
lány életforma, sőt, ezt a szót már
nem is használjuk. Ma divat a szing-
liélet, az egyedülálló, önálló életmód.
Az egyedülálló anyák sem titkolják a
nem kívánt várandósságot. A házas-
ságot mint szent köteléket egy feles-
leges dokumentumnak tartják. A
szülők előtt pedig nyugodtan ölelkez-
nek, csókolóznak, ahogyan az utcán,
a diszkóban, a moziban, vagy akár a
buszon. Eltűnt a szégyenérzet, a ta-
karnivaló, az intimitás.  

A fiatalok ma több szabadidővel
rendelkeznek, az autó, a mobil és az
internet mind-mind lehetővé tette és
megkönnyítette a társkeresés lehe-
tőségét. De le is egyszerűsítette azt
az internet nyelvére. A személyes
kommunikáció szerepe visszaszorult.
Nem tudunk igazán bókolni, kedves-
kedni, udvarolni partnerünknek. 

A nyelvészek szerint sokat mond
az a jelentéstani változás is, hogy a
szerelmesek ma már nem azt suttog-
ják egymás fülébe: „nélküled nem
tudnék élni”, hanem azt, hogy „veled
akarok lenni.”

Mindez persze nem azt jelenti,
hogy mostanában nincsenek nagy
egymásra találások, ám az udvarlá-
son megspórolt idő, a titkok ideje -
korán történő leleplezése később
megbosszulhatja magát. Erre utal a
válások magas száma is.
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HIRDETÉS NYELVISKOLA

szerző: gy. p.

Fontos szakmai elismerést vett át a Hatos és Társa
Nyelviskola, a IIASA-Shiba-díjat a minőség fejlesz-
tésében és terjesztésében elért eredményes mun-
káért. Az iskola 14 éve a minőségi nyelvoktatást,
az elérhető áron gyorsan megszerezhető, színvo-
nalas nyelvtudás átadását tűzte ki célként, és a tö-
rekvés azóta sem változott: a lakossági nyelvtanu-
lók és a gazdasági szférában dolgozók egyaránt
gyorsan használható, minőségi nyelvtudást kap-
nak. Ennek a kemény munkának az elismerése az
IIASA-Shiba-díj is.

A dr. Shoji Shiba professzorról elnevezett kitün-
tetést 1989-ben adták át először. Az akkori ipari
miniszter felkérésére egy 10 tagú magyar csoport-
tal cselekvési programot dolgozott ki a professzor
az Átfogó Minőségvezetési Rendszer bevezeté-
sére a magyar iparban.

A díjat a minőségjavítási folyamatért vagy a fo-
lyamatban használható tapasztalatok terjesztésé-
ért ítélik oda vállalati, csoportos és egyéni kategó-
riában. Az alapító a díjat 1996-tól az ipar és szol-
gáltatás mellett az egészségügy és az oktatás,
majd 2001-től a közszolgálat területére is kiter-
jesztette.

A díj már kategória-rendszerével is elsősorban
a távlatokba mutató ösztönzési rendszerekre kon-
centrál, mely folyamatosan segítheti a számos
esetben az európai gyakorlat előtt járó fejleszté-
sek elindítását, ösztönzését.

Kiemelkedő szakmai elismerést kapott
a Hatos Nyelviskola

A IIASA-Shiba-díjas szervezetek gyakran
élnek a díj adta elismerés, ösztönzés lehetősé-
gével és a kezdeti lendületet felhasználva lép-
nek tovább a magyar Nemzeti Minőségi Díj el-
nyerése felé.

A programba bekapcsolódott cégek között vol-
tak olyan vállalatok, melyek mára komoly eredmé-
nyeket értek el a piacgazdasági és szervezeti szin-
ten egyaránt. Például a magyar Nemzeti Minőségi
Díjas Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., vagy az
Európai Minőség Díj Fődíját elnyert Burton-Apta
Tűzállóanyaggyártó Kft.

A Shiba-díj tehát megtiszteltetés, elismerés,
de egyben nagy felelősség is. Átvételét követően
ugyanis folyamatosan meg kell felelni egy szigorú
nemzetközi mércének. 

Az elmúlt évek során a Hatos Nyelviskola belső
folyamatainak fejlesztésére koncentrált.

Egyik fő céljuk az ügyfél-elégedettség méré-
sének fejlesztése volt, hogy még pontosabb
képet kapjanak a nyelvtanulással kapcsolatos
igényekről.

Ezekre a fejlesztésekre építik azokat a projek-
teket, amelyekkel a felnőtt nyelvtanulókat céloz-
zák meg azáltal, hogy szenior csoportok kialakí-
tására törekednek speciális, felnőttekre szabott
módszertannal. A szaknyelvet tanulóknak logisz-
tikai és minőségbiztosítási szaknyelvi kurzuso-
kat kínálnak. A 3–6 éves korosztályt pedig angol
és német nyelvű „Happy Kid” saját fejlesztésű
anyagokkal várják.
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szerző: zoljánszky a.
fotó: szigethy teodóra

Ha nem, akkor irány a Rába
Quelle Gyógy-, Termál- és Él-
ményfürdő, ugyanis országo-
san egyedülálló programot
szerveztek itt: 60 napos gyer-
mekfesztiválra várnak a szer-
vezők kicsiket és nagyokat a
Minimax Kölyök Strandra au-
gusztus közepéig.

A Minimax mesecsator-
náról ismert Mini, Max, Ma-
cikutya és Picicica is a stran-
don nyaralnak, ráadásul
csatlakozott hozzájuk Wal-
ter, a strandoszaurusz. Ő a
Rába Quelle Fürdő új kabala-
figurája lett, az idényfürdő

bejáratánál fogadja a kis
vendégeket, és még fotóz-
kodni is lehet a nagy dínóval.

A programokat 14 tema-
tika szerint csoportosították,
és mindennap másfajta szó-
rakozás várja a gyerekeket.
Holnap, szombaton például
ökonapot tartanak a környe-
zetvédelem jegyében, és
még meseszínház is lesz. Va-
sárnap a varázslatos növény-
és állatvilágról tanulhatnak
játékos formában a gyerekek,
és még a Bóbita együttes is
ad koncertet. A továbbiak-
ban lesz többek között indiá-
nosdi, pancsolda, kisbajno-
kok napja, beach party és jár-
gánynap.

Ti már találkoztatok
strandoszaurusszal?

A programokon szak-
képzett animátorok segíte-
nek a kicsiknek az önfeledt
játékban. De akinek pan-
csolni vagy úszni van
kedve, azok is megtalálják
itt a számításukat, minden
medencét feltöltöttek víz-
zel, és a forró napokon per-
metező enyhíti a gyerekek
hőérzetét.

A tematikus programo-
kon kívül kézügyességet
fejlesztő játékok, gokart-
pálya, ugrálóvár, óriássakk,
lengőteke, pingpong, ho-
mokozó, foci- és röplabda-
pálya is várja a kicsiket és
nagyokat a győri Kölyök
Strandon.

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

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

nyí lás zá rók

ajtók, ablakok

beépítés után
teljes körû
helyreállítás

árnyékolástechnika
gipsz kar to no zás
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GASZTRONÓMIA  SZAKÁCSKLUB

A panna cotta észak-olasz, édes-fényes, vanília-
maggal díszített puding, amit a forró nyárban ét-
kezésünk koronájaként, jól lehűtve önálló nyalánk-
ságként, fagylalt helyett is tálalhatunk.  

Hozzávalók hat adaghoz:
1 liter tejszín, 10 dkg kristálycukor, 3 dkg zse-

latin, 5 dkg kókuszreszelék, 1 rúd vanília, gyü-
mölcsöntet és évszaknak megfelelő friss gyü-
mölcsök.

szerző: gaál józsef
receptek: alexovics róbert
fotók: o. jakócs péter 

A fogassüllő egyik legbecsesebb ha-
lunk, a másfél kilónál kisebbeket süllő-
nek, a súlyosabbakat fogasnak hívjuk.
Ez utóbbi név idegen országokban is
elterjedt, itthon élőhelytől, mérettől
függően a sül, süllő, harcsaüllő, fogas,
balatoni fogas, szellő, fehérhúsú csuka
elnevezésekkel illetik ezt a pompás,
foltos-csíkos díszítésű, keménysugarú
úszókkal rendelkező sügérfélét. 

A fogassüllő Európa középső és
észak-keleti régióinak folyóiban, a velük
kapcsolatos tavakban honos, Nyugat-
Európa vizeiben csak a múlt században
jelent meg a német haltelepítők jóvoltá-
ból, a francia ínyencek örömére. Szű-
kebb hazánkban a Duna, a Rába, a Ba-
laton és a tatai Öreg-tó a lakóhelye, a
szakácsok úgy tartják, a Balatonból ki-
fogott fogas húsa a legízletesebb.

Legnemesebb és európai hírűvé
vált halunk Herman Ottó szerint igazi
ragadozó, mindenre ráveti magát, amit
legyőzhet, még saját faját sem kímél-
vén meg, elnyeli az apróbb vízi vadat,
vízi patkányt, mindent, ami él és
mozog. A természettudós azt is leírja,

Július séfje: 
Alexovics Róbert 

A fogas

hogy a Balatonban élő példányok húsa
azért tisztább a folyamiakénál, mert túl-
nyomóan a sugár kardossal és a küsz-
fajokkal táplálkoznak. Csapatban úsz-
nak, a kardos és küsz seregeit üldözik. 

A fogas, a ponty, a keszeg és a
többi édesvízi magyar hal népszerű-
sége örvendetesen növekszik, de
összesen nem fogyasztunk annyit

belőlük, mint a „tengeri fogasból”,
ami alatt a csacsihalat, közismer-
tebb nevén a hekket kell értenünk.
Ennek a fagyasztott, tengeri tömeg-
terméknek semmi köze a balatoni fo-
gashoz, s csupán azért válhatott víz-
parti büféink sztárjává, mert nincs
benne szálka, s nagy tételben vi-
szonylag olcsón beszerezhető. 

Hozzávalók négy személyre:
80 dkg fogas- vagy süllőfilé, 0,5 dl olaj,
ha lehet, olíva, 10 dkg vaj vagy marga-
rin, 5 dkg liszt, 2 dl húsleves (kockából
is jó), 1 dl tejszín, 5 dkg mustár, 1 evő-
kanál magos mustár, 1 kg burgonya,
1-2 csomag kapor, 2 db retek

A fogasfilét enyhén sózzuk be, te-
gyük hűtőbe pihenni, a burgonyát
tisztítsuk meg és rakjuk fel sós víz-
ben főni. Öt deka vajat melegítsünk
meg egy nyeles forralóban, tegyük
bele a lisztet. Pirítsuk egy-két percig
kis lángon, s óvatosan keverjük bele
a hideg húslevest, a tejszínt és a két-
fajta mustárt. Sózzuk, borsozzuk, fo-
lyamatos keverés mellett felforral-
juk. Közben a megfőtt burgonyát le-
szűrjük, a maradék vajjal áttörjük és
hozzákeverjük a durvára vágott kap-
rot. Forró serpenyőben a fogas mind-
két oldalát megsütjük. Tálaláskor ap -
róra vágott retekkel díszítjük. 

Grillezett fogasfilé
magos mustár-
mártással, kapros
tört burgonyával

Kókuszos panna cotta gyümölcsöntettel

A tejszínt öntsük egy kis lábosba, keverjük bele
a zselatint, a cukrot és a kókuszreszeléket. Vágjuk
ketté a vaníliarudat és a belsejét kaparjuk a tej-
színbe. Tíz percre tegyük félre, míg a zselatin meg-
szívja magát, utána közepes lángon, folyamatos
kevergetés mellett 80 Celsius-fokra melegítjük, s
az előkészített formákba tesszük. Ha már langyos,
három órára tegyük a hűtőbe, hogy teljesen meg-
dermedjen. Szervírozhatjuk gyümölcsöntettel,
ízlés szerint bármilyen friss gyümölccsel. 
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ÁLLÁS

Közönségszervezőt keres a
Győri Filharmonikus Zenekar
jegyek és bérletek értékesíté-
sére, jutalékos rendszerben. Ér-
deklődni lehet az office@
gyfz.hu e-mail címen vagy mun-
kaidőben a 30/864-1693-as te-
lefonszámon.

AUTÓ

VW Passat Variant Comfortline
2,0 CR TDI DSG. Üzembe helye-
zés: 2011. 02., futásteljesít-
mény: 12.500 km, kasmírbarna
metál fényezés, DSG automata
váltó, 2 zónás digit klíma, multi-
funkciós bőrkormány, ülésfűtés,
parkradar, tempomat, ESP,
könnyűfém felni. Ár: 7.990.000
Ft. Érdeklődni: 96/515-000.

Audi A1 Ambition 1.4 TFSi, for-
galomba helyezve: 2010. 10. 11.
19.000 km, Amalfi-fehér külső
fényezés Daytona-szürke kont-
rasztszínű tetőívvel, fekete/kő-
szürke belső, LED belsővilágítás-
csomag, fűthető ülések, könyök-
támasz elöl, első hővédő szél-
védő szürke csíkkal, fény- és eső-
szenzor, klímaberendezés, auto-
mata. Kormány: multifunkciós 3
küllős, bőr. Külső tükrök fűthetők.
Rádió Concert CD-lejátszó,
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 helyezés
2009. 08. 14., 59. 366 km. Ár:
5.190.000 Ft. Motor: 1 968
ccm, 105 kW/143 LE, dízel. Fe-
kete-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, vi-
lágosbarna-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-
lágos szürke-metál. Érd.:
96/515-000.

Seat Toledo 1.6 MPI Reference.
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

Készpénzért festményeket,
Herendi-porcelánt, ezüsttár-
gyakat, órákat, könyveket,
antik bútort, szőnyeget,
dísztárgyakat, hagyatékot
vásárolunk. 70/640-5101.

Havi 5% kamatra befektetőt ke-
resek, ingatlanfedezetet biztosí-
tok! Tel.: 20/581-1000.

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

INGATLAN

Győr-Nádorvárosban 55 m2-es,
kétszoba-hallos, erkélyes társas-
házi lakás liftes házban eladó. Ár:
6,9 M Ft. Tel.: 06-70/977-7830.

Győr-Belvárosban sürgősen
eladó egy 49 m2-es, kétszobás,

erkélyes, teljesen felújított tár-
sasházi lakás. Ár: 11,9 M Ft.
Tel.: 06-70/9777-830.

Győr-Szabadhegyen, négyeme-
letesben eladó egy 49 m2-es,
első emeleti, 2 szobás panella-
kás. Ár: 7.990.000 Ft. Érd.:
70/703-0865.

Győr-Szabadhegy csendes
utcájában eladó egy belső
kétszintes, 5+2 szobás, 160
m2-es családi ház műhellyel.
Ár: 31.000.000 Ft. Érd.:
70/703-0865.

Győr-Adyvárosban 5. emeleti,
35 nm-es garzon eladó. Ár: 5,9
M Ft. Tel.: 70/9777-840.

Győr-Szabadhegyen 100 nm-es
családi ház eladó. Ár: 23,9 M Ft.
Tel.: 70/9777-840.

Győr-Nádorváros csendes ré-
szén nívós kialakítású, nap-
pali+3 szobás, 87 m2-es, 1.
emeleti társasházi lakás nagy te-
rasszal, garázzsal eladó. Irányár:
25,9 M Ft. Tel.: 70/9777-833.

Győr-Adyvárosban 49 m2-es,
kétszobás, jó állapotú, mű-
anyag ablakos, 3. emeleti pa-
nellakás szigetelt épületben
eladó. Irányár: 7,5 M Ft. Tel.:
70/9777-833.

Koroncón SÜRGŐSEN eladó
egy 240 m2-es családi ház.
Négy szoba+nappali, konyha,
két fürdőszoba, garázs, és egy
60 m2-es iroda. Ár: 26.000.000
Ft. Tel.: 70/601-0228.

Szerecsenyben SÜRGŐSEN
eladó egy 1200 m2-es telken
90 m2-es családi ház. Két
szoba, amerikai konyha, fürdő-
szoba, és egy kisebb nyári
konyha. Ár: 9.500.000 Ft. Tel.:
70/601-0228.

Győr-Ménfőcsanakon 3 szo -
ba+nap palis, újszerű sorház,
garázzsal, hosszú távra kiadó.

Minden megoldás érdekel!
Ár: 159.000 Ft/hó. Érd.:
70/977-7831. 

Győr-Ménfőcsanakon 78 m2-es,
újszerű sorház minőség burkola-
tokkal és nívós kialakítással, sür-
gősen eladó! I.ár: 18.000.000 Ft.
Érd.: 70/977-7831.  

Győr Adyvárosban kétszoba-hal-
los, felújított panellakás négyeme-
letes épületben eladó! Irányár: 8,6
M Ft. Tel.: 70/977-7841.

Győrságon 90 nm-es, 3 szoba-
nappalis, szép állapotú, könnyű-
szerkezetes családi ház 2.000
nm-s telekkel, sürgősen eladó!
Irányár: 13,85 M Ft. Tel.:
70/977-7841.

Győr-Belvárosban 2006-ban
épült társasház 75 m2-es, nap-
pali+3 fél szobás, egyedi fűtésű,
klímás lakása eladó. Irányár:
20,5 M Ft. Érd.: 70/977-7838.

Győr-Marcalváros I-en 55 m2-es,
1+2 fél szobás, 4. emeleti, műsza-
kilag és esztétikailag teljesen fel-
újított panellakás eladó. Irányár:
9,1 M Ft. Érd.: 70/977-7838.

Győr-Ménfőcsanakon 60 nm-
es sorházi lakás saját kerttel
eladó! Ár: 16,5 M Ft. Tel.:
70/372-0113.

Győr-Ménfőcsanakon 1300 nm-
es építési telek eladó! Ár: 13 M
Ft. Tel.: 70/372-0113.

Győr-Szigetben, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban utca-
fronti, 50 m2-es üzlethelyiség
kereskedelmi, szolgáltatói tevé-
kenységre vagy irodának hosszú
távra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

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

LAKÁSCSERE

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

Nádorvárosi, összkomfortos, 44
m2-es, 1+fél szobás, távfűtéses,
határozatlan szerződéses lakást
cserélne belvárosi, nádorvárosi
vagy gyárvárosi, 36 m2 körüli, 1
szobás lakásra (hirdetési szám:
66). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 53
m2-es, másfél szoba-hallos, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne
győri, de nem Kossuth vagy Sta-
dion utcai, komfortos vagy össz-
komfortos, 53 m2-nél kisebb,
1,5-2 szobás, konvektoros,
egyedi központi gáz- vagy távfű-
téses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra (hirdetési szám:
67). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 53
m2-es, másfél szoba-hallos,
távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses, felújításra szoruló
lakást cserélne belvárosi, kom-
fortos vagy összkomfortos, 53
m2-nél kisebb, másfél szobás,
táv- vagy gázfűtéses, elsősor-
ban határozatlan bérleti szerző-
déses, lift nélküli házban maxi-
mum 3. emeleten, liftes ház-
ban maximum 6. emeleten
lévő lakásra (hirdetési szám:
68). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, komfortos, 72 m2-
es, 2 szobás, gázkonvektoros,
határozatlan bérleti szerződé-
ses, erkélyes, részben felújított
lakást cserélne gyárvárosi, ná-
dorvárosi, belvárosi, komfortos,
40-50 m2-es, 1+fél szobás, gáz-
konvektoros, határozatlan bér-

leti szerződéses, erkélyes, max.
2. emeleti lakásra (hirdetési
szám: 69). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, összkomfortos,
49 m2-es, 2 szobás, távfűté-
ses, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2 db
győri, de nem szigeti vagy új-
városi, 1 szobás lakásra (hirde-
tési szám: 70). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, komfortos, 53 m2-es, 2
szobás, gázfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne szigeti, belvárosi vagy bá-
csai, 55 m2-nél nagyobb, 3 szo-
bás, földszinti vagy 1. emeleti la-
kásra (hirdetési szám: 74). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 60 m2-es,
komfortos, téglaépítésű, erké-
lyes, határozatlan idejű szerző-
déses lakást cserélne 2 szobás,
40-50 m2-es, belvárosi, szigeti,
révfalui, nádorvárosi vagy ady-
városi bérleményre (hirdetési
szám: 228). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Révfalui, 1 szobás, 35 m2-es, er-
kélyes nyugdíjasházi bérle-
ményt garázzsal cserélne 2 szo-
bás, 45-55 m2-es, belvárosi,
révfalui vagy nádorvárosi, hatá-
rozatlan idejű bérleményre, vagy
elegánsan, extrán felújított la-
kástulajdonra. Értékkülönbözet
balatoni nyaralót adna (hirdetési
szám: 229). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

A VIK Középiskola Győri Tagin-
tézménye felvételt hirdet szakis-
kolát vagy a 10. évfolyamot be-
fejezettek részére érettségire fel-
készítő, kétéves képzésre. Je-
lentkezni a Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola titkárságán lehet
személyesen (Győr, Baross G. út
49.) Információkat a 20/336-
9080-as telefonon adunk.

A hétvége legyen a pihenésé, 
ebédeljen nálunk családjával!

Kedvezményes menüajánlattal várjuk
Kedves Vendégeinket!

2 fogásos napi menü:  800 Ft/fô
3 fogásos menü, 1 pohár limonádéval: 

1290 Ft/fô
Májgaluskaleves,

Paradicsommal és mozzarellával 
sütött jércemell, vadrizzsel 

és friss salátával
Somlói galuska 

9027 Gyôr, Budai út 4-6.
(Az ÁRKÁD Bevásárlóközpont mellett)

Asztalfoglalás: 96/547-730

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

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

Győr-Belváros központjában
található irodaházban

IRODAHELYISÉGEK BÉRBEADÓK.
Érdeklődés munkaidőben a

06-96/522-266-os, 06-96/522-251-es
telefonszámokon.
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KOKTÉL ÍZVILÁG

szerző: földvári gabriella 
fotó: marcali gábor

Győr történetének eddigi legna-
gyobb koktélját Orbán László
keverte, a Napsugár bár idei
nyárköszöntő buliján egy ti-
zenöt literes óriáspoharat töl-
tött meg mojitóval a fiatal mixer.
Az ital ízlett a színházzal szom-
szédos koktélbár közönségé-
nek, így még ugyanazon a partin
sor kerülhetett a csúcs újbóli
beállítására.

Az idei nyár slágere városunkban is a
mojito, amely savanykás ízével a höl-
gyek és az urak körében egyaránt a
legkedveltebb szomjoltó koktéllá
vált. A Napsugárban többféle mojitót
kipróbálhatunk, a mixer kísérletező
kedvének köszönhetően. Erről az Es-
terházy-palota vendégei is meggyő-
ződhettek a minap, a múzeumok
győri éjszakáján.

Orbán László a szakma egyik leg-
ismertebb alakjától, Lajsz Andrástól
tanult, s hét éve alakította át koktél-

Koktélszezon 
bárrá a nagyszüleitől átvett Napsu-
gár presszót. Az itt kínált százféle ital
közül nehéz választani, de a mixer
azért van, hogy segítsen, némi be-
szélgetés után biztos kézzel keveri ki
a vendég ízlésének és hangulatának
legmegfelelőbb koktélt. 

No, de térjünk vissza a nyár kok-
téljához, amit a forró napokon ma-
gunk is elkészíthetünk. A mojitót az
otthoni szesztilalomtól szenvedő
amerikai turisták fedezték fel az
1920-as évek Kubájában. Alaphely-
zetben kell hozzá négy centiliter
fehér rum, lime, mentalevél, barna-
cukor-szirup, ásványvíz és sok-sok
jég. Használhatunk narancslevet,
narancsgerezdeket, maracujasziru-
pot, vagy Orbán László receptje
szerint zöld almából készült levet,
szirupot, szeleteket. 

A népszerűségi listán a mojitót a
Sex on the Beach követi, amit jég,
vodka, baracklikőr, narancslé és áfo-
nya segítségével készíthetünk el,
míg a harmadik a Cosmopolitan,
amelynek receptjét mindenki ismer-
heti, ha nézte a Szex és New York
című filmsorozatot.

Az alkoholmentes italok közül a li-
monádé éli sokadik fénykorát, a
győri vendéglátóhelyek többségben
hozzájuthatunk a házi készítésű hűsí-
tőhöz. Orbán László a hagyományos
citromos limonádét narancslével,
maracujával bolondítja, de gyömbé-
res limonádét is kóstolhatunk nála.

A mixer szerint nem jellemző,
hogy a nők édes, krémes koktélokat
szürcsölnek, míg a férfiak az erős,
száraz keverékeket kedvelik. A győri
szakember azt javasolja, a nyári me-
legben a sok jéggel és gyümölcslével
készült italokat fogyasszuk.

A mojitót a
szesztilalomtól
szenvedők
fedezték fel
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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 Horváth Krisztián (Győr). Nyereményét a szer-
kesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át július 18-tól.

SUDOKU

Nyári tábor

Síkság

Meny-
asszony

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

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA  +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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www.gyorplusz.hu

Hírek percről percre Győrből,
az országból és a világból

Gyerekeink győri nyara

Kell-e félnünk évente 3 milliárd villámtól?

VIDEOVIZIT A WEBEN:
hogyan vehetjük észre, ha környezetünkben
valaki öngyilkosságra készül?

A Frigyláda jelenkori titkai

Minden, ami fontos, hogy
ne vesszünk el a világ forgatagában

PÉNTEKTŐL MÁR A NETEN

GYORS HÍRHOZÓ A

WEBOLDALA
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

A Győri ETO FC vasárnap meg-
kezdi szereplését az OTP Bank
Liga 2011–2012-es szezonjában.
Csertői Aurél, a zöld-fehérek ve-
zetőedzője úgy érzi, csapata
képes lehet teljesíteni a terve-
zett célkitűzést, és a dobogós he-
lyek valamelyikéért száll harcba.

A vártnál egy nappal később, vasár-
nap játssza le a szezon első bajnokiját
a Győri ETO FC. Az Magyar Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) Versenybizottsága
helyt adott a Videoton kérésének, így
a bajnokcsapat nemzetközi kötelezett-
sége miatt az első fordulóban nem lép
pályára. Ezt követően az M1 a vasár-
napi élő televíziós közvetítés időpont-
jára a Budapest Honvéd–Győri ETO
FC mérkőzést jelölte ki. Az egynapos
csúszás azonban nem okozott nagy
problémát Csertői Aurélnak.

– Egy edző soha nem lehet teljesen
elégedett, de az előre tervezett munka
kilencven százalékát elvégeztük a felké-
szülési időszakban. Szerencsére a ko-
molyabb sérülések elkerültek minket,
minden játékos rendesen tudott dol-
gozni. Kemény ellenfeleink voltak az
edzőmérkőzéseken, és ez a folytatás-
ban is így lesz, folyamatos megméret-
tetés vár ránk. Nehéz mérkőzésre szá-
mítok a nyitófordulóban, hiszen a Hon-
véd is megerősödött. Mindenképpen
jobb teljesítményre lesz szükségünk
annál, amit az utolsó két felkészülési
mérkőzésen mutattunk – értékelte az
elmúlt egy hónapot a vezetőedző.

A csapathoz három új játékos ér-
kezett nyáron – André Lamas, Marek
Strestik és Simon Ádám –, hárman
pedig kölcsönből visszatérve újra
zöld-fehér szerelést öltenek ma-
gukra. Mint arról korábban beszá-
moltunk, Molnár Péter, Zámbó Ben -

A dobogót célozza meg az ETO
ce és Jarmo Ahjupera egyaránt a
győrieket erősíti ősszel. 

– Az élvonaltól elbúcsúzott MTK-tól
nem sikerült megszereznünk a kisze-
melt játékosokat, de a keretünk így is
bő és erős. Az elvárás a dobogós he-
lyezés elérése és ezzel a nemzetközi
kupaszereplés kivívása, erre alkalmas-
nak is tartom a csapatot. Molnár Péter
bizonyított Siófokon, jó teljesítményt
nyújtott az előző szezonban. Zámbó
Bence ugyan kevesebbet szerepelt, de
vele is számolok. Jarmo Ahjupera vá-
logatottbeli szereplése miatt kicsit ké-
sőbb kezdte meg a felkészülést, így
még nincs százszázalékos állapotban.
Remélem, hamar utoléri a többieket és
hasonlóan eredményes lesz, mint ta-
vasszal Újpesten. André Lamas fiziká-
lisan ugyan rendben van, de más stí-
lusú játékos, neki még meg kell szok-
nia az európai közeget. Marek Strestik
egy hete állt edzésbe, még legalább
egy hónap pluszmunkára lesz szük-
sége, hogy bevethető legyen. Simon
Andrásnak is meccshiánya van, de ké-
pességei adottak ahhoz, hogy valódi
erősítést jelentsen – fogalmazott Cser-
tői Aurél az új és a visszatérő játéko-
sokkal kapcsolatban. A vezetőedző azt
is hozzátette, nyáron nem változott
számottevően az élvonal erősorrendje.  

– A kilencedik helyről kell előrelép-
nünk, így sok riválissal kell számol-
nunk. A Videoton kiemelkedik a me-

zőnyből, de erős a Paks, a Fradi és a
Debrecen is. A többi együttes meglá-
tásom szerint azonos játékerőt képvi-
sel. Kiegyenlített a mezőny, bárki meg-
verhet bárkit. Akkor érhetünk el jó
eredményeket, ha csapatként is jól
funkcionálunk, és az egyéniségek is
hozzáteszik a magukét az összteljesít-
ményhez. Azt, hogy látványos futballt
tudunk-e játszani, mindig az egyénisé-
gek döntik el. Úgy gondolom, nálunk
vannak olyan futballisták, akik képe-
sek lehetnek arra, hogy látványossá te-
gyék a játékunkat. 

Csertői Aurél Abdán kezdte a lab-
darúgást, majd a Rába ETO csapatá-
hoz került. Az ETO-ban 1990 és 1995
között 130 bajnoki mérkőzésen lé-
pett pályára, és tizenegy alkalommal
a válogatott mezét is magára ölt-
hette zöld-fehér játékosként. A veze-
tőedző ezer szállal kötődik tehát
Győrhöz, de az érzelmei nem befolyá-
solják a mindennapokban.

– Minden labdarúgó nagy álma,
hogy edzőként annál a csapatnál dol-
gozzon, ahová játékosként is tartozott.
Örülök, hogy ez megadatott, de a
profi futballban csak az eredmény szá-
mít, a kívülállók számára másodlago-
sak az érzéseim – mondta a szakem-
ber, aki az Abda megyei harmadosztá-
lyú csapatában a mai napig aktívan
futballozik. – Annak ellenére, hogy a
munkám révén közelebb kerültem Ab-
dához, több időm nem lett a játékra,
van feladatom bőven. A második csa-
patunkat és az utánpótlás-mérkőzése-
ket is figyelemmel követem. Szoros
kapcsolatban állok az utánpótlás-ne-
velőkkel, annál is inkább, mert kon-
cepciót váltottunk. Ennek eredménye-
képp egyre több helyi tehetség van az
első csapat keretében, akik edzése-
ken már megmutatták magukat és
helyt is álltak. Játéklehetőséget első-
sorban az NB II-ben kapnak majd, de
munkájukra nem lehet panasz – tette
hozzá zárásként Csertői Aurél.

Budapest Honvéd–
Győri ETO FC

OTP Bank Liga,
1. forduló,
vasárnap 16 óra.
TV: M1 (élő). 

Játékvezető: Iványi
(Kispál, Forgács).

A várható összeállí-
tás: Stevanovic – Ta-
kács, Djordjevic, Fe -
hér, Völgyi – Pilibai-
tis, Trajkovic, Ji-Pa-
raná – Koltai, Simon,
Dudás. 

A profi futballban
az eredmény
számít,
az érzéseim
másodlagosak 
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Testünk fejlesztéséhez,
egészségünk megőrzéséhez
számtalan eszközt és mód-
szert használunk. Meglepő,
hogy az elektromos áram,
mindennapjaink egyik legele-
mibb eszköze, ami nélkül már
el sem tudjuk képzelni életün-
ket, csak igen ritkán jut
eszünkbe, ha izmaink stimulá-
lásáról van szó. A német Lon-
cego cég 1974-ben fejlesz-
tette ki az első egész testes
elektromos izomstimulátoros
gé pet, melynek legújabb ge-
nerációja az XBody.

Az EMS technológia in-
tenzív izommunkára ösztö-
kéli a testet, ami egy súlyzós,
ellenállással végzett edzésre
hasonlít, ám annál rövidebb
idő alatt, ízületi terhelés nél-
kül, a látvány és mélyizomzat
egyidejű stimulálásával dol-
goztatja meg az izmokat. A
módszer az élsportban, az
orvosi rehabilitációban, a
prevencióban és a minden-

szerző: lakner gábor
fotó: illusztráció

A Győr Sharks amerikaifutball-csa-
pata hihetetlen izgalmak közepette,
hosszabbításban diadalmaskodott a
Közép-Európai Interliga budapesti
döntőjében. Győzelmével a Sharks
története első nemzetközi kupagyő-
zelmét gyűjthette be. 

Könnyedén indult a mérkőzés a győri csapat
számára, hiszen Schwarz Ferenc és Gallai
Dávid futásaival – valamint a két extraponttal –
már 14–0-ra vezettek a Rába-partiak. A szerb
Panchevo Panthers azonban nem adta fel, és
még az első félidőben 14–13-ra felzárkózott. A
második félidőben egy-egy touchdown esett –

Kupagyőztes a Sharks
győri részről ismét Schwarz Ferenc jeleskedett,
– viszont a szerbek egy kétpontos kísérletet is
bemutattak, így hosszabbítás következett. 

A szerb csapat kezdhetett, azonban a re-
meklő győri védelem megállította őket. Ezt
követően a rendes játékidőben 145 futott
yardig jutó, és később a döntő legjobbjá-
nak is megválasztott Schwarz Ferenc négy
próbálkozásból elérte a vendégek célterü-
letét. Az újabb touchdown pedig azt jelen-
tette, hogy a Győr Sharks megszerezte tör-
ténete első nemzetközi kupagyőzelmét.

Lefújás után együtt ünnepelt a pályán a két
csapat, majd Tóth László, a magyar szövetség
elnöke – Dejan Sahovic, a Szerb Köztársaság
budapesti nagykövete, illetve Szekeres Pál he-
lyettes államtitkár társaságában – átadta a
trófeát Gallai Dávid részére. 

Elektromossággal egészségünkért

A nemrég megrendezett XVI. Nemzetközi
Maconkai Bojlis-kupa 115 órás versenyé-
ben a Garai Péter, Németh Adrián, Bojko-
vits Attila alkotta Halvilág Spro-Carp Fun
Bojli Team (622 kg, 243 db ponty és amúr)

napi edzésekben ugyanúgy
alkalmazható, és mindenki-
nek lehetőséget biztosít arra,
hogy olyan teljesítményt pro-
dukáljon, ami máskülönben
csak sokévnyi megfeszített
munkával érhető el.

Győrött egy éve, a Dallos
Pilates Stúdióban is megtalál-
ható és kipróbálható az XBody,

amely egy egész testes elekt-
romos izomstimulátor. A gép
számos élsportolót segített
már rehabilitációja során, így
Görbicz Anitát, a Győri Audi
ETO KC kiválóságát is. A válo-
gatott kézilabdázó elsőként
próbálta ki a gépet keresztsza-
lag-szakadása után, és mint -
egy tíz kezelés után újra topfor-
mába lendült. 

– Természetesen nem-
csak profik, hanem az átlag-
emberek is élvezhetik az
XBody hatását, melynek
használatában képzett sze-
mélyi edzők segítenek. A
fogyni vágyó hölgyek külön
örülnek a nagyon hatéko-
nyan fogyasztó cellulitisz-
programnak. A gép magyar-
országi disztribúciójával és a
képzéssel is mi foglalkozunk
– mondta Dallos Ágnes. Ol-
vasóink bővebb információt
a  www.xbody.hu és a www.
dallospilates.hu honlapokon
találhatnak.

Győri horgászok nemzetközi sikere
végzett az élen, míg a Kovács Szilárd,
Kosár Sándor, Hemestereich Tibor össze-
tételű Halzóna Team SK (505 kg, 209 db
ponyt és amúr) az előkelő második helyet
szerezte meg.

Balázs Zoltán két idény óta
védi kiválóan a Rába ETO fut-
salcsapatának kapuját, és
mindkétszer őt választották a
bajnokság legjobb kapusának.

– Ez már az ötödik ilyen
címem, aminek nagyon örülök.
Persze ez sok munkát is feltéte-
lez, amiben segítségemre vol-
tak a kapusedzőim és kapus-
társaim is. Nyugodt körülmé-
nyek között, jó hangulatban zaj-
lottak az edzéseink, ennek
eredménye ez a szép elisme-
rés. Az alapszakaszt sikerült ve-
retlenül zárni, voltak kifejezet-
ten jó mérkőzéseink, és így
nem volt megkérdőjelezhető az
elsőségünk. A rájátszás már
nem volt sétagalopp, sok sérül-
tünk volt, és véresen komoly
meccseken dőlt el a bajnoki
cím sorsa. Nekem is a rájátszás
volt az igazi megmérettetés,
oda kellett tennem magam,
egészen jól ment a védés, talán
ez is közrejátszott a legjobb
kapus cím odaítélésében –
mondta a világválogatott há-
lóőr, akinek szerepe megválto-
zott az új bajnokságban.

– Érdekes, hogy már nem
csak az a kapus feladata,
hogy kapuban áll és véd.
Szinte együtt kell élni a táma-

Címvédő hálóőr
dásokkal is, irányítani kell a
társakat, és lábbal is be kell
lépni a játékba, egy-egy jó in-
dítás aranyat, gólt érhet. Edzé-
seken bekapcsolódom a já-
tékba, veszélyes vagyok az el-
lenfél kapuja előtt, gólokat
rúgok, nem csak védem a lövé-
seket. Hosszú volt az év, már
tavaly júliusban edzettünk a
Futsal Cup miatt és június ele-
jén még döntőt játszottunk.
Több strandfocicsapat is meg-
keresett, de úgy gondolom, a
nyár most csak a pihenésé, az
időmet a menyasszonyommal
sportmentesen töltöm, mert
az új idényben is kemény meg-
próbáltatások várnak rám és a
csapatra. Nagyon jó sorsolá-
sunk van a nemzetközi kupá-
ban, akár a tizenhat közé is el-
juthatunk. Lehet egy mérkőzé-
sünk a spanyol bajnok Barce-
lonával, ott valószínűleg nem
mi leszünk az esélyesek, de a
csoport többi csapatával már
partiban lehetünk. A bajnok-
ságban és a magyar kupában
az ismétlés, vagyis az újabb
győzelem alapvető cél, ehhez
természetesen kellenek meg-
bízható magyar játékosok és
még egy-két jó képességű kül-
földi futsalos is. 
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szerző: bögi viktor
fotó: varga nóra

Sok a tennivalója? Túlságosan el-
foglalt ahhoz, hogy rendszeresen edz-
zen? Ne keressen állandóan kifogáso-
kat! Gondolkodjon pozitívan, és mérle-
gelje azt, mennyi mindent nyer a test-
mozgással! Első és egyben legfonto-
sabb lépésben át kell gondolnia, hogy
miért szeretne edzeni. Ez alapvetően
meghatározza az edzésekhez való hoz-
záállását. Válasszon olyan célokat, me-
lyek mérhetőek! Így például megjelöl-
heti azt, hogy egy hónap alatt két-
három kilogrammot szeretne fogyni,
vagy 12 perc alatt 400 méterrel akar
többet futni, mint korábban. Céljai
mindig legyenek reálisak, igazodjanak

Kisorsolták az UEFA Futsal Cup se-
lejtezőinek csoportbeosztását. A ma-
gyar bajnok Rába ETO az osztrák, az
angol és az észt bajnokcsapattal ke-
rült egy négyesbe.

A mérkőzéseket augusztus 13. és
21. között kell megrendezni, az ETO
Bécsben vívhatja ki a továbbjutást. A
csoportból csak az első csapat jut to-
vább az úgynevezett csoportkörbe.
Az E-csoport csapatai: Rába ETO,
Helvecia Futsal London, Stella Rossa
Vienna, FC Anzhi Tallinn. Abban az
esetben, ha a győriek továbblépnek,
akkor a 2-es csoportba kerülnek,
ahol a spanyol Barcelona, a lett Riga
és a selejtezők C csoportjának győz-
tese vár a zöld-fehérekre. 

– Azt gondolom, nem is kaphat-
tunk volna jobb sorsolást. A selejtező
helyszínének közelsége miatt szurko-
lóink hazai pályát varázsolhatnak
Bécsben – mondta Drucskó Zoltán,
a Rába ETO ügyvezetője.  

Városunkban több horgászegyesület
szervezett a nyárra horgásztábort. Nagy
segítség ez a szülőknek, hiszen ezekben
el tudják helyezni nyáron a horgászat és
a természet iránt érdeklődő gyermek-
eket. A közösség összetartó ereje, a jó
hangulat és a közös élmények egész
évre erőt adnak az utánpótlást alkotó
legfiatalabb horgászoknak. A táborok jó
lehetőséget kínálnak a gyermekek ter-
mészethez, környezethez és horgászat-
hoz kapcsolódó viszonyának alakítására.
A horgásztáborok szervezése, lebonyo-
lítása, a gyermekek felügyelete nagy
munka és még nagyobb felelősség.

A Nádorvárosi Sporthorgászok
Egyesületénél már hagyománya van a
nyári horgásztábornak. Évről évre ér-
keznek kisebb-nagyobb gyermekek,
hogy egy héten át horgásszanak. Ezért
a rendező egyesület a két egyhetes tur-
nusban a lehetőségeihez képest min-

szerző: lakner gábor
fotó: illusztráció

Münchenben megtartották a női kosárlabda
Euroliga csoportjainak sorsolását. A legran-
gosabb nemzetközi sorozatban idén debü-
táló SEAT SZESE Győr a legnehezebb cso-
portba került.

A győri csapat képviselőit régi ismerősként kö-
szöntötték Münchenben a konferenciával egybe-
kötött sorsoláson, hiszen a klub már ötödik éve ál-
landó résztvevője a nemzetközi kupaporondnak.
Mint arról múlt heti számunkban beszámoltunk, a
zöld-fehérek idén már nem az Európa-kupában,
hanem az Euroligában állnak rajthoz. 

A SEAT SZESE Győr az A csoportban kapott helyet
az UMMC Jekatyerinburg (orosz), a Ros Casares Valen-
cia (spanyol), a Bourges Basket (francia), az USK Praha

Világsztárok ellen az Euroligában
(cseh), a Galatasaray (török), az Aistes Kaunas (litván)
és a Lotos Gdynia (lengyel) mellett. A három csoport
közül ez tűnik a legnehezebbnek, hiszen három korábbi
Euroliga-győztes együttes – Ros Casares, Jekatyerin-
burg, Bourges – is a győriek ellenfele lesz. 

– Nagyon kemény csoportba kerültünk, azt hi-
szem, szakmailag tudunk profitálni ezekből a mér-
kőzésekből. Várhatóan világklasszisok sora érke-
zik Győrbe ellenfélként. Célunk a tisztes helytállás,
de ha lesz esélyünk a továbbjutásra, mindent elkö-
vetünk azért, hogy azt meg is tudjuk ragadni –
mondta a sorsolást követően Fűzy András, a csa-
pat társadalmi elnöke. 

Az Euroliga lebonyolítási rendszere az új sze-
zonra némileg megváltozott, mivel nem jött össze
a huszonnégy induló. Így a korábbiakkal ellentét-
ben háromcsoportos lett az alapszakasz (két nyol-
cas és egy hetes csoport), és az eddigi évekkel el-
lentétben nem négyes, hanem nyolcas döntőt ren-
deznek majd március 28. és április 1. között.

Bécsben játszik
a Rába ETOLegyen sikeres

a testedzésben!
aktuális edzettségi állapotához! A
meghatározott célok eléréséhez pon-
tos szisztémát kell kidolgoznia. Tegye
fel a kérdést önmagának: mit kell ten-
nem ahhoz, hogy kitűzött céljaimat
megvalósítsam? Ezután készítsen na-
pirendet! Előző este néhány percben
gondolja át napját, s helyezze el benne
edzésének időpontját! Az sem baj, ha
ezen utólag változtatni kell, legyen ru-
galmas! Ennek az egésznek az az ér-
telme, hogy kap egy zsinórmértéket,
melyhez könnyebben fogja tartani
magát. Lesz rendszer az edzésmunká-
jában, így lehet hatékonyabb és ered-
ményesebb.

Várjuk szeretettel stúdiónkban,
bővebb információt a www.speed-
fit.hu honlapon talál.

Nyári horgásztáborok
dent megtesz, ezt a tábor helyszínén
láttuk is. Érkezésünkkor délelőtt az
egyesület komfortos nevelőtaván fel-
ügyelő felnőttek társaságában hor-
gásztak a gyermekek. Keszeg, kárász
és ponty is akadt horogra, nagy örömet
okozva ezzel a kis horgászoknak. A déli
harangszóra aztán ebédhez készülőd-
tek a gyermekek, a rendező egyesület
az étkezést a közeli vendéglőben ol-
dotta meg. Délután ismét a horgá-
szásé volt a főszerep. A helyszínen töb-
ben elmondták: szeretnek itt lenni, és
ha lehet, akkor jövőre is eljönnek.

Mi pedig a gyerekek nevében sze-
retnénk ezúton is köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik munkájuk-
kal, segítségükkel vagy támogatá-
sukkal hozzájárultak ahhoz, hogy vá-
rosunkban és megyeszerte a gyer-
mekek horgásztáborokban tölthet-
ték el a nyár egy részét.

Eredményhirdetés
A Gamefishing horgászbolt által felajánlott, 3.000 forint értékű vásárlási
utalványt Horváth Ferenc nyerte meg. Nyereményét a mai naptól a hor-
gászüzletben veheti át (Győr, Fehérvári út 22.) Gratulálunk!
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KOS
Itt a pihenés ideje! Tegyenek le min-
dent a kezükből, és élvezzék az aktív
pihenést. Gyűjtsenek erőt a következő időszak-
hoz, hiszen újra egy nagyon tevékeny szakasz
következik. Párkapcsolatuk stabil, pénzügyeik
is rendben vannak. Legyenek nyugodtak.

BIKA
A Bika szülöttek ne hamarkodja-
nak el semmilyen döntést. Ha kap-
csolataikban probléma van, igyekezzenek a
héten rendezni, különben elmérgesedik a
helyzet. Pénzügyeikre vigyázzanak, ne ad-
janak kölcsön. Munkájukban most előrelé-
pés várható.

IKREK
Fellélegezhetnek, megtalálták a meg-
oldást legfőbb magánéleti problémá-
ikra. Ne késlekedjenek, tegyenek is azért,
hogy minden rendben legyen életükben.
Utána aztán pihenhetnek. Tegyék le a múlt
sérelmeit. Ne hallgassanak félelmeikre.

RÁK
A Rák szülöttek most a szerelemre
koncentrálnak, ami boldoggá teszi
őket. Éljenek át szép és izgalmas pillanatokat,
most ne törődjenek aggodalmaikkal. Tartsa-
nak diétát, most alkalmas rá az idő. Munka-
helyükön ne bocsátkozzanak vitákba.

OROSZLÁN
Lelkük fellélegezhet, megtörténik a
fejlődés, az előrelépés az életükben.
Új lehetőségeket kapnak, amivel rendezhe-
tik anyagi problémáikat. Felejtsék el félel -
mei ket, azok rossz tanácsadók. Rendezzenek
minden félreértést, különben egyre bonyo-
lultabb helyzetbe kerülnek.

SZŰZ
Ha nem akarnak egész héten mér-
gelődni, menjenek el szabadságra.
Ha nem ezt teszik, nagy veszekedésekbe
sodorhatják magukat, aminek csak önök le-
hetnek a vesztesei. Vigyázzanak jobban
egészségükre, aludjanak többet.

Horoszkóp

Kalauz
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. Ügyfélszol-
gálat: 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-
kön 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 mun-
kanapokon 7 és 16 óra kö-
zött hívhatóak. 

MÉRLEG
Újra lelkesek lehetnek, beköszönt
életükbe a szerelem. Régi sérelmeik-
ből okuljanak, de ne cipeljék a bánatot lelkük-
ben. Ez a felszabadultságot hozza el életükbe,
merjék átélni a szép pillanatokat. Pénzükre
vigyázzanak, ne költekezzék túl magukat.

SKORPIÓ
A Skorpió szülöttek rendezzék
munkatársukkal a vitás kérdéseket.
Ne halasszák a nagy beszélgetéseket, mert
nem tudnak így tovább kreatívan dolgozni.
Lehet, hogy felelősségre vonják önöket, ne
ijedjenek meg ettől, maradjanak higgad-
tak. Családjuk támogatja önöket.

NYILAS
A Nyilas szülöttek kicsit álljanak
meg, és gondolják végig életüket.
Nem rohanhatnak tovább anélkül, hogy ne
zárnának le emberi kapcsolatokat, vitás
kérdéseket. Barátaiknak szükségük van
önökre. Párkapcsolatukról is gondolkodja-
nak el, hozzák helyre a hibákat.

BAK
Koncentráljanak jobban munkáikra,
különben veszteség éri önöket. Lelki -
vi láguk amúgy is feldúlt, ne hatalmasodjon el
önökön a veszteség és a félelem érzése. Ne
döntsenek hirtelen. Vigyázzanak jobban ez ét-
kezésre, most nem bír mindent a gyomruk. 

VÍZÖNTŐ
Lazítsanak, menjenek szabadságra.
Túlpörgették magukat, most hagyja-
nak a sorsra is egy kis feladatot. Koncentrálja-
nak inkább párkapcsolatukra, a vidámságra, a
nyárra, így nem lesznek feszültek, és nem
rontják el, amit eddig megteremtettek.

HALAK
Hallgassanak megérzéseikre, ne cse-
lekedjenek azok ellen. Lazítsanak, és
ne görcsöljenek annyit, csak ártanak egészsé-
güknek ezzel. Párkapcsolatuk nagyon jól ala-
kul a héten, merítsenek ebből erőt, élvezzék
ki az együtt töltött pillanatokat.

szerző: g. i.
fotó: matusz k.

Július első napjaiban
nemzetközi tudomá-
nyos konferenciát
tartottak a győri
Széchenyi István
Egyetemen szimulá-
ció és optimalizáció
témakörben, amely-
nek visszhangjai ér-
tékes üzenetet hor-
doznak az itt folyó
kutatói munkáról.

A Pennsylvania államban
található Lehigh Egye-
tem tanszékvezetője, Ter-
laky Tamás szerint a SZE-

Győr a világhírű kutató-
kat soraiban tudó nem-
zetközi kutatói team létre-
hozásával, az eddig elért
eredményekkel és a kül-
földi érdeklődésre mél-
tán számot tartó konfe-
renciák megrendezésé-
vel felkerült a világ tudo-
mányos térképére. Andy
Conn, az USA-beli IBM
Watson kutatóközpont
vezető munkatársa szin-

Időhatározó
Valamelyest enyhül a hőség a hét végére, a
hő mérséklet 27 és 29 fok között mozog. Eső
valószínűleg nem lesz Győr térségében,
szombaton azonban egy-egy futón zivatar
előfordulhat. A Balatonon a győrihez hasonló
időjárás várható. Pozsonyban és Bécsben  va-
lamivel frissebb időre számíthatunk.  

Amerikából is „látható”
a győri egyetem

tén nagyon ígéretesnek
tartja a Győrben kezde-
ményezett kutatási
együttműködést, s a jö-
vőben is szívesen részt
vesz a kutatási program-
ban, különösen a fiatal te-
hetségek felkutatásában
és pályájuk támogatásá-
ban. Pintér János, aki Tö-
rökország egyik vezető
egyeteméről a közelmúlt-
ban települt vissza Kana-
dába, egy szimulációs
szoftvert fejlesztett ki a
győri kutatók segítségé-
vel, amelynek hamaro-
san sor kerül a piaci beve-
zetésére. A Németor-
szágban élő Dieter Bestle
már szeptemberben visz-
szatér a győri kampuszra,
hogy az ipari optimalizá-
lás területén további ku-
tatásokat végezzen a
SZE-Győr munkatársai-
nak támogatásával.

Az elmúlt napokban
Horváth Zoltán tanszék-
vezető két doktorandusz
kíséretében az Amerikai
Egyesült Államokban,
Massachusetts államban
folytatott szakmai egyez-
tetést a világ kiemelkedő
kutatóintézeteivel a to-
vábbi együttműködési le-
hetőségekről.

Amint látható, nyáron
sem áll le az élet a győri
egyetemen – folyamatos
a fejlődés, egyre többen
tapasztalják meg az itt
zajló minőségi munka
eredményeit.

A hőség strandon és természetes vizek mentén visel-
hető el. Az Aranypart népszerű a győriek körében.

Aranyparti nyár


